Допоміжні речовини: олія соєва, олія рослинна, лецитин, олія апельсинова, віск жовтий. оболонка капсули: загущувач гліцерин, желюючий агент желатин, барвники: заліза оксид червоний та заліза оксид чорний, ароматизатор апельсиновий.

Велвумен створено для підтримки здоров’я, життєвого тонусу та краси
жінок будь-якого віку. Унікальна формула Велвумен розроблена з урахуванням специфічних потреб жіночого організму і забезпечує його всіма
необхідними мікронутрієнтами для оптимального функціонування.
1. Енергія та активний стиль життя

Склад
Олія огірочника лікарського
Олія примули вечірньої
Вітамін D3
Вітамін Е
Вітамін С
Вітамін В1
Вітамін В2
Вітамін В3
Вітамін В6
Фолієва кислота
Вітамін В12
Біотин
Пантотенова кислота
Вітамін К
Каротиноїди
Залізо
Магній
Цинк
Марганець
Мідь
Селен
Хром
Параамінобензойна кислота
Цитрусові біофлавоноїди

100 мг
100 мг
5 мкг
30 мг
60 мг
10 мг
5 мг
36 мг
10 мг
400 мкг
20 мкг
50 мкг
6 мг
90 мкг
2 мг
12 мг
100 мг
12 мг
2,5 мг
1,5 мг
100 мкг
50 мкг
30 мг
10 мг

Темп життя сучасної жінки вимагає багато енергії!
Вітаміни В1, В3, пантотенова кислота стимулюють продукування енергії та підтримують життєвий тонус під час фізичних та психологічних
навантажень. Вітаміни В6, В12 та магній нормалізують діяльність нервової системи, долають
стрес і забезпечують гарний настрій.

2. Імунітет
Чим сильніший імунітет, тим рідше ми хворіємо.
Вітаміни С та Е, цитрусові біофлавоноїди, каротиноїди та селен у складі Велвумен підтримують імунну систему та посилюють захисні сили
організму.

3. Жіноче здоров’я
Репродуктивне здоров’я жінки потребує особливої турботи. Саме тому Велвумен містить
унікальні рослинні компоненти – олію примули
вечірньої та огірочника лікарського, які сприяють полегшенню проявів передменструального
синдрому (біль, спазми, напруження молочних
залоз) та нормалізації менструального циклу.

4. Краса шкіри, волосся та нігтів
Вітаміни групи В, фолієва кислота та залізо
покращують мікроциркуляцію в клітинах шкіри,
забезпечуючи її красу та сяючий вигляд. Вітамін
С, Е, селен захищають шкіру від негативного
впливу вільних радикалів та передчасного старіння. Цинк та біотин важливі для здорового
волосся та міцних нігтів.

Рекомендації щодо споживання
Додаткове джерело вітамінів, мінералів та мікроелементів з метою покращення функціонального
стану організму жінок:
 які ведуть активний спосіб життя;
 які займаються спортом;
 під час фізичних та психологічних навантажень.
При порушеннях менструального циклу та для зменшення проявів передменструального синдрому
(біль, спазми, напруження молочних залоз, нестабільний емоційний стан, тощо).
При гіповітамінозі різного походження, а також дефіциті вітамінів, мінералів та мікроелементів, які
виникли:
 в період одужання;
 під час і після лікування антибіотиками;
 під час дієти або при незбалансованому харчуванні;
 при надмірному вживанні алкоголю або палінні.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: дорослим по 1 капсулі на добу під час або
після вживання їжі, запиваючи склянкою питної води. Капсули не розжовувати. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Не перевищувати зазначену кількість для щоденного споживання.
Рекомендований термін споживання: 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджується з
лікарем.
Протипоказання: вагітність та період лактації, підвищена чутливість до окремих компонентів.
Дата виробництва: вказано на упаковці.
Строк придатності – 3 роки.
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25 ºС у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.
Назва та повна адреса і телефон виробника: 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.
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