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NOUTĂȚILE
NOASTRE

Diosmină cu extract de castan sălbatic (60 compr.)

Colagen de pește 100% natural (150g)

Fiecare comprimat din complexul de castan sălbatic Vitaking conține 450 mg 
de diosmină micronizată, 145 mg extract de afine, 100 mg de vitamina C, 100 
mg extract de castane sălbatice, 45 mg de hesperidină și 50 mg rutina. 
Castanul sălbatic și afinele pot ajuta la ameliorarea senzației de „picioare 
grele”. Extractul de castane sălbatice ajută la menținerea circulației 
corespunzătoare a sângelui și menținerea sănătății venelor și capilarelor.

Peptide de colagen din porc 100% natural (300g)
Colagenul este cel mai important element constitutiv al organismului, care 
alcătuiește aproximativ 30% din proteinele din corpul nostru. Este cea mai 
importantă proteină structurală din compoziția țesuturilor conjunctive. 
Colagenul din porc Vitaking conține 9 g de colagen în doza zilnică și este un 
produs 100% natural, fără zahăr, care poate fi inclus și în dietele paleo sau 
ketogenice. Conține doar colagen natural de pește hidrolizat.

Suplimentele de colagen devin din ce în ce mai populare în zilele noastre. 
Colagenul este o proteină naturală, cea mai extinsă proteină de origine 
animală. Colagenul de porc Vitaking conține 4,75 g de proteină în doza 
zilnică, fiind un produs 100% natural, fără zahăr, care poate fi inclus și în 
dietele paleo sau ketogenice. Conține doar colagen natural de porc 
hidrolizat.

30+

30+
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În continuare, îți prezentăm produsele proprii Vitaking. Pentru a te ajuta să te informezi și să alegi 
mai ușor, am grupat produsele noastre pe categorii. Vei găsi numele categoriilor pe partea de 
sus a fiecărei pagini. Alături de fiecare produs vei găsi mai multe pictograme, care arată cui i se 
recomandă utilizarea produsului respectiv, fiind astfel mai ușor să alegi.

Fie că ești în căutarea unor suplimente generale, ori cauți soluția pentru o problemă specială, îți 
garantăm că în oferta noastră vei găsi cele mai potrivite suplimente alimentare pentru tine!

Investim în sănătate
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MULTI LIQUID - MULTIVITAMINA LICHIDĂ

Multi Liquid Plus (30 doze) – Pentru adulții cu stil de viață activ

Capsule moi cu lichid complet unic de multivitamine, minerale și oligoelemente, care conține 
cantități suplimentare de substanțe nutritive vitale pentru organism.

Capsulele se pot înghiți foarte ușor, deoarece fiecare doză este ambalată într-un înveliș 
gelatinos de aceeași dimensiune, care devine alunecoasă atunci când este expusă la umiditate. 
Nu se lipește de limbă, deci nu va avea un gust neplăcut. Datorită ambalajului practic, poți lua cu 
tine vitaminele oriunde.

Multi Liquid Plus este o formulă cu multivitamine în formă lichidă, în capsule gelatinoase ușor de 
înghițit pentru adulții care trăiesc un stil de viață activ, suplimentat cu ginseng coreean, ceai 
verde și luteină. Ginsengul coreean și ceaiul verde sunt substanțe nutritive energizante 
excelente. Consumul regulat de ginseng ajută la menținerea unei condiții fizice și mentale 

adecvate. Datorită conținutului său de cofeină, ceaiul 
verde oferă corpului energie. Luteina 

contribuie la menținerea sănătății 
ochilor, fiind, de asemenea, o 
componentă a retinei și a cristalinului. 
Produsul conține ginseng, al cărui 
consum nu este recomandat în primul 
trimestru de sarcină și în timpul 
alăptării.
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Pachet Multi Profi Plus (30 doze)
Pentru un stil de viață activ și muncă intensă

Pachet cu doze zilnice MULTI
PROFI BASIC (30 por.)

+ OMEGA-3 și LECITINĂ

Vitaking Multi Plus Profi este un complex echilibrat de vitamine și minerale cu Omega 3 și 
lecitină, recomandat pentru munca intensivă, stilul de viață activ sau sportul regulat. Formula 
nouă conține folat, care este o formă naturală de acid folic și forma naturală, biologic activă a 
vitaminei B12. În pachetul Vitaking Multi Plus Profi sunt incluse toate componentele pachetului 
Multi Basic Profi, dar este suplimentat cu doi nutrienți vitali pentru 
creier. Cutia conține 30 de pachete individuale care conțin toate 
vitaminele și mineralele vitale în forma lor naturală. Fiecare 
pachețel zilnic conține 8 preparate:
o capsulă de vitamina B1, o tabletă complex de vitamine B-50,
o tabletă de vitamina C 1000 cu bioflavonoide, măceșe și acerola,
o tabletă Multi Mega Mineral, o tabletă de algă marină Sea kelp,
o capsulă gelatinoasă Vitamax cu vitamina A, D, E și seleniu,
o capsulă de ulei de pește, o capsulă de lecitină).

Vitaking Multi Basic Profi este un pachet echilibrat de 
vitamine de bază pentru adulți și adolescenți nefumători, cu 
un stil de viață obișnuit. Componentele pachetului contribuie 
la funcționarea normală a sistemului imunitar, la buna 
funcționare a sistemului nervos și la reducerea oboselii și 
epuizării. Cutia conține 30 de pachete individuale care conțin 
toate vitaminele și mineralele vitale în forma lor naturală. 
Fiecare pachețel zilnic conține 6 preparate: o capsulă de 
vitamina B1, o tabletă complex de vitamine B-50, o tabletă de 
vitamina C 1000 cu bioflavonoide, măceșe și acerola, o 
tabletă Multi Mega Mineral, o tabletă de algă marină Sea kelp, 
o capsulă gelatinoasă Vitamax cu vitamina A, D, E și seleniu).
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Pachet Multi Profi Senior (30 doze)
Conceput special pentru consumatorii în vârstă de peste 50 de ani

+ COENZIMA Q10, L-CARNITINĂ,
USTUROI ȘI GINKGO BILOBA  

Vitaking Multi Senior Profi este pachetul zilnic de multivitamine pentru cei peste 50 de ani, cu 
coenzima Q10, Omega-3, usturoi, L-carnitină și Ginkgo Biloba pentru o condiție fizică și psihică 
ca în tinerețe. Formula nouă conține folat, care este o formă naturală de acid folic și forma 
naturală, biologic activă a vitaminei B12. Pachetul include toate componentele pachetului Multi 
Basic Profi, dar este suplimentat cu cinci nutrienți esențiali. Cutia conține 30 de pachete 
individuale care conțin toate vitaminele și mineralele vitale în forma lor naturală. Fiecare 
pachețel zilnic conține 8 preparate: o capsulă de vitamina B1, o tabletă complex de vitamine 
B-50, o tabletă de vitamina C 1000 cu bioflavonoide, măceșe și acerola, o tabletă Multi Mega 
Mineral, o tabletă de algă marină Sea kelp, o capsulă gelatinoasă Vitamax cu vitamina A, D, E și 
seleniu, o capsulă gelatinoasă Cardiolic cu Omega-3, Q10, ulei de usturoi și L-carnitină, o capsulă 
Ginkgo Biloba).

50+
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Vitamina A+D+E+seleniu (30 caps. gel.)
Produsul Vitaking A+D+E+seleniu este un preparat de multivitamine care 
conține o cantitate mare de vitamina A, D, E, seleniu și acizi grași Omega-3 
într-o singură capsulă gelatinoasă. Vitamina A ajută la metabolismul adecvat 
al fierului și contribuie la sănătatea pielii și la îmbunătățirea vederii. Vitamina 
D contribuie la absorbția calciului și a fosforului, menținerea nivelului normal 
de calciu din sânge și menținerea sănătății oaselor, a dinților și a funcției 
musculare. Această combinație de substanțe active contribuie, de 
asemenea, la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protecția 
celulelor împotriva stresului oxidativ.

