
GRZYBY  
WITALNE  

I ROŚLINY  
ADAPTOGENNE

ODKRYJ MOC DRZEMIĄCĄ W WYJĄTKOWYM  
PREPARACIE MIND NECTAR OD MYKOLOGIQ. 

SPRAWDŹ, W JAKI SPOSÓB ODPOWIEDNIA  
SYNERGIA WŁAŚCIWOŚCI 3 GRZYBÓW 

 WITALNYCH I 5 ROŚLIN ADAPTOGENNYCH 
POPRAWI TWOJĄ KONCENTRACJĘ, ZWIĘKSZY 
SATYSFAKCJĘ, USPRAWNI PAMIĘĆ I WZNIESIE 

CIĘ NA WYŻYNY PRODUKTYWNOŚCI.

OSIĄGNIJ HARMONIĘ CIAŁA, DUCHA I UMYSŁU



DLACZEGO POWINIENEŚ  
SIĘGNĄĆ PO NASZ E-BOOK?
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1. Zrozumiesz, jaki potencjał w Tobie drzemie
2. Poznasz przyczyny deficytu koncentracji i mgły mózgowej
3. Znajdziesz skuteczny sposób na lepsze samopoczucie i efektywniejsze myślenie
4. Dowiesz się o współczesnych badaniach się nad sprawdzonymi grzybami witalnymi
5. Rozszyfrujesz recepturę nektaru i działanie jego poszczególnych ekstraktów
6. Odkryjesz Mind Nectar od MykoLogIQ – rewolucyjną mieszankę grzybów witalnych
7. Przekonasz się, jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo 
8. Sprawdzisz, kto stworzył Mind Nectar

 Poznaj grzyby witalne i rośliny adaptogenne! Spróbuj naszej rewolucyjnej mik-
stury Mind Nectar. Przekonaj się, jak łatwo pozbędziesz się problemów z koncentracją. 
Wykorzystaj właściwości  natury skrywające się w Mind Nectar i sięgnij po standaryzo-
wany suplement diety, dzięki któremu wzmocnisz swój potencjał twórczy i podkręcisz 
produktywność.

Przeczytaj mnie!

www.mykologiq.com
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DRZEMIĄCY W TOBIE POTENCJAŁ 
 TO PALIWO TWOJEGO ROZWOJU

 Czujesz, że masz w sobie pokłady kreatywności, dzięki któ-
rym mógłbyś przenosić góry i przemierzać oceany kolejnych 
projektów, kończąc je wszystkie z sukcesem? Jednak z jakie-
goś powodu nie jesteś w stanie w pełni wykorzystać swojego 
potencjału? Borykasz się z trudnościami w skupieniu uwagi i 
łatwo się rozpraszasz, przez co na drodze Twojej kariery pię-
trzą się przeszkody? Pora uporać się z nimi raz na zawsze!

ZANIM ODPUŚCISZ, PRZEKONAJ SIĘ, NA CO CIĘ STAĆ!

 Mózg to kluczowy organ w ciele człowieka. Pomimo wielu 
badań i wytężonych wysiłków niezliczonej grupy naukowców 
wciąż kryje wiele tajemnic. Jedno jest jednak pewne – to cen-
tralny punkt układu nerwowego, który odpowiada za prawi-
dłowy przebieg różnorodnych procesów życiowych.

www.mykologiq.com
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 Co ważne, masz wpływ na to, jak funkcjonuje Twoje mózgo-
wie. Zasilając mózg starannie wyselekcjonowanymi substan-
cjami odżywczymi, jesteś w stanie podnieść jego wydajność, 
a co za tym idzie poprawić swoją pamięć oraz koncentrację. 
Te synergicznie dobrane naturalne substancje:
•  przyśpieszą Twoje procesy myślowe;
•  zregenerują i ochronią Twoje komórki nerwowe;
• wzmocnią wiązania neuronowe, zapewniając Ci zupełnie 
nową, szerszą perspektywę. 
 Możesz dać za wygraną i stać w miejscu, gdy świat idzie do 
przodu. Ale możesz też odkryć korzyści płynące z fitoterapii i 
leczniczej mocy grzybów witalnych – wybór należy do Ciebie!

