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WSTĘP  
Badanie i testowanie wyrobów ma na celu dostarczenie produktu końcowego o jak najwyższej 

jakości, zgodnego ze zdefiniowanymi wcześniej wymaganiami.  

Celem przeprowadzenia badania o suplemencie diety Solunetic™ było uzyskanie rzetelnych  

i wiarygodnych informacji oraz opinii klientów na temat oferowanego im produktu.  

Solunetic™ to suplement diety wspierający samopoczucie oraz zwalczanie depresji. 

Depresja polega na zaburzeniach nastroju (smutek, utrata przyjemności, pesymistyczne 

spojrzenie na świat i siebie samego). Możemy ją podejrzewać, jeśli taki stan trwa ponad dwa 

tygodnie i ma znaczący wpływ na codzienne życie (trudności ze snem, zaburzenia apetytu  

i popędu seksualnego, utrata sprawności intelektualnej, chęć izolacji). Depresja nie jest 

chwilowym obniżeniem nastroju, ale poważnym zaburzeniem psychicznym. Co znaczy,  

że mówienie do chorego, by wziął się w garść, nie pomoże mu. Sama wola nie pozwala  

się z tego wydostać. Depresję trzeba leczyć1. 

Depresja nie jest równoznaczna z każdym uczuciem przygnębienia. Gorsze samopoczucie może 

towarzyszyć każdemu.  

 

Przyczyny depresji 

Depresja jest wynikiem kilku mechanizmów, które wciąż słabo rozumiemy. Istnieje wiele 

czynników, które przyczyniają się do jej występowania: 

• Sytuacje i wydarzenia życiowe, czasami sięgające dzieciństwa, mogą przyczynić  

się do powstania depresji: zaburzone relacje z rodzicami, trauma seksualna, trudne 

doświadczenia, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód itp. 

• Niektóre zachowania (myślenie, że nie można robić pewnych rzeczy, że ktoś się do niczego 

nie nadaje) mogą przyczynić się do powstania lub utrzymania depresji. 

• Jedne osoby narażone na trudne zdarzenia nie wpadają w depresję, a inne osoby wpadają  

w nią bez wyraźnego powodu. Podatności może być uwarunkowana genetycznie.  

Na przykład, osoba, która ma rodzica, który miał epizod depresyjny, jest dwa do czterech 

razy bardziej narażona na depresję w swoim życiu. Jednak ta wrażliwość pojawia się 

jedynie na skutek trudnych doświadczeń lub niekorzystnych czynników środowiskowych. 

• Obecność przewlekłej choroby, niepełnosprawności, uzależnienie od alkoholu, tytoniu  

lub innych substancji stosowanych w celu zmniejszenia lęku są czynnikami sprzyjającymi 

występowaniu depresji. 

• Czasem funkcjonowanie mózgu jest zaburzone. Produkcja i poziom związków 

chemicznych, które przenoszą informacje pomiędzy neuronami, może być zaburzona. 
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Produkcja niektórych hormonów może być nieprawidłowa. W efekcie reakcja organizmu 

na stres może być niewłaściwa i wywoływać depresję1.   

 

Objawy depresji 

We wszystkich przypadkach objawy depresji, mniej lub bardziej nasilone, występują prawie 

codziennie, trwają co najmniej dwa tygodnie, powodują niepokój i mają skutki zawodowe, 

społeczne i rodzinne. 

W stanie depresji osoba skarży się na co najmniej dwa z tych objawów: 

• ciągły smutek 

• depresyjny nastrój, który trwa przez większość dnia i nawraca prawie codziennie  

od co najmniej dwóch tygodni. 

Mogą mu towarzyszyć: 

• płacz 

• utrata zainteresowań i przyjemności z codziennych czynności, a także z czynności, które  

są zazwyczaj przyjemne 

• zmniejszenie energii lub nienormalne zmęczenie. Chory cierpi na intensywne zmęczenie, 

często rozpoczynające się rano, i czuje, że ciągle brakuje mu energii. To zmęczenie  

nie poprawia się dzięki odpoczynkowi lub snowi. 