30+

Mega1 Multivitamină cu minerale și folat
(30/120 compr.)
Dacă viața ta are un ritm alert și nu consumi suficienți nutrienți 
valoroși, este necesar să-ți suplimentezi dieta cu nutrienți de calitate. 
De aceea s-a născut această multivitamină potrivită adulților cu vârste 
cuprinse între 14 și 60 de ani. Noua formulă conține 
hidroxicobalamină, care este o formă activă și naturală a vitaminei 
B12 și folat, care este o formă naturală de acid folic. Mega 1 este un 
preparat cu adevărat complex, care conține un total de 26 de tipuri de 
vitamine, minerale și oligoelemente în cantități esențiale pentru 
organism. Cutia conține 30/120 de comprimate filmate ușor de 
înghițit.

Supliment natural pentru păr, piele și unghii (30 compr.)
Complexul pentru păr, piele și unghii este un preparat special pentru 
menținerea frumuseții și sănătății părului, a pielii și a unghiilor, care conține, 
de asemenea, colină, inozitol, l-cisteină, coada calului și MSM. Coada 
calului îmbunătățește starea pielii, a părului și a unghiilor și promovează 
creșterea și întărirea părului. Această combinație oferă organismului 
nutrienți esențiali pentru a menține frumusețea și sănătatea părului, a 
unghiilor și a pielii. Dacă nu ești mulțumit de calitatea părului, pielii și 
unghiilor tale, începe să consumi acest produs chiar azi. Este foarte 
economic și are un raport preț-calitate excelent. Produsul este potrivit atât 
femeilor, cât și bărbaților.

30+
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Multivitamină cu minerale pentru copii
(90 compr. mast.)
Multivitaminele Vitaking pentru copii cu aromă de vișine au fost concepute 
special pentru a satisface nevoile corpului copiilor. Datorită comprimatelor 
masticabile cu gust plăcut și în formă de animale, copiii se pot obișnui într-un 
mod distractiv cu aportul de vitamine. Fiecare comprimat conține 17 tipuri 
de vitamine vitale (vitaminele A, B, C, D, E), minerale și oligoelemente (zinc, 
calciu, fier, iod, cupru), al căror echilibru perfect asigură aportul ideal de 
vitamine pentru corpul celor mici. Produsul nu conține coloranți artificiali sau 
conservanți.

4+

Multivitamină cu minerale pentru adolescenți
(90 compr.)

Această multivitamină a fost creată special pentru nevoile corpului 
adolescenților. Conține 26 de tipuri de ingrediente, vitamine, minerale și alți 
nutrienți valoroși, în cantitățile necesare adolescenților. Vitamina C 
contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, vitamina A ajută la 
menținerea stării normale a părului, a pielii și a vederii, iar vitaminele B ajută 
la menținerea stării normale a sistemului nervos. Vitamina D este necesară 
pentru absorbția calciului și pentru funcționarea normală a sistemului 
imunitar. Calciul și magneziul joacă un rol important în menținerea stării 
normale a dinților și a oaselor, precum și a funcției musculare normale. 
Zincul contribuie la funcționarea normală a vederii și a sistemului imunitar, 
precum și la menținerea funcționării mentale normale. Cutia conține 90 de 
comprimate filmate foarte mici și ușor de înghițit.

6+
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VITAMINE B
VITAMINE B 

PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SOLICITANT

Există cel puțin 9 vitamine din 
complexul de vitamine B, fiecare dintre 
ele având un efect important asupra 
sănătății noastre. Unele dintre ele ne 
influențează nivelul de energie, starea 
de spirit sau chiar comportamentul.

Fiecare membru al familiei de vitamine 
B joacă un rol foarte important în 
bunăstarea noastră psihică și fizică, de 
aceea se recomandă să le consumăm 
zilnic, sub formă de complex. Alege 
vitaminele potrivite pentru tine pentru 
fiecare zi!

Stress B complex + Vitamina C (60 compr.)
Se știe că vitaminele B contribuie semnificativ la reducerea stresului, iar 
aportul regulat de vitamine B în cantitatea potrivită contribuie la buna 
funcționare a sistemului nervos, la menținerea funcțiilor psihologice normale 
și are, de asemenea, un efect pozitiv asupra echilibrului energetic al corpului 
nostru. Stress B complex cu Vitamina C conține toate vitaminele B în 
cantitate și proporție adecvate și 500 mg de vitamina C/tabletă pentru o 
eficiență mai mare. Atunci când luăm vitamine din complexul B, este 
recomandată și suplimentarea vitaminei C în organism.

Complex Mega B-50 cu Folat (60 compr.)
Noua formulă a Complexului Mega B-50 conține folat, care este o formă 
naturală de acid folic, respectiv varianta naturală și activă a vitaminei B12. 
Pe lângă acestea, în acest complex găsim toți membrii familiei vitaminelor 
B de care are nevoie organismul nostru, cum ar fi vitaminele B1, B2, B3, B6, 
biotina și acidul pantotenic. Deoarece vitaminele B și efectele lor sunt într-o 
relație strânsă, cel mai bine este să le consumăm împreună, totodată 
asigurând și un aport optim de vitamina C.
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Vitamina B1 (tiamina) 100/250 mg
(60/100 caps.)
Tiamina, numită și vitamina B1, este o vitamină hidrosolubilă, de 
aceea trebuie suplimentată zilnic, asemenea celorlalte vitamine din 
complexul de vitamine B. Tiamina are un rol important în procesele 
metabolice producătoare de energie, respectiv contribuie la buna 
funcționare a sistemului nervos și a inimii. Consumul regulat și 
continuu de tiamină poate duce la deficit de vitamina C, de aceea este 
recomandat să suplimentăm și vitamina C odată cu tiamina.

Vitamina B3 (niacinamida) 500 mg (100 compr.)
Vitamina B3 este o vitamină hidrosolubilă din complexul de vitamine B, 
esențială pentru funcționarea optimă a întregului organism, îmbunătățește 
metabolismul, contribuie la sănătatea și buna funcționare a sistemului 
nervos, a sistemului digestiv și a sistemului circulator, ajută la reglarea 
nivelului de zahăr din sânge și a colesterolului. Urmările deficitului de 
vitamina B3 includ pelagra, oboseala, depresia și anxietatea. Niacinamida 
este un derivat al niacinei, care însă nu cauzează roșeață sau mâncărime. 
Acest supliment se găsește în ambalaj economic de 100 de comprimate. 
Un comprimat conține 500 mg de niacinamidă.

Vitamina B5 (acid pantotenic) 200 mg (90 caps.)
Vitamina B5 sau acidul pantotenic este o vitamină hidrosolubilă, care se 
găsește în foarte multe alimente și joacă un rol important în metabolismul 
întregului organism. În forma sa de coenzima A, contribuie la catabolismul 
grăsimilor și al carbohidraților pentru producerea de energie, respectiv la 
eliberarea energiei stocate sub formă de grăsime. Deoarece facilitează 
producția de energie, acidul pantotenic contribuie la reducerea oboselii și a 
extenuării și asigură o bună performanță mentală.
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Folat organic 400 mcg (60 caps.)
Folatul sau vitamina B9, care aparține familiei vitaminelor B, este o vitamină 
care se găsește și în alimente, o formă naturală de acid folic. Folatul este 
necesar pentru toate funcțiile vitale care implică diviziunea celulară. 
Procesul în care acidul folic este transformat în folat activ are mai multe 
etape și există persoane ale căror organism nu este capabil să efectueze 
acest proces, astfel încât administrarea folatului natural este mai benefică, 
deoarece organismul nostru îl poate utiliza imediat.

