
Opakowanie: 120 tabletek

WITALNOŚĆ KOBIETY

Tabletki z dodatkiem prozdrowotnych składników roślinnych  
i witamin dla kobiet

VIT♀♀LIZE Women

Zachwyć się harmonią i pięknem 
swojego ciała.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  autorska kompozycja substancji 
roślinnych, witamin i kwasu 
foliowego, wspierająca ciało kobiety

•  witaminy C, D, B6, B12 oraz kwas 
foliowy pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu 
odpornościowego 

•  żurawina chroni przed działaniem 
wolnych rodników, które 
przyspieszają procesy starzenia 
organizmu

KOD: 375

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Kobiecość niejedno ma imię. Kobiecość to życie, 
piękno, witalność, energia, relacje. Kobiecość to 
także siła, wyzwania i walka. Bez względu na to, 
które imię dzisiaj nosisz, Twoje ciało potrzebuje 
wsparcia, by zrealizować swój wielki potencjał.

Unikalną kompozycję VIT♀♀LIZE WOMEN stwo-
rzyliśmy po to, abyś z każdym dniem mogła pełniej 
cieszyć się czarem Twojej kobiecości. Wierzymy, że 
z prozdrowotnym wsparciem od Forever, osiągniesz 
pełnię sił witalnych, której pragniesz i potrzebujesz.

Vit♀lize Women to mieszanka bogatych w anty-
utleniacze owoców, a także witamin i składników 
mineralnych, synergicznie wspierających równowagę 
organizmu. Sproszkowane owoce CYTRYŃCA 
CHIŃSKIEGO oraz MĘCZENNICY od wieków słu-
żyły w medynie naturalnej jako produkty odżywcze 
i wzmacniające. ŻURAWINA jest jednym z silnych 
antyoksydantów, których działanie pomaga opóźnić 
procesy starzenia organizmu. WITAMINY C, D, B6, 
B12 oraz KWAS FOLIOWY pomagają w prawidło-
wym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Kwas foliowy, witamina B6 i B12 przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 
ŻELAZO, witamina B6 i B12 pomaga w prawidłowej 
produkcji czerwonych krwinek.

ZALECANE SPOŻYCIE: Dorośli - 2 tabletki dziennie, 
popijając wodą.

Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony dla osób uczulonych 
na jego składniki. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed 
zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Nie 
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

SKŁADNIKI: substancja wypełniająca - celuloza mikrokrysta-
liczna, magnez (diglicynian magnezu), sproszkowana żurawina 
(17%), wapń (węglan wapnia), substancja wiążąca - hydroksy-
propylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca- kwasy 
tłuszczowe, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja 
wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, 
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, witamina E 
(octan D-alfa-tokoferylu), żelazo (diglicynian żelaza (II)), spro-
szkowane jabłka (0,8%), sproszkowane owoce męczennicy 
(Passiflora incarnata) (0,8%), sproszkowane owoce cytryńca 
chińskiego (Schisandra chinensis) (0,8%), emulgator – sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wiążąca - sól 
sodowa karboksymetylocelulozy, witamina D (cholekalcyferol), 
dekstryny, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), dekstroza, 
nośnik - kwasy tłuszczowe, witamina B12 (cyjanokobalamina), 
regulator kwasowości – cytrynian trisodowy, kwas foliowy (kwas 
pteroilomonoglutaminowy). 

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Witamina C 40 mg/50%*

Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu) 11 mg/92%*

Witamina D 5 μg/100%*

Witamina B6 0,7 mg/50%*

Witamina B12 1,2 μg/48%*

Kwas foliowy 100 μg/50%*

Żelazo 2,5 mg/18%*

Sproszkowana żurawina 250 mg

Sproszkowane jabłko 12 mg

Sproszkowane owoce męczennicy 12 mg

Sproszkowane owoce cytryńca górskiego 12 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Pokochaj kobiecość  
z Vit♀lize Women.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów
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