Inne zaburzenia (przynajmniej dwa z niżej wymienionych) też pojawiają się w depresji: 

• utrata wiary w siebie i poczucia własnej wartości, poczucie bezużyteczności oraz 

nadmierne i nieuzasadnione poczucie winy 

• negatywne spojrzenie na przyszłość i pesymistyczne myślenie 

• myśli o śmierci w ogóle, a czasami o samobójstwie 

• spadek zdolności koncentracji, uwagi i zapamiętywania 

• pogorszenie snu – staje się on często zbyt krótki z wczesnymi porannymi przebudzeniami, 

nie przynosi wypoczynku 

• utrata apetytu, która może prowadzić do utraty wagi. 

Depresja może wpływać na ciało i być odpowiedzialna za: 

• liczne bóle 

• zaburzenia seksualne z utratą popędu i przyjemności seksualnej 

• spowolnienie aktywności lub przeciwnie, pobudzenie1. 

Osoba z depresją nie zawsze jest świadoma swojej choroby i to właśnie osoby z jej otoczenia 

powinny być czujne i pomóc jej zgłosić się do lekarza. U osób starszych depresja niesie ze sobą 
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wysokie ryzyko samobójstwa. Dlatego ważne jest, aby rozpoznać depresję, która może  

też spowodować dolegliwości fizyczne czy problemy z pamięcią lub uwagą1. 

 

Antydepresanty 

Leki na depresję, popularnie zwane antydepresantami, są lekami psychotropowymi, które 

muszą być zażywane pod ścisłą kontrolą lekarza (zazwyczaj przyjmuje się, że kontrola powinna 

następować 1 raz w miesiącu). Ich zbyt mała lub zbyt duża dawka albo brak odpowiedniej 

kontroli może doprowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych, zwłaszcza ze strony psychiki 

człowieka. Przykładem może być nasilenie objawów chorobowych, które może występować 

przy nieodpowiednim (m.in. zbyt szybkim) zwiększeniu dawki, co może skutkować nawet 

zwiększoną podatnością pacjenta na myśli samobójcze - dlatego też każda ulotka leków 

antydepresyjnych zawiera informację na ten temat i doradza, aby przyjmowanie takich leków 

zgłosić osobom znajomym i rodzinie. Często są oni pierwszymi osobami, które mogą 

wychwycić negatywny wpływ leków na stan pacjenta. 

Co więcej, leki te często są odstawiane przez pacjenta zbyt wcześnie bez konsultacji 

lekarskiej. Wynika to z faktu, iż po zażyciu antydepresantów u wielu osób następuje 

stosunkowo szybka poprawa samopoczucia, np. w ciągu dwóch tygodni. Taki efekt powoduje, 

że wiele osób uważa, iż wyzdrowieli, co skłania ich do przerwania terapii bez konsultacji  

z lekarzem. Nagłe i przedwczesne odstawienie leków skutkuje nawrotem choroby  

i jej zaostrzeniem. 

Antydepresanty możemy podzielić na kilka grup ze względu na ich mechanizm działania: 

1. Inhibitory wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników − hamują wychwyt zwrotny m.in. 

serotoniny, noradrenaliny, dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym, a dokładniej  

w szczelinach synaptycznych. Poprzez to zwiększa się stężenie tych związków,  

co powoduje poprawę stanu chorego. Należą do nich np. klomipramina, amitryptylina, 

imipramina, doksepina, opipramol, maprotylina, wenlafaksyna, duloksetyna, reboksetyna, 

fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, citalopram, escitalopram, bupropion  

i amineptyna. 

2. Leki o receptorowych mechanizmach działania − często działają bezpośrednio  

na różnego rodzaju receptory (również kilka na raz), co powoduje mieszany mechanizm  

ich działania. Należą tu m.in. mianseryna, trazodon i nefazodon, mirtazapina. 

3. Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) − mają specyficzne działanie, dlatego często  

są stosowane w przypadku depresji z lękiem i fobią (np. społeczną), a także depresji  

z wyraźnie obniżonym spadkiem energii, a także u tych, którzy nie mogą przyjmować 
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klasycznych SSRI (m.in. ze względu na zespół serotoninowy). W pierwszej fazie leczenia 

mogą wykazywać wyraźne zwiększenie tendencji samobójczych, ich antydepresyjne 

działanie zazwyczaj występuje później niż w przypadku klasycznych antydepresantów. 

Przykłady: moklobemid, fenelzyna, tranylcypromina. 