Sarcina este una dintre cele mai incitante perioade din viața unei femei, 
când nutriția adecvată și suplimentarea cu vitamine sunt primordiale sunt 
foarte importante. În timpul dezvoltării fetale, este deosebit de important ca 
mama să aibă un aport adecvat de acid folic/folat. Trebuie să avem grijă la 
aportul adecvat cu cel puțin o lună înainte de concepție și timp de trei luni 
după aceasta.

VITAMINE B 

Vitamina B7 (biotina) 900 mcg (100 compr.)
Biotina sau vitamina B7 este importantă în procesele metabolice 
producătoare de energie și în metabolismul macronutrienților. De asemenea, 
popularitatea acestei vitamine se datorează faptului că ea contribuie la 
menținerea sănătății și aspectului pielii, părului și al unghiilor. Deficitul de 
vitamina B7 poate apărea ca urmare a unor tulburări digestive sau în urma 
unui tratament îndelungat cu antibiotice.

Vitamina B12 (cianocobalamina) 500 mcg
(100 caps.)
Vitamina B12 este o vitamină hidrosolubilă, care trebuie suplimentată zilnic, 
mai ales în cazul persoanelor care urmează o dietă bogată în proteine ori iau 
pastile contraceptive, pentru care este indicată chiar mărirea dozei 
recomandate. Vitamina B12 este o vitamină esențială, care contribuie la 
metabolismul energetic, la buna funcționare a sistemului imunitar și a 
sistemului nervos, respectiv reduce oboseala și extenuarea.
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Vitamina B3 (niacina) 100 mg (100 compr.)
Niacina sau vitamina B3 este o vitamină hidrosolubilă din complexul de 
vitamine B, esențială pentru funcționarea optimă a întregului organism. 
Niacina are o mulțime de beneficii: îmbunătățește metabolismul, contribuie 
la sănătatea și buna funcționare a sistemului nervos, a sistemului digestiv 
și a sistemului circulator, ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge și a 
colesterolului. Urmările deficitului de vitamina B3 includ pelagra, oboseala, 
depresia și anxietatea.

VITAMINE B 
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Vitamina C contribuie la:Contribuie la formarea colagenului și,
prin aceasta, la următoarele funcții:

VITAMINE C
POTRIVITE NEVOILOR TALE 

Dacă nu consumi cel puțin un kilogram de fructe și legume proaspete de 3-5 ori pe zi, trebuie să 
alegi un supliment alimentar care conține vitamina C de calitate pentru fiecare zi.

Gama noastră de produse include suplimente cu vitamina C de diferite feluri, astfel încât fiecare 
consumator să-și găsească produsul potrivit nevoilor sale. Poți alege dintre trei tipuri de produse 
cu ingrediente active, care conțin 500 mg, 1000 mg și 1500 mg de vitamina C și există, de 
asemenea, preparate normale, care se absorb imediat și vitamina C cu absorbție prelungită. 
Acesta din urmă este recomandat celor care doresc să asigure un aport constant de vitamine 
corpului lor.

- funcționarea normală a sistemului imunitar 
în timpul sau după exercițiilor fizice intense
- procesele metabolice normale producătoare 
de energie
- funcționarea normală a sistemului nervos
- menținerea funcției psihologice normale
- protejarea celulelor de stresul oxidativ
- reducerea oboselii și extenuării
- regenerarea formei reduse a vitaminei E
- absorbția fierului

- menținerea stării și funcției normale a 
vaselor de sânge
- menținerea oaselor normale
- menținerea stării și funcției normale a 
cartilajelor
- menținerea stării normale a gingiilor
- menținerea stării normale a dinților
- menținerea stării și funcției normale a pielii



Vitamina C 500 cu acerola căpșuni/zmeură
(40 compr. mast.)
Vitaking Acerola C-500 este un complex natural de vitamine pe bază 
de plante, care combină calitatea înaltă și potența ridicată. Acest 
produs a devenit potrivit pentru copii fără a compromite calitatea și 
gradul înalt de utilizare. Gustul său delicios este asigurat de extracte 
naturale de fructe. Comprimatele masticabile conțin 500 mg de 
vitamina C și au un gust plăcut cu aromă de căpșuni/zmeură. 
Comprimatele masticabile sunt ușor de adăugat, și pot fi chiar tăiate 
la nevoie.

Vitamina C cristalizată (150/400g)
Acidul ascorbic sub formă de pulbere este cel mai economic format de vitamina C. În cazul în 
care doriți să vă asigurați doar aportul de vitamina C, nu ai nimic de pierdut dacă alegi această 
variantă rentabilă, deoarece și comprimatele de vitamina C disponibile pe piață conțin aceeași 
substanță  Produsul poate fi administrat cu ușurință și persoanelor care nu pot înghiți vitaminele 
sub formă de tablete, deoarece se poate dizolva perfect în 
ceaiuri, apă rece sau sucuri. Se poate utiliza și la prepararea 
limonadei. Produsul este disponibil în ambalaj de 150/400g. 
Acidul ascorbic cristalizat în ambalaj de 400g este foarte 
economic, întrucât acoperă necesarul de aproximativ un an 
al unei persoane, însă este de ajuns și pentru o familie 
întreagă pentru o perioadă de câteva luni.

VITAMINE C
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VITAMINE C

Vitamina C+D cu bioflavonoide (90 compr.)
Sistemul imunitar este responsabil de protejarea organismului nostru față 
de diferiții factori care ne periclitează sănătatea. Acesta este un sistem 
complex, care se regenerează constant și are la bază interacțiunea dintre 
diferitele tipuri de celule din întregul corp. Din multe motive, acesta ne 
asigură sănătatea generală. Vitaminele C și D contribuie la buna funcționare 
a sistemului imunitar, așadar trebuie să asigurăm suplimentarea lor 
regulată, întrucât organismul nostru are nevoie de aceste două vitamine, 
indiferent de vârstă, sex și anotimp. În afară de cele 1000 mg de vitamina C, 
fiecare comprimat de Vitamina C+D conține încă 50 mg de bioflavonoide 
citrice.
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Vitamina C 1500 cu măceșe (60 compr.)
Vitamina C este una dintre cele mai populare vitamine, care contribuie la 
funcționarea normală a sistemului imunitar, la procesele metabolice, 
funcționarea normală a sistemului nervos, protecția celulelor împotriva 
stresului oxidativ, reducerea oboselii și absorbția fierului. Vitamina C 1500 
cu măceșe conține 1500 mg de vitamina C și 15 mg de extract de măceșe, 
aceasta fiind cea mai mare doză de vitamina C într-un singur comprimat din 
sortimentul nostru. Măceșele sunt o sursă extraordinară de vitamina C în 
sine, iar extractul de măceșe contribuie și la absorbția acidului, respectiv 
conține și alte vitamine și flavonoide.

Vitamina C 1000 cu bioflavonoide,
acerola și măceșe (30/90 compr.)
Vitamina C-1000 cu bioflavonoide este un preparat de vitamina C din 
ingrediente de calitate premium. Numeroasele ingrediente naturale 
fac acest preparat de vitamina C cu adevărat special, fiind completat 
de o mulțime de bioflavonoide citrice, acerola și măceșe. Pe lângă 
cele 1000 mg de vitamina C, fiecare comprimat conține 50 mg de 
bioflavonoide citrice, 50 mg de acerola, cunoscută și sub numele de 
vișină de Barbados, și 10 mg de măceșe. Vitamina C, cunoscută și sub 
numele de acid ascorbic, îndeplinește o mulțime de funcții în corpul 
nostru și este mereu nevoie de ea, indiferent de vârstă, sex și anotimp. 
În plus, este o vitamină hidrosolubilă, așadar este importantă 
suplimentarea regulată. Printre altele, joacă un rol important în buna 
funcționare a sistemului imunitar.

