Vita Greens & Fruits
Prémium greens formula 37 természetes
hatóanyaggal!
A Vita Greens & Fruits a mi prémium növényi, "greens" formulánk sok természetes hatóanyaggal,
vitaminnal és ásványi anyaggal – és nem utolsó sorban fantasztikus, élvezhető ízzel!
A vitaminok és az ásvány anyagok alapvető tápanyagok, amelyeket megfelelő mennyiségben kell
fogyasztani az optimális egészségi állapot eléréséhez illetve a magasszintű sportteljesítményhez. Sok
embernek gondot okoz megfelelő mennyiségű zöldség vagy gyümölcs elfogyasztása különféle okok miatt
(pl. nem ízlik nekik, nincs idejük, stb.), de most itt a segítség!
A Vita Greens & Fruits 18 különböző zöldség- és 8 különböző gyümölcsforrást tartalmaz adagonként.
Emésztőenzimek és Astragin® is hozzáadásra került a formulához. A Vita Greens & Fruits adaptogén
növényekből is jó adagot tartalmaz. A búzafű és a spirulina segít a testsúly-kontrollban azzal, hogy
csökkenti az éhségérzetet.
A rheishi gomba hozzájárul a természetes immunvédelemhez. Az árpafű védi a sejteket az oxidációs
károsodástól. A Vita Geens & Fruits – más mikrotápanyag mellett – biztosítja a B-komplex vitaminokat,
C-vitamint, valamint olyan esszenciális ásványi anyagokat mint a szelén és a cink.
A C-vitamin hozzájárul az immun- és az idegrendszer normál működéséhez, valamint a fáradtság és a kifáradás mérsékléséhez.*
A D-vitamin hozzájárul az izmok és az immunrendszer normál működéséhez, valamint a kalcium és a foszfor normál felszívódásához és
hasznosulásához.*
A K2 vitamin hozzájárul a normál véralvadáshoz és a csontok normál állapotának fenntartásához.*
A cink hozzájárul a normál termékenységhez, reprodukciós képességhez, a normál teszttoszteron-szint fenntartásához valamint a normál
makrotápanyag-anyagcseréhez.*
A magnézium hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez: a neurotranszmisszióhoz és izomösszehúzódáshoz, ide értve a szívizmot is;
valamint a normál fehérjeszintézishez és a csontok, fogak normál állapotának fenntartásához.*
A szelén hozzájárul a normál spermaképződéshez, a normál pajzsmirigy-működéshez, valamint a haj és körmök normál állapotának
fenntartásához.*
* Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által jóváhagyott állítások

Adagolási javaslat
Keverjen össze naponta 1 adagot (20 g – 1/3 adagolókanál) 300 ml vízzel. Fogyassza 30 perccel étkezés előtt. Nem szolgál egyedüli
tápanyagforrásként!

Figyelmeztetés
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! A termék nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot! Kisgyermekek elől
elzárva tartandó!

Ízek
Körte-citromfű

Kiszerelés
600 g – 30 adag

Tápanyagtartalom
1 adag: 20 g (1/3 adagolókanál)
20 g – 1/3 adagolókanál NRV%*
Rost
4.1 g

Scitec Nutrition®

E-vitamin (α-tokoferol)

20 g – 1/3 adagolókanál NRV%*
12 mg α-TE
100%
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A-vitamin (Retinol)
B1-vitamin (Tiamin)
B2-vitamin (Riboflavin)
Niacin (B3-vitamin)
Pantoténsav (B5-vitamin)
B6-vitamin (Piridoxin)
Biotin (B7-vitamin)
Folsav (B9-vitamin)
B12-vitamin (Cianokobalamin)
C-vitamin (L-aszkorbinsav)
D3-vitamin (Kolekalciferol)
„Adaptog(re)ens” keverék

800 μg RE
1.1 mg
1.4 mg
16 mg NE
6 mg
1.4 mg
50 μg
200 μg
2.5 μg
80 mg
5.0 μg (200 NE)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3360 mg

Spirulina: 2000 mg, Árpafű: 400 mg, Chlorella: 400 mg,
Búzafű: 400 mg, Pecsétviaszgomba: 160 mg

„Organic Hi Fiber VitaBerry®”
2200 mg
keverék
Organikus alma (gyümölcshús), organikus eper, organikus meggy,
organikus szeder, organikus áfonya, organikus málna, organikus
banán, organikus rizs

K2-vitamin (Menakinon-7)
Kalcium
Króm
Réz
Jód
Vas
Magnézium
Mangán
Molibdén
Szelén
Cink

15 μg
120 mg
20 μg
498 μg
75.2 μg
14 mg
56.3 mg
2.0 mg
50 μg
27.5 μg
10 mg

20%
15%
50%
50%
50%
100%
15%
100%
100%
50%
100%

„Organic Hi Fiber VitaVeggie®”
2200 mg
keverék
Organikus alma (gyümölcshús), organikus cékla, organikus
sárgarépa, organikus spenót, organikus brokkoli, organikus
paradicsom, organikus kelkáposzta, organikus fejes káposzta,
organikus petrezselyem levél, organikus kelbimbó, organikus
kaliforniai paprika, organikus uborka, organikus zeller, organikus
fokhagyma, organikus gyömbér, organikus hagyma, organikus
karfiol, organikus spárga, organikus borsó
Emésztőenzim keverék
85 mg
Bromelain: 40 mg, Papain: 40 mg, AstraGin®: 5 mg

*NRV%: napi beviteli referenciaérték felnőttek számára

Összetevők
Aromák: körte, citromfű; Organic Hi Fiber VitaBerry® porkeverék (organikus alma (gyümölcshús), organikus eper, organikus meggy, organikus
szeder, organikus áfonya, organikus málna, organikus banán, organikus rizs), Organic Hi Fiber VitaVeggie® fagyasztva szárított növényi porkeverék
(organikus alma (gyümölcshús), organikus cékla, organikus sárgarépa, organikus spenót, organikus brokkoli, organikus paradicsom, organikus
kelkáposzta, organikus fejes káposzta, organikus petrezselyem levél, organikus kelbimbó, organikus kaliforniai paprika, organikus uborka, organikus
zeller, organikus fokhagyma, organikus gyömbér, organikus hagyma, organikus karfiol, organikus spárga, organikus borsó), almarost, Arthrospira
platensis (egész növény) por, dextróz, inulin, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; emulgeálószer: szójalecitin por; sűrítőanyag: xantángumi;
Chlorella vulgaris por, Hordeum vulgare (hajtás) por, Triticum aestivum (hajtás) por, kalcium-karbonát, magnézium-karbonát, Ganoderma lucidum
(termőtest) por, édesítőszerek: szukralóz, aceszulfám-K; L-aszkorbinsav, vas(II)-fumarát, bromelain Ananas comosusból kivonva (1200 GDU/g),
Papain Carica papaya-ból kivonva (1.5 FIP U/mg), dl-alfa-tokoferil-acetát, cink-szulfát-monohidrát, nikotinamid, menakinon-7, nátrium-molibdát,
retinil-acetát, nátrium-szelenit, kálcium-d-pantotenát, mangán-szulfát-monohidrát, d-biotin, AstraGin® keverék: Panax notoginseng (gyökér) 10:1
arányú kivonat, Astragalus membranaceous (gyökér) 50:1 arányú kivonat; pteroilmonoglutaminsav, kolekalciferol, réz(II)-szulfát-pentahidrát,
piridoxin-hidroklorid, riboflavin, tiamin-mononitát, kálium-jodid, cianokobalamin, króm(III)-pikolinát

Árlista
Kiszerelés
600 g

Scitec Nutrition®

Ízek
Körte-citromfű

Ár
9990 Ft

(16.650 Ft/kg)
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