TYLKO JEDNA DECYZJA DZIELI CIĘ OD EFEKTYWNIEJSZEJ 
PRACY TWOJEGO MÓZGU

 Grzyby witalne i adaptogeny roślinne to wyjątkowo sku-
teczny sposób na zwolnienie hamulca ograniczającego Twój 
potencjał. Wystarczy, że sięgniesz po rewolucyjną miksturę 
– Mind Nectar od MykoLogIQ. Efekty jej działania zauważysz 
już po pierwszym spożyciu! Nie tkwij w marazmie. Pomyśl, ile 
możesz osiągnąć, gdy tylko pozbędziesz się obciążeń ogra-
niczających Twoje możliwości.

	 Czas	zacząć	działać.	Przekonaj	się,	skąd	biorą	się	Two-
je	problemy	z	koncentracją,	czym	jest	mgła	mózgowa	i	jak	
można	temu	wszystkiemu	zaradzić!

ZERWIJ KAJDANY OGRANICZAJĄCE POTENCJAŁ  
TWOJEGO UMYSŁU

Zdąbądź	swój	 
Mind	Nectar

www.mykologiq.com

https://mykologiq.com/
https://mykologiq.com/


PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ 
 I MGŁĄ MÓZGOWĄ

 Masz wrażenie, że Twoje centrum dowodzenia ostatnio 
niedomaga? Czujesz się przemęczony, problemy ze skupie-
niem uwagi wciąż się pogłębiają, a najprostsze zadania zmie-
niają się w wyzwania trudne do pokonania? Problemy z kon-
centracją i mgłą mózgową dotykają coraz więcej osób. Możesz 
je jednak rozwiązać raz na zawsze.

5www.mykologiq.com



DLACZEGO TWÓJ MÓZG NIE DZIAŁA TAK, JAK POWINIEN?

 Są takie dni, w których nie ma dla Ciebie rzeczy niemoż-
liwych. Jesteś niczym młody bóg, który z dziecięcą łatwością 
dokonuje niemożliwego. Imponujesz współpracownikom i 
zbierasz pochwały od szefa lub klientów.
 Nagle jednak coś zaczyna szwankować. Nie potrafisz ze-
brać myśli, śpisz coraz więcej (a mimo to jesteś przemęczony). 
Twoja kreatywność jedzie na oparach.
 Jednak	 jest	 wyjście	 z	 tej	 sytuacji.	 Odżywiając	 swój	 
organizm	 starannie	 dobranymi	 substancjami	 naturalnymi	
możesz	wspierać	pracę	mózgu	i	wzmacniać	swój	potencjał	
intelektualny.

CO POWINNO DAĆ CI DO MYŚLENIA?

 W codziennym pędzie łatwo jest nie zauważyć, że spraw-
ność umysłowa leci na łeb, na szyję. Pierwsze objawy zrzuca 
się na roztargnienie, przepracowanie lub przemęczenie. Je-
śli jednak coraz częściej:
 nie pamiętasz, gdzie położyłeś klucze;
 zapominasz o urodzinach swoich bliskich;
 nie potrafisz przypomnieć sobie najważniejszych  
informacji z ostatniego szkolenia;
 ogromną trudność sprawia Ci zaplanowanie pracy  
i wywiązywanie się z ustalonego harmonogramu;
 masz gorszy nastrój, co odbija się także na samopoczu-
ciu osób w Twoim otoczeniu;
 realizacja rutynowych zadań w pracy zajmuje Ci coraz 
więcej czasu;
może to oznaczać coś więcej niż tylko chwilowe problemy z 
koncentracją. Nie bagatelizuj tych objawów. Zacznij działać 
natychmiast!
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Poznaj	potęgę 
Mind	Nectaru

www.mykologiq.com
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CO TO JEST MGŁA MÓZGOWA I DLACZEGO  
JEST NIEBEZPIECZNA?