Vitamina C 1000 cu măceșe (30/100 compr.)
Vitamina C este una dintre cele mai populare vitamine, care contribuie 
la funcționarea normală a sistemului imunitar, la procesele 
metabolice, funcționarea normală a sistemului nervos, protecția 
celulelor împotriva stresului oxidativ, reducerea oboselii și absorbția 
fierului. Vitamina C 1000 cu măceșe nu este doar economică, ci și mai 
benefică, deoarece pe lângă cele 1000 mg de vitamina C, conține și 25 
mg de extract de măceșe. Măceșele sunt o sursă extraordinară de 
vitamina C în sine, iar extractul de măceșe contribuie și la absorbția 
acidului, respectiv conține și alte vitamine și flavonoid.

VITAMINE C
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Vitamina C 500 cu măceșe (100 compr.)
Vitamina C este una dintre cele mai populare vitamine, care contribuie la 
funcționarea normală a sistemului imunitar, la procesele metabolice, 
funcționarea normală a sistemului nervos, protecția celulelor împotriva 
stresului oxidativ, reducerea oboselii și absorbția fierului. Vitamina C 500 cu 
măceșe este și mai benefică, deoarece pe lângă cele 500 mg de vitamina C, 
conține și 30 mg de extract de măceșe. Măceșele sunt o sursă 
extraordinară de vitamina C în sine, iar extractul de măceșe contribuie și la 
absorbția acidului, respectiv conține și alte vitamine și flavonoide.

VITAMINE C

Vitamina C 1000 cu absorbție lentă (60 compr.)
Vitamina C este una dintre vitaminele cele mai frecvent administrate, care 
are o multitudine de funcții în corpul nostru, deci este întotdeauna necesară, 
indiferent de vârstă, sex și anotimp. Deoarece este o vitamină hidrosolubilă, 
este importantă suplimentarea ei regulată. Vitamina C 1000 cu absorbție 
lentă este un preparat cu eliberare prelungită, care asigură un aport 
continuu și adecvat de vitamina C. De asemenea, conține măceșe, cea mai 
bună sursă naturală de vitamina C. Conține 1000 mg de ingredient activ per 
tabletă, care este un supliment zilnic ideal la orice vârstă.



VITAMINA D
ÎN DOZE MARI 
PENTRU ZILELE FĂRĂ SOARE

Vitamina D se formează la nivelul pielii umane, sub influența razelor solare, și este apoi implicată 
în aproape toate procesele vitale ale ficatului și rinichilor. Vitamina D ajută la reglarea nivelului 
de calciu din organism și joacă un rol important în multe alte procese, astfel încât aportul regulat 
este foarte important.

Se estimează că 1 miliard de oameni din lume suferă de deficit de vitamina D, dintre care 40-75% 
sunt adulți. Acest lucru se poate datora faptului că doar câteva alimente conțin D vitamina în 
mod natural, precum și faptului că organismul produce această vitamină în urma expunerii la 
soare, ceea ce asigură cantitatea necesară de vitamina D doar vara. Pentru adulți, doza zilnică 
necesară este de 2000 UI, adică 50 mcg. UI reprezintă Unitatea Internațională.

Gama noastră de produse include mai multe preparate de vitamina D cu conținut diferit de 
ingredient activ sau chiar combinate cu vitamina A sau C. De asemenea, este disponibil sub 
formă de tablete masticabile delicioase cu gust de căpșuni, dezvoltate pentru cei mici.

Vitamina D contribuie la:

- absorbția și utilizarea normală a calciului și a fosforului
- menținerea nivelurilor normale de calciu din sânge
- menținerea oaselor sănătoase
- menținerea funcției musculare sănătoase
- menținerea unei danturi sănătoase
- funcționarea normală a sistemului imunitar
- joacă un rol important în diviziunea celulară
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VITAMINE DVITAMINA D
ÎN DOZE MARI Vitamina D 2000 UI (90/210 compr. mast.)

4+

Vitamina D3 este o vitamină liposolubilă, care contribuie la 
funcționarea optimă a sistemului imunitar, la menținerea sănătății 
oaselor și a danturii, la funcțiile musculaturii și la reglarea nivelului de 
calciu din sânge. Vitamina D3 poate fi suplimentată printr-o 
alimentație sănătoasă sau dacă stăm destul timp la soare. Aceste 
comprimate masticabile sunt o variantă populară de vitamina D3, 
deoarece și copiii le iau cu ușurință datorită gustului plăcut de 
căpșuni. Fiecare comprimat masticabil conține 2000 UI de vitamina 
D3.

Vitamina D3 2000 UI (90 caps. moi)
Drept urmare a expunerii pielii noastre la radiații ultraviolete (UV-B), corpul 
nostru este capabil să producă vitamina D, în principal din colesterol, 
printr-un proces complex alcătuit din mai multe etape. Cea mai bună, mai 
naturală și mai ieftină modalitate de a asigura aportul de vitamina D este 
expunerea la soare, însă mulți nu au posibilitatea de a primi suficientă 
lumină solară, mai ales iarna, astfel încât organismul nu poate produce 
suficientă vitamina D, fiind nevoie să o suplimentăm. Fiecare capsulă moale 
conține 2000 UI (50 micrograme) de vitamina D3, care este forma naturală 
a vitaminei D.

Vitamina D3 Forte 4000 UI (90 caps.)
Sinteza de vitamina D are loc în organismul nostru ca urmare a expunerii 
pielii noastre la razele solare, dacă și nivelul de magneziu din organism este 
suficient. De asemenea, capacitatea corpului de a produce vitamina D scade 
odată cu înaintarea în vârstă. Tocmai din aceste motive este necesară 
suplimentarea vitaminei D, care contribuie la reglarea nivelului de calciu și 
fosfor din sânge, la întărirea oaselor și menținerea sănătății dinților. Acest 
produs este disponibil într-un ambalaj de 90 de capsule ușor de înghițit, 
fiecare capsulă conținând 4000 UI (100 micrograme) de vitamina D.
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VITAMINE D

Picături Vitamina D3 2000 UI 10 ml (320 pic)
Picăturile de vitamina D3 sunt disponibile într-un preparat de 10 ml și conțin 
2000 UI de substanță activă per picătură, aceasta fiind dizolvată în ulei. 
Produsul conține doar ulei MCT și vitamina D. Uleiul MCT este un acid gras 
cu lanț mediu care este mult mai ușor de digerat decât acizii grași obișnuiți, 
cu lanț lung. Funcția principală a vitaminei D este reglarea nivelului de calciu 
și fosfor din sânge, întărirea oaselor și menținerea sănătății dinților. Acest 
preparat este excelent pentru a satisface nevoile zilnice de vitamina D ale 
adulților și copiilor.

4+

4+Picături Vitamina K2+K1+D3 2000 UI 10 ml
(320 pic)

Picăturile conțin vitaminele K1, K2 și D3, respectiv ulei MCT. Pe lângă faptul 
că uleiul MCT este un acid gras foarte sănătos și ușor de digerat, este și un 
component valoros în acest complex, deoarece vitaminele D și K sunt 
vitamine liposolubile. Vitamina K1 joacă un rol important în coagularea 
sângelui, vitamina K2 contribuie la sănătatea oaselor, iar vitamina D 
contribuie la reglarea nivelului de calciu și fosfor din sânge, întărirea oaselor 
și menținerea sănătății dinților. Aceste componente alcătuiesc un preparat 
de înaltă calitate, cu conținut ridicat de substanțe active. Produsul are 10 
ml, iar doza zilnică de două picături conține 2000 UI de vitamina D3, 25 
micrograme de vitamina K2 și 450 micrograme de vitamina K1.
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Ce este mai exact vitamina D?

Semne ale deficitului de vitamina D

www.vitaking.ro 19

Vitamina D - sau „vitamina soarelui” - este un nutrient esențial, de care organismul uman are 
nevoie pentru funcționarea optimă. Datorită beneficiilor sale incredibile pentru sănătate, 
vitamina D și-a câștigat dreptul de a fi menționată în prezent printre cei mai importanți nutrienți, 
alături de vitamina C, zinc sau fier.

