HER DAİM KLASİK

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

İLTİHAP AVCISI
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

İltihap oluşumunu engellemede
yardımcıdır ve antibakteriyel
etkiye sahiptir.
Ürogenital sistem işlevini
normalleştirmeye yardımcıdır.
Kardiyovasküler hastalık riskini
azaltmada yardımcıdır.
Hemoglobin seviyesini artırır.
Onkolojik hastalıkları önlemede
yardımcıdır.
Kemik ve eklem hastalıklarını
önlemede yardımcıdır.
Sindirim sistemi durumunu
iyileştirmede yardımcıdır.
Hormon dengesini düzenlemede
yardımcıdır.

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

YANILSAMALAR VE HAREKETSİZLİK
HAYATINIZA MAL OLABİLİR

İLTİHAP AVCISI
Nutrimax+, onaylanmış iltihap önleyici
etkiye sahip bitkisel bir karışımdır.

Vitamin, mikro ve makro element ve diğer
yaşamsal maddelerin kronik eksiklikleri,
organizmaları değiştirmekte ve hastalıklara
açık bir hale getirmektedir. İltihaplanma
doğal bir süreçtir, ancak vücudun kendi
adaptonejik özellikleri ve bağışıklık sistemi
zayıfladığında ortaya çıkar. İltihaplanma
nedenleri çeşitlidir: yaralanmalar,
enfeksiyonlar, piyojenik
mikroorganizmalar
vs.
Ancak
sonuçları aynıdır:
organizmaya
yönelik yoğun
stres, tüm
biyolojik olarak
aktif maddelerin
tükenmesi,
dokularda ve organlarda
organik hasar (yara izi,
adhesyon). Yukarıda belirtilen durum,
ölümcül olanlar dahil olmak üzere diğer
sorunları da tetikler. Bunun bir başka nedeni
ise nüfusun yaklaşık %95’ini etkilemekte
olan TORCH enfeksiyonlarıdır (Toksoplazma,
Diğer virüsler, Rubella, Sitomegalovirüs,
Herpes virüsü vs.). Bu enfeksiyonlar, vücudun
herhangi bir organında ciddi bir hasara
neden olabildiği gibi ürogenital sistemde
ciddi, kimi zaman geri döndürülemez
iltihabi hastalıklara neden olabilir.
Bir başka sorun ise demir eksikliği
anemisidir. Basit bir ifade ile; kanda demir

olduğunda hemoglobin, oksijen, DNA
sentezi, detoksikasyon, hücre solunumu,
antioksidan fermenti, güçlü metabolizma
olur; bir başka ifadeyle, yaşam olur. Demir
olmadan yaşam olmaz.
Kandaki kalsiyum miktarı, görevi ve yarattığı
sonuçları ile ilgili uzun uzun tartışılabilir.
147 hastalık kalsiyum eksikliği ile direkt
bağlantılıdır. Biz ise en yaygın sorundan söz

t Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ya
göre, az gelişmiş ülkelerde
(Ukrayna ve Rusya dahil) yılda
yaklaşık 1 milyon hamile kadın
ve bebek, organizmalarında
ki demir eksikliği nedeniyle
ölmektedir.

Melekotu kökü (Angelica root), ağrı
kesici, spazm önleyici, idrar söktürücü
ve antimikrobiyal bir etkiye sahiptir.
Safra üretimini uyarır, pankreas ve
mide salgılarını düzenler, üreme sistemi
işlevlerini normalleştirir ve kadınlar için
“kritik günlerde” ağrıları azaltır.
Güvercin ağacı (Witch-hazel), kanamayı
durdurucu, yaraları iyileştirici ve hemoroit
önleyici bir etkiye sahiptir ve varis
dilatasyonunu azaltmaya yardımcı
olur.
Ayıüzümü (Bearberry), bir antiseptik
ve idrar söktürücü ajandır. Özellikleri,

edeceğiz: yetişkinler için ölümcül nedenler
listesinde 10. sırada kendine yer bulan,
kemik dokusu bozulması veya osteoporoz.
Bu durum yaşla (emilim bozuklukları),
menopoz (hormonal değişimler), şeker
hastalığı (hızlandırılmış “boşaltım”)
ve diğer pek çok faktör nedeniyle artış
göstermektedir.

idrar yolundan bakteriyel flora ve
iltihap kalıntılarını atmaya yardımcı
olan antimikrobiyal etkiye sahip olan
hidrokinona dayanmaktadır.
Gıda takviyesi içerisinde bulunan B
Grubu, D3, H ve PP Vitaminleri yanısıra
kalsiyum, magnezyum ve demir,
metabolizmayı düzenler, bağışıklık
sistemi işlevlerini artırır, kan oluşumu
ve kemik dokusu birikimi
süreçlerine katkıda
bulunur.
Nutrimax+, asla
ıskalamayan bir
avcıdır.

Ürün içeriği:
Çin Melekotu (Angelica sinensiz (Oliv.) Diels) 31 mg, Güvercin ağacı (Hamamelis virginiana L)
31 mg, Ayıüzümü (Arctostaphylos uva ursi (L) Sprengel) 31 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 mg, D3 Vitamini 5 mg, Kalsiyum hidrofosfat
112.25 mg (26.0 mg kalsiyum içeriğine eşittir), Magnezyum karbonat 100 mg (26.0 mg
magnezyum içeriğine eşittir), Demir glukonat (7 mg demir içeriğine eşittir)
Preparat,gündelik beslenmeniz içerisinde D grubu ve B grubu vitaminlerin ve demirin eksikliğini
karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ürün içeriği arasında, genitoüriner sistem iltihaplarını azaltan
bazı antifilojistik bitkiler bulunmaktadır.

Kontraendikasyonlar:
Hiperkalsiüri, karaciğer rahatsızlığı, hamilelik, emzirme dönemi, kompleksin içeriğine karşı aşırı
hassasiyet. 12 yaşın altındaki çocuklara tavsiye edilmemektedir.

Önerilen kullanma şekli:
Günde biri kez yemekle birlikte suyla bir kapsül için.

Saklama koşulları:

Gıda Takviyesi
Bitkisel Bileşenlerle
Vitamin ve Mineral Kompleksi
60 Kapsül
Bir Kapsül: 400 mg

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

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

