


Natura nie jest
miejscem do odwiedzania,
to jest nasz dom.



Polska produkcja

Firma YANGO została założona w 2014 roku przez dwóch 
polskich przedsiębiorców, dla których świat naturalnych 
suplementów jest prawdziwą pasją. Cała produkcja odbywa 
się na terenie Polski. 



Laboratiorium

Posiadamy własne przyprodukcyjne laboratorium, w którym 
każda partia surowców przechodzi szereg badań wykony-
wanych przez wykwalifikowanych pracowników. 



Standaryzacja

Stawiamy na wydajne ekstrakty standaryzowane lub skon-
centrowane. Ekstrakt, to więcej niż sproszkowana roślina.



Ekologia

Wszystkie produkty w roślinnych kapsułkach pakowane są 
do szklanych opakowań o jakości farmaceutycznej.



Wegan

W ofercie znajduje się ponad 350 produktów. Wszystkie 
produkty w kapsułkach wykorzystują technologię HPMC 
(celuloza roślinna) zamiast taniej żelatyny, dzięki czemu są 
delikatne dla żołądka i mogą być przyjmowane przez we-
gan i wegetarian.



Synergia

Dla lepszego efektu łączymy ze sobą rośliny o zbliżonym 
działaniu. Komponujemy składy poparte fundamentami na-
ukowymi. 



Jakość

Wykorzystywane do produkcji surowce pozyskiwane są 
w miejscach ich naturalnego występowania. Przykładamy 
szczególną wagę do maksymalnej przyswajalności skład-
ników aktywnych i odpowiednich dawek, w oparciu o naj-
nowsze badania naukowe. Produkcja odbywa się zawsze 
na terenie Unii Europejskiej, w zgodzie z normami Dobrej 
Praktyki Produkcyjnej GMP. Nie stosujemy GMO czy na-
promieniowywania, unikamy zbędnych dodatków i wypeł-
niaczy.



Ludzie

Siłą Yango są ludzie. Nasz zespół tworzą pasjonaci z nie-
ograniczoną wyobraźnią i wieloletnim doświadczeniem. 
Praca w Yango jest zaprojektowana tak, żeby każdy członek 
zespołu dostarczał nadzwyczajnych doświadczeń świata 
Yango naszym partnerom biznesowym.     



Laur Klienta / Konsumenta

Marka YANGO została doceniona w ogólnopolskim plebi-
scycie powszechnej popularności produktów i usług otrzy-
mując Laur Klienta i Laur Konsumenta 2020.



Marketing

Na każdym etapie wspieramy naszych klientów, dostar-
czając im spektrum narzędzi i dedykowanych rozwiązań, 
wspierających pracę z naszymi produktami. 
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Trade marketing

Nasi partnerzy zyskują kompleksową opiekę, odpowiednie 
narzędzia, wsparcie w postaci szkoleń dla sprzedawców czy 
materiałów POS. Wszystkie działania prowadzone są przez 
dedykowanego doradcę.



Nasze marki
/ YANGO

Marka, która powstała w 2014 roku. W YANGO stawiamy na duże dawki składników aktywnych. 
W ofercie posiadamy wiele monopreparatów, czyli suplementów opartych o jeden składnik. 
W produktach wieloskładnikowych stawiamy na synergizm, czyli połączenie składników o podob-
nym działaniu. 

YANGO to przede wszystkim suplementy dla klientów świadomych, dla których jakość produktu jest 
czynnikiem kluczowym. Klient, które doskonale zna rynek zielarski i wie jak stosować suplementację.



Nasze marki
/ PANASEUS

Marka, która powstała w 2019 r. Wieloskładnikowe formuły oparte o ekstrakty roślinne, witaminy, 
minerały oraz inne składniki o pozytywnym wpływie na organizm. 

PANASEUS to preparaty stworzone dla osób, które dopiero poznają świat ziół. Nazwy są bardzo 
intuicyjne, co pomaga w wyborze odpowiedniego preparatu. 

Jedno opakowanie wystarcza na 50 dni suplementacji. PANASEUS to zawsze jedna kapsułka w 
dawce dziennej. Można zasugerować zwiększenie dawki dziennej w celu zwiększenia efektu.



Formy suplementów

1/ SUPLEMENTY W KAPSUŁKACH TWARDYCH HPMC
Kapsułki wykonane z celulozy mikrokrystalicznej (HMPC) wypełnione wypełnione proszkiem. 
Wszystkie produkty marki Panaseus i Desire Labs są w formie kapsułek twardych HPMC.  

2/ SUPLEMENTY W KAPSUŁACH TYPU SOFTGEL
Kapsułki wykonane z żelatyny wypełnione płynem. 

3/ SUPLEMENTY W PŁYNIE 
Suplementy w plastikowych butelkach. W tym przypadku szkło jest zbyt kłopotliwym opakowa-
niem ze względu na możliwość stłuczki. Ważne: suplementy w płynie po otwarciu musza być 
przechowywane w lodówce. Przed otwarciem mogą być magazynowe w warunkach temperatu-
ry pokojowej.  

4/ SUPLEMENTY W PROSZKU
Suplementy w szklanych opakowaniach z drewnianą miarką. 

SUPLEMENTY W KAPSUŁKACH TWARDYCH HPMC
Kapsułki wykonane z celulozy roślinnej wypełnione proszkiem. Wszystkie produkty marki PANA-
SEUS są w formie kapsułek twardych.  

SUPLEMENTY W KAPSUŁACH TYPU SOFTGEL
Kapsułki wykonane z żelatyny wypełnione płynem. 

SUPLEMENTY W PŁYNIE 
Suplementy w plastikowych butelkach. W tym przypadku szkło jest zbyt kłopotliwym opakowa-
niem ze względu na możliwość stłuczki. Ważne: suplementy w płynie po otwarciu musza być 
przechowywane w lodówce. Przed otwarciem mogą być magazynowe w warunkach temperatu-
ry pokojowej.  

SUPLEMENTY W PROSZKU
Suplementy w szklanych opakowaniach z drewnianą miarką. 



    

Nasi partnerzy
W ofercie posiadamy suplementy w składzie których możemy znaleźć opatento-
wane ekstrakty. Poniższe logo na naszej etykiecie świadczy o tym, że w produk-
cie znajduje się opatentowany ekstrakt, czyli taki który posiada szereg badań 
potwierdzających jego skuteczność. 
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