4. Leki o innych mechanizmach działania – często o mechanizmach mieszanych, działają 

na wiele receptorów jednocześnie w różny sposób, np. tianeptyna, agomelatyna, deanol, 

wilazodon, wortioksetyna. 

 

Na koniec warto dodać, że antydepresanty mogą powodować cały szereg skutków ubocznych, 

m.in.: 

• senność (objaw szczególnie częsty na początku leczenia) 

• uczucie zmęczenia 

• zmniejszony apetyt 

• bóle brzucha, nudności (szczególnie na początku leczenia) 

• dysfunkcje seksualne 

• przyrost masy ciała 

• suchość w ustach 

• zwiększona potliwość 

• drżenie mięśni 

• zaparcia 

• trudności w oddawaniu moczu 

• wysypka skórna 

• początkowe nasilenie objawów (wyżej wspomniane) 

• w przypadku klasycznych SSRI skutkiem ubocznym wskazującym na konieczność 

natychmiastowego odstawienia leku jest zespół serotoninowy. 

 

Wiele z tych objawów występuje wyłącznie na początku leczenia i ustępuje po około  

2-3 tygodniach, maksymalnie 1 miesiącu stosowania. W przypadku poważnych skutków 

ubocznych po konsultacji z lekarzem stosuje się zazwyczaj inny rodzaj leku, o innym 

mechanizmie działania. 
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OGÓLNIE O SOLUNETIC™ 

Solunetic™ jest suplementem diety opracowanym specjalnie dla osób, które nie chcą 

decydować się na wizytę lekarską; dopiero na nią czekają, a już chciałyby wspomóc swoje 

zdrowie; albo nie chcą decydować się na klasyczną farmakoterapię. Jest też suplementem diety 

dedykowanym dla osób, które choć nie mają pełnych symptomów depresji, czują się źle  

i nie radzą sobie z wyzwaniami oraz stresem towarzyszącym im każdego dnia. Pomoże  

im przywrócić równowagę układu nerwowego i poprawić stan psychiczny, dzięki czemu może 

zapobiec pojawieniu się depresji u osób, które znajdowały się w grupie ryzyka wystąpienia  

tej choroby. 

 

Solunetic™ nie jest lekiem antydepresyjnym. Przy występowaniu objawów depresji 

zaleca się kontakt z lekarzem i rozważnie wspólnie z nim możliwości przyjmowania leków 

antydepresyjnych. 

 

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, jest 

skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji 

wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, 

wprowadzony do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie. 

 

Solunetic jest naturalnym suplementem diety, którego zadaniem jest wsparcie zdrowia 

psychicznego człowieka. Pomaga w sposób naturalny uwolnić napięcie, zrelaksować  

się i zmniejszyć stres. Jest skuteczny w walce z lekkimi objawami obniżenia nastroju  

i samopoczucia. Wspomaga stabilizację psychiczną i jest rozwiązaniem dedykowanym  

dla osób, które chciałyby naturalnie wesprzeć swój układ nerwowy. 

 

Badanie dotyczące suplementu diety Solunetic™ zostało przeprowadzone na próbie  

60 respondentów, którzy w dniach od 1 do 30 października 2022 r. testowali przekazany 

bezpośrednio przez producenta (Engineering and Biotechnology Sp. z o.o, ul. Indiry Gandhi 

17b, 02-776 Warszawa) produkt.  
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TEZA 
Suplement diety Solunetic™ jest skutecznym produktem wspierającym samopoczucie  

oraz zwalczanie depresji.  

 

CEL BADAWCZY  
Celem badania jest ustalenie, czy w ocenie respondentów suplement diety Solunetic™ pozwala 

osiągnąć oczekiwane rezultaty, takie jak: 

• uzyskanie pozytywnego nastroju  

• osiągnięcie relaksu 

• uwolnienie napięć i zredukowanie stresu 

• osiągnięcie stabilizacji psychicznej 

• redukcja bezsenności i spokojny sen 

• zwiększenie motywacji 

• większa energia i witalność 

• wsparcie funkcji poznawczych (koncentracja, pamięć, uczenie się) 

• pozbycie się uporczywych myśli, lęku, niepokoju, ataków paniki 

• odzyskanie kontroli nad swoim życiem. 

 

INSTRUMENT BADANIA 
Badanie zostało przeprowadzone anonimowo. Jako narzędzie badawcze wykorzystany został 

kwestionariusz. Osoby testujące suplement diety Solunetic™ zostały poproszone o wypełnienie 

ankiety przed rozpoczęciem stosowania suplementu diety oraz po zakończeniu 30 dniowego 

przyjmowania produktu. Kwestionariusz został przekazany respondentom testującym 

suplement diety Solunetic™ po uprzednim wyrażeniu zgody za pomocą linka umieszczonego 

w Internecie. W kwestionariuszu występowały pytania zamknięte (ograniczony zestaw 

możliwych odpowiedzi) oraz otwarte (możliwość szerszej odpowiedzi).  
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SUPLEMENT DIETY SOLUNETIC™ 
Suplement diety Solunetic™ jest przeznaczony dla osób dorosłych o obniżonym samopoczuciu.  

1. POSTAĆ SUPLEMETU DIETY  

Kapsułki twarde celulozowe transparentne.   

2. ILOŚĆ W OPAKOWANIU 

30 kapsułek w słoiczku PET z bezpiecznym farmaceutycznym zamknięciem w kartonikowym 

opakowaniu. 

3. SKŁAD 

Składniki: mg/kaps. %RWS* 
Triptiline SsRi™ 100  
ekstrakt z żeń-szenia  100  
inozytol  100  
ekstrakt z ashwagandhy 20  
witamina B2  1,4 100% 
witamina B6  1,4 100% 
witamina B1  1,1 100% 

*RWS – referencyjna wartość spożycia 
 

Składniki: Triptiline SsRi™ (L-tryptofan, ekstrakt z szafranu 4:1, kannabidiol), ekstrakt z żeń-

szenia 4:1, inozytol, maltodekstryna, hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z ashwagandhy 

standaryzowany na 5% witanolidów, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, 

ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy. 

 
L-tryptofan 

Tryptofan należy do aminokwasów, które są niezbędne dla ludzkiego organizmu. Należy  

do aminokwasów egzogennych, które muszą być dostarczane wraz z pożywieniem. 

L-tryptofan jest też prekursorem serotoniny, czyli jednego z neuroprzekaźników, które  

są niezbędne do utrzymania ludzkiego zdrowia psychicznego. Jego związek z serotoniną został 

wykryty już w latach 60-tych XX wieku i od tego czasu tryptofan stał się jednym z najbardziej 

interesujących dla psychiatrów związków2. Jak wykazano w licznych badaniach, mniejsza ilość 

tryptofanu we krwi może prowadzić do zaburzenia poziomu serotoniny, a w konsekwencji  

do rozwoju zaburzeń nastroju i depresji2,3,4,5. 

Warto przy tym zauważyć, że tryptofan podawany jest eksperymentalnie pacjentom w celu 

poprawy ich stanu psychicznego. W tym przypadku wykazuje on różnorodne działanie, 

uzależnione między innymi od takich czynników jak: przyjmowanie leków psychotropowych 

przez pacjenta, pozostawanie bez leków, inne choroby towarzyszące i odpowiedź osobnicza2. 
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Szacuje się jednak, że około ⅓ pacjentów z depresją, nie przyjmujących żadnych leków, może 

odczuwać poprawę już jeden dzień po podaniu tryptofanu. 

 
CBD 

Kannabidiol jest jednym ze związków czynnych, które występują w marihuanie. Jest to związek 

oddziaływujący na układ nerwowy człowieka, ale nie wykazujący działań narkotycznych  

i uzależniających. Dzięki temu może być bezpiecznie (i legalnie nawet bez recepty) stosowany 

jako samodzielny suplement oraz składnik produktów złożonych. 

W organizmie człowieka występuje system endokannabinoidowy, który jest obecnie 

obserwowany jako potencjalny układ wspomagający leczenie depresji. Odpowiada on za wiele 

ważnych funkcji, w tym między innymi za funkcje poznawcze, percepcję, sen, ból, apetyt, 

zadowolenie, a także funkcjonowanie układów endokrynologicznego, sercowo-naczyniowego  

i oddechowego6. Z tego względu również CBD jako oddziaływujące na ten system, jest obecnie 

traktowane jako eksperymentalny lek na depresję6,7,8,9. 

 
Szafran 

Szafran jest popularną przyprawą, ale też od pewnego czasu jest uważany za potencjalny, 

naturalny środek wspierający walkę z depresją. Jego właściwości zostały przebadane i wykazał 

podobne oddziaływanie na ludzi dotkniętych depresją jak popularny lek - fluoxetin (będący 

substancją aktywną m.in. w leku Prozac)10,11. Ten sam efekt uzyskany został również u dzieci12. 

Warto przy tym zauważyć, że dokładny mechanizm działania szafranu na ludzką psychikę jest 

skomplikowany. Wynika z kilku mechanizmów działania na ciało człowieka,  

w tym: antyzapalnego, antyoksydacyjnego, modulującego HPA, zwiększającego poziom 

serotoniny i neuroochronnego13. 

 
Żeń-szeń 

Żeń-szeń jest znany od tysięcy lat ze swojego prozdrowotnego działania. Oddziałuje na wiele 

aspektów ludzkiego ciała, w tym również na psychikę. Pomaga w redukcji stresu, 

zrelaksowaniu się i wyciszeniu. Wpływa korzystnie na nastrój i podnosi samopoczucie14. 

 

Inozytol 

Inozytol to modulator układu nerwowego, który działa podobnie jak leki antydepresyjne typu 

SSRI – hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, zwiększając tym samym jej stężenie. Uczestniczy 

także w syntezie tego neuroprzekaźnika. Pomaga w uspokojeniu się i wyciszeniu. Redukuje 

także inne uciążliwe dolegliwości ze strony psychiki, takie jak wahania nastroju15. 
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Ashwagandha 

Ashwagandha wykazuje cały szereg prozdrowotnych działań, w tym również może być 

korzystnym stymulantem układu nerwowego i mózgu. Pomaga między innymi w utrzymaniu 

skupienia i koncentracji, wspiera mózg w okresach intensywnego uczenia się. Jest pomocna 

także osobom, które mają problemy ze snem, co często zdarza się podczas niektórych rodzajów 

depresji. Pomaga w uspokojeniu się i rozluźnieniu16.  

 

Witamina B2 (ryboflawina)  

Ryboflawina jest prekursorem, biorącym udział w syntezie dwóch, najważniejszych dla 

ludzkiego samopoczucia neuroprzekaźników, czyli serotoniny i dopaminy. Wspomaga 

utrzymanie dobrego samopoczucia i chroni przed depresją17.  

• Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.  
• Ryboflawina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.  

• Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.  

• Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek.  

• Ryboflawina pomaga zachować zdrową skórę.  

• Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.  

• Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza.  

• Ryboflawina pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.  

• Ryboflawina przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia18.  

 

Witamina B6 

Niedobory witaminy B6 mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń i chorób ze strony układu 

nerwowego, w tym również do rozwinięcia się schizofrenii19. 

• Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny.  

• Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.  

• Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.  

• Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.  

• Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.  

• Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.  

• Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.  

• Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.  

• Witamina B6 przyczynia się zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.  

• Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej18.  
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Witamina B1 (tiamina) 

Niedobory witaminy B1 mogą prowadzić między innymi do zaburzeń snu, zaburzeń funkcji 

poznawczych (szczególnie pamięci) oraz otępienia20. 

• Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.  

• Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.  

• Tiamina pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.  

• Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca18.  

 
 
WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSU TRIPTILINE SSRI™ 

Triptiline SSRITM to złożony kompleks, który opiera swoje działanie na trzech składnikach: 

kryształkach CBD, ekstrakcie z szafranu oraz L-tryptofanie. Jak już zostało pokazane 

wyżej, wszystkie trzy składniki kompleksu wykazują działanie antydepresyjne i są obecnie 

testowane jako leki nowej generacji na depresję. Ich zaletą jest to, że wspomagają poprawę 

nastroju i wykazują naturalne działanie, pozbawione poważnych skutków ubocznych, 

występujących w przypadku klasycznych antydepresantów. 

 

WŁAŚCIWOŚCI CAŁEGO SKŁADU 

• poprawa syntezy neuroprzekaźników 

• zmniejszenie wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników 

• zwiększenie ilości neuroprzekaźników we krwi – działanie podobne do klasycznych leków 

antydepresyjnych 

• stabilizacja stanu układu nerwowego 

• stabilizacja psychiki człowieka 

• zmniejszenie stresu w codziennym życiu 

• pomoc w zrelaksowaniu się i odpoczynku 

• redukcja bezsenności 

• wsparcie poznawczych funkcji mózgowych (koncentracja, pamięć, uczenie się). 

 

4. SPOSÓB UŻYCIA  

Zalecana ilość do spożycia: 1 kapsułka dziennie.  

 

5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może 

być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, 
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w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

 

6. PRZECIWSKAZANIA  

Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. 

 

CHARAKTRYSTYKA BADANEJ POPULACJI  
Badanie zostało przeprowadzone na 60 respondentach testujących suplement diety Solunetic™ 

przekazany przez producenta. Najliczniejszymi grupami testującymi suplement byli panowie  

w wieku 46-55 lat oraz panie w wieku 26-35 lat i 36-45 lat. Badani przyjmowali  

1 kapsułkę dziennie. Przed i po 30 dniach stosowania suplementu diety Solunetic™ określone 

zostały zmiany w zachowaniu ankietowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI BADANIA 
Przed rozpoczęciem spożywania suplementu diety Solunetic™ ankietowani zostali poproszeni 

o określenie zaobserwowanych u siebie zmian w zachowaniu, które trwają minimum  

2 tygodnie. Ankieta została powtórzona po 30 dniach stosowania suplementu diety Solunetic™.  

 

Pierwsze pytanie dotyczące zachowania odnosiło się do określenia nastroju oraz stopnia 

radości. Przed rozpoczęciem przyjmowania suplementu diety Solunetic™ aż 40% pytanych  
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nie dostrzegało radosnych stron życia i nie miało dobrego nastroju. Na powtórzone pytanie  

po 30 dniach 66% ankietowanych odpowiedziało, że ma pozytywny nastrój.  

Umiejętność zrelaksowania się odnotowało 71% badanych. Przed badaniem zupełny brak 

odprężenia był 50-cio procentowy. 

83% osób całkowicie uwolniło się od napięć i zredukowało stres. 

W sekcji stabilizacji psychicznej poprawa była u 79%. Badani przestali niepotrzebnie  

się obwiniać się w przypadku niepowodzenia, przestali odczuwać, aby zdarzające  

się wydarzenia były ponad ich siły. Zredukowana została częstotliwość płaczu  

z prawie codziennej do żadnej. 

Połowa badanych odpowiedziała, że cierpi na bezsenność, natomiast po zakończeniu 

przyjmowania suplementu Solunetic™ u każdej z tych osób nastąpiła poprawa. 97% na pytanie 

o spokojny sen po zakończonym przyjmowaniu suplementu diety odpowiedziało twierdząco. 

W otwartym pytaniu o jakość snu badani wskazywali znaczną poprawę w szybkości zasypiania 

i wydłużeniu czasu snu o średnio 45 minut. Sen był jakościowy i dawał poczucie wypoczęcia.  

100% badanych wskazało zwiększoną motywację, a 77% zaobserwowało lepszą koncentrację, 

zdolność uczenia się i zapamiętywania.  

 

BEZSENNOŚĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
nie 

Bezsenność po 30-dniowym spożyciu 
suplementu diety Solunetic™

nie 
50%

tak 
50%
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Poziom energii określony jako „niski” przed testowaniem suplementu wynosił 65%, natomiast 

po zakończonych 30 dniach spożywania Solunetic™ spadł do 2%.  

Poziom 
energii 

Procentowy rozkład głosów 
przed zastosowaniem 

suplementu diety Solunetic™ 

Procentowy rozkład głosów 
po zastosowaniu  

suplementu diety Solunetic™ 
o 1 65% 2% 
o 2 18% 9% 
o 3 15% 16% 
o 4 2% 31% 
o 5 0% 42% 
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77% w pięciostopniowej skali zaznaczyło najwyższą wartość określając 

poziom koncentracji, zdolności zapamiętywania oraz uczenia się na wysoki.  

Badani po regularnym spożywaniu suplementu diety Solunetic™ rzadko  

lub nigdy nie odczuwają lęku i niepokoju. Nie czują się przestraszeni  

i nie wpadają w panikę bez większych powodów. Powyższe parametry zostały odnotowane  

u 90% ankietowanych – nie mają oni uporczywych myśli.  