Pentru a evita problemele de sănătate cauzate de deficitul de vitamina D, vă recomandăm să 
monitorizați atent nivelul acesteia din organism și să folosiți, pe lângă suplimentarea pe cale 
naturală a vitaminei D, suplimentarea din surse sigure, cu ajutorul suplimentelor naturale de la 
Vitaking!

În ciuda numelui său, vitamina D este de fapt un prohormon produs de organismul nostru 
(pancreas și ficat) în timpul expunerii pielii la lumina soarelui.

În afară de rolul primordial în structura oaselor și a mușchilor, specialiștii afirmă că Vitamina D 
este esențială și pentru menținerea sănătății sistemului imunitar și prevenirea cancerului.

Nivelurile scăzute de vitamina D pot afecta toate cele 36 de organe din corpul nostru, așadar, 
monitorizarea nivelului vitaminei D din organism este foarte importantă, iar semnele deficitului 
de vitamina D merită toată atenția noastră.

- durere la nivelul oaselor - Vitamina D ajută la absorbția calciului în organism, și astfel la 
sănătatea oaselor, iar persoanele cu deficit de vitamina D sunt mai predispuse la dureri osoase 
și artrită.
- pierderea densității osoase - persoanele cu deficit de vitamina D prezintă un risc mai mare de 
osteoporoză și totodată un risc crescut de fracturi
- oboseală și epuizare - persoanele cu anemie sau număr scăzut de celule roșii din sânge au de 
obicei niveluri scăzute de vitamina D
- depresie - persoanele cu deficit de vitamina D sunt mai predispuse la tulburări ale dispoziției, 
cum ar fi depresia
- vindecarea lentă a rănilor - Vitamina D este un stimulent imunitar excelent și astfel ajută la 
combaterea inflamațiilor și a infecțiilor
- dureri musculare - pot avea mai multe cauze, printre care, foarte des, deficitul de vitamina D
- căderea părului - în afară de stres, cercetătorii au descoperit că un nivel prea scăzut de vitamină 
D poate fi legat de un proces autoimun care determină apariția unor pete chelie pe scalp



ALTE VITAMINE

ALTE
VITAMINE

Vitaminele sunt compuși organici care susțin procesele biochimice ale organismului. Astăzi 
cunoaștem mai mult de 20 de molecule organice pe care le numim vitamine, fiecare dintre ele 
având o structură chimică unică și un rol unic în corpul nostru.

Majoritatea vitaminelor noastre nu pot fi produse deloc de corpul nostru sau nu în cantitatea 
necesară, așadar trebuie să ne asigurăm aportul optim cu alimentele și suplimentele din dieta 
noastră.

Vitamina A 10000 UI (250 caps. gel.)
Vitamina A, cunoscută și sub numele de retinol, este un nutrient esențial pe 
care îl putem consuma fie din alimente de origine animală, fie din caroten de 
origine vegetală pe care corpul nostru îl poate transforma în vitamina A. 
Vitamina A contribuie la menținerea stării normale a pielii, la menținerea 
vederii normale și la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acest 
produs conține 10000 UI (3000 micrograme) e vitamina A din ulei de ficat de 
cod în fiecare capsulă.
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ALTE VITAMINE

Vitamina A și D 10000/1000 UI (60 caps. gel.)
Acest preparat Vitaking conține 10000 UI de vitamina A și 1000 UI de 
vitamina D în fiecare capsulă gelatinoasă. Ambele vitamine contribuie la 
funcționarea normală a sistemului imunitar. Vitamina A, numită și retinol, 
ajută la menținerea stării normale a pielii și a vederii. Provitaminele vitaminei 
A sunt compuși din care organismul nostru poate produce vitamina A, la 
nevoie. Vitamina D ajută la menținerea funcției musculare sănătoase, la 
funcționarea optimă a sistemului imunitar, la menținerea sănătății oaselor și 
a danturii și la reglarea nivelului de calciu din sânge.

Vitamina K2 naturală (30 caps. veg.)
Acesta este un supliment alimentar care conține vitamina K2 naturală, cu un 
conținut ridicat de ingredient activ. Vitaking Vitamina K2 conține 90 
micrograme de VITAMK7®, care este o vitamină K2 all-trans brevetată, 
realizată printr-un proces natural de fermentare. Vitamina K2 are un rol 
important în menținerea sănătății oaselor.

Vitamina E naturală 400 UI (60 caps. gel.)
Vitamina E este o vitamină liposolubilă, una dintre cele mai importante 
vitamine stocate de organism în ficat, țesut adipos, inimă, mușchi, testicule, 
uter, sânge, glandele suprarenale și glanda pituitară. Vitamina E ajută la 
protejarea celulelor față de stresul oxidativ. Versiunea naturală a vitaminei E 
(d-alfa) este mai eficientă și se absoarbe mai bine în organism decât 
versiunea sintetică. Produsul Vitaking vitamina E conține 400 UI de vitamina 
E d-alfa naturală în fiecare capsulă gelatinoasă.
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MINERALE

MINERALE

14+

Gluconat de zinc 25 mg (90 compr.)
Zincul este un nutrient vital, esențial pentru toate organismele vii, deoarece 
joacă un rol în multe procese fiziologice, ne protejează sănătatea și susține 
sistemul nostru imunitar. Zincul este implicat în metabolismul normal al 
carbohidraților, ajută la menținerea stării normale a părului, a pielii și a 
unghiilor, precum și a funcționării normale a sistemului imunitar. Pe lângă o 
dietă săracă în zinc, înaintarea în vârstă și consumul crescut de alcool, chiar 
și unele medicamente pot provoca deficit de zinc, de aceea este recomandat 
să îl suplimentăm. Gluconatul de zinc este un preparat care conține 25 mg de 
gluconat de zinc în fiecare comprimat.

De ce sunt importante?

Vitaminele sunt esențiale pentru funcționarea normală a corpului nostru, dar fără minerale, 
vitaminele nu pot fi utilizate.

Corpul nostru este incapabil să producă minerale și oligoelemente, așa că trebuie să fim atenți 
la deficiența lor, la fel ca la vitamine. Așa cum există deficit de vitamina C sau vitamina D, la fel 
pot apărea și simptome ale deficitului de zinc sau magneziu.

Dintre oligoelemente (zinc, mangan, fier, cupru, crom, molibden), corpul nostru folosește doar 
câteva miimi sau o milionime de gram pe zi, totuși acestea sunt esențiale pentru menținerea 
sănătății noastre. Avem nevoie de cantități mai mari de minerale (calciu, magneziu, potasiu). 
Aceste elemente sunt implicate împreună într-o serie de procese biochimice.
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MINERALE

Glucozamină, condroitină, MSM (60 compr.)

50+

Cele patru ingrediente din acest produs de întărire a cartilajului sunt 
glucozamina, condroitina, MSM și măceșele. Glucozamina este un compus 
organic, o componentă naturală a țesutului cartilajului care nu este foarte 
frecvent în alimentele de zi cu zi. Glucozamina din suplimente este extrasă 
din cojile midiilor. Condroitina este o componentă majoră a cartilajului, 
recomandată în primul rând sportivilor, persoanelor în vârstă și celor care 
fac muncă fizică intensă. MSM este un compus care conține sulf într-o 
legătură organică care este prezentă în toate organismele vii. Măceșele 
sunt una dintre cele mai bune surse de vitamina C găsite în natură.

