
Здоров’я та життєвий тонус. Велмен Оріджинал / Wellman® Original був 
спеціально розроблений для підтримки загального стану здоров’я та життє-
вого тонусу чоловіків будь-якого віку. Велмен Оріджинал / Wellman® Original 
допомагає досягти і підтримувати оптимальну фізичну форму, надає життєвої 
енергії при напруженому стилі життя, підтримує репродуктивне і сексуальне 
здоров’я.
Активний стиль життя. Велмен Оріджинал / Wellman® Original містить 
повний комплекс вітамінів і мінералів для підтримки життєвого тонусу і 
загального стану здоров’я при активному стилі життя, фізичних та психічних 
навантаженнях. Вітаміни В6, В12 та мідь сприяють додатковому вивільненню 
енергії.
Спорт та енергія. Вітаміни С, Е та біофлавоноїди захищають від пливу 
вільних радикалів, що утворюються під час заняття спортом; амінокислоти та 
женьшень надають додаткової енергії. Завдяки пантотеновій кислоті знижу-
ється втомлюваність під час фізичних навантажень.
Імунна система. Вітаміни С, D а також В12 та магній необхідні для підтримки 
імунної системи.
Репродуктивне і сексуальне здоров’я. Цинк та інші мінерали, необхідні 
для підтримки репродуктивного здоров’я та підтримки нормального рівня 
тестостерону в крові.
Додатково. 
Кремній, цинк та біотин для покращення стану та сприяння профілактиці 
випадіння волосся, для підтримки здорової структури шкіри та нігтьової 
пластини. Коензим Q10 та інші антиоксиданти для підтримки життєдіяль-
ності клітин на уповільнення процесів старіння (профілактики передчасного 
старіння). 
Рекомендації щодо застосування: застосовувати в якості дієтичної 
добавки для дорослих як додаткове джерело вітамінів, мінералів, аміно-
кислот, біофлавоноїдів та рослинних екстрактів для створення оптимальних 
дієтологічних умов функціонування організму чоловіків будь-якого віку. 
Ідеально підходить для чоловіків, що займаються спортом, ведуть активний 
спосіб життя; під час фізичних та психологічних навантажень.
Дієтичну добавку Велмен Оріджинал / Wellman® Original спеціально створено 
для чоловіків будь-якого віку, її застосовують:
• при активному ритмі життя;
• для атлетів та спортсменів;
• для підтримки імунної системи;
• для підтримки сексуально-репродуктивного здоров’я чоловіків.
Не є лікарським засобом. Дієтична добавка. Не слід використовувати як 
заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком прийому рекомен-
дована консультація лікаря.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати по 
1 таблетці на день під час прийому їжі, запиваючи склянкою води або холод-
ного напою. Таблетку не розжовувати і не вживати натщесерце. Продукт 
забезпечує надходження оптимальної кількості мікро- та макроелементів 
до організму, тому немає потреби вживати додаткові мультивітамінні комп-
лекси разом із Велмен Оріджинал / Wellman Original. Не перевищувати реко-
мендовану кількість для щоденного споживання.
Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих 
компонентів продукту, зокрема сої та її похідних. При одночасному засто-
суванні будь-яких лікарських засобів, застосування можливе лише після 
обов‘язкової консультації лікаря.
Форма випуску: таблетки № 30.

Склад на 1 таблетку: активні інгредієнти:

Вітамін А 750 мкг

Cуміш натуральних каротиноїдів 2 мг

Вітамін D3 10 мкг

Вітамін С 60 мг

Вітамін В1 (тіамін) 12 мг

Вітамін В6 9 мг

Вітамін В2 (рибофлавін) 5 мг

Вітамін В12 9 мкг

Біотин 50 мкг

Фолієва кислота 400 мкг

Вітамін В3 (ніацин) 20 мг

Пантотенова кислота 10 мг

Вітамін Е 20 мг

L-аргінін 20 мг

L-метіонін 20 мг

Пара-амінобензойна кислота 20 мг

Залізо 6 мг

Магній 60 мг

Цинк 15 мг

Йод 150 мкг

Марганець 3 мг

Мідь 1 мг

Хром 50 мкг

Селен 150 мкг

Кремній 10 мг

Екстракт женьшеню 
(сибірського)

20 мг

Коензим Q10 2 мг

L-карнітин 30 мг

Цитрусові біофлавоноїди 10 мг

Велмен Оріджинал / Wellman® Original був спеціально розроблений для підтримки 
загального стану здоров’я та життєвого тонусу чоловіків будь-якого віку. Велмен допомагає 

досягти і підтримувати чоловікам оптимальну фізичну форму, надає життєвої енергії при 
напруженому стилі життя, підтримує репродуктивне і сексуальне здоров’я.

Інструкція


