HER DAİM KLASİK

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

VÜCUT YAPISI İLE UYUMLU
HORMONAL DENGE
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

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

Endokrin sistemini
düzenlemede yardımcıdır.
Kilo verdirmeye yardımcıdır.
Kılcal damarların kırılganlığını
ve geçirgenliğini azaltır.
Şeker-insülin dengesini
normalleştirmeye yardımcıdır.
Bağışıklık sistemini
düzenlemede yardımcıdır.
Kalp ve damar hastalıklarına
karşı koruma sağlamada
yardımcı etkisi vardır.
Sindirim sistemini
normalleştirmeye yardımcıdır.
Antioksidan etkiye sahiptir.

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

YANILSAMALAR VE HAREKETSİZLİK
HAYATINIZA MAL OLABİLİR
Aşırı kilo problemleri, başlıca endokrin
sistemdeki sorunlar olmak üzere
metabolizma rahatsızlıklarını da
beraberinde getirmektedir. Bir kural
olarak, bu gibi durumlara hiçbir diyetin
yardımcı olamayacağı belirtilmektedir.
Doğal hormonal dengeyi sağlamadan
ve durumu normalleştirmeden, fazla
kilolardan kurtulmak
veya ciddi endokrin
hastalıklarından
kaçınmak
m ü m k ü n
d e ği l d i r.
Hormon benzeri
p re p a rat l a r l a
y a p ı l a n
geleneksel
tedavilerle endokrin
sistem gibi hassas yerlere
yapılan müdahaleler, bir balyozla
bilgisayar tamir etmek gibi insanlar
için özellikle tehlikelidir. Yıllardır
böyle tedavilerin sonuçlarından ve
yan etkilerinden kurtulmaya çalışan
insanlar başarısız olmuşlardır ve
organizmanın bağlı kaldığı ve o
o l m a d a n d e va m e d e m e ye ce ği
endokrin bezlerinde hasarlara neden
olmuşlardır. Seker hastalığının ana
nedeninin krom ve vanadyum eksikliği
olduğunun bilinmesine rağmen,
hastaya yönelik faydası yoktur.

Uluslararası ilaç şirketleri bu konudaki
ürün geliştirme çalışmalarına yakın
zamanda başlamışlardır.
Tiroit, hasar görmeye en açık organ
olarak kabul edilir ve çeşitli radyasyon

t Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ya

göre, endokrin sistemi
hastalıkları (endokrin bezlerine
ilişkin), kardiyovasküler ve
onkolojik hastalıkların ardından
3. sırada yer almaktadır. Şeker
hastalığı, tiroit, böbrek üstü
bezleri ve yumurtalık sorunları
vs.yi içermektedir. Genellikle,
sadece ilerlemiş aşamada teşhis
edilebilirler. Aynı istatistikler,
Doğu Avrupa ülkelerinde bu
hastaların, nüfusun %7.5’ini
oluşturduğunu ve henüz teşhis
edilmemiş hasta sayısının bunun
5 katı olduğunu göstermektedir.

VÜCUT YAPISI İLE UYUMLU
HORMONAL DENGE
Kamboçya yeşil ağacı (Garcinia), kilo
kaybının üçlü biyokimsal mekanizmasını
sağlar: yağ asidi ve kolesterol oluşumunu
azaltır, yağ hücreleri içerisinde bulunan
yağın oksidasyonunu artırır ve iştahı
düzenler.
Çin kamelyası (Chinese camellia),
yaklaşık 300 adet biyolojik olarak aktif
bileşen içermektedir. Canlandırıcı etkiye
sahiptir ve yağ moleküllerinin serbest
bırakılması için lipolitik mekanizmaları
harekete geçirir.

detoks, antikoagulatif, antimutajen,
antikanserojen, kardiyoprotektif,
koleretik, hepaprotektif, kas gevşetici,
antialerjenik ve idrar söktürücü etkileri
bulunmaktadır.
Krom, insülinin etkisini ar tırır,
karbonhidrat metabolizmasını ve kan
şekeri seviyesini düzenler.
C Vitamini, kanıtlanmış bir antioksidandır
ve bağışıklık sistemini düzenleyici etkiye
sahiptir.

Fucus thallus (yosun), iyot, selenyum,
bir çok vitamin ve mineral açısından
zengin deniz yosunudur. Tiroit
işlevlerini ve metabolik süreçleri
optimize eder. Antiaterosklerotik,
antiinflamatuvar, antimikrobiyal, yara
iyileştirici, endoekolojik, rejeneratif,
antioksidan, radyasyondan koruma,
Ürün içeriği:
Kamboçya yeşil ağacı (Garcinia cambogia) 200 mg, Çin çayı (Camelia sinensis (L)
Kuntze) 70 mg, Bladderwrack (Fucus vesiculosis L.) 70 mg, C Vitamini 32 mg, Kromlu
maya 25 mg (50 µg krom içeriğine eşittir)
Kompleks, iştahı azaltmaya ve fazla kiloları vermeye yardımcı olmak üzere
önerilmektedir.

Kontraendikasyonlar:

tiplerine karşı duyarlı olması nedeniyle
bir dizi metabolizma sorununu
başlattığı bilinmektedir. Yani, en
azından başlangıç aşamasında bile olsa
hormonal denge bozukluğuna sahip
olmayan bir kişi bulmak zordur.

Preparatın içeriğine karşı yüksek hassasiyet, hamilelik, emzirme dönemi. 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

Gıda Takviyesi
Bitkisel Bileşenlerle
Vitamin ve Mineral Kompleksi
60 Kapsül
Bir Kapsül: 405 mg
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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

