
ROL SUPLIMENT: VITALITATE ȘI SUSȚINERE A ORGANISMULUI

niacina ,  acidul pantotenic ș i riboflavina susț inute de cafeină ,  reduc oboseala ş i
senzaț ia de epuizare;
acidul pantotenic asigură eficiența mentala;
vitaminele din grupa B asigură un metabolism energetic corespunzător, au grijă
de sistemul nervos ș i ajută la menț inerea funcț i i lor psihologice adecvate;
tiamina este responsabilă cu funcţ ionarea corectă a inimii;
vitamina E ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

cromul ajută la menț inerea nivelului adecvat de glucoză în sânge ș i asigură
metabolismul adecvat al macroelementelor nutritive;
magneziul susț ine echilibrul electrolitic;
seleniul ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ;
fierul participă la transportarea oxigenului în organism;
cuprul ajută la menț inerea metabolismului energetic corespunzător;
zincul ajută ca metabolismul glucidelor ș i al acizilor să funcț ioneze corect;
piperina din piperul negru susț ine digestia ș i absorbț ia nutrienț i lor.

PLICULEŢE PENTRU ZI CU SOLUȚIE - AROMĂ DE PORTOCALE

 
TABLETE PENTRU NOAPTE

VITALITY
BOOST

ADMINISTRARE:

Nu depășiți porțiile recomandate a fi consumate în timpul unei zile. Produsul este
destinat tinerilor și adulților. Potrivit pentru vegetarieni și vegani.

PLICULEȚE CU LICHID ZILNICE – AROMĂ DE PORTOCALE
Consumați conținutul unui plic pe zi. 
 
TABLETE PENTRU NOAPTE
Luați 2 comprimate seara. Consumați-le cu apă. 



ALTE INFORMAȚII DESPRE PRODUS:

Gramaj: 300 gr / 30 pliculete -
48 gr / 60 tablete
Produse certificate GMP (Good
Manufacturing Practice).

Produs în EU pentru:
FM World
Poland, 51-129 Wrocław
str. Żmigrodzka 247
tel. +48 71 327 00 00
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INGREDIENTE

Ingrediente pliculete: apa, concentrat de suc de portocale, extract de guarana,
extract de ceai verde, cafeina, antioxidant: acid ascorbic, substanta de ingrosare:
guma de xanthan, acetate DL-alpha tocoferil (vitamina E), arome, nicotina amida
(niacina), conservanti: sorbat de potasiu si benzoat de sodiu, calciu D-pantotenat
(acid pantotenic), hidroclorida de piridoxina (vitamina B6), riboflavina 5’-sodiu
fosfat (vitamina B2), acid folic, indulcitori: sucraloza si neohesperidina DC,
mononitrat de tamina (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12), D-biotina.

Ingrediente tablete: fosfat de calciu, agent de ingrosare: celuloza microcristalina,
oxid de magneziu, acid L-ascorbic (vitamina C), acetat DL-alpha tocoferil (vitamina
E), iodura de potasiu, amida de nicotina (niacina), sulfat de fier(II), sulfat de
zinc,substante antiaglomerante: dioxid de sil icon si sarile de magneziu ale acizilor
grasi , molibdat de sodiu (VI), extract de piper negrut, Calciu D-pantotenat (acid
pantotenic), selenit de sodiu (IV), clorida de chrom (III), clorhidrat de piridoxina
(vitamina B6), riboflavina 5’- fosfat de sodiu (vitamina B2), acid folic, sulfat de
cupru, mononitrat de tiamina (vitamina B1), colecalciferol (vitamina D), sulfat de
mangan, cianocobalamina (vitamina B12), fi lochinona (vitamina K), D-biotina,
imbracaminte (agenti de ingrosare: hidroxipropilmetilceluloză ș i
hidroxipropilceluloză ,  agent de incarcare: celuloza, agent de intarire: talc, agent
antiaglomerare: acizi grasi , coloranti: E171 and E172).
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