14+

Immuno Zinc masticabil cu Echinacea
(60 compr. mast.)
Immuno Zinc masticabil cu Echinacea (60 compr. mast.): Comprimatele 
masticabile Immuno Zinc sunt un preparat cu adevărat special, complex, 
deoarece pe lângă zinc, conțin și vitamina C și echinacea. Tabletele 
masticabile sunt ușor dulci, cu o aromă subtilă de portocale și se dizolvă 
deja în gură, astfel încât absorbția are loc direct prin mucoasa bucală. 
Comprimatele au un gust plăcut și, deoarece nu trebuie înghițite întregi, sunt 
mult mai ușor de consumat și pentru copii. Fiecare comprimat masticabil 
Immuno Zinc conține 23 mg de zinc, 60 mg de vitamina C și 3,3 mg de 
extract de echinacea.

Algă marină Sea Kelp 30 mg (90 compr.)
Sea Kelp conține o mulțime de oligoelemente prezente în mări. Algele marine 
sunt probabil cea mai echilibrată sursă de oligoelemente din lume. 
Comprimatul de alge marine conține 150 mcg de iod natural în fiecare 
tabletă. Iodul joacă un rol important în menținerea funcției sănătoase a 
tiroidei, deoarece este o componentă esențială a hormonului pe care îl 
produce. În plus, iodul este necesar pentru a menține funcția mentală 
normală, pentru a menține funcționarea normală a sistemului nervos și 
pentru a menține sănătatea părului, a pielii și a unghiilor.

6+ Io
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MINERALE

Calciu-Magneziu cu Zinc (100 compr.)
Complexul Vitaking de calciu-magneziu-zinc conține cantitatea potrivită din 
aceste trei minerale pentru organism. Calciul și magneziul sunt esențiale 
pentru construirea oaselor sănătoase și a funcției musculare eficiente. În 
special, musculatura inimii necesită cantități mai mari de magneziu. Zincul 
poate fi găsit în mușchi, piele, păr, ochi și unghii. Zincul joacă un rol 
important în metabolismul proteinelor, grăsimilor și carbohidraților, este o 
componentă a multor enzime, un element constitutiv al hormonului insulinei 
și joacă un rol special în sistemul imunitar.

Citrat de Calciu-Magneziu cu vitamina D
(90 caps. gel.)
Vitaking CalMag plus vitamina D3 conține citrat de calciu-magneziu 
suplimentat cu vitamina D. Această formă organică de minerale asigură o 
absorbție remarcabilă atât pentru calciu, cât și pentru magneziu. Calciul și 
magneziul sunt minerale esențiale pentru organism. Vitamina D contribuie la 
absorbția normală a calciului și a fosforului. În acest produs, cele trei 
ingrediente active împreună pot avea un efect excelent, susținând 
funcționarea corectă a corpului nostru. Doza zilnică este de 3 capsule 
gelatinoase și conține 150 mg de calciu, 75 mg de magneziu și 1200 UI de 
vitamina D. Se recomandă administrarea pe stomacul gol, între mese.

6+ Io

Potasiu 99 mg (100 caps.)
Potasiul este al treilea cel mai abundent mineral din organism, care este 
predominant prezent în interiorul celulelor și joacă un rol important în 
funcționarea lor normală. În organism, potasiul și sodiul funcționează 
împreună pentru a transmite semnalele sistemului nervos, declanșează 
contracția musculară, reglează tensiunea arterială și ritmul cardiac și ajută 
celulele în absorbția nutrienților. Ca urmare a transpirației crescute și a 
dietelor de primăvară, deficitul de potasiu se dezvoltă în principal la femei. 
Problema poate fi ușor tratată prin administrarea a 1000 mg de potasiu pe 
zi sau prin consumul de alimente bogate în potasiu.
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MINERALE

Magne B6 (30 compr.)
Magneziul este un mineral care joacă o serie de roluri importante în corpul 
nostru. Vitaking Magne B6 este o sursă excelentă de magneziu, conținând 
150 mg magneziu elementar și 6 mg vitamină B6 într-un singur comprimat. 
Magneziul contribuie la buna funcționare a sistemului nervos, la 
funcționarea normală a mușchilor și este implicat în menținerea sănătății 
oaselor. Vitamina B6 este una dintre cele mai performante vitamine, 
acționează și ca o coenzimă și contribuie la funcționarea optimă a 
organismului.

Picolinat de crom 200 mcg (100 compr.)
Cromul este un oligoelement esențial de care organismul uman are nevoie în 
timpul metabolismului carbohidraților și al grăsimilor și pentru menținerea 
nivelului normal al zahărului din sânge. Picolinatul de crom este forma de 
crom pe care corpul nostru o poate folosi și absorbi cel mai bine. Acest 
produs conține, de asemenea, ingredientul activ sub această formă.

Pulbere de magneziu citrat (160 g)
Magneziul este un mineral vital pentru organism care contribuie la reducerea 
oboselii, la buna funcționare a sistemului nervos, la funcționarea normală a 
mușchilor și este implicat în procesele metabolice normale care produc 
energie. Deficitul de magneziu poate apărea dacă nu consumăm cantități 
adecvate de alimente care conțin magneziu, dar există și alimente care fac 
ca conținutul de magneziu al alimentelor pe care le consumăm să fie 
inaccesibil pentru organismul nostru. Acestea includ băuturi răcoritoare, 
băuturi cu conținut de cofeină și alcool. Dacă oricare dintre acestea este 
inclusă în mod regulat în dieta noastră, este posibil ca nivelurile noastre de 
magneziu să nu fie adecvate și se recomandă să îl suplimentăm. Acest nou 
produs Vitaking conține 160 g pulbere de citrat de magneziu.
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MINERALE

Taurat de magneziu (30 compr.)
Magneziul este un mineral vital pentru organism care contribuie la 
reducerea oboselii, la buna funcționare a sistemului nervos, la funcționarea 
normală a mușchilor și este implicat în procesele metabolice normale care 
produc energie. Magneziul vine sub multe forme diferite, a căror absorbție 
și utilizare pot varia. Tauratul de magneziu Vitaking este o sursă excelentă 
de magneziu, conținând 100 mg magneziu elementar pe tabletă (din 1184 
mg taurat de magneziu organic).

MagneTrio Vitamina K2+Magneziu+D3 (30 caps.)
Vitaking MagneTrio este un preparat complex de înaltă calitate care conține 
cantități mari de citrat de magneziu, vitaminele D3 și K2, care este cea mai 
utilizată formă de vitamina K. Fiecare capsulă de MagneTrio conține 100 mg 
magneziu, 90 micrograme de vitamină K2 și 1000 UI (25 micrograme) de 
vitamina D3. Împreună, aceste trei ingrediente active contribuie la 
funcționarea normală a musculaturii, sănătatea oaselor și la întărirea 
sistemului imunitar.

Complex multimineral cu vitamina D (90 compr.)
Mineralele joacă un rol important în aproape toate fazele metabolismului și, 
de asemenea, ajută la buna absorbție și utilizare a vitaminelor în organismul 
nostru. Multi Mega Mineral este un complex echilibrat de minerale și 
oligoelemente, suplimentat cu vitamina D, care contribuie la furnizarea 
optimă de substanțe nutritive pentru corpul nostru. Cu ajutorul unui 
comprimat pe zi, putem suplimenta toate mineralele și oligoelementele 
importante din corpul nostru.

14+
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MINERALE

Fier cu vitamina B și C (100 compr.)
Fe

Complexul de fier Iron All este un produs special, ideal pentru compensarea 
deficitului de fier. Pe lângă fier, conține și membri ai complexului de 
vitamine B, acid folic și vitamina B12, precum și vitamina C pentru o mai 
bună absorbție. Fierul este o componentă importantă a hemoglobinei din 
sânge și un mineral esențial pentru alimentarea cu oxigen a mușchilor. 
Fierul ajută la reducerea oboselii și epuizării și joacă, de asemenea, un rol 
important în menținerea funcționării mentale normale.

Seleniu organic 100 mcg (90 caps.)
Seleniul este un oligoelement esențial pe care corpul nostru nu îl poate 
produce, așa că trebuie să îl suplimentăm prin nutriție. Seleniul joacă un rol 
vital în multe procese fiziologice, contribuie inclusiv la menținerea sănătății 
părului și a unghiilor, la funcționarea normală a sistemului imunitar, la 
protecția celulelor împotriva stresului oxidativ și este foarte important pentru 
menținerea funcției normale a tiroidei. Seleniul și vitamina E au un efect mai 
puternic împreună decât separat, de aceea este indicat să le consumăm 
împreună.

www.vitaking.ro 27
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MEDICINALE

Plantele medicinale sunt plante ale căror părți au fost sau sunt utilizate în scopuri medicinale de 
către oameni pe baza tradiției sau a literaturii, datorită substanțelor active pe care le conțin.

Remediile naturale pe bază de plante pot ajuta la susținerea sistemului imunitar. În plus, avem o 
serie de motive pentru a le consuma, deoarece fiecare are un efect special. Există plante care 
susțin funcționarea unui organ, există unele care au efect calmant sau există plante care ne 
susțin mental și fizic.

Preparatele pe bază de plante sunt, desigur, făcute din părți specifice ale plantelor. Frunzele, 
tulpinile, rădăcinile, scoarța, mugurii și inflorescențele plantelor pot fi folosite pentru suplimente.
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Rhodiola 400 mg (60 caps.)
Rhodiola este o plantă care ajută corpul să se adapteze la stresul emoțional 
și efortul fizic și poate ajuta la menținerea condiției fizice optime. Planta 
poate avea un efect benefic asupra durerilor de cap induse de stres și 
oboseală, a dificultăților de somn, contribuie la asigurarea unui apetit 
normal și îmbunătățește capacitatea de muncă. Rhodiola ajută la 
funcționarea normală a sistemului cardiovascular, a sistemului nervos și a 
digestiei, poate ajuta la menținerea funcțiilor circulatorii normale, asigurând 
astfel celulelor destul oxigen și substanțe nutritive, normalizează funcțiile 
intestinale și contribuie la performanța mentală și cognitivă optimă.

Extract de fructe acai (Acai berry) (60 caps. gel.)
Acai Berry este un fruct mic, foarte sănătos și hrănitor, purpuriu închis, care 
este considerat unul dintre cele mai perfecte alimente din lume. Datorită 
conținutului său extraordinar de fibre și a conținutului scăzut de zahăr, este 
unul dintre cele mai populare super alimente. Fructul de acai este un fruct 
bogat în antioxidanți, flavonoizi și fibre, cu o mulțime de nutrienți valoroși, 
inclusiv vitamine, minerale și oligoelemente. Produsul conține 150 mg 
extract de acai (din 3000 mg de fructe) în doza zilnică de 2 capsule.

Extract de Ashwagandha 240 mg (60 caps. veg.)
Ashwagandha este una dintre cele mai importante plante din Ayurveda 
(medicina antică indiană) care a fost folosită de peste 3000 de ani pentru 
ameliorarea stresului, creșterea nivelului de energie și îmbunătățirea 
concentrării. Ashwagandha ajută la menținerea abilităților fizice și mentale 
în caz de slăbiciune, epuizare, oboseală și pierderea concentrării și 
contribuie la echilibrul emoțional și bunăstarea generală. Produsul conține 
240 mg de extract de ashwagandha pe capsulă. Produsul nu este 
recomandat femeilor însărcinate, mamelor care alăptează și copiilor cu 
vârsta sub 12 ani.
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Roiniță (Lemon Balm) 500mg (60 caps.)
Roinița este o plantă medicinală minunată, cunoscută mai ales pentru 
efectele sale pozitive asupra comportamentului și a stării psihice. Efectul 
său calmant le vine în ajutor mai ales celor care duc un stil de viață stresant, 
deoarece ajută la ameliorarea nervozității și epuizării. Roinița contribuie la 
menținerea echilibrului psihic, susține funcția cognitivă, promovează somnul 
odihnitor și relaxarea și poate fi utilizată pentru tratarea tulburărilor de somn 
cauzate de stres. Capsulele de roiniță Vitaking conțin 500 mg extract de 
roiniță naturală.

Extract de Echinacea 250 mg (90 caps.)
Echinacea susține apărarea adecvată a organismului, ajută la menținerea 
sănătății tractului urinar inferior și poate ajuta la tratarea infecțiilor 
recurente ale căilor respiratorii superioare. În același timp, ajută la 
ameliorarea durerii în gât și a disconfortului la nivelul faringelui și poate 
avea un efect calmant asupra corzilor vocale. Extractul de echinacea 
Vitaking conține 250 mg de extract de echinacea pe capsulă, echivalentul a 
1000 mg de plantă proaspătă.

Sulforafan din broccoli 400mcg (60 caps.)

40+

Broccoli este o adevărată bombă multivitaminică și multi-minerală care 
conține cantități semnificative de vitamine A, C, E și B, calciu, magneziu, 
potasiu și beta-caroten. Conține mai multe oligoelemente, dintre care fierul 
și seleniul se regăsesc în cea mai mare măsură. Sulforafanul din germenii 
de broccoli este cel mai valoros ingredient activ din această plantă. Acest 
concentrat de broccoli este ideal pentru cei cărora nu le place să mănânce 
broccoli, dar nu doresc să rateze numeroasele sale efecte benefice, 
deoarece fiecare capsulă conține 400 mcg de sulforafan de broccoli.
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Extract de Afin negru 470mg (Bilberry) (90 caps.)
Compușii din afinele negre, ca și alți flavonoizi, au proprietăți antioxidante, 
protejând astfel celulele și membrana celulară de daunele cauzate de 
radicalii liberi. Antocianinele antioxidante din afinele negre ajută la 
menținerea funcției normale a retinei, mențin nivelul sănătos de colagen 
ocular, susțin sănătatea capilarelor împotriva efectelor nocive ale radicalilor 
liberi, ajută la menținerea flexibilității venelor și la menținerea sănătății 
stomacului și a mucoasei duodenului. Extractul de bilberry Vitaking conține 
470 mg de extract de afine negre pe capsulă, iar 3 capsule pe zi sunt 
echivalentul a 5640 mg pulbere de afine negre.

Extract de scorțișoară 375 mg (90 caps.)
Există două tipuri de scorțișoară. Unul este scorțișoara cu gust plăcut și 
parfum delicat, excelent pentru prăjituri și băuturi calde, dar al cărui efecte 
medicinale nu sunt semnificative. În schimb, celălalt tip, scorțișoara chineză 
cassia are multe efecte benefice, poate contribui la metabolismul sănătos al 
carbohidraților, ajută la menținerea nivelului normal de zahăr din sânge și 
susține digestia. Capsulele de scorțișoară Vitaking conțin 375 mg de 
scorțișoară cassia.

PLANTE MEDICINALE

Extract de ulei de usturoi 1000 mg (90 caps. gel.)
Uleiul de usturoi conține peste 200 de tipuri de substanțe biologic active, 
vitamine, minerale, aminoacizi și enzime care au un efect foarte bun asupra 
sănătății. Extractul de ulei de usturoi poate avea un efect benefic asupra 
grăsimilor din sânge, precum și asupra nivelurilor de colesterol „rău” (LDL) 
din sânge, contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar, menține 
sănătatea inimii și nivelurile normale de colesterol, ajută organismul să 
reziste la stresul temporar și susține sănătatea ficatului.

50+
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Palmier pitic (Saw palmetto) 540 mg (90 caps.)
Fructul de palmier pitic este de mult timp un supliment alimentar popular, 
care este un ajutor eficient în special pentru bărbați, deoarece poate ajuta la 
menținerea sănătății prostatei și ameliorarea problemelor de prostată. 
Palmierul pitic conține, de asemenea, substanțe nutritive și diferiți acizi 
grași, de aceea se recomandă éi pentru menținerea funcțiilor de 
reproducere. Capsulele Vitaking Saw Palmetto conțin 540 mg de fructe de 
palmier.

50+Ginkgo Biloba Forte 120 mg cu
absorbție îndelungată (60 caps.)
Preparatele de Ginkgo biloba sunt unul dintre cele mai consumate produse 
pe bază de plante din lume astăzi, deoarece planta are multe efecte benefice 
asupra corpului nostru. Ginkgo biloba poate ajuta la menținerea funcției 
cerebrale corespunzătoare la bătrânețe, la încetinirea pierderii de memorie 
asociate vârstei și la păstrarea funcțiilor cognitive, sporind performanța 
cognitivă. În plus, flavonoidele ginkgo ajută la circulația normală a sângelui, 
care este, de asemenea, legată de performanța și reactivitatea creierului, 
precum și de furnizarea de oxigen și substanțe nutritive către celule. Ginkgo 
Biloba Forte conține 120 mg extract de frunze de Ginkgo Biloba pe capsulă, 
cu absorbție îndelungată.

PLANTE MEDICINALE

Extract de Ginseng 400mg (90 caps.)
Ginsengul conține substanțe naturale care normalizează funcțiile 
organismului, întăresc rezistența fizică și mentală și ajută la combaterea 
oboselii și a stresului. Ginsengul contribuie la buna funcționare a sistemului 
imunitar, promovează vigilența și vitalitatea, susține performanța memoriei 
și ajută la menținerea unei bune performanțe sexuale. Fiecare capsulă de 
Ginseng Vitaking conține 400 mg extract de ginseng.
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Schinduf (Fenugreek) 610 mg (90 caps.)
Schinduful este una dintre plantele care au fost folosite pentru păstrarea 
sănătății umane încă din cele mai vechi timpuri, deoarece semințele de 
schinduf sunt foarte bogate în macro- și microelemente, vitaminele A, B, C și 
D și este important datorită efectelor fiziologice ale fierului organic, 
seleniului și siliciului găsite în semințele de schinduf. Semințele de schinduf 
pot contribui la un apetit sănătos, pot susține procesele digestive sănătoase, 
pot promova sănătatea digestivă și pot ajuta la menținerea nivelului normal 
de zahăr din sânge. Capsulele din semințe de schinduf Vitaking conțin 610 
mg substanță activă, iar doza zilnică este de două capsule.

PLANTE MEDICINALE

Gymnema Sylvestre 400mg (90 caps.)
Gymnema sylvestre este o plantă cu frunze dense, asemănătoare 
strugurilor, cunoscută în lume ca un distrugător al zahărului, deoarece 
consumarea frunzelor sale suprimă gustul zahărului. Compusul găsit în 
plantă este acidul gimnemic, care ajută la normalizarea nivelului de zahăr 
din sânge, reduce dorința de carbohidrați și senzația de foame, facilitând 
astfel evitarea tentației dulciurilor. Acest preparat poate ajuta la pierderea în 
greutate, fiind un supresor natural al apetitului, precum și la reducerea 
poftei de dulciuri, la menținerea nivelului normal de zahăr din sânge și a 
apetitului normal. Gymnema sylvestre poate fi de un mare ajutor atât pentru 
diabetici, cât și pentru cei care țin dietă și vor să slăbească.

Gymnemax (60 caps.)
Vitaking Gymnemax este un preparat complex care conține trei ierburi cu un 
efect foarte benefic asupra organismului și care își întăresc eficacitatea 
reciproc dacă sunt luate împreună. Gymnemax conține scorțișoară, frunze 
de gymnema sylvestre și frunze de dud alb în combinație adecvată. 
Scorțișoara poate ajuta la menținerea nivelului normal de zahăr din sânge, 
gymnema este un supresor natural al apetitului, astfel poate contribui la 
pierderea în greutate, iar frunzele de dud pot menține echilibrul 
metabolismului carbohidraților din organism. Doza zilnică recomandată este 
de 3 capsule care conțin 750 mg de scorțișoară cassia, 750 mg de frunze 
Gymnema Sylvestre și 750 mg pulbere de frunze de dud alb.
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Evening Primrose oil (ulei de primula) 500 mg
(100 caps.gel.)
Luminița este o plantă mică cu flori galbene ale cărei semințe coapte produc 
uleiul evening primrose. Este o sursă excelentă de acizi grași polinesaturați, 
al căror consum este necesar pentru procesele fiziologice importante și este 
deosebit de benefic pentru femei, deoarece oferă o senzație normală în 
timpul ciclului menstrual. Uleiul de luminiță poate ajuta la menținerea 
sănătății pielii și a țesutului conjunctiv, la menținerea echilibrului hormonal și 
a sănătății cardiovasculare. Doza zilnică de Vitaking   Evening Primrose oil 
este de 4 capsule, care conține 2000 mg de ulei de luminiță, din care 180 mg 
de acid gamma-linolenic.

50+

Turmeric (Curcuma) 700mg (60 caps. veg.)
Curcuma este un condiment excelent, dar și o plantă medicinală excelentă 
folosită în medicina populară pentru a trata o varietate de probleme. 
Ingredientul activ din turmeric este uleiul de curcumină portocaliu. Curcuma 
are efect antiinflamator, ameliorează durerile musculare și articulare, 
susține digestia, contribuie la funcționarea normală a tractului intestinal și 
susține funcția bilei și a ficatului. Se dizolvă bine în grăsimi, de aceea este 
recomandat să îl luăm împreună cu alimente grase.

Maca 500mg (90 caps. veg.)
Planta Maca, ca întăritor natural, este recomandată persoanelor sănătoase 
care au nevoie de un nou impuls, deoarece este o sursă excelentă de 
energie pentru a ajuta la creșterea performanței fizice și a rezistenței. Maca 
poate ajuta la creșterea potențialului sexual, poate susține funcția sexuală 
a bărbaților și a femeilor și poate promova performanța fizică și mentală. 
De asemenea, reduce riscul de osteoporoză și ajută la menținerea sănătății 
oaselor. Planta maca este bogată în special în fosfor, vitamine, fier, iod, 
carbohidrați, proteine   și acizi grași esențiali. Cu toate acestea, principalele 
sale ingrediente active aparțin grupului de alcaloizi, flavonoizi, glicozide și 
fitosteroizi.
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Extract de Armurariu (Silimarină) 500mg (80 caps.)
Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale noastre care 
îndeplinește o mulțime de funcții în organism și funcționarea sa afectează 
întregul corp, de aceea este important să îl protejăm și să-l ajutăm să se 
regenereze. Armurariul este o plantă care promovează sănătatea ficatului, îl 
ajută să funcționeze corect și contribuie la detoxifierea acestuia. În plus, are 
un efect benefic asupra digestiei și sănătății inimii. Extractul de semințe de 
armurariu Vitaking este un preparat natural care conține 500 mg extract de 
armurariu pe capsulă.

Extract standardizat din frunze de măslin 500mg
(60 caps.)

Măslinul este o plantă mediteraneană caracteristică, fructele și frunzele 
sale fiind folosite în scopuri nutritive și medicinale de mii de ani. Extractul 
de frunze de măsline conține principalul ingredient activ din frunzele 
măslinului, oleuropeină. Fiecare capsulă din acest produs conține 500 mg 
de extract de frunze de măslin, dintre care 100 mg (20%) este oleuropeină 
standardizată. Oleuropeina este un nutrient antioxidant, deci poate ajuta la 
protejarea corpului nostru și a celulelor noastre de efectele oxidative 
dăunătoare și poate contribui la menținerea tensiunii arteriale normale.
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50+

Capsule din sâmburi de struguri 400 mg (90 caps.)
Cea mai valoroasă parte strugurilor delicioși și bogați în vitamine și fibre 
sunt sâmburii, care