Комплекс Vitagen® № 24 MEN’S HEALTH Менс хелс
Дієтична добавка/60 капсул/Вегетаріанські капсули/Підтримка функціонування чоловічого організму
Інгредієнти
Гідрофосфат кальцію
Омега-3 жирні кислоти
Біофлавоноїди цитрусові стандартизовані
Вітамін С (як L-аскорбат натрію)
Лецитин соєвий
Магній (як магнію цитрат)
Цинк (як бісгліцинат цинку)
Бісгліцинат заліза
Вітамін Е (як D-альфа- токоферилацетат)
Нікотинамід
Вітамін В5 (як D-пантотенат кальцію)
Астаксантин
Лютеїн
Вітамін В2 (як рибофлавін)
Вітамін В6 (як піридоксин гідрохлорид)
Вітамін В1 (як тіаміну мононітрат)
Вітамін А (як ретинілацетат)
Марганець (як бісгліцинат марганцю)
Мідь (як міді бісгліцинат)
Фолієва кислота (як L-метилфолат)
Йодид калію (екв. йоду)
Селен (як L-селенометіонін)
Вітамін К2 (як менахінон-7)
Біотин
Молібден (як молібдат натрію)
Лікопін
Хром (як піколінат хрому)
Вітамін D3 (як холекальциферол)
Вітамін В12 (як метилкобаламін)

Кількість на 1 капсулу
150 мг (mg)
90 мг (mg)
88 мг (mg)
50 мг (mg)
30 мг (mg)
25 мг (mg)
25 мг (mg)
20 мг (mg)
10,05 мг (mg) (15 МО)
12,5 мг (mg)
10 мг (mg)
10 мг (mg)
10 мг (mg)
3 мг (mg)
3 мг (mg)
3 мг (mg)
3000 мкг (mcg) (1500 МО)
2,5 мг (mg)
2 мг (mg)
200 мкг (mcg)
150 мкг (mcg)
150 мкг (mcg)
120 мкг (mcg)
100 мкг (mcg)
60 мкг (mcg)
42 мкг (mcg)
30 мкг (mcg)
10 мкг (mcg) (400 МО)
6 мкг (mcg)

Інші інгредієнти: антиспікаючі агенти магнію стеарат, тальк, кремнію діоксид колоїдний.
Капсула: гіпромелоза; вода очищена; барвники титану діоксид, заліза оксид чорний; каррагінан; калію хлорид.
Рекомендації до споживання: може бути рекомендовано як додаткове джерело біологічно активних речовин
для чоловіків. Сприяє нормалізації функціонування серцево-судинної системи. Підвищує витривалість і
чоловічу силу. Перед вживанням рекомендована консультація з лікарем.
Спосіб вживання: дорослим чоловікам по 1 капсулі 1 раз на день разом з їжею.
Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище 25 °С в
оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Без ГМО. Не є лікарським засобом.
Виробник: Біоділ Фармасьютікалс Пвт. Лтд., Віл. Саінімаджра, Налагарх Ропар Роад, Налагарх. Дист. Солан
(Х. П.) - 174101, Індія, тел. +91 1795265570.
Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул.
Іскринська, буд. 37, тел./факс: +38 (057) 766-07-44.
Виробнича ліцензія № 10018062000434
Маса нетто 43 г (g) ± 9 %

Комплекс Vitagen® № 34 WOMEN’S HEALTH Вуменс хелс
Дієтична добавка/60 капсул/Вегетаріанські капсули/Підтримка функціонування жіночого організму
Інгредієнти
Кальцію цитрат
Біофлавоноїди цитрусові стандартизовані
Вітамін С (як L-аскорбат натрію)
Омега-3 жирні кислоти
Магній (як магнію цитрат)
Лецитин соєвий
Цинк (як бісгліцинат цинку)
Бісгліцинат заліза
Вітамін Е (як D-альфа-токоферилацетат)
Нікотинамід
Вітамін В5 (як D-пантотенат кальцію)
Астаксантин
Лютеїн
Вітамін В2 (як рибофлавін)
Вітамін В6 (як піридоксин гідрохлорид)
Вітамін А (як ретинілацетат)
Марганець (як бісгліцинат марганцю)
Фолієва кислота (як L-метилфолат)
Йодид калію (екв. йоду)
Селен (як L-селенометіонін)
Біотин
Мідь (як міді бісгліцинат)
Вітамін К2 (як менахінон-7)
Молібден (як молібдат натрію)
Лікопін
Хром (як піколінат хрому)
Вітамін D3 (як холекальциферол)
Вітамін В12 (як метилкобаламін)

Кількість на 1 капсулу
125 мг (mg)
88 мг (mg)
50 мг (mg)
30 мг (mg)
25 мг (mg)
25 мг (mg)
25 мг (mg)
20 мг (mg)
10,05 мг (mg) (15 МО)
12,5 мг (mg)
10 мг (mg)
10 мг (mg)
10 мг (mg)
3 мг (mg)
3 мг (mg)
3000 мкг (mcg) (1500 МО)
2,5 мг (mg)
200 мкг (mcg)
150 мкг (mcg)
150 мкг (mcg)
100 мкг (mcg)
100 мкг (mcg)
90 мкг (mcg)
60 мкг (mcg)
42 мкг (mcg)
30 мкг (mcg)
7,5 мкг (mcg) (300 МО)
6 мкг (mcg)

Інші інгредієнти: наповнювач целюлоза мікрокристалічна; антиспікаючі агенти магнію стеарат, кремнію
діоксид колоїдний, тальк. Капсула: гіпромелоза; вода очищена; барвники титану діоксид, заліза оксид чорний;
каррагінан; калію хлорид.
Рекомендації до споживання: може бути рекомендовано як додаткове джерело біологічно активних речовин
для забезпечення потреб жінок необхідним рівнем вітамінів та мінералів. Сприяє попередженню
передчасного старіння. Має загальнозміцнюючі та антиоксидантні властивості. Перед вживанням
рекомендована консультація з лікарем.
Спосіб вживання: дорослим жінкам по 1 капсулі 1 раз на день після прийому їжі, запиваючи достатньою
кількістю питної води. Курс вживання 1 місяць. У разі необхідності курс можна повторити після перерви в 1
місяць.
Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не
слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Протипоказання: вагітність та період
лактації, діти, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту. Умови зберігання: зберігати у
сухому, захищеному від світла місці за температури не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Виробник: Біоділ Фармасьютікалс Пвт. Лтд., Віл. Саіні-маджра, Налагарх Ропар Роад, Налагарх. Дист. Солан
(Х. П.) - 174101, Індія, тел. +91 1795265570.
Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул.
Іскринська, буд. 37, тел./факс: +38 (057) 766-07-44.
Без ГМО. Не є лікарським засобом.
Виробнича ліцензія № 10018062000434
Маса нетто 43 г (g) ± 9 %

