HER DAİM KLASİK

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

CANLILARIN DÜNYASINA GEÇİŞ
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

Bağışıklık sistemini düzenlemede
yardımcıdır.
Antiviral ve detoks etkisine
sahiptir.
Genel direnci artırmada
yardımcıdır.
Karaciğer hastalıkları durumunda,
genel durumu iyileştirmede
yardımcıdır.
Onkolojik sorunlarda,
genel durumu iyileştirmede
yardımcıdır.
Kalıtsal hastalıklarda ve alerji
rahatsızlıkların giderilmesinde
yardımcıdır.
Ürogenital sistem hastalıklarını
önlemede yardımcıdır.
Eklem hastalıklarını önlemede
ve eklemlere destek sağlamada
yardımcıdır.

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

YAŞAM PAHASINA
YANILSAMALAR VE TEMBELLİK
Vücudumuzdaki her hücreye temizlik,
beslenme ve koruma gibi üç çeşit
önleyici sağlandığında, bağışıklık
sistemi düzgün olarak çalışmaktadır. Bu
işlevler, biyolojik açıdan aktif besinler
tarafından yürütülmektedir: vitaminler,
mikro ve makro elementler, amino
asitler vs. Bağışıklık, canlıların dünyasına
“geçiş”imizdir. Bağışıklık
sistemi sorunlarının
3 ana tipi
bulunmaktadır.
Bunlardan
birincisi bağışıklık
yetmezliğidir.
Hipovitaminoz
(lipid, protein,
karbonhidrat,
tuz vb. yetersizliği)
ve vitaminsizlik, stres,
yorgunluk ve enfeksiyonların bir
sonucu olarak gelişir ve son derece
farklı semptomları olabilir. Organizmanın
savunması zayıflar, adaptasyon kapasitesi
tükenir. Sonuç olarak, hastalıklar daha
uzun sürer ve süreç kronikleşir.
İkincisi ise bağışıklık sisteminin kendi
dokularına karşı reaksiyonda bulunduğu
otoimmün rahatsızlığıdır. Bağışıklık
sistemi , yabancı maddelere karşı vücudu
korumak yerine, kendine saldırmaya
başlar. Bunlara örnek olarak romatoid
artrit, sistemik lupus eritematozus, bazı
böbrek ve akciğer hastalığı biçimleri,

tiroit, sinir ve vasküler sistem hastalıkları
verilebilir.
Üçüncüsü ise alerjidir. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) uzmanlarının tahminlerine
göre, 21. yüzyılın en yaygın hastalıklar
listesinin başında alerji olacaktır. Alerjik
sorunlar arasında bronşiyal astım, saman
nezlesi, kurdeşen, alerjik rinit, ilaç ve gıda
alerjileri ve serum hastalığı sayılabilir.

t İnsanların en az %2’si, hepatit
B ve C virüslerinin kronik
taşıyıcısıdır.

t Bir insan her yıl yaşamla
uyumsuz, 10 kiloya kadar zehir

CANLILARIN DÜNYASINA GEÇİŞ
Uncaria tomentosa (Kedi Pençesi),
antiinflamatuvar, antiseptik, hipotansif,
hepatoprotektif ve koleretik etkilere sahip
olan alkaloidler, bioflavonoidler, glikozitler
ve organik asitler içerir. Bitki, jinekolojik
i l t i h a p l a n m a l a r, a d e t b o z u k l u k l a r ı ,
prostatit, kronik yorgunluk ve depresyon
durumlarında, cerrahi müdehale sonrası
enfek siyona karşı vücut direncinin
artırılmasında, artrit, bursit, sindirim sistemi,
akciğer ve üst solunum yolları hastalıklarının
tedavisinde kullanılır.
AO ile birlikte kullanıldığında Sluice’in
etki spektrumu ve bağışıklık sistemini
düzenleyici potansiyeli onkolojik
hastalıkların önlenmesine destek sağlayarak,
bu gıda takviyesini bu karmaşık tedavi
sürecinde çok güçlü bir yardımcı haline

getirmektedir. Sayısız araştırma sonucu,
Uncaria tomentosa bitkisi içerisindeki
alkaloidlerin lösemili hücre bölünmesini
or tadan kaldırma yeteneği olduğunu
göstermektedir. Sluice ayrıca vücuttan
toksinlerin ve kimyasal atıkların atılmasını
sağlarken, bunlara yönelik savunmaları da
harekete geçirmektedir.
Sluice, bağışıklık sisteminin birbirinden ayrı
bağlarının ve organizmanın
bir bütün olarak
koordineli bir şekilde
çalışmasını sağlamak
üzere, hücrelerin
birbirlerini “anlamayı”
öğrenmesine yardımcı
olmaktadır.

tüketmektedir ve bunun 3 kilosu,
organizmanın kanserojen nitrite
dönüştürdüğü nitratlardır.

t İnsanların yaklaşık %80’i

SLUICE

bağışıklık sistemi yetmezliğine
sahiptir.

Bağışıklık yetmezliği ile ilgili listeyi daha
uzatmaya gerek olmadan, bağışık sistemi
sorunlarının sağlığı tehdit eden en ciddi
sorunlar halini aldığı ve bu durumun
da kesinlikle diğer dünyaya gidiş bileti
olduğu söylenebilir.

Gıda Takviyesi
Bitkisel Preparat
60 Kapsül
Bir Kapsül: 387.5 mg

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

Ürün içeriği:
Uncaria tomentosa 380 mg
Preparat, bağışıklık sistemini düzenleyici bir etkiye sahiptir ve astenik sendromu
sırasında veya enfeksiyonlu hastalıkların ardından kullanılması tavsiye
edilmektedir.
Kontraendikasyonlar:
Ameliyat sonrası durum, hamilelik, emzirme dönemi, kompleksin içeriğine
yönelik yüksek hassasiyet. 12 yaşın altındaki çocuklara tavsiye edilmemektedir.
Önerilen kullanma şekli:
Yetişkinler için, günde iki kez yemeklerle
birlikte suyla bir kapsül için.
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

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

