POWERFUL WORKER
Doplněk stravy
60 tobolek
Charakteristika:
POWERFUL WORKER obsahuje colostrum (obsahuje
množství imunoglobulinů, vitaminů, minerálů a stopových
prvků). Přípravek dále obsahuje soubor vitaminů skupiny B,
které jsou důležité pro správnou funkci nervového systému.
Thiamin přispívá k normální činnosti srdce. Riboflavin přispívá
k udržení normálních červených krvinek. Vitamin B6 přispívá k
regulaci hormonální aktivity.
Vyrobeno pod farmaceutickým dohledem.
Přírodní produkt.
Složení v jedné tobolce:
Aktivní látky

mg / 1 tobolce

Colostrum
200,0
Vitamin B6 (pyridoxin)
4,0
Vitamin B2 (riboflavin)
1,6
Vitamin B1 (thiamin)
1,4
Kyselina listová
0,2
*DDD – doporučená denní dávka; - není stanovena

%DDD*
286
114
127
100

Složení: colostrum, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina listová,
stearan hořečnatý (klouzadlo), želatina
Dávkování: 1 až 2 tobolky denně.
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako náhrada
pestré stravy. Výrobek není určen pro děti do 3 let.
Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 - 25°C. Ukládejte mimo dosah dětí.

FOREWER STRONG
Doplněk stravy
60 tobolek
Charakteristika:
FOREWER STRONG obsahuje extrakt z kořene tropické rostliny
Pfaffia paniculata, označována jako Suma nebo brazilský ženšen.
Dále kyselinu listovou a koenzym Q10, který se nachází všude tam,
kde probíhá intenzivní metabolismus a výměna energie.
Vyrobeno pod farmaceutickým dohledem.
Přírodní produkt.
Složení v jedné tobolce:
Aktivní látky
mg / 1 tobolku
Suma extrakt kořene
(Pfaffia paniculata)
200,0
Koenzym Q 10
10,0
Kyselina listová
0,2 (100% DDD)
DDD- doporučená denní dávka
Složení: Pfaffia paniculata (extrakt), koenzym Q10, kyselina listová, želatina.
Dávkování: 2 tobolky denně zapít dostatečným množstvím tekutiny.
Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nenahrazuje pestrou stravu.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Skladování:
Skladujte v suchu a temnu při teplotě do 30°C. Ukládejte mimo dosah dětí.

ABSOLUTE POWER
Doplněk stravy
60 tobolek
Vitaminy a minerály
Charakteristika:
ABSOLUTE POWER obsahuje kombinaci základních
vitaminů a minerálů. Vitamin A je formě beta karotenu, ze
kterého si tělo vytváří dle potřeby vitamin A. Vitamin C přispívá
k udržení normální funkce imunitního systému během
intenzivního fyzického výkonu a po něm.
Vitamin E napomáhá ochraně buněk před oxidativním stresem a
k normální srážlivosti krve.
Větší množství vitaminu B1 (thiaminu) potřebují těžce pracující
lidé, přispívá k normální
činnosti srdce. Vitamin B6 (pyridoxin) má příznivý vliv na normální činnost nervové
soustavy, metabolismus glykogenu a bílkovin, imunitu a tvorbu červených krvinek. Vitamin
B12 (kobalamin) také přispívá k tvorbě červených krvinek a energetickému metabolismu.
Vyrobeno pod farmaceutickým dohledem.
Složení v jedné tobolce:
Aktivní látky
mg / 1 tobolku
Beta karoten
6,00
Vitamin E
10,00
Vitamin C
60,00
Vitamin B1 (thiamin)
1,40
Vitamin B2 (riboflavin)
1,60
Niacin
18,00
Vitamin B6 (pyridoxin)
2,00
Kyselina listová
0,20
Vitamin B12 (kobalamin)
0,001
Biotin
0,15
Kyselina pantothenová
6,00
*DDD-doporučená denní dávka

%DDD*
83
75
127
114
113
143
100
40
300
100

Složení: mikrokrystalická celulóza (plnivo), beta karoten, přírodní, kyselina askorbová,
nikotinamid, DL-alfa-tokoferyl acetát, pantothenát vápenatý, stearan hořečnatý (klouzadlo),
pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina listová, biotin,
kyanokobalamin, želatina.
Dávkování: 2 tobolky denně, zapít dostatečným množstvím tekutiny.
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako náhrada
pestré stravy. Výrobek není určen pro děti do 3 let.
Skladování:
Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 - 25°C. Ukládejte mimo dosah dětí.

QUEEN BEE
Doplněk stravy
60 tobolek
Charakteristika:
QUEEN BEE obsahuje mateří kašičku, která je považována za
prospěšný doplněk stravy neboť obsahuje cenné nutriční látky a
především pak včelí pyl, který obsahuje široké spektrum
esenciálních živin.
Vitamin C přispívá k udržení normální funkce imunitního
systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm, tvorbě
kolagenu pro funkci kostí, chrupavek, dásní a kůže.
Vyrobeno pod farmaceutickým dohledem.
Přírodní produkt.
Složení v jedné tobolce :
Aktivní látky
mg / 1 tobolku
Včelí pyl
250,0
Mateří kašička
30,0
Vitamin C
30,0 (38 % DDD)
DDD- doporučená denní dávka
Složení: včelí pyl, mateří kašička, kyselina askorbová, stearan hořečnatý (klouzadlo),
želatina.
Dávkování: 2 tobolky denně, zapít dostatečným množstvím tekutiny.
Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nenahrazuje pestrou
stravu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není vhodné pro osoby citlivé na včelí
produkty.
Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě do 30°C. Ukládejte mimo dosah dětí.