 O mgle mózgowej (brain fog) zrobiło się ostatnio głośno. 
Szacuje się, że dolegliwość ta może dotykać nawet 20% osób, 
które uporały się z różnymi infekcjami wirusowymi. Mgła mó-
zgowa objawia się m.in.:
•  problemami z koncentracją,
•  nieustającym uczuciem senności,
•  problemami z doborem odpowiednich słów,
•  osłabioną chęcią do wykonywania najprostszych czynności 
dnia codziennego.
 Zaburzenie to może być również następstwem przewle-
kłego stresu, niedoboru snu, zmian hormonalnych, zażywa-
nych leków, chorób (niedoczynność tarczycy, depresja, ane-
mia), a także niewłaściwej diety.
. 
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 Mgła mózgowa objawiająca się problemami z koncentra-
cją skutecznie utrudnia codzienne funkcjonowanie, powstaje 
na skutek zaburzeń w mózgu. Neuroprzekaźniki nie działają tak, 
jak powinny – pojawiają się problemy z przekazywaniem im-
pulsów nerwowych. Pogarsza się pamięć krótkotrwała, wkra-
da się dezorientacja, a postępujące zniechęcenie sprawia, że 
człowiek ma ochotę zamknąć się w czterech ścianach.

JAK ZNÓW MOŻESZ ZYSKAĆ DOSKONAŁĄ 
KONCENTRACJĘ?

 Wydaje Ci się, że próbowałeś już wszystkiego? Usuną-
łeś ze swojego otoczenia rozpraszacze, zadbałeś o regular-
ny wypoczynek, zacząłeś uprawiać sport? Masz rację – tylko 
wydaje Ci się, że sięgnąłeś po wszelkie sposoby walki z de-
koncentracją i deficytami uwagi.
 Chcesz efektywnie zwiększyć sprawność umysłu? Zale-
ży Ci na tym, aby wzmocnić funkcje poznawcze mózgu? Wy-
próbuj Mind Nectar – autorską recepturę składającą się z sy-
nergicznie połączonych grzybów witalnych i adaptogenów 
roślinnych.

ZWIĘKSZ KONCENTRACJĘ I PODKRĘĆ SWOJĄ  
KREATYWNOŚĆ

www.mykologiq.com

Skosztuj 
Mind	Nectaru

https://mykologiq.com/
https://mykologiq.com/


EFEKTYWNIEJSZE MYŚLENIE  
I LEPSZE SAMOPOCZUCIE?  

Z MIND NECTAR MASZ TO NA  
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!

www.mykologiq.com 9



 Rozwiązanie wszystkich problemów z koncentracją masz 
w zasięgu ręki. Mind Nectar to innowacyjna mikstura składają-
ca się z precyzyjnie dobranych wysoce stężonych ekstraktów 
z grzybów witalnych i roślin adaptogennych. Stworzyliśmy ją z 
myślą o osobach, które każdego dnia wytężają swój umysł. 

Mind Nectar to propozycja suplementacji skierowana przede 
wszystkim do osób pracujących umysłowo, w tym m.in..:
 kadry zarządzającej;
 programistów;
 marketerów;
 artystów; 
 grafików;
 twórców contentu
 specjalistów PR;
 handlowców;
 fotografów;
 przedsiębiorców;
 trenerów
 oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy wykorzystu-
ją potencjał intelektualny.

10 www.mykologiq.com

 Efekty odczujesz już po pierwszej porcji Nektaru.  
Odżywisz swój mózg, a Twoja percepcja się wyostrzy. 

WSKOCZ NA WYŻSZY POZIOM KREATYWNOŚCI

Wybierz 
Mind	Nectar!

https://mykologiq.com/
https://mykologiq.com/
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 Miłorząb japoński (Ginkgo Biloba) jest dzisiaj najlepiej 
zbadaną i powszechnie stosowaną rośliną leczniczą na świe-
cie. Według chińskich legend sok z liści miłorzębu zapew-
nia nadzwyczajną moc i pomaga osiągnąć nieśmiertelność.  
W Azji nazywa się go boskim drzewem życia. Dzięki mnichom 
buddyjskim, którzy sadzili miłorzęby wokół swoich klaszto-
rów i świątyń, drzewa te pojawiły się w Japonii i Korei. Wyciąg 
z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo Biloba) od wieków był 
stosowany w medycynie chińskiej jako lek w chorobach serca, 
płuc oraz w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego.
 Wyniki współczesnych badań przeprowadzonych jedno-
znacznie wskazują, że liście miłorzębu są wzmacniają parame-
try reologiczne krwi i stymulującym układ krążenia, wykazując 
działanie psychoenergizujące i ochraniające układ nerwowy.
 Ginkgo Biloba poprawia krążenie krwi w mózgu i zaopa-
trzenie go w tlen i glukozę, a także zapobiega jego starze-
niu. Dzięki zdolności do zmiatania wolnych rodników, skład-
niki zawarte w Ginkgo biloba chronią komórki nerwowe oraz 
poprawiają ich metabolizm. Specjaliści dowiedli, że rośli-
na zwiększa szybkość przesyłania sygnałów przez neurony. 
Podnosi wydajność przewodzenia impulsów zachodzących 
pomiędzy neuronami. Poprawia tym samym funkcje kogni-
tywistyczne mózgu. Warto dodać, że wpływ ekstraktu z miło-
rzębu na poprawę jakości pamięci dotyczy tak ludzi młodszych,  
jak i starszych.

WSPÓŁCZESNE BADANIA 
 NAD GRZYBAMI WITALNYMI
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Składniki Ginkgo Biloba działają ochronnie na układ nerwowy 
i spowalniają procesy starzenia się tkanki nerwowej. Przyczy-
niają się tym samym do utrzymania właściwej kondycji mózgu 
pomimo upływający lat.

GRZYBY WITALNE ZAPEWNIAJĄ MENTALNĄ MOC!

 Chaga (miąższ Inonotus obliquus) jest popularnie wyko-
rzystywana w medycynie od tysiącleci. Jednym z najstarszych 
dokumentów potwierdzających stosowanie owocników tego 
grzyba do celów leczniczych jest tekst pt. “Corpus Hippocra-
ticum” autorstwa Hipokratesa, pochodzący z V wieku p.n.e.
 Według uczonego błyskoporek był znakomitym środkiem 
leczącym rany. Wzmianki na temat medycznego wykorzystania 
czarnej huby brzozowej można znaleźć także w pracach Teo-
frasta z Eresos, Pliniusza Starszego czy Pedaniusa Dioscoride-
sa. Medycyna ludowa wykorzystuje guz brzozy, znany w języku 
rosyjskim jako czaga lub czyr, do leczenia nowotworów od co 
najmniej XVI wieku.
 W grzybach czaga w dużej ilości występuje enzym dysmu-
taza ponadtlenkowa (SOD, ang. SuperOxide Dismutase). Jest 
to związek o bardzo silnych właściwościach antyoksydacyj-
nych. Ma to zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania 
układu odpornościowego oraz dla redukowania oznak starze-
nia się organizmu.
 Ponadto unieszkodliwianie reaktywnych form tlenu skut-
kuje poprawą funkcjonowania narządów wewnętrznych. Przyj-
mowanie  błyskoporka podkorowego może poprawić ogólny 
stan zdrowia oraz odpornosć organizmu
 Chaga w tym przypadku nazywana jest modulatorem od-
powiedzi immunologicznej. Oddziałuje ona na układ odpor-
nościowy na dwa różne sposoby: po pierwsze wzmacnia dzia-
łanie układu w przypadku obniżonej odpornosci; po drugie, 
gdy odpowiedź immunologiczna jest zbyt wysoka, np. pod-
czas chorób autoimmunologicznych, grzyb hamuje działanie 
układu odpornościowego

www.mykologiq.com



SKŁAD MIND NECTARU
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 Mind Nectar zawiera starannie wyselekcjonowane na-
turalne składniki. Ich połączenie tworzy preparat skutecznie 
wspomagający pracę umysłu. To właśnie dzięki tej synergii 
wskoczysz na wyższy poziom kreatywności, uzyskasz lepszą 
jakość koncentracji i szerszą percepcję.

