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Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

VITuLIZE™
Suplement diety dla kobiecej witalnoÊci

Dyskomfort zwiàzany PMS lub 
menopauzà mo˝e byç powodowany 
zmianami hormonalnymi, które w tym 
czasie zachodzà w organizmie kobiety. 
Aby złagodziç skutki tych zmian zaleca 
si´ wzbogaciç diet´ w wybrane skład-
niki. Z myÊlà o kobiecych potrzebach 
stworzyliÊmy Vitulize™, który jest 
mieszankà bogatà w antyutleniajàce 
witaminy i minerały oraz składniki 
pochodzàce z owoców i ziół. 
Wyjàtkowa mieszanka  
składników roÊlinnych
W skład Vitulize™ wchodzà 
sproszkowane jabłka, passiflora i jagody 
cytryƒca. Cytryniec chiƒski (Schizandra 
chinensis) od wieków u˝ywany jest dla 
zachowania równowagi hormonalnej 
oraz wspierania ogólnego zdrowia 
i dobrego samopoczucia. Poza tym jest 
on adaptogenem i antyutleniaczem. 
Te składniki roÊlinne wzbogaciliÊmy 
sproszkowanà ˝urawinà. Opatentowana 
technologia sprawia, ˝e ˝urawiny 
chronione sà przed zniszczeniem przez 
kwasy w ˝ołàdku. 
Ekskluzywna mieszanka 
substancji od˝ywczych
Vitulize™ zawiera tak˝e mieszank´ 
substancji od˝ywczych opracowanà 
specjalnie dla wspierania równowagi 
hormonalnej oraz ogólnego samopoczu-
cia kobiet. Stres i popularne leki, w tym 
Êrodki antykoncepcyjne i stosowane 
w hormonalnej terapii zast´pczej mogà 
zachwiaç równowag´ hormonalnà 
w organizmie. Obecna w produkcie 

witamina B6 przyczynia si´ do regulacji 
aktywnoÊci hormonalnej, a witamina 
C zwi´ksza wchłanianie tak bardzo 
potrzebnego ka˝dej kobiecie ˝elaza. 
Witamina D natomiast wspomaga 
przyswajanie wa˝nych dla zachowania 
zdrowych koÊci wapnia i fosforu. Wita-
miny zostały połàczone z opatentowanà 
formà ˝elaza – minerałem istotnym dla 
funkcjonowania układu krwionoÊnego.
U˝yto ich w takich proporcjach, by 
zapewniç optymalne wsparcie.

ZALECANE SPO˚YCIE: 
2 tabletki dziennie. 
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do 
spo˝ycia w ciàgu dnia.

ZawartoÊç składników w porcji dziennej 2	tabletki

witamina	C	 40	mg	(50%*)

witamina	E	 11	mg	(92%*)

witamina	D	 5	μg	(100%*)

witamina	B6	 0,7	mg	(50%*)

witamina	B12	 1,2	μg	(48%*)

kwas	foliowy	 100	μg	(50%*)

˝elazo	 2,5	mg	(18%*)

sproszkowana	˝urawina	 250	mg

sproszkowane	jabłko	 12	mg

sproszkowane	owoce	m´czennicy	 12	mg

sproszkowane	owoce	cytryƒca	chiƒskiego	 12	mg

*	%	zalecanego	dziennego	zapotrzebowania

SK¸ADNIKI:  
Substancja wypełniajàca – celuloza 
mikrokrystaliczna, diglicynian magnezu, 
sproszkowana ˝urawina, algi (Algas 
calcareas), substancja wypełniajàca 
– hydroksypropylometyloceluloza, sub-
stancja przeciwzbrylajàca – kwas stea-
rynowy, kwas L-askorbinowy, substancja 
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu, 
octan D-alfa-tokoferylu, diglicynian 
˝elaza (II), sproszkowane jabłka (0,8%), 
proszkowane owoce m´czennicy  

 Passiflora incarnata (0,8%), sprosz-
kowane owoce cytryƒca chiƒskiego 
Schisandra chinensis (0,8%), emulgator 
– stearynian magnezu, substancja 
glazurujàca – sól sodowa karboksymety-
locelulozy usieciowana, cholekalcyferol, 
dekstryny, chlorowodorek pirydoksyny, 
dekstroza, Êrednio łaƒcuchowe kwasy 
tłuszczowe, cyjanokobalamina, substan-
cja glazurujàca – cytrynian trisodowy, 
kwas pteroilomonoglutaminowy. 

OPAKOWANIE: 120 tabletek

Kod: 375

•  Unikalna mieszanka 
substancji roÊlinnych: 
sproszkowane jabłka, 
passiflora i jagody cytryƒca

•  Wspiera równowag´ 
hormonalnà dla twojego 
dobrego samopoczucia

•  Stworzone z myÊlà 
o kobiecych potrzebach

•  Opatentowane sproszkowane 
˝urawiny




