


• Ефективні дієтичні добавки, які представляють собою 
збалансований набір нутрієнтів. 

• Спеціально розроблені програми (slim extreme, vitality boost, 
inner balance) та вітамінно - мінеральні (hair skin nails, imunno, 
vita kids, vita bomb), чи біологічно – активні комплекси 
(melatonina) для краси та здоров’я. 

• Продукти найвищого класу, які виготовляються за найвищими 
світовими стандартами. 

• Система здорового способу життя, яка ґрунтується на 
потужній експертній платформі (спеціально розроблений сайт, 
мобільний додаток, методичні матеріали…). 

• Для дорослих і для дітей. 



Для відновлення 
життєвих сил та 
енергії Vitality 
Boost 

Для відновлення 
внутрішнього балансу 
Inner Balance 

Для 
раціонального 
схуднення Slim 
Extreme 

НОВИНКА! 
Вітаміни для 
дорослих Vita 
Bomb 

НОВИНКА! Вітаміни для 
дітей Vita Kids 

Для укріплення 
імунітету 
Immuno Для волосся, 

шкіри, нігтів Hair 
Skin Nails 

НОВИНКА! Для відновлення 
циркадного ритму та 
здорового сну Melatonin 



Офіційно першовідкривачем 
вітамінів вважається 
польський вчений К. Функ, 
який із концентрату рисових 
висівок виділив речовину – 
Вітамін В1.  
 
Він же запропонував назву 
вітамін (vita + amin – аміни 
життя). 



Важливим виявився той факт, що вітаміни не утворюються в 
нашому організмі, тому надзвичайно важливо отримувати їх із 
зовнішніх джерел, наприклад з їжею. Продукувати вітаміни 
можуть лише м/о та рослини. 



…низькомолекулярні органічні 
сполуки різної хімічної природи, які 
забезпечують життєво важливі 
біохімічні та фізіологічні процеси в 
живих організмах.  
 
Вітаміни мають високу БА, тому 
необхідні нам в невеликих дозах 
від декількох мкг до мг. 



ВІТАМІНИ ДЛЯ 
ДОРОСЛИХ 
VITA BOMB 

ВІТАМІНИ ДЛЯ 
ДІТЕЙ 

VITA KIDS 



АСКОРБІНОВА КИСЛОТА 

1. Сильний антиоксидант.  
2. Надає антитоксичну дію. 
3. Зміцнює стінки судин. 
4. Бере участь у всмоктуванні заліза з тонкої кишки. 
5. Сприяє відновленню клітин печінки, активує роботу 
підшлункової залози. 
6. Сприяє швидкому загоєнню ран. 
7. Один з головних компонентів утворення гормонів 
надниркових залоз (стероїдних гормонів). 
8. Знешкоджує антибіотики та інші чужорідні речовини. 



ТОКОФЕРОЛ 
1. Антиоксидант; 
2. Омолодження. 
3. Кровотворна; 
4. Покращує роботу м'язів; 
5. Нормалізує артеріальний тиск через виражений 
сечогінний ефект; 
6. Зберігає інші вітаміни від окислення (руйнування), 
сприяє засвоєнню вітаміну А; 
7. Імуномодулююча; 
8. Протиракова дія - разом з вітаміном С; 
9. Покращує живлення нервових тканин (мозку, нервів), 
що полегшує перебіг хвороби Альцгеймера. 



РЕТИНОЛ 
1. Необхідний для роботи імунної системи людини, а 

також для зору; 
2. Грає важливу роль в обміні речовин; 
3. Уповільнює процес старіння; 
4. Сприяє функції клітинних і субклітинних мембран; 
5. Відіграє важливу роль у формуванні жирових 

відкладень, формуванні кісткової тканини; 
6. Необхідний для регенерації тканин; 
7. Грає важливу роль в профілактиці і лікуванні ракових 

захворювань; 
8. Підвищує вміст у крові «корисного» холестерину; 
9. Нормалізує діяльність статевих залоз; 
10. Підсилює антиоксидантну дію вітаміну Е. 



1. Відповідає за нормальний розвиток і ріст кісток людського скелета.; 
2. У дитячому віці попереджає розвиток рахіту; 
3. Перешкоджає активному розмноженню ракових клітин; 
4. Забезпечує крові хорошу здатність згущуватися і роботу щитовидної 

залози; 
5. Сприяє підвищенню загального імунітету; 
6. Чинить істотний вплив на обмінні процеси в людському організмі; 
7. Сприяє швидкому загоєнню переломів кісток; 
8. Частково регулює м’язову діяльність і запобігає слабкість м’язів; 
9. Відповідає за інсулінову активність і рівень цукру в крові; 
10. Запобігає хронічній втомі, яка часто характерна для людей похилого 

віку; 
11. Допомагає попередити розвиток багатьох серйозних захворювань; 
12. Сприяє припиненню запальних процесів, що протікають в органах 

людського тіла. 

КАЛЬЦИФЕРОЛ 



ВІТАМІН В5 – ПАНТОТЕНОВА КИСЛОТА 

Бере участь у клітинному процесі виробництва енергії, синтезує 
глюкокортикоїди, стимулює роботу мозку, знімає неуважність, сумніви, 
забудькуватість і легкі депресивні розлади, допомагає виробляти 
антитіла, загоює рани. 

ВІТАМІН В6 – ПІРОДОКСИН 
Відіграє важливу роль в жировому і вуглеводному обміні, забарвлює 
гемоглобін,  захищає від старіння, постачає клітини глюкозою, знижує 
рівень холестерину і ліпідів у крові, бере участь в утворенні шлункового 
соку, забезпечує надійність імунної системи, підтримує баланс натрію і 
калію, а також вміст цукру в крові. 

ВІТАМІН Н – БІОТИН (ВІТАМІН В7) 
Займає важливу роль в обміні речовин, активує  вітамін С,  нормалізує 
ріст і розвиток організму, взаємодіє з гормоном інсуліном, стабілізує 
вміст цукру в крові, зберігаю красу шкіри та волосся, сповільнює 
старіння. 

 

ВІТАМІН В12 – ЦІАНОКОБАЛАМІН 
Захист від ожиріння , ефективно зміцнює імунітет, захищає 
людину від депресій, нормалізує сон, допомагає 
справлятися з сильними емоційними навантаженнями, 
нормалізує кров`яний тиск. 

ВІТАМІН В9 - ФОЛІЄВА КИСЛОТА 
Відповідає за якість крові, забезпечує синтез 
нуклеїнових кислот, виробляє гормон радості 
серотонін, синтезує речовини, що приймають 
участь в передачі нервового імпульсу в головному 
мозку, нормалізує процеси статевого дозрівання. 
 



ЦИНК – мікроелемент, який в нашому 
організмі відіграє вирішальну роль: регулює 
роботу кісткової та м’язової тканини, входить 
до складу багатьох ферментів, відповідає за 
роботу статевих гормонів, гормонів росту, 
інсуліну, регулює роботу вітамінів групи В, 
підтримує гарний стан шкіри, волосся і нігтів, 
впливає на імунітет і гостроту зору, а також 
прискорює загоєння ран і опіків.   

ЙОД – забезпечує нормальну роботу 
щитовидної залози, яка забезпечує 
нормальний ріст та розвиток 
організму. 



• Вітаміни у вигляді смачних мармеладних цукерок на основі пектину. 
• 3 смаки: полуниця, апельсин, вишня. 

• Збалансований комплекс вітамінів та мінералів. 
• Без шкідливих речовин: сої, арахісу, лактози, ГМО, глютену, штучних барвників та ароматизаторів. 

• В упаковці 30 цукерок.  

Вітаміни для дорослих 
Vita Bomb - навіть для 
вегетаріанців. 
Вживати по 1-2 на день 
– на 15-30 днів. 

Вітаміни для дітей Vita 
Kids - для дітей віком від 
2-х років та дорослих 
(навіть для вегетаріанців). 
Вживати по 1 на день – на 
30 днів. 







МЕЛАТОНІН 
- гормон епіфізу (гормон 
ночі, гормон темряви, 
гормон Дракули), який 
регулює добові ритми.  



Мелатонін виконує ряд важливих функцій: 
• регулює роботу ендокринної системи 
• покращує якість сну 
• підвищує утворення антитіл 
• сповільнює процеси старіння 
• прискорює адаптацію при зміні часових поясів 
 
АЛЕ: 
• сповільнює ріст та розвиток дітей 
• знижує швидкість зупинки кровотечі 
• гальмує активність 
•   



Для гарного сну та відновлення 
«внутрішнього годинника» 



• Снодійне у вигляді 
смачних мармеладних 
цукерок на основі пектину. 

• Смак полуниці. 
• 5 мг мелатоніну в 2-х 

цукерках – оптимальна 
доза для гарного сну 

• Без шкідливих речовин: 
сої, арахісу, лактози, ГМО, 
глютену, штучних 
барвників та 
ароматизаторів. 

• Для дорослих (навіть для 
вегетаріанців). 

• В упаковці 30 цукерок. 
Вживати по 2 перед сном – 
на 15 днів. 



• Швидке засинання 
• Усунення безсоння, тривожного сну 
• Гарний відпочинок протягом ночі, а 

відповідно – продуктивний день 
• Захист від старіння 
• Швидку адаптацію при зміні часових 

поясів, при позмінній роботі. 
• Нормалізує добові ритми. 



НЕ  

ВЖИВАТИ!!! 
• вагітним  
 
• в період лактації  
 
• водіям 
 
• разом із 

алкоголем 
  
• дітям 