100% badanych odpowiedziało, że odzyskało kontrolę nad własnym życiem. Czują się 

szczęśliwi i nie mają myśli o zrobieniu sobie krzywdy.  

 

PODSUMOWANIE  
W ogólnym podsumowaniu zadowolenia z suplementu diety Solunetic™ 95% 

przyznało mu najwyższą możliwą ocenę – 10 punków. 60/60 badanych oceniło 

czytelność oznakowania suplementu diety bardzo dobrze. 

99% respondentów poleciłoby suplement diety Solunetic™ innym osobom.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% – ogólna ocena 10/10 

100% czytelności oznakowania 
 

99% polecenia 
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PODSUMOWANIE  
Procent osób, które uzyskały pozytywny rezultat. 
 

 
 

• pozytywny nastrój66%

• relaks71%

• uwolnienie napięć i redukcja stresu83%

• stabilizacja psychiczna 79%
• spokojny sen 97%
• sen dłuższy o średnio 45 miunt100%

• zwiększona motywacja 100%
• lepsza koncentracja, pamięć, uczenie się 77%

• bez uporczywch myśli 90%
• odzyskanie kontroli nad własnym 

życiem 100%

• ocena ogólna 10/1095%

• polecenia 99% 
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ZAŁĄCZNIK DO BADANIA SKUTECZNOŚCI 
SUPLEMENTU DIETY SOLUNETIC™ 
 

Szanowni Państwo! 

 

Przekazujemy Państwu kwestionariusze do ankiet na temat suplementu diety Solunetic™. 

Celem ankiet jest zbadanie Państwa opinii na temat skuteczności działania suplementu 

diety Solunetic™. Jednocześnie informujemy, iż ankiety są anonimowe, a ich wyniki 

posłużą jedynie do stworzenia raportu satysfakcji klienta oraz będą  

dla nas cenną wskazówką pozwalającą doskonalić nasze produkty.  

Z góry dziękujemy za udzieloną pomoc.  

 

 
KWESTIONARIUSZ PRZED PRZYJĘCIEM SUPLEMENTU DIETY  

Prosimy o odpowiedź na pytania na podstawie zaobserwowanych u siebie zmian w zachowaniu, 

które trwają minimalnie dwa tygodnie. 

 

1. Płeć 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 kobieta   
 mężczyzna  

 
 nie chcę podawać  

 
 

2. Wiek 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 18-25 
 

 26-35 
 

 36-45 
 

 46-55 
 

 56-65 
 65+
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3. Jestem zdolny/a do radości, dostrzegania dobrych stron życia, mam dobry nastrój 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak samo jak zazwyczaj 
 

 trochę rzadziej niż zwykle 
 

 zdecydowanie rzadziej niż zwykle 
 

 zupełnie nie jestem w stanie odczuwać radości 
 
 

4. Potrafię się zrelaksować 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak samo jak zazwyczaj 
 

 trochę rzadziej niż zwykle 
 

 zdecydowanie rzadziej niż zwykle 
 

 zupełnie nie jestem w stanie się zrelaksować 
 

 
5. Odczuwam napięcie i stres 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak, bardzo często 
 

 tak, czasem 
 

 rzadko 
 

 nie, nigdy 
 
 

6. Obwiniam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udaje 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak, za każdym razem 
 

 tak, czasem 
 

 rzadko 
 

 nie, nigdy 
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7. Wydarzenia mnie przerastają 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak, nie mogę dać sobie rady 
 

 czasem radzę sobie gorzej niż zazwyczaj 
 

 przez większość czasu radzę sobie dobrze 
 

 radzę sobie tak samo ja zwykle 
 
 
8. Zdarza mi się płakać 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak, prawie codziennie 
 

 tak, czasem 
 

 rzadko 
 

 nie, nigdy 
 
 
9. Cierpię na bezsenność 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak 
 

 nie 
 
 
10. Mój sen jest spokojny 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak 
 

 nie 
 
11. Mam motywację do działania 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak 
 

 nie 
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12. Moja energia i witalność są 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 1 2 3 4 5  
niskie      wysokie 

 
 

13. Poziom mojej koncentracji, zdolności zapamiętywania, uczenia się jest 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 1 2 3 4 5  
niski      wysoki 

 
 

