Sanuzella® ZYM sportsline Dr. Wolz
Fer e ti ės ielių ląstelės Dr. Wolz® su fito he i ė is
aukštes ie s tre iruočių rezultata s

edžiago is

ko pleksi ių die os pakuočių:
l
gėri o
uteliukų po
l) + 6 g (14 kapsulių po 430 mg)
Maisto papildas
Paga i ta pagal spe ialią Dr. Wolz, veikliąsias
edžiagas tausoja čią, te h ologiją




Greites ė rege era ija
Pagalba imuninei sistemai (2)
Pagal a pakelia t dides į krūvį tre iruotėse

(3, 4)
Sudeda ųjų dalių kiekiai
Vitaminas B1 (3)
Vitaminas B2 (1)
Vitaminas B6 (1, 2, 3)
Vitaminas B12 (1, 2, 3)
Niacinas (NE) (1, 3)
Pa tote o rūgštis
Biotinas
Vitaminas E (4)
Magnis
Cinkas (2, 4)
Fer e ti ės

1 buteliuke (20 ml)
reko e duoja oje paros dozėje
3,3 mg
4,2 mg
4,2 mg
, μg
32 mg
6 mg
150 μg
36 mg
56,5 mg
5 mg

ielių ląstelės Dr. Wolz®

300 %
300 %
300 %
300 %
200 %
100 %
300 %
300 %
15 %
50 %

12 g = 100 mlrd.

Vitaminas C (4, 2, 3)
Folio rūgštis
Beta gliuka ai iš ielių
Likopenas
Hesperidinas

kapsulėje
g
reko e duoja oje paros dozėje
40 mg
μg
53 mg
2 mg
25 mg

Kofermentas Q10

30 mg

Sudeda ųjų dalių kiekiai

RMV*

RMV*
50 %
100 %

Gali i šių reikš ių įprasti iai ukrypi ai, kurie ūdi gi atūralie s produkta s.
Be gliti o, laktozės, želati os, dažiklių ir ko serva tų.
Be a a oli ių a droge i ių steroidų
(1)
(2)
(3)
(4)

Vita i ai B , B6, B , ia i as, pa tote o rūgštis padeda aži ti pavargi o jaus ą ir
uovargį;
Vita i ai C, B6, B
ei sele as ir i kas padeda palaikyti or alią i u i ės sistemos
veiklą;
Vita i ai B , B6, B , C, ia i as padeda palaikyti or alią e ergijos apykaitą;
Vita i ai C ir E ei sele as ir i kas padeda apsaugoti ląsteles uo oksida i ės pažaidos.

Sanuzella® ZYM sportsline Dr. Wolz – tai oksliškai iš a dytas edžiagų deri ys ląstelių apsaugai
nuo oksidacinės pažaidos (4), normalios i u i ės siste os dar ui
ir išseki ui su aži ti .
Ir profesio ala s, ir ėgėja s– visie s sportuoja tie s, es: i te syvios tre iruotės sąlygoja
laisvųjų radikalų susidary ą, padidi a rau e ų ląstelių ir i u i ės siste os apkrovi ą. Su aži us
šį krūvį su Sanuzella® ZYM sportsline Dr. Wolz , , , , atūralus regeneracijos procesas
sutru pėja ir vėl gali a i te syviau tre iruotis. Rezultatai ta pa le gviau pasiekia i. Sanuzella®
ZYM sportsline Dr. Wolz orga iz ą aprūpi a ri kti ė is ioaktyvio is edžiago is bei tokiu ūdu
padeda apsaugoti ląsteles uo oksidacinės pažaidos , su aži ti pavargi o jaus ą ir uovargį (1)
(Freiburgo universiteto mitybos studija).
Sanuzella® ZYM sportsline Dr. Wolz ėra atskirų edžiagų iši ys, tai - ioaktyvus, atūralus
produktas su fer e ti ė is ielių ląstelė is Dr. Wolz®, kurių teigia as poveikis organizmui yra
įrodytas oksliškai, pagri du. Šios ląstelės savo struktūra la ai pa ašios į ž ogaus ląsteles, todėl
la ai le gvai ir greitai orga iz o įsisavi a os. Jos yra gau a os Dr. Wolz sukurtos keletą die ų
tru ka čios fer e ta ijos deguo i i etu. Šis pro esas u ikalus tuo, kad užtikri a fer e ti ių
ielių ląstelių iologi į aktyvu ą. Jos įsisavi a kruopščiai atri ktas gyvy iškai svar ias ir apsaugi es
edžiagas , , ,
ir tokiu ūdu ta pa ypati gai veiks i gais iologiškai aktyvių edžiagų
per ešėjais.
Kada gi fer e ti ės ielių ląstelės Dr. Wolz® fer e ta ijos etu ekaiti a os ir edžiovi a os,
daugelis edžiagų išlieka atūraliai aktyvios ir pasižy i iti geru iologi iu įsisavi i u.
Sanuzella® ZYM sportsline Dr. Wolz - veiksminga a tioksida i ė siste a
, kurios paros dozės
deguo ies radikalų a sor ijos pajėgu as ORAC siekia .
μ ol TE.
Gėri o sudėtis: fer e ti ės ielių ląstelės Dr. Wolz®
% , vaisių apelsi ų, greipfrutų, itri ų,
kriaušių, šaltala kio, aro ijos, spa guolių, erškėtuogių, ėly ių, šeiva edžio, juodųjų ser e tų
sulčių ko e tratas, o uolių sultys iš o uolių sulčių ko e trato, daržovių
orkų, raudo ųjų
urokėlių, topi a ų sulčių ko e tratas, edus, agurklių aliejus, itri os rūgšties ag io druskos,
vita i as E, i ko ielės
ielės, i ko itratas , a erola vyš ios sulčių ilteliai, ikoti a idas,
sele o ielės, atūralios kvapiosios edžiagos, pa tote o rūgštis, vita i as B , vita i as B ,
vitaminas B1, biotinas, vitaminas B12.
Kapsulių sudėtis: Kapsulių turinys: a erola vyš ios sulčių ilteliai, eta gliuka ai iš ielių, itri os
flavo oidai, po idorų ekstraktas, kofer e tas Q , folio rūgštis. Kapsulių apvalkalas: eliuliozė.
Vartojimo rekomendacijos: Sanuzella® ZYM sportsline Dr. Wolz yra koncentratas. 1 buteliuko
turi ys turi ūti skiedžia as
l pasiri kto gėri o pvz., apelsi ų sulti is ir suvartoja as valgio
etu, kartu išgeria t kapsulę su fito he i ė is edžiago is, – tai yra paros dozė.
Papurtyti atūralius ko po e tus prieš audoji ą! Negali ūti viršyta urodyta reko e duoja a
die os suvartoji o or a. Laikyti ažie s vaika s epasiekia oje vietoje.
Sanuzella® ZYM sportsline Dr. Wolz sudėtyje yra
% tūrio atūralios fer e ta ijos alkoholio.
Neti ka vartoti vaika s, ėščio s ir
aiti a čio s
oteri s ei ž o ė s, turi tie s
priklauso y ę alkoholiui.
Laikyti 4– °C te peratūroje. Atidarytą uteliuką laikykite šaldytuve ir kuo greičiau suvartokite.
Geriausias iki: žr. a t pakuotės.
Partija: žr. a t pakuotės.
Maisto papildas eturėtų ūti vartoja as kaip aisto pakaitalas.
Svar u įvairi ir su ala suota ity a ei sveikas gyve i o ūdas.
Gamintojas
Platintojas

Dr. Wolz Zell GmbH, Vokietija
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