Vitacor™
Program podstawowy do codziennego uzupełniania diety dla młodzieży
Vitacor™ Junior: dla podstawowego zaopatrzenia w wybrane mikroelementy w celu
wspomagania naturalnego rozwoju
Harmonijne odżywianie ma znaczenie dla
prawidłowego metabolizmu komórek oraz dla
zdrowia ogólnie. Przede wszystkim, w wieku
dziecięcym i w okresie wczesnej młodości,
zaopatrzenie w określone witaminy, minerały i
pierwiastki śladowe, jak i w inne mikroelementy
nabiera szczególnego znaczenia. Ciągle
tworzą się nowe komórki, a tkanki rozrastają.
Produkowany jest kolagen i tkanka kostna, którą
stabilizują określone minerały. Produkowane są
komórki krwi, odpowiedzialne za zaopatrywanie
organizmu ludzkiego w tlen i składniki

odżywcze, jak również powstaje własny system
odpornościowy. W tej fazie organizm dokonuje
ogromnej pracy, która pozostaje w ścisłym
związku z zaopatrzeniem komórek w określone
mikroskładniki odżywcze.
Wiek dziecięcy i wczesnej młodości determinuje
stan zdrowia w wieku dojrzałym.

Vitacor™ Junior powstał na bazie Programu podstawowego Vitacor Plus™.
Składniki wspomagają metabolizm komórkowy na wiele sposobów:
P oprzez wspomaganie prawidłowej przemiany energii dzięki witaminom grupy B (witaminy
B1, B2, B3, B5, B6, B12 i biotyna) i witaminie C
Jako wkład w ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym dzięki witaminie E, witaminie C,
witaminie B2, cynkowi i selenowi
Jako wkład w prawidłowe funkcjonowanie systemu immunologicznego za pomocą kwasu
foliowego, witaminy A (beta karoten), witaminy D, witaminy C, selenu i miedzi
Poprzez wspomaganie syntezy kolagenu dla prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości i chrząstek, dziąseł, zębów i skóry dzięki witaminie C
Wkład w przyswajaniu żelaza (witamina C), jego prawidłowy metabolizm (witamina A, witamina B2) i transport żelaza w organizmie (miedź)
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Składniki tabletki:

Program podstawowy

Witamina C............................................................................. 100,0 mg
w tym palmitynian askorbylu . ................................................ 28,4 mg
Witamina E.............................................................................. 14,6 mg
Witamina A............................................................................. 79,2 µgRE
(jako beta-karoten)
Witamina B1...........................................................................
1,2 mg
Witamina B2...........................................................................
1,2 mg
Witamina B3...........................................................................
7,5 mg
Witamina B5...........................................................................
6,7 mg
Witamina B6...........................................................................
1,7 mg
Witamina B12..........................................................................
3,4
µg
Witamina D3........................................................................... 0,54
µg
Kwas foliowy........................................................................... 15,0
µg
Biotyna . ................................................................................. 10,9
µg
L-prolina ................................................................................. 18,4 mg
L-lizyna ................................................................................... 18,4 mg
L-karnityna .............................................................................
5,9 mg
L-arginina ...............................................................................
6,7 mg
L-cysteina ...............................................................................
5,9 mg
Wapń ..................................................................................... 9,17 mg
Magnez . ................................................................................
6,7 mg
Potas ......................................................................................
3,4 mg
Cynk .......................................................................................
1,2 mg
Mangan.................................................................................. 217,0
µg
Miedź . ................................................................................... 55,0
µg
Selen.......................................................................................
3,4
µg
Chrom.....................................................................................
1,7
µg
Molibden . ..............................................................................
0,7
µg
Inozytol ..................................................................................
5,7 mg
Koenzym Q10..........................................................................
1,2 mg
Fosfor . ...................................................................................
2,5 mg
Ekstrakt z kory sosny (Pycnogenol® ) ......................................
1,2 mg
Bioflawonoidy cytrusowe ....................................................... 16,7 mg

Vitacor™ Junior jest Programem
podstawowym z oferty Programów
Zdrowia Komórkowego Dr Ratha.
Dawka składników jest zmniejszona o
połowę, tabletki są mniejsze, przez co
łatwiejsze do połknięcia.

Naturalny kompleks tokoferoli ...............................................
(Witamina E, beta , gamma i delta tokoferol)
Naturalny kompleks karotenoidów . .......................................
(Alfa karoten, luteina, kryptoksantyna, zeoksantyna)

1,26

mg

211

µg

Pycnogenol® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Horphag Research Ltd.

Zalecane dawkowanie:
3 x dziennie 1 tabletka do posiłków z odpowiednią
ilością płynu (woda, sok, herbata)
Zawartość: 90 tabletek w opakowaniu
Nr artykułu: 021
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