14. Bez istotnej przyczyny odczuwam lęk i niepokój 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak, często 
 

 tak, czasem 
 

 rzadko 
 

 nie, nigdy 
 
 

15. Czuję się przestraszony/a i wpadam w panikę bez większych powodów 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak, często 
 

 tak, czasem 
 

 rzadko 
 

 nie, nigdy 
 

16. Czuję się nieszczęśliwy/a 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak, przez większość czasu 
 

 tak, czasem 
 

 rzadko 
 nie, nigdy 
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17. Zdarzało się, że myślałem/am o zrobieniu sobie krzywdy 
 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

 
 tak, prawie codziennie 

 
 tak, czasem 

 
 rzadko 

 
 nie, nigdy 
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KWESTIONARIUSZ PO PRZYJĘCIU SUPLEMENTU DIETY  

Prosimy o odpowiedź na pytania na podstawie zaobserwowanych u siebie zmian w zachowaniu, 

które nastąpiły po regularnym przyjmowaniu suplementu diety. 

 

1. Jestem radosny/a, dostrzegam dobre strony życia, mam dobry nastrój 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak, zauważyłem/am znaczną poprawę 
 

 tak, trochę 
 

 nie odczuwam większej różnicy 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu 
 

2. Potrafię się zrelaksować 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak, zdecydowanie 
 

 tak, trochę 
 

 nie odczuwam większej różnicy 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu 
 
 
3. Odczuwam napięcie i stres 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 nie, wcale 
 

 rzadko 
 

 tak, czasem 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu 
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4. Obwiniam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udaje 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 nie, przestałem/am się obwiniać 
 

 tak, sporadycznie 
 

 tak, cały czas, nic się nie zmieniło 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu 
 

 
5. Wydarzenia mnie przerastają 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 nie, przestałem/am odczuwać, aby były ponad moje siły 
 

 tak, sporadycznie 
 

 tak, cały czas, nic się nie zmieniło 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu 
 

 
6. Zdarza mi się płakać 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 nie, wcale 
 

 rzadko 
 

 tak, czasem 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu 
 

7. Cierpię na bezsenność 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 nie 
 

 tak 
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8. Mój sen jest spokojny 
 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak 
 

 nie 
 
 

 
9. Opisz jak szybko udaje Ci się zasnąć, o ile minut Twój sen jest dłuższy, określ stopień 
wypoczęcia lub opisz inne parametry snu które zaobserwowałeś/aś 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. Mam motywację do działania 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak 
 

 nie 
 

11. Moja energia i witalność są 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 1 2 3 4 5  
niskie      wysokie 

 
 

12. Poziom mojej koncentracji, zdolności zapamiętywania, uczenia się jest 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 1 2 3 4 5  
niski      wysoki 
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13. Bez istotnej przyczyny odczuwam lęk i niepokój 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 nie, przestałem/am je odczuwać 
 

 tak, sporadycznie 
 

 tak, cały czas, nic się nie zmieniło 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu 
 
 
14. Czuję się przestraszony/a i wpadam w panikę bez większych powodów 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 nie, nie mam takich uczuć /stanów 
 

 tak, sporadycznie 
 

 tak, cały czas, nic się nie zmieniło 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu 
 
 
15. Czuję się nieszczęśliwy/a 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 nie, czuję się szczęśliwy/a 
 

 tak, sporadycznie 
 

 tak, cały czas, nic się nie zmieniło 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu 
 
 

16. Zdarzało się, że myślałem/am o zrobieniu sobie krzywdy 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 nie, nie myślę o zrobieniu sobie krzywdy 
 

 tak, sporadycznie 
 

 tak, cały czas, nic się nie zmieniło 
 

 czuję się gorzej niż przed przyjęciem suplementu
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17. Ogólna ocena zadowolenia z suplementu diety Solunetic™ 

 
 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
brak           bardzo 

wysoka  
 
 
18. Ocena czytelności oznakowania suplementu diety Solunetic™? 
 
 Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

 1 2 3 4 5  
słaba      bardzo 

dobra 
 
19. Suplement diety Solunetic™ jest godny polecenia 
 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

 tak 
 

 nie 
 
 
 
 
 
 
 
 



BADANIE SKUTECZNOŚCI SUPLEMENTU DIETY SOLUNETIC™ 
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