W skład preparatu wchodzą standaryzowane ekstrakty z:
•  Różeńca górskiego;
•  Bacopa Monnieri;
•  korzenia Żeń-szenia;
•  Gingko Biloba (Miłorzębu japońskiego);
•  Cytryńca chińskiego;
•  Chaga;
•  Wrośniaka różnobarwnego;
•  Cordyceps Sinensis (Maczużnika chińskiego).

POZNAJ DZIAŁANIE KAŻDEGO Z NICH I PRZEKONAJ SIĘ, W 
JAKI SPOSÓB GRZYBY WITALNE WSPOMOGĄ DZIAŁANIE 

TWOJEGO UKŁADU NERWOWEGO.
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EKSTRAKT	10:1	Z	RÓŻEŃCA	GÓRSKIEGO 
	(RHODIOLA	ROSEA)

STANDARYZOWANY NA ZAWARTOŚĆ 5% SALIDROZYDU

 Różeniec górski znany też jest jako różany korzeń lub złoty 
korzeń. Jego dobroczynne działanie na zdrowie człowieka zna-
ne jest od co najmniej kilku tysięcy lat. Starożytni Rzymianie 
oraz Grecy stosowali ją w celu niwelowania oznak zmęczenia. 
Wikingowie natomiast do poprawy wytrzymałości oraz zwięk-
szenia wydolności fizycznej organizmu. Wspaniała tradycja tej 
rośliny pochodzi z Dalekiego Wschodu oraz z Syberii.

  Łagodzi uczucie zmęczenia
  Podnosi wydolność organizmu
  Zwiększa odporność na stres
  Wzmacnia funkcje poznawcze mózgu
  Normuje ciśnienie krwi



EKSTRAKT	10:1	Z	BAKOPY	DROBNOLISTEJ 
	(BACOPA	MONNIERI	)

STANDARYZOWANY NA ZAWARTOŚĆ 60% BAKOZYDÓW

 Bacopa Monnieri doceniany jest ze względu na liczne wła-
ściwości prozdrowotne, którymi m.in. wspiera przystosowa-
nie organizmu człowieka do nadmiernego stresu oraz zwięk-
sza zdolności kognitywne. Suplementacja Bacopa Monnieri to 
sposób na lepszą koncentrację i większą kreatywność w co-
dziennej pracy, szybsze przetwarzanie informacji oraz większy 
zasób słów u stosującego.

 Poprawia szybkość uczenia się
 Zwiększa łatwość przyswajania informacji
 Wzmacnia procesy neuroregeneracyjne
 Usprawnia pamięć i funkcje poznawcze
 Neutralizuje stres i napięcie

www.mykologiq.com 15
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EKSTRAKT	10:1	Z	KORZENIA	ŻEŃ-SZENIA 
(PANAX	GINSENG	C.A.	MEY)

W FORMIE PROSZKU, STANDARYZOWANY  
NA ZAWARTOŚĆ 16% GINSENOZYDÓW

 Korzeń Żeń-szenia to prawdziwe bogactwo substancji 
czynnych (m.in. ginsenozydów). Ekstrakt z rośliny znanej też 
jako boskie ziele, korzeń życia oraz esencja życia nie dość, ze 
wzmacnia odporność organizmu na stres, to również wspiera 
działanie układu nerwowego, odpornościowego i hormonal-
nego. 

 Poprawia zdolności poznawcze
 Zwiększa witalność
 Redukuje uczucie stresu
 Równoważy gospodarkę energetyczną
 Usprawnia proces uczenia się



EKSTRAKT	10:1	Z	MIŁORZĘBU	JAPOŃSKIEGO	
(GINKGO	BILOBA	)

STANDARYZOWANY NA 24% GLIKOZYDÓW FLAWINOWYCH

 Ginko Biloba (Miłorząb japoński) od wielu stuleci  
wykorzystywany jest do poprawy funkcjonowania mózgu. 
Jako pierwsi na jego prozdrowotnych właściwościach pozna-
li się mędrcy z Dalekiego Wschodu. Obecnie ekstrakt z Ginko 
Biloba stosuje się m.in. w celu poprawy pamięci i wzmocnie-
nia koncentracji.

