
Dodatkowe informacje

Suplement odżywiania na bazie matrycy 
żelowej zawierający witaminy, minerały 
oraz ekstrakty roślinne.

Numer jedn. IT21694

Waga Netto 1095 g (30 x 36.5 g)

Żel Synergy VitaZone dostarcza pełnego spektrum witamin, 

minerałów oraz ekstraktów z roślin bogatych w przeciwutleniacze 

w wyjątkowej formie podawania jaką jest matryca żelowa. Dzięki 

swemu wyśmienitemu smakowi tropikalnych owoców VitaZone 

stanowi wygodny w zastosowaniu, pełen smaku sposób, aby 

dostarczyć Twojemu organizmowi codziennej porcji kluczowych 

składników odżywczych, których potrzebuje. 

Korzyści
• Zaspokaja 100% dziennego zapotrzebowania na 14 witamin i 

minerałów, w tym:

 – Witamina A, D, E, B6 and B12

 – Ryboflawina, Niacyna

 – Biotyna, Selen, Chrom

• Witaminy B 6 i B12 przyczyniają się do normalnego 

metabolizmu, dostarczającego energii 

• Witamina E pomaga chronić komórki przed stresem 

oksydacyjnym

• Witamina A oraz selen wspomagają odpowiednie działanie 

układu odporności

• Zawiera opracowaną przez nas mieszankę ekstraktów z roślin 

bogatych w przeciwutleniacze, m. in. z zielonej herbaty

Instrukcja
1 saszetka (36.5 g) dziennie. 

Skladniki: woda; syrop z tapioki; fruktoza; mleczan wapnia; 
koncentrat soku morelowego; cytrynian magnezu; koncentrat soku 
ananasowego; emulgator (guma ksantanowa); aromaty; regulator 
kwasowości (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy); wyciąg z jabłka; 
D-alfa-tokoferol; amid kwasu nikotynowego; substancje konserwujące 
(sorbiniany potasu, benzoesan sodu); bezkofeinowy wyciąg z 
zielonej herbaty; L-selenometionina; cytrynian cynku; substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe); D-pantotetnian wapnia; palmitynian 
retinylu; D-biotyna; wyciąg z liści oliwki europejskiej; wyciąg z pestek 
winogron; cytrynian manganu; cholekalcyferol; chlorowodorek 
pirydoksyny; ryboflawina; monoazotan tiaminy; cytrynian miedzi (II); 
cyjanokobalamina; chlorek chromu (III); jodek potasu; molibdenian 
(VI) sodu.

VITAZONE

VitaZone

Pro-Mun

 Apporti giornalieri per dose 
 consigliata/Skladniki w Zalecanej Porcji 
 Dziennej (1 confezione/1 saszetka 36,5 g)
Vitamina/Witamina A 800 μg (100% NRV/RWS)
Vitamina/Witamina D 5 μg (100% NRV/RWS)
Vitamina/Witamina E 12 mg (100% NRV/RWS)
Tiamina/Tiamina 1,1 mg (100% NRV/RWS)
Riboflavina/Ryboflawina 1,4 mg (100% NRV/RWS)
Niacina/Niacyna 16 mg (100% NRV/RWS)
Vitamina/Witamina B6 1,4 mg (100% NRV/RWS)
Vitamina/Witamina B12 2,5 μg (100% NRV/RWS)
Biotina/Biotyna 50 μg (100% NRV/RWS)
Acido pantotenico/
Kwas pantotenowy 6 mg (100% NRV/RWS)
Calcio/Wapń 200 mg (25% NRV/RWS)
Iodio/Jod 150 μg (100% NRV/RWS)
Magnesio/Magnez 94 mg (25% NRV/RWS)
Zinco/Cynk 3 mg  (30% NRV/RWS)
Selenio/Selen 55 μg (100% NRV/RWS)
Rame/Miedź 0,5 mg (50% NRV/RWS)
Manganese/Mangan 0,6 mg (30% NRV/RWS)
Cromo/Chrom 40 μg (100% NRV/RWS)
Molibdeno/Molibden 50 μg (100% NRV)/RWS

Prunus armeniaca (frutto) succo concentrato/
Koncentrat soku morelowego 800 mg
Ananas comosus (frutto) succo concentrato/
Koncentrat soku ananasowego 615 mg
Malus pumila (frutto) estratto/
wyciąg z jabłka 30 mg
Camellia sinensis (L.) Kuntze (foglie) 
estratto decaffeinato/Bezkofeinowy wyciąg 
z zielonej herbaty 15 mg
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z 
liści oliwki europejskiej 5 mg
Vitis vinifera L (semi) estratto/wyciąg z 
pestek winogron 5 mg
VNR/RWS = Valori nutritivi di riferimento/Referencyjne Wartości Spoźycia

Apporti giornalieri per dose 
 consigliata/Skladniki w Zalecanej Porcji 
 Dziennej (1 confezione/1 saszetka 36,5 g)

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione 34 g) 
Skladniki w Zalecanej Porcji Dziennej (1 opakowanie 34 g)
Zinco/Cynk 3 mg (30% VNR/RWS)
Estratto di Laminaria japonica J.E. (thallus)/Wyciąg z liści Laminaria japonica J.E. 333 mg
Malus pumila Mill (frutta) estratto/Wyciag z jablka 30 mg
Camellia sinensis (L.) Kuntze (foglie) estratto decaffeinato/Bezkofeinowy wyciąg z zielonej herbaty 15 mg
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z liści oliwki europejskiej 5 mg
Vitis vinifera L. (semi) estratto/Wyciąg z pestek winogron 5 mg
VNR/RWS = Valori nutritivi di riferimento/Referencyjne Wartości Spoźycia
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