Zell Oxygen® plus Dr. Wolz
Maisto papildas
Fermentų, gyvybiškai svarbių edžiagų, mikroelementų, vitaminų ir
antioksidantų gausa pasižy i čios
ielių ląstelės kasdie ia
orga iz o ląstelių gyvybi gu ui bei imuninei sistemai palaikyti
(1) Zell Oxygen® plus Dr. Wolz sudėtyje esa tys vita i ai B ir E
ei sele as ir i kas padeda apsaugoti ląsteles uo deguo ies
stygiaus sindromo.
B grupės vita i ai padeda palaikyti or alią edžiagų ir
e ergijos apykaitą
bei
padeda aži ti uovargį ir pavargi o jaus ą.
Zell Oxygen® plus Dr. Wolz sudeda osios
edžiagos yra
su ala suotos taip, kad ūtų pasiekia as si ergi is efektas, – jos
veikia palaips iui, kad esu aži tų vie a kitos poveikio, esąveikautų vie a su kita, o papildytų vie a kitą.
Preparatas sukurtas fer e ti ių ielių ląstelių Dr. Wolz®, kurių teigia as poveikis orga iz ui 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.
Kada gi fer e ti ės ielių ląstelės Dr. Wolz® fer e ta ijos etu ekaiti a os ir edžiovinamos, daugelis
edžiagų išlieka atūraliai aktyvios ir pasižy i iti geru iologi iu įsisavi i u.
Vie a e valgo aja e šaukšte
l yra apie
ilijardai jau ų fer e ti ių ielių ląstelių Dr. Wolz®.
Sudedamosios dalys: fer e ti ės ielių ląstelės Dr. Wolz®
% , vaisių apelsi ų, a a asų, greipfrutų, itri ų,
šaltala kių sulčių ko e tratas, o uolių sulčių ko e tratas, deaktyvuotos sausos ielės, edus, kviečių
ge alų aliejus, vyš ių sultys, vitaminas E, i ko ielės ielės, i ko itratas , atūralios kvapiosios edžiagos,
sele o ielės, nikotinamidas, pa tote o rūgštis, vitaminas B12, vitaminas B6, vitaminas B1, vitaminas B2,
biotinas.
Sudeda ųjų dalių kiekiai
100 ml
30 ml
RMV* (30 ml)
Vitaminas B1 (2)
7,4 mg
2,2 mg
200%
Vitaminas B2 (1, 2, 3)
9,4 mg
2,8 mg
200%
Vitaminas B6 (2, 3)
9,3 mg
2,8 mg
200%
Vitaminas B12 (2, 3)
, μg
μg
200%
Niacinas (NE) (2, 3)
53,4 mg
16 mg
100%
Pa tote o rūgštis (2, 3)
20 mg
6 mg
100%
Biotinas (2)
μg
μg
200%
Vitaminas E (α – TE) (1)
80 mg
24 mg
200%
Cinkas (1)
16,7 mg
5 mg
50%
Selenas (1)
, μg
μg
100%
Fer e ti ės ielių ląstelės Dr. Wolz®
19 g =
ilijardų
* - Refere i ė aisti ė vertė pro e tais
Nurodytos vertės priklauso uo atūralių produktų skirtu ų.
Be glitimo, laktozės, želati os, dažiklių ir ko serva tų.
Zell Oxygen® plus Dr. Wolz vartojimas
Zell Oxygen® plus Dr. Wolz yra koncentratas. Paros dozė – 20-30 ml (2- pil i valgo ieji šaukštai – turėtų ūti
skiedžia a su
l Ju s pati ka čio ekaršto gėri o pvz., o uolių sulti is ir suvartoja a prieš valgį
ar a valgio etu visa iš karto ar a per kelis kartus.
Prieš vartoji ą gerai suplakti!
Neviršyti ustatytos reko e duoja os paros dozės.
Maisto papildas eturėtų ūti vartoja as kaip aisto pakaitalas.
Svar u įvairi ir su ala suota ity a ei sveikas gyve i o ūdas.
Zell Oxygen® plus Dr. Wolz laikymas
Laikyti 4– °C te peratūroje. Atidarytą uteliuką laikyti šaldytuve.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
A t pakuotės urodyta ti ka u o vartoti laikui pasi aigus maisto papildo vartoti negalima.
Grynasis kiekis: 250 ml

Partija: žr. a t uteliuko da gtelio
Geriausias iki ... : žr. a t uteliuko da gtelio
Zell Oxygen® plus Dr. Wolz sudėtyje yra
% tūrio atūralios fer e ta ijos alkoholio. Netinka vartoti vaikams,
ėščio s ir aiti a čio s oteri s ei ž o ė s, turi tie s priklauso y ę alkoholiui.
Zell Oxygen® plus Dr. Wolz rekomenduojama vartoti:
 ląstelė s uo deguo ies stygiaus si dro o apsaugoti ;

or aliai edžiagų ir e ergijos apykaitai palaikyti ;

uovargio ir pavargi o jaus ui aži ti .
Zell Oxygen® plus Dr. Wolz reko e duoja a vartoti kasdie , esa t padidėjusia
poreikiui, ar jų trūku ui ko pe suoti.

Gamintojas:

Dr. Wolz Zell GmbH
Marienthaler Str. 3, D-65366 Geisenheim, Vokietija
Tel.: +49(0)6722 56100
info@wolz.de
www.wolz.de

Platintojas:

UAB "Farmarkesa"
Gera ai ių g. , LT-02184 Vilnius
Tel.: +370 5 2613142
DoctorWolz@farmarkesa.lt
www.DrWolz.lt

gyvy iškai svar ių

edžiagų

