Příbalové informace doplňku stravy Vitestin ®
Co je to Vitestin ® :
Doplněk stravy Vitestin® ve formě bylinného
nápoje je určen pro aktivní péči o sliznice
zažívacího traktu, především pak tenkého
a tlustého střeva. Je vyráběn unikátním
výrobním postupem z vyvážené kom
binace bylin, bez přídaných látek, aromat
a konzervantů.
Jak užívat Vitestin ® :
Vitestin® popíjejte ráno nalačno, nejlépe mezi
6-8 hodinou. Pomalu, po douškách vypijte
celou sklenici hotového nápoje. Nechte
bylinné látky působit v trávicím traktu ales
poň 1 hodinu, tedy nejezte, ani nepijte, teprve
poté se nasnídejte. Pokud je na Vás 1 sklenice
po ránu příliš mnoho, vypijte ½ až ¾ sklenice
a zbylou ½ až ¼ si dopijte odpoledne mezi
14 - 16 hodinou, Raději obědvejte co nejdříve,
aby jste tuto druhou část Vitestinu užili na
co nejprázdnější zažívací trakt. Po vypití
Vitestinu opět hodinu nejezte, ani nepijte, ať
mohou všechny bylinné látky v klidu a bla
hodárně působit.
Složení:
Voda, aloe vera, výtažek ze šestiletého žen
šenu pravého, směs bylin.
Doporučené dávkování:
Doporučená denní dávka je 1 sklenice.
Odpovídá průměrné postavě člověka
s váhou 60 - 90 kg. Při nižší nebo vyšší váze
si proveďte úměrnou korekci dle uvážení.
Přiměřeně vyšší dávka není na závadu.
Počet dní užívání závisí na zažívacím traktu.
Obvykle je to:
3 - 6 dní pro krátkodobý problém
10 - 30 dní pro dlouhotrvající problém
60 a více dní při dlouholetých potížích.
Více informací naleznete na www.vitestin.cz
Podmínky uchovávání:
Uchovávejte v chladu a temnu. Po otevření
spotřebujte do 24 hodin.
Balení:
1 sklenice obsahuje 390 ml nápoje Vitestin®.
Výrobce & Distributor:
NATURA IMUNECO, s.r.o., Lipová 1789/9,

370 05 České Budějovice.
Země původu:
Česká republika.
Upozornění:
Případná sedimentace a vyšší hustota nápoje
není na závadu. Uložte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré
stravy.
Doplňující informace o účincích:
Podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1924/2006, o výživových
a dravotních tvrzeních při označování potra
vin, v latném znění:
Ženšen: Duševní stav a výkon, koncentrace,
koordinace, stres, fyzický výkon a stav - kyse
lina mléčná, erekce, osvěžení těla, vytrvalost
(kondice), vitalita, energie, odolnost orga
nismu - únava, bdělost, přirozená obrany
schopnost - imunitní systém, vitalita sexuální
zdraví, kognitivní funkce, paměť, slabost
- vyčerpání, normální hladina glukózy v krvi,
kognitivní a duševní výkonnost, krevní oběh,
antioxidant, normální hladina glukózy v krvi,
Aloe vera: normální hladina cukru v krvi, při
rozená obranyschopnost - imunitní systém,
antioxidant, čištění a detoxikace, imunitní
systém, normální hladina glukózy v krvi,
vylučování - pročištění těla, normální činnost
gastrointestinálního traktu, normální funkce
střevního traktu.
O založení firmy:
Ryze česká firma NATURA IMUNECO s.r.o.
byla založena v roce 2017. V laboratořích
Jihočeského vědeckotechnického parku pro
Vás na základě vlastního výzkumu účinku
produktu na celé zažívací ústrojí a harmo
nizaci především tenkého a tlustého střeva
vyvinula v roce 2018 vlastní recepturu
unikátního doplňku stravy, pod obchod
ním názvem Vitestin®. Konkrétní výsledky
u našich zákazníků, jejich lékařské protokoly,
vlastní zkušenosti, další informace a doporu
čení Vám na požádání poskytneme.

