
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
120 δισκία

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε δυο δισκία, δυο φορές ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Σταθεροποιητής (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη), σκόνη 
φρούτων Cranberry (Vaccinium macrocarpon) μαγνήσιο 
[διγλυκινικό μαγνήσιο, ανθρακικό μαγνήσιο, ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ)], ασβέστιο (ανθρακικό ασβέστιο), 
σταθεροποιητής (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, 
νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη), βιταμίνη C 
(L-ασκροβικό οξύ), αντισυσσωματικό (στεατικό οξύ), 
βιταμίνη Ε (οξική DL-α-τοκοφερόλη), υλικό επικάλυψης 
[διογκωτικό (νατριούχος καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη), 
δεξτρίνη, δεξτρόζη, τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, 
ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό νάτριο)], αντισυσσωματικό 
(διοξείδιο του πυριτίου), σκόνη φρoύτων μήλου (Malus 
domestica) [σε μαλτοδεξτρίνη, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, 
άμυλο καλαμποκιού, γαλακτωματοποιητή (λεκιθίνη)], σκόνη 
φυτού πασσιφλόρας (Passiflοra incarnata), σκόνη φρούτων 
σχισάνδρας (Schisandra chinensis), σίδηρος (διγλυκινικός 
σίδηρος), αντισυσσωματικό (στεατικό μαγνήσιο), βιταμίνη D 
(άμυλο καλαμποκιού, σακχαρόζη, αντιοξειδωτικές ουσίες 
(ασκορβικό νάτριο, DL-α-τοκοφερόλη), έλαιο καρύδας, 
χοληκαλσιφερόλη), βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη),  
βιταμίνη Β12 [ρυθμιστής οξύτητας (όξινο φωσφορικό 
ασβέστιο), κυανοκοβαλαμίνη], φυλλικό οξύ.

Vit♀lize® Για Γυναίκες
Υποστηρίζει τις ανάγκες του γυναικείου οργανισμού.

Το Vit♀lize για γυναίκες είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του 

γυναικείου οργανισμού. Στο αποκλειστικό μείγμα έχουμε συμπεριλάβει 

κλινικά δοκιμασμένα cranberry και άλλα βότανα, σε συνδυασμό με 

βιταμίνες που καλύπτουν τις γυναικείες ανάγκες. 

Η σκόνη μούρων Schisandra, η σκόνη μήλου, το λουλούδι του πάθους 

και οι βιταμίνες Β προάγουν την ορμονική ισορροπία. Προσθέσαμε 

επίσης βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά τα οποία συνήθως λείπουν από 

τον οργανισμό μας λόγω του άγχους ή ως αποτέλεσμα τυχόν θεραπείας 

αποκατάστασης ορμονών.

Η χρήση πατενταρισμένης σκόνης cranberry έχει πολλαπλά οφέλη 

για το γαστρεντερικό σύστημα χάρη σε ένα σύστημα ελεγχόμενης 

αποδέσμευσης που την προστατεύει από τα οξέα του στομάχου για 

μέγιστη απορρόφηση. Επίσης το cranberry υποστηρίζει το ουροποιητικό 

σύστημα.

Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία όπως ο σίδηρος, το μαγνήσιο 

και οι βιταμίνες Β προστέθηκαν για να στηρίξουν την υγεία του 

αναπαραγωγικού συστήματος και η βιταμίνη D υποστηρίζει την υγεία 

των ωοθηκών. Χαρίστε στον οργανισμό σας όσα χρειάζεται με ένα 

συμπλήρωμα προσαρμοσμένο αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες. 

Vit♀lize® Για Γυναίκες
#375

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς Γλουτένη

• Διατροφική υποστήριξη για την ορμονική ισορροπία
• Υποστηρίζει την υγεία του ουροποιητικού συστήματος
• Προωθεί την υγιή αναπαραγωγική λειτουργία

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.