 Usprawnia kojarzenie faktów
 Wzmacnia ukrwienie mózgu
 Poprawia funkcje kognitywne
 Działa ochronnie na układ nerwowy
 Spowalnia procesy starzenia się

www.mykologiq.com 17
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EKSTRAKT	10:1	Z	OWOCÓW	CYTRYŃCA	CHIŃSKIEGO	 
(SCHISANDRA	CHINENSIS	BAIL)

STANDARYZOWANY ZA ZAWARTOŚĆ MIN. 10% SCHISANDRYN

 Cytryniec chiński słynie ze swych licznych właściwości 
wspierających organizm człowieka. Stosuje się go m.in. w 
celu wzmocnienia kondycji zarówno fizycznej, jak i odporno-
ści psychicznej. Stymuluje układ nerwowy do prawidłowego 
funkcjonowania.

 Przyczynia się do regeneracji układu nerwowego
 Zwiększa satysfakcję czerpaną z działania
 Poprawia samopoczucie psychiczne
 Wzmacnia procesy poznawcze
 Podnosi sprawność kognitywną



EKSTRAKT	10:1	Z	GRZYBA	CHAGA	
(INONOTUS	OBLIQUUS	)

STANDARYZOWANY NA 40% ZAWARTOŚCI POLISACHARYDÓW

 Grzyb Chaga (błyskoporek podkorowy) to kolejny grzyb 
powszechnie stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej i 
syberyjskiej. Teraz i Ty możesz skorzystać z jego użytecznych 
właściwości. Ekstrakt z grzyba Chaga korzystnie wpłynie na 
Twoje zdrowie i możliwości Twojego umysłu.

 Poprawia pamięć
 Odżywia układ nerwowy
 Działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie
 Wspiera pracę mózgu
 Wzmacnia odporność

www.mykologiq.com 19
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EKSTRAKT	10:1	Z	GRZYBA	WROŚNIAKA	RÓŻNOBARWNEGO	 
(TRAMETES	VERSICOLOR)

SSTANDARYZOWANY NA 30% POLISACHARYDÓW

 Wrośniak różnobarwny ma wiele właściwości prozdro-
wotnych. Uzupełnia liczne aminokwasy oraz witaminę B3. Sty-
muluje funkcjonowanie układu odpornościowego, a ponadto 
wykazuje działanie przeciwzapalne.

 Chroni komórki przed stresem antyoksydacyjnym
 Wspiera układ odpornościowy
 Wzmacnia wydolność organizmu
 Wykazuje działanie bakteriobójcze
 Redukuje uczucie zmęczenia



EKSTRAKT	10:1	Z	GRZYBA	MACZUŻNIKA	CHIŃSKIEGO	
(CORDYCEPS	SINENSIS)

STANDARYZOWANY NA WYSOKĄ  
50% ZAWARTOŚĆ POLISACHARYDÓW

 Cordyceps Sinensis (maczużnik chiński) zyskuje na po-
pularności dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. Działa 
wzmacniająco, przeciwbakteryjnie, a także wspiera metabo-
lizm. Maczużnik chiński doda Ci sił i wprowadzi jasność do 
Twojego umysłu.

