
Велмен був спеціально розроблений для підтримки загаль-
ного 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 сексу-
альне здоров’я.

здоров’я та енергія спеціально для чоловіків

1. Активний стиль життя
Велмен містить повний комплекс вітамінів і 
мінералів для підтримки життєвого тонусу і 
загального стану здоров’я при активному стилі 
життя, фізичних та психічних навантаженнях. 
Ідеальний вибір для чоловіків, які відчувають 
весь вплив сучасного темпу життя, а також 
усіх, кому необхідний додатковий тонус та
енергія.  

2. Спорт та енергія 
Вітаміни С та Е захищають організм від згубної 
дії вільних радикалів, які утворюються під час 
занять спортом. Амінокислоти (аргінін та меті-
онін) надають додаткової енергії для нових 
звершень. 

3. Імунна система 
Антиоксиданти та міне-
рали, біофлавоноїди,
вітаміни Е та С, 
магній необхідні
для підтримки 
імунної 
системи. 

4. Репродуктивне і сексуальне здоров’я 
Цинк, селен та женьшень важливі для нормаль-
ного функціонування репродуктивної системи 
чоловіків. 

Склад 
Вітамін A 750 мкг
Натуральні змішані каротиноїди 5 мг
Вітамін Д3 5 мкг
Вітамін C 60 мг
Тіамін (Вітамін B1) 12 мг
Вітамін B6 9 мг
Рибофлавін (Вітамін B2) 5  мг
Вітамін B12 9 мкг
Біотин 50 мкг
Фолієва кислота 500 мкг
Ніацин (Вітамін B3) 20 мг
Пантотенова кислота 10 мг
Вітамін E 20 мг
L-Аргінін 20 мг
L-Метіонін 20 мг
ПAБК (параамінобензойна кислота) 20 мг
Залізо 6 мг
Магній 50 мг
Цинк 15 мг
Йод 150 мкг
Марганець 3 мг
Мідь 1,5 мг
Хром 50  мкг
Селен 150  мкг
Кремній 10 мг
Екстракт женьшеню (сибірський) 20 мг
Екстракт часнику 20 мг
Цитрусові біофлавоноїди (60 %) 10 мг
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Сучасний спосіб життя має великий вплив на чоловіче здоров'я, і все більша кількість чоловіків 

шукають способи для підтримки життєвого тонусу і здоров'я всього організму. Для того, щоб 

відчувати себе на піку фізичної і психологічної форми, особливо важлива вітамінна підтримка. 

Розроблений провідними експертами спеціально для чоловіків Велмен містить 28 біо-активних 

елементів, необхідних для підтримки саме чоловічого здоров'я.

Рекомендації щодо застосування:
може бути використаний в раціонах дієтичного харчування, призначених лікарем, як додат-

кове джерело вітамінів, мінералів, амінокислот та біофлавоноїдів для створення оптимальних 

дієтологічних умов функціонування організму чоловіків:

� що займаються спортом;

� ведуть активний спосіб життя; 

� під час фізичних та психологічних навантажень.

Спосіб вживання: дорослим по 1 капсулі з їжею або одразу після вживання їжі, запиваючи 

склянкою води або холодного напою. Капсули не розжовувати.

Рекомендований термін споживання: 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджу-

ється з лікарем.

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих складових компонентів.

Дата виробництва: вказано на упаковці. 

Строк придатності – 3 роки  з дати виробництва.

Умови зберігання: в сухому прохолодному та недоступному для дітей місці.

Виробник: Вітабіотікс Лтд., 1 Епслі Уей, Лондон NW2 7 HF,  Великобританія / Vitabiotics Ltd, 1 

Apsley Way, London NW2 7 HF, United Kingdom.

Представник: ПП «Дельта Медікел», Україна, 08132, Київська обл.,  м. Вишневе, вул. Чорновола 43,   

тел.: (044) 593-33-55,  www.deltamedical.com.ua.

Компанія Вітабіотікс (Vitabiotics®) заснована в 1971 році в Лондоні. Вже 
більше 40-ка років Вітабіотікс (Vitabiotics®) створює широкий спектр 
вітамінно-мінеральних комплексів для різноманітних сфер життя. На 
сьогоднішній день продукція компанії представлена в більш ніж 100 
країнах світу.

Команда провідних вчених і дослідників постійно збирає, аналізує і використовує на практиці остан-
ні наукові дані в різних сферах клінічної медицини, біохімії, фармакології та власних досліджень. Вся 
продукція виробляється в суворій відповідності з міжнародними фармацевтичними стандартами 
якості. Саме такий підхід дозволяє створювати інноваційні продукти, яким Ви можете довірити най-
цінніше –  Ваше здоров'я.

www.vitabiotics.com.ua


