Výživa

VIT♀LIZE™
Doplnok pre vitalitu žien

Nepohodlie kvôli PMS, menopauze alebo
nie úplne optimálnej funkcii močových ciest
môže byť spojené s hormonálnymi zmenami
a osobitnými potrebami výživy. Prírodná zmes
ovocia, bylín, vitamínov a minerálov bohatých
na antioxidanty v doplnku pre vitalitu žien
Vit♀lize™ je špeciálne navrhnutá so zreteľom na
potreby žien.

a zdravé kosti žien. Tieto živiny boli správne
vyvážené, aby poskytovali úplnú podporu.

Patentovaná zmes bylín
Vit♀lize™ obsahuje patentovanú zmes rastlín,
vrátane jablkového prášku, múčenky a plodov
schizandry. Každá z týchto rastlín bola stáročia
využívaná na vyrovnávanie hladín hormónov a na
podporu celkového zdravia a pohody.

Vitamín E (D-alfatokoferylacetát)

22 mg 183%

Vitamín B6 (pyridoxín HCl)

1,4 mg 100%

Tieto rastliny sú potom skombinované s klinicky
testovaným brusnicovým práškom, ktorý je
vyrobený patentovaným procesom, ktorý
zintenzívňuje prirodzené výhody celých brusníc.
Táto jedinečná forma brusníc spája patentovanú
technológiu, ktorá chráni brusnice pred zničením
zažívacími kyselinami v žalúdku, čím dodáva
živiny dolnému gastrointestinálnemu traktu, kde
môžu byť postupne vstrebávané.
Jedinečná zmes živín
Vit♀lize™ obsahuje aj zmes živín špeciálne
navrhnutých a vyvážených na podporu zdravia
a hormonálnej rovnováhy žien. Horčík, vitamín
C a B vitamíny sú nevyhnutné na tvorbu
hormónov, ale tieto dôležité živiny sú aj ľahko
vyčerpávané stresom a bežnými liekmi, vrátane
antikoncepcie a hormonálnej substitučnej terapie.
Tieto vitamíny sme skombinovali s patentovanou
formulou železa a vápnika, dvoma dôležitými
minerálmi pre zdravý kardiovaskulárny systém

ÚDAJE O DOPLNKU
Dávka: 4 tablety
Množstvo na dávku

% ODD

Vitamín C (kyselina askorbová)

80 mg

100%

Vitamín D (cholekalciferol)

10 µg

200%

Folát (kyselina pteroylmonoglutámová) 200 µg 100%
Vitamín B12 (kyanokobalamín)
Vápnik (uhličitan vápenatý)

2,4 µg

96%

120 mg

15%

5 mg

36%

Horčík (chelát diglicinátu horečnatého) 60 mg

16%

Železo (chelát diglicinátu železnatého)
Patentovaná zmes (v prášku):

575 mg

†

brusnice, jablká, mučenka, bobule schizandry
* % ODD (odporúčanej dennej dávky)
† ODD nebola stanovená

OSTATNÉ ZLOŽKY:
Mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylmetylcelulóza, kyselina stearová, sieťovaná
sodná soľ karboxymetylcelulózy, oxid kremičitý,
horečnaté soli mastných kyselín, sodná soľ
karboxymetylcelulózy, dextríny, dextróza,
triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, citran
vápenatý.

• patentovaná rastlinná zmes obsahuje
jablkový prášok, múčenku a plod
schizandry
• podporuje hormonálnu rovnováhu, aby
ste sa vždy cítili sama sebou
• špeciálne navrhnutá so zreteľom na
potreby žien
• patentovaný a klinicky testovaný
brusnicový prášok

PRODUKT #375EU

®

DÁVKOVANIE:
Užite dve tablety dvakrát denne ako výživový
doplnok.
OBSAH:
120 tabliet

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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