 Poprawia wydolność organizmu
 Wspomaga działanie układu odpornościowego
 Zmniejsza uczucie zmęczenia
 Reguluje poziom glukozy
 Odżywia organizm
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ZACZERPNIJ MIND NECTARU  
I PRZEKONAJ SIĘ, CO ZYSKASZ  
DZIĘKI REWOLUCYJNEJ MIESZANCE 
GRZYBÓW WITALNYCH

 Starannie selekcjonując składniki, precyzyjnie dobierając 
je do Twoich potrzeb, stworzyliśmy dla Ciebie innowacyjne 
połączenie roślin adaptogennnych i grzybów witalnych, któ-
re od wieków były wykorzystywane w medycynie naturalnej i 
które wciąż dostarczają niepojęte bogactwo osobom wyko-
rzystującym zasoby własnego umysłu w codziennej pracy.
 Autorskie połączenie grzybów witalnych i roślin adapto-
gennych to Twoje paliwo do codziennego osiągania coraz 
lepszej koncentracji, większej kreatywności i skuteczniejsze-
go działania przy projektach wymagających pełnego zaanga-
żowania potencjału umysłowego!
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Regularne zażywanie Mind Nektaru wzmocni:

 zdolności kognitywne;
 pamięć;
 koncentrację;
 funkcjonowanie układu nerwowego;
 regenerację neuronów;
 odporność na stres.

CZAS NA PRAWDZIWĄ REWOLUCJĘ W SUPLEMENTACJI

Zdąbądź	 
Mind	Nectar
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 Wykorzystaj moc grzybów witalnych i adaptogenów  
roślinnych. Odkrywaj nowe pomysły oraz zadbaj o klarowność 
swoich myśli. Zaskakuj otoczenie swoją kreatywnością i zapo-
mnij o trudnościach w skupieniu uwagi.

https://mykologiq.com/
https://mykologiq.com/


KTO STOI ZA MIND NECTAR?

 Doświadczony copywriter oraz strateg content marketingo-
wy. Założyciel i CEO 50-osobowej agencji contentowej Kuźnia Treści,  
autor         książki        Zawód: Copywriter.       Zacznij     zarabiać      na     pisaniu      wydanej      przez  
wydawnictwo Helion oraz książki „Copywriting sprzedażowy. Jak zmie-
niać słowa na złotówki?” powstającej na łamach wydawnictwa bizneso-
wego Expertia.
Odpowiada	za:  • Kreację marki i jej komunikację  • Strategię content 
marketingową • Działania SEO i SEM • Strategię reklamową na platfor-
mach: FB, IG, LI, YT, TikTok •  Współpracę z influencerami i partnerami 
medialnymi.

MARCIN

 Zielarz, Fitoterapeuta, Terapeuta konopny. Aktywny fitoterapeuta, 
który na codzień przyjmuje pacjentów we własnym salonie terapeutycz-
nym. Prelegent wykładów o medycynie naturalnej.  Organizator wyda-
rzeń promujących zdrowy tryb życia. Twórca pierwszej lubelskiej marki  
kwiatów konopnych: Green Djinn Green Medicine.  Założyciel pierwsze-
go lubelskiego konopnego salonu terapeutycznego. Pasjonat etnobo-
taniki i antropologii. Ekspert konopny, w zakresie ich zastosowania w  
leczeniu i codziennym życiu. Konsultant b2b w branży medycyny natural-
nej w zakresie budowania marki i tworzenia produktów. Europejski produ-
cent, dystrybutor i dostawca artykułów konopnych: Ekstraktów, Olejów,  
Kwiatów, Kosmetyków, Żywności funkcjonalnej i szeroko rozumianych 
suplementów diety.
 Autor opracowań naukowych: Prawo (anty)narkotykowe Unii  
Europejskiej, Wpływ karteli na życie mieszkańców Ameryki Południowej i  
Środkowej.
 W wolnym czasie badacz ziemskich kultur, rzadkich roślin  
o potencjale terapeutycznym, a także autor wierszy, tekstów i utworów  
muzycznych. 

ERYK

 Programista z ponad 10-letnim doświadczeniem i założyciel  
akademii programowania Localhost. Specjalista od automatyzacji  
biznesowych oraz technologii związanych z e-commerce. CTO software 
house’u specjalizującego się w e-commerce.
Odpowiada	za:  • Projekt i rozbudowę platformy e-commerce  
• Strategię rozwoju platformy e-commerce • Nadzór nad zespołem 
technicznym • Projektowanie automatyzacji logistycznych i administra-
cyjnych

PRZEMEK
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