HER DAİM KLASİK

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

TEK BİR KAPSÜL İÇERİSİNDE
BÜTÜN BİR SÜPERMARKET
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

Antiinflamatuvar ve genel sağlığı
iyileştirici bir etkiye sahiptir.
Bağırsak mikroflorasını
normalleştirmeye yardımcıdır.
Hemoglobin seviyesini artırır.
Kardiyovasküler hastalık riskini
azaltmada yardımcıdır.
Onkolojik hastalıkları önlemede
yardımcıdır.
Vitamin yetersizliğini önler.
Küçük kan dolaşımı süreçlerini
geliştirmede yardımcıdır.
Metabolizmayı düzenlemede
yardımcıdır.

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

YANILSAMALAR VE HAREKETSİZLİK
HAYATINIZA MAL OLABİLİR
Linus Pauling şunu söylemiştir, “Sağlıklı olma
hali, doğru moleküllerin, doğru miktarda, doğru
zamanda ve doğru yerde olduğu durumdur.”
Organizma, sadece 4 vitamini kendisi sentezler.
Geri kalan vitaminler ise yenilen şeylerden
alınır. Yani, kişi ne yiyorsa odur. Tüm gerekli
maddeler, uygun miktarlarda, sürekli olarak
organizmaya sağlanmalıdır ve bu gerekli
maddeler sayı olarak 600’ün
üzerindedir. Bunu
sağlamak için, kişinin
günde en az 32
çeşit yemek yemesi
gerekmektedir.
Çevresel faktörler
göz önüne alınarak
modern gıdaların
enerjisi ve biyolojik
değeri hesaplandığında,
bir insanın ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içeren
günlük doz miktarı yaklaşık 50 kg yemekten
sağlanır. Örneğin, günlük C vitamini ihtiyacını
15 portakal veya 42 domates karşılarken, E
vitamini ihtiyacını ise 10 bardak zeytinyağı
veya 36 bardak yer elması suyu karşılar. Betakaroteni 5 havuç veya 6 bardak kabak ezmesi,
selenyumu ise 16 sahanda yumurta veya 160
muz karşılamaktadır!
Şu anda sahip olduğumuz besin yapısı ise şu
şekildedir:
1. Aşırı hayvansal yağ tüketimi.
2. Çoklu doymamış yağ asitlerinin eksikliği.

3. Uygun (hayvansal) protein eksikliği.
4. C Vitamini (%70-100), B1, B2, B6, B9
Vitaminleri (%40-80), beta-karoten (%40-60)
ve A, E ve diğer vitamin yetersizliği.
5. Kalsiyum, selenyum, iyot, flor, çinko ve demir
eksikliği.
6. Besinsel lif eksikliği.
“Kendiniz için vitaminler ve mikro elementlere
yatırım yapmamanız halinde, doktorlara bir
servet yatırırsınız.” (Dr. Joel D. Wallach). Bu söze

t Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ya
göre, insan sağlığı %10 ilaçlara,
%15 genetiğe, %20 çevreye ve
%55 yaşam tarzı ve beslenmeye
dayanmaktadır.

TEK BİR KAPSÜL İÇERİSİNDE
BÜTÜN BİR SÜPERMARKET
Modern tıbbın sahip olabileceği tüm güçle
bir hastalığa karşı saldırı düzenlenmesi
en iyi sonuç olmayabilir. Hastalıklarla
başa çıkmak için neden organizmanın
kendi normal dengesini geri kazanmasına
odaklanmayalım? Daha da iyisi, önleyici
olarak hasta olma riskinin en az olduğu
koşulları oluşturalım.
LS PLUS gıda takviyesi, tüm yetişkin
organizmalar için benzersiz bir koruma
ve destek sağlar. Dikkatle tasarlanan
formülü, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi
olan tüm ana vitaminleri, mikro ve makro
elementleri günlük olarak organizmaya
sağlamaktadır. Günlük besinlerimizin pek
çoğu bu faydalı maddelerin neredeyse
hiçbirini içermemektedir. Ürün, kendi

sistemlerinin işleyişinde oluşacak en ufak
hatada bile, kendi savunmasını harekete
geçirmek üzere vücudun düzenleyici
mekanizmalarını tetiklemektedir.
Bağışıklık sisteminin ana deposu
bağırsaklarımızdır. Bifidus bakterisi,
kalp krizi ve kanser başta olmak üzere
yaklaşık 70 hastalıkla ilişkili olduğuna
inanılan disbakteriyozisin önlenmesi için
bağırsak mikroflorasını
normalleştirir.

t İngiliz Ruh Sağlığı Vakfı, dikkat
bozukluğu, depresyon, Alzheimer
hastalığı ve şizofreni ile ihtiyaç
duyulan yağ asitleri, vitamin ve
mineralleri içermeyen gıdalar
ve fast food tüketimi arasında
bilimsel olarak bir bağın
kurulduğunu tespit etmiştir.

Ürün içeriği:
Beta-karoten 9 mg, E Vitamini 10 mg, C Vitamini 60 mg, B1 Vitamini 0.6 mg, B2
Vitamini 0.8 mg, B6 Vitamini 0.8 mg, B12 Vitamini 1.5 mcg, Biyotin 0.05 mg,
Folik asit 0.20 mg, Kalsiyum pantotenat 2.3 mg, Nikotinamit 9 mg, Kalsiyum 10.5
mg, Fosfat 8 mg, Kuprum 1 mg, Magnezyum 19 mg, Marganum 1.7 mg, Çinko 5
mg, Selenyum 0.050 mg, Krom 0.025 mg, Bifidum bakterisi 108 CFU/g.
Preparat, günlük beslenmeniz içerisindeki vitamin ve mineral eksikliğini karşılamak
üzere tasarlanmıştır. Preparat aktif bir antioksidandır ve bağırsak mikroflorasını
normalleştirir.

LS PLUS

Kontraendikasyonlar:
Kompleksin içeriğine yönelik bireysel hassasiyet, hamilelik, emzirme dönemi.

Önerilen kullanma şekli:
Günde bir kez yemek sırasında bir kapsül alın. Yetişkinler için önerilmektedir.

Saklama koşulları:
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
Üretim Tarihi:

Gıda Takviyesi
30 Kapsül
Bir Kapsül: 500 mg

Seri No.:

şunu da ekleyebiliriz: Bu ihmal, yaşam süresini
de yarıyarıya azaltmaktadır.

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

