HER DAİM KLASİK

Sadece en iyisi... Sadece Avrupa’dan...

GENÇLİĞİNİZ VE GÜZELLİĞİNİZ İÇİN
ÇELİK YELEK
Classic Hit serisindeki gıda takviyeleri,
etkinliği zamanla kanıtlanmış ve hassas bir
şekilde eşleştirilmiş ürünlerden oluşmaktadır.
Beraber kullanıldıklarında, bir sinerji oluşturarak
birlikte hareket etmektedirler.
Classic Hit, tüm ailenin sağlığı ve zindeliği için
vazgeçilmez temel bir settir. Etki spektrumu
geniş ve çok yönlüdür: antioksidan koruma için
(AO); zehir, kimyasal atık ve toksinlerin atılması
için (Sluice); ürogenital sistem hastalıklarının
önlenmesinde yardımcı (Nutrimax); merkezi sinir
sistemi korumasında yardımcı (Pax); çocuklara
gerekli vitaminlerin ve minerallerin sağlanması
için (LJ Plus); yetişkinlere gerekli vitaminlerin
ve minerallerin sağlanması için (LS Plus); enerji
metabolizmasını normalleştirmeye ve şekerinsülin dengesinin düzenlenmesine yardımcı
(CV) ve metabolizmayı normalleştirmeye
yardımcı (SV).
Vision Ürünlerinin Farklılığı
1. Hammadde Kalitesi. Vision, dünya üzerinde
bitki bileşenlerinin yetiştirilmesi için en uygun
olan bölgelerdeki çevresel durumları sürekli
Bağımsız Vision Danışmanınız
Adı

Telefonu
E-mail
Danışman Kodu

İltihap oluşumunu engellemede
yardımcıdır ve Antioksidan etkilere
sahiptir.
Bağışıklık sistemini düzenlemede
yardımcıdır.
Yaşlanma hızını yavaşlatıcı etkileri
vardır.
Kardiyovasküler hastalıkları
önlemede yardımcıdır.
Endokrin rahatsızlıklarını
önlemede yardımcıdır.
Onkolojik rahatsızlıkları önlemede
yardımcıdır.
Kan oluşum süreçlerini
geliştirmede yardımcıdır.
Metabolizmayı düzenlemede
yardımcıdır.

olarak takip etmektedir. Bu bölgelerde ki hava
basıncı, deniz seviyesinden yükseklik, yıllık
ortalama sıcaklık, nem, UV-radyasyon yoğunluğu
ve rüzgar şiddeti gibi parametrelere dikkat
edilmektedir. Fabrikaya ulaşmalarından önce,
tüm hammaddeler çok aşamalı bir kalite kontrol
işleminden geçmektedir.
2. Üretim. Vision gıda takviyelerinde kullanılan
benzersiz soğuk öğütme (cryogrinding)
teknolojisi, içeriğindeki bileşenlerin tüm
faydalı özelliklerinin korunmasını sağlar. Tüm
ürünler, farmasötiklere yönelik GMP standartları
kapsamında üretilmektedir. Ürünler, FDA
sertifikasına sahiptir ve sadece Avrupa’da
üretilmektedir. Artık Avrupa kalitesi, Güneydoğu
Asya tüketicilerine de sunulmaktadır.
3. Klinik Testler. Tüm Vision Classic Hit serisi
gıda takviyeleri birden fazla laboratuarda
klinik teste tabi tutulur. Ürünlerin etkinliği ve
güvenliği, Moskova Sechenov Tıp Akademisi
ve Rus Tıbbi Hizmetler Akademisi Besin
Araştırma Enstitüsü’nün uzmanları tarafından
onaylanmaktadır.

DİKKAT! Biyoaktif gıda takviyeleri ilaç
değildir. Bir uzmana danışılması tavsiye
edilmektedir.
Ürün siparişleri:
(212) 267 55 30
Distribütörler için: www.visionistanbul.com
Müşteriler için: www.visionsiparis.com

Vision ile Sağlıklı olun!

B İYO LO J İ K O L A R A K
AKTİF GIDA TAKVİYELERİ

Sadece en iyisi... Sadece Avrupa’dan...

YAŞAM PAHASINA YANILSAMALAR
VE HAREKETSİZLİK
Yaşlanmaya yönelik serbest radikal teorisi
şu şekildedir. Serbest radikaller (agresif,
az oksitlenmiş moleküller) ve kanser
hücreleri, sağlıklı kişiler de dahil olmak
üzere her organizmada oluşmaktadır.
Ancak olumsuz çevresel etkiler ile
bunların oluşum süreci tehlikeli bir şekilde
kontrolden çıkar ve organizmayı yok edici
şekilde etkilemeye başlar.
Radikaller, hücre zarı
ve DNA’sını yok
etmeye başlar
ve hücreyi
mutasyona
uğramış ve
patolojik hale
getirir. Hücre,
doğru çoğalma
özelliğini kaybeder ve
genel yaşlanma sürecini
hızlandırır. Bu durum da en başta
kardiyovasküler hastalıklar, şeker hastalığı
ve kanser olmak üzere organizmada yok
edici hasara neden olmaya başlar.

sahip değiliz. Bu sorunun çözülmesine
yönelik bireysel çabalarımız yetersizdir.
İçki ve sigara içmekten kaçınabilirsiniz
ama faktörlerin birçoğu yok edilemez.
Toksik kimyasallar ve radyoaktif atıklarla
kirletilmiş bir dünyayla çevrili durumdayız
ve bu durum medeniyetleşme ve
ilerlemenin bedelidir. Karlılık ve yanlış

Serbest radikallerin ortaya çıkmasına,
bitki öldürücü kimyasallar, böcek ilaçları,
petrol ürünleri, kirli hava, ultraviyole
ışınlar, röntgen radyasyonu ve havadaki
ozon fazlalığı gibi çevresel kirlenme ve
aşırı fiziksel zorlanmalar, alkol, sigara,
radyasyon, su, gıda ve ilaçlardaki
kimyasallar gibi faktörler neden olur.
Hiç birimiz bunlara karşı bağışıklığa

Durum aynı zamanda, bugünkü oranlarla
%80 ila %100 arasında eksikliği görülen C
vitamini azlığı ile daha da kötüleşmektedir.
Bir başka ifadeyle, hepimiz “kronik
iskorbüt” geçirmekteyiz. Vücut C vitamini
üretemez ve biriktiremez. C vitamini
olmadan, damar duvarları oluşamaz ve
damar duvarlarının oluşmaması hali de
felç ve kalp krizlerinin ana nedenidir.

t WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’ne

göre 2020 yılı itibariyle kanser
oranı iki katına çıkacaktır.
t Her 2 dakikada bir yeni bir kanser
teşhisi konmaktadır.
t Her 5 dakikada bir, 1 kişi kanser
nedeni ile hayatını kaybediyor.

değerlerin peşinden koşmak, insanların
doğada bir yabancı madde haline
gelmesine neden olmuştur ve almış
olduğumuz her nefes, bizlere yaşam
vermek yerine, bizleri bir adım daha
ölüme yaklaştırmaktadır.

GENÇLİĞİNİZ VE GÜZELLİĞİNİZ İÇİN
ÇELİK YELEK
Ginkgo ağacından elde edilen ana bileşenler
flavonoid, glikozit ve gingkoliddir.
Gingko ağacının (Gingko biloba)
metabolizma üzerinde pek çok etkisi
bulunmaktadır: büyük kan dolaşımını
geliştirerek dokulara ve organlara
oksijen sağlanmasını artırmaktadır.
Kan basıncının normal seviyelerde
tutulmasına yardımcı olmakta ve kanda
pıhtı oluşumunu engellemektedir, felç
sonrası beyin hücrelerinin yenilenme
sürecini hızlandırmakta, hafıza ve beyin
aktivitesini artırmaktadır.
Kuru üzüm ekstresi, bir flavonoid
kaynağıdır. Kanıtlanmış bir antioksidan
etkiye sahiptir. Kılcal damar duvarlarını
güçlendirir, küçük kan dolaşımını
geliştirerek, spazm önleyici bir etki sağlar,
iltihaplanmayı önleyici, mide ve karaciğer

koruyucu, idrar söktürücü ve koleretik
etkilere sahiptir. Vücuttan ağır metal
tuzlarının ve radyonüklidlerin atılmasını
sağlayarak kanser riskini azaltmada
yardımcıdır.
E ve C Vitaminleri, beta-karoten ve
selenyum, çok yönlü etkilere sahip
güçlü antioksidanlardır. Beta-karoten,
aynı zamanda A vitamini sentezi için
de gereklidir. Çinko ise
organizmanın tüm
sistemlerindeki
işleyişe katılır.

Ürün içeriği:
Kırmızı üzüm ekstresi 150 mg, Gingko (Gingko biloba) 26.5 mg, C
Vitamini 65 mg, E Vitamini 10 mg, Beta-karoten 5 mg, Selenyumlu maya
50 mg (50 µg selenyum içeriğine eşdeğer), Çinko oksit 18.5 mg (15 mg
çinko içeriğine eşdeğer).
Preparat, psiko-duygusal streslere karşı organizmanın bağışıklığını ve
direncini uyaran aktif bir antioksidandır.
Önerilen kullanma şekli:
Günde iki kez yemeklerle birlikte, bol su eşliğinde tek kapsül alınması
tavsiye edilir.
Saklama koşulları:
Oda sıcaklığında, kuru ortamda çocukların
ulaşamayacağı şekilde saklayınız.
Raf ömrü: 3 yıl

Gıda Takviyesi
Bitkisel Bileşenlerle
Vitamin ve Mineral Kompleksi
30 Kapsül
Bir Kapsül: 390 mg

B İYO LO J İ K O L A R A K
AKTİF GIDA TAKVİYELERİ
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