
с алфа-липоева киселина,
лутеин и пълна гама витамини
и антиоксидантни минерали

МУЛТИВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС

ХрАНИТЕЛНА дОбАВКА
60 ТАбЛ.

Съставки в 1 табл. в дневна доза от 
2 табл.

Алфа-липоева 
киселина (Тиоктова 
киселина)

300 мг 600 мг

Витамин А 250 µg  RE* 
(830 IU)

500 µg  RE* 
(1660 IU)

Бета-каротен 0,5 mg 1,0 mg

Витамин Д 2,5 µg  (100 
IU) 5 µg  (200 IU)

Витамин Е 7 mg  алфа-
TE* 14 mg  алфа-TE*

Витамин С 40 mg 80 mg
Витамин К 15 µg 30 µg 
Витамин В1 0,6 mg 1,2 mg 
Витамин В2 0,6 mg 1,2 mg 
Витамин В6 0,8 mg 1,6 mg 
Ниацин (никотинамид) 8 mg  NE* 16 mg  NE*
Фолиева киселина 200 µg 400 µg 
Витамин В12 1,2 µg 2,4 µg 
Биотин 15 µg 30 µg 
Пантотенова киселина 3 mg 6 mg 
Цинк (цинков сулфат) 5 mg 10 mg 
Хром (хром пиколинат) 100 µg 200 µg 
Селен (натриев 
селенит) 50 µg 100 µg

Лутеин 3  mg 6  mg

Пълнител: малтодекстрин, микрокристална целулоза, 
антислепващи агенти: силициев диоксид и магнезиев 
стеарат, кроскармелоза натрий.
*RЕ – ретинол еквивалент, TE – токоферол еквивалент, 
NE – ниацин еквивалент

Производител: Натстим ЕООД, България, София, бул. „Черни връх“ 47, ет.4, тел. 02 9623952

Препоръчителна доза за дневен 
прием и указания за употреба:
Възрастни  – по 1 таблетка 2 пъти 
дневно след хранене. Подходящ за 
всекидневна употреба. 
Да не се превишава препоръчаната 
доза
за дневен прием!
Да не се употребява като заместител на 
разнообразното хранене!

Условия на съхранение: 
При стайна температура, на сухо
и недостъпно за малки деца място.

Предназначение: 
Алфа-липоевата киселина подпомага 

антиоксидантните функции на организма 
и нормалното функциониране на нервните 
клетки.  

Хромът допринася за поддържането 
на нормална концентрация на глюкоза в 
кръвта.

Лутеинът подпомага очното здраве.
Продуктът допълва хранителния прием, 

осигурявайки напълно препоръчителните 
дневни потребности от всички витамини и 
някои микроелементи.

Качеството на HEALTH BOX – КУТИЙКА 
ЗдрАВЕ се гарантира от изключителния 
швейцарски витаминен премикс (DSM 
Nutritional Products Ltd.), и краен контрол на 
продукта от независими лаборатории.

Напълно подходящ и за диабетици.
Напълно подходящ и за вегани

Подпомага жизнените функции 
на организма, повишава общия 

тонус, способства за поддържането 
на нормални нива на кръвната 

захар, подпомага очното здраве.

Произведено за
„Премиум Лайф Фарма“ ЕООд

www.healthbox.bg

МУЛТИВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС


