HER DAİM KLASİK

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

GÜÇLÜ İRADE
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

Sakinleştirici etkiye sahiptir.
Merkezi sinir sistemi işlevlerini
düzenlemede yardımcıdır.
Uykuyu normalleştirir.
Stresi önlemede yardımcıdır.
Analjetik etkiye sahiptir.
Cilt sorunlarının çözülmesine
yardımcı olur.
Kalp ve damar durumunu
iyileştirmede yardımcıdır.
Antialerjik etkiye sahiptir.

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

YANILSAMALAR VE HAREKETSİZLİK
HAYATINIZA MAL OLABİLİR
Neden her zaman “tüm hastalıklar sinirsel
nedenlerden kaynaklanır” denir? Çünkü,
merkezi sinir sistemi vücutta neredeyse
her şeyi tamamen kontrol eden “yol
bilgisayarımız”dır. Düzgün çalışmaması
halinde, ölümcül olanlar dahil olmak üzere
sonuçlar önceden kestirilemez. Stres ve
kanser, kalp krizi, inme, şeker hastalığı
vs. arasında doğrudan bir
bağlantı kurulması bir
tesadüf değildir.
Stres kavramı
oldukça geniş
kapsamlıdır:
sadece bir
sinirlenmenin
neden olduğu
duygusal bir
d e n e y i m d e ğ i l d i r.
Organizmanın çevre, iklim,
kimyasal ve beslenme bakımından, belirli
olmayan bir duruma karşı tepkisidir. Kötü
yemekler, su, hava, hastalıklar, bunların
tamamı, çok yüksek strese neden olarak
insan vücudu ve zihnini tüketmektedir.
Elbette kimyasal nöroleptik ve
antidepresanlar ile stres ve depresyonlara
karşı mücadele vermek mümkündür.
Ancak sonu çıkmaz sokaktır. Semptomları
geçici olarak ortadan kaldırırken bu
kimyasallar, nedenlerle başa çıkamazlar.
Toksin oluşumu, ilaç bağımlılığı ve
tiryakiliğine neden olurlar. Biyoaktif gıda
takviyeleri, en az bunlar kadar başarılı bir

şekilde ve herhangi bir zarara, bağımlılığa,
kontraendikasyona ve yan etkiye neden
olmadan bu felaketin önüne geçebilir.
Biyoaktif gıda takviyeleri, gıdadan başka
bir şey değildir.

t Nüfusun yaklaşık %14’ü

zihinsel rahatsızlığa sahiptir.
Bunların %16’sı tedavi edilemez
durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO)’ya göre, 2015 yılı itibariyle
depresyon, iş göremezliğe neden
olan hastalıklar arasında ikinci
sıraya yükselecek.
t Beslenmelerinde balık
tüketmeyen veya çok az tüketen
ülkelerde, depresyonun daha
sık oluştuğu görülmüştür.
Depresyonun oluşumunda, folik
asit, omega 3 yağ asidi, selenyum
ve triptofan amino asit eksikliği
büyük bir rol oynamaktadır.
t Yağ ve antioksidan eksikliğinin,
şizofreninin oluşumunda
belirli bir role sahip olduğuna
inanılmaktadır.

GÜÇLÜ İRADE
Melisa ve lavanta, selenyum içermektedir.
Yatıştırıcı, kas gevşetici, hipotensif,
analjetik, antimikrobiyal, antihistaminik,
kardiyotonik ve idrar söktürücü etkilere
sahiptir. Poppy petal, uyku ve kardiyo
aktivitelerinin normalleştirilmesini
sağlayan sakinleştirici etkiye sahiptir.
Yatıştırıcı ve rahatlatıcı olarak yüksek
tansiyon, taşikardi, bronşiyal astım,
depresyon, sinir zorlaması, migren,
uykusuzluk, ağrılı adet, sindirim sorunları
durumlarında etkilidirler.

durumunu normalleştirerek stres önleme
etkisine sahip bir makro elementtir.
Kalsiyum, alerji durumlarında yetersiz
çalışan paratiroit bezlerinin aktivitesiyle
merkezi sinir sistemini düzenler.
Pax kullanımı, algılama, kaygı, stres
ve depresyona karşı güvenilir bir
şekilde korunduğunuza inanmanızı
sağlayacaktır.

B grubu vitaminler, duygusal zorlanma
anlarında organizmayı destekler, hafızayı
güçlendirir, uyku kalitesini artırır ve stresin
sonuçlarını ortadan kaldırır.
Magnezyum, merkezi sinir sisteminin
Ürün içeriği:

Melisa (Melisa officinalis L.) 50 mg, Gerçek lavanta (Lavandula angustifolia Miller) 50 mg, Gelincik
çiçeği (Papaver rhoes L.) 50 mg, PP Vitamini 18 mg, B5 Vitamini 6 mg, B6 Vitamini 1.65 mg, B2
Vitamini 1.6 mg, B1 Vitamini 1.15 mg, H Vitamini 0.15 mg, B9 Vitamini 0.2 mg, B12 Vitamini 1 mkg,
D3 Vitamini, Kalsiyum hidrofosfat 116 mg (26.0 mg kalsiyum içeriğine eşittir), Magnezyum karbonat
100 mg (26.0 mg magnezyum içeriğine eşittir)
Preparat,gündelik beslenmeniz içerisinde B grubu vitaminlerin eksikliğini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Preparatın hafif rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır.

Kontraendikasyonlar:

Hamilelik, emzirme dönemi, içeriğe veya preparata karşı aşırı hassasiyet. 12 yaşın altındaki çocuklara
tavsiye edilmemektedir.

Önerilen kullanma şekli:

Günde iki kez yemeklerle birlikte suyla bir kapsül için.

Saklama koşulları:

Oda sıcaklığında, kuru ortamda çocukların
ulaşamayacağı şekilde saklayınız.

Raf ömrü: 3 yıl

Böylesine doğal bir şekilde hareket
e d i l d i ğ i n d e, s t r e s i n n e d e n i n i v e
sonuçlarını ortadan kaldırırken, organizma
için stratejik olarak önemli besinlerin
(öncelikli olarak B grubu vitaminleri)
eksikliğini telafi edebilirsiniz.

Gıda Takviyesi
Bitkisel Bileşenlerle
Vitamin ve Mineral Kompleksi

60 Kapsül Bir Kapsül: 405 mg

Nutripharma Ltd. tarafından üretilmiştir
Unit 507 – Western Estate – Waterford Industrial
Estate – Ballynaneashagh – WATERFORD – İRLANDA
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Son kullanma tarihi: Şişenin altındaki tarihe bakınız
Seri numarası: Şişenin altına bakınız

