HER DAİM KLASİK

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

YAŞAM HEDİYESİ
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
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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

Vücudun adaptif özelliklerini
geliştirir.
Yorgunluğu azaltmada
yardımcıdır.
Zindelik sağlamada yardımcıdır.
İktidarsızlık riskini azaltmada
yardımcıdır.
Kardiyovasküler sistem
durumunu iyileştirmede
yardımcıdır.
Kan şekeri seviyesini
dengelemede yardımcıdır.
Merkezi sinir sistemi
aktivitelerini normalleştirmede
yardımcıdır.
Enerji üretir.

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

YAŞAM PAHASINA YANILSAMALAR
VE HAREKETSİZLİK
Miyaljik ensefalomiyelopati veya daha
bilinen adıyla kronik yorgunluk sendromu
resmi olarak tanınmış bir hastalıktır.
Sadece “özel bir gariplik” olarak değil, bir
sosyal olgu olarak hayatımıza girmiştir.
Zayıflık, uyuşukluk, yaşamdan ve kişinin
kendisinden uzaklaşması, enerji eksikliği,
kişinin hayatında iyiye doğru değişime
yönelik eksiklik, geleceğe
yönelik güven
konusunda eksiklik,
kö t ü ms e r lik . . .
Harika bir grup,
değil mi?
Şaşırmayın, ama
bu gibi vakalarda
hem fiziksel, hem
de sosyal duruma,
biyokimyasal dengede
ve normal metabolizmada
meydana gelen bozulmalar nedeniyle
organizma içerisinde belirli besinlerin
eksik olması neden olmaktadır. Bunların
hepsi, aynı uygunsuz besin, çevre, stres vs.
nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Kişi elbetteki yaşama, dünyaya, insanlara
karşı olumlu bir tutum geliştirmelidir;
gülmek, arkadaş edinmek ve sevmek
için bu gereklidir. Ancak bunlar hala
bedenden ayrı var olamayan duygusal ve
fizyolojik özelliklerdir. Bir şantiyede geçen
yoğun bir çalışma gününün ardından,
sabah uyandığında kişi kendini yorgun
hissettiğinde, o kişiden pozitif ve iyimser

olması beklenebilir mi? Veya, farklı bir iklime
sahip bir yere seyahat ettiğinizde veya
evinizden 300 veya daha fazla kilometre
uzağa gittiğinizde ki gibi... Akan burundan,
kalp krizine kadar her şey işte bu noktada
başlar. Kendini tamamen sorunlar içerisinde
hissedersiniz. Karşı cinse olan ilgi yok olur,
cinsel iştahsızlık başlar.
Herpes, aşağıda belirtilmekte olan
hastalıklara neden olan 8 virüsden
oluşan grubun ortak adıdır:
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YAŞAM
HEDİYESİ
Siberya ginsenginin antidepresan ve
düzenleyici bir etkisi vardır, merkezi sinir
sistemini uyarır, uyuşukluğu azaltır, bağışıklığı,
cinsel gücü, zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı
artırır. Radyasyon hastalıkları ve toksik bitki
zehirlenmelerinde kullanılır. Kanser önleyici
ilaçların toksik etkisini, tümörlü hücrelerin
“kabul edilebilirliğini” ve diğer organlara
yayılma riskini zayıflatır.
Spirulina, tümör önleyici özelliklere sahip
bir deniz yosunudur ve proteini, yağı ve
karbonhidrat metabolizmasını normale
döndürür. Antioksidan, bağışıklık sistemini
düzenleyici, radyasyondan koruyucu, soğurma
ve detoks etkileri sağlar ve kan pıhtılaşmasını
azaltır.

korteks eksitasyon işlemini artırır ve düzenler,
omurilik refleksini artırır, kalbin ve midenin
salgı aktivitelerini teşvik eder.
C Vitamini, güçlü bir antioksidandır ve
bağışıklık sistemini düzenleyici etkiye
sahiptir.
Krom, insülin etkisini artırır, karbonhidrat
metabolizmasını ve kandaki glikoz seviyesini
düzenler.

Guarana ve cola tohumları, solunum ve
vazomotor merkezlerini uyarır, serebral
Ürün içeriği:
Guarana (Paullinia Cupana) 72 mg, Spirulina (Spirulina maxima) 75 mg, Siberya Ginsengi
(Eleutherococcus senticosus) 175 mg, Kola yemişi (Cola nitida) 20 mg, Kromlu maya 25 mg (50
µg krom içeriğine eşdeğer), C vitamini 33 mg.
Kompleks, genel dengeleyici etkiye sahip bir ürün olarak önerilmektedir. Kompleks,
organizmanızın çalışmaya yönelik işlevsel kapasitesini ve çevrenin zararlı etkenlerine karşı direnci
arttırmasına yardımcı olur.

Tam olarak tarif etmek gerekirse
herpes, bir bağışıklık sistemi
hastalığıdır.

Kontraendikasyonlar:

Arteriyel hipertoni, uykusuzluk, hamilelik, emzirme dönemi, preparatın içeriğine yönelik yüksek
hassasiyet, kardiyak işlevin bozulması, damar tıkanıklığı, akşamları sinirlilik hali.

Tam olarak tarif etmek gerekirse, bağışıklık
sistemi hastalığı herpes gibidir.
Genel olarak tüm yaşamsal işlevler, “her
açıdan” yok olmaya başlar.
Bu iç karartıcı gerçeklik yaşamınızın
bir parçasıysa ve bundan kurtulmak
istiyorsanız, bir sonraki sayfaya geçin.

Önerilen kullanma şekli:

Günde iki kez yemeklerle birlikte suyla bir kapsül için.

Saklama koşulları:

Gıda Takviyesi
Bitkisel Bileşenlerle
Vitamin ve Mineral Kompleksi
60 Kapsül
Bir Kapsül: 410 mg

Oda sıcaklığında, kuru ortamda
çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayınız.
Raf ömrü: 3 yıl

Nutripharma Ltd. tarafından üretilmiştir
Unit 507 – Western Estate – Waterford Industrial
Estate – Ballynaneashagh – WATERFORD – İRLANDA

Son kullanma tarihi: Şişenin altındaki tarihe bakınız
Seri numarası: Şişenin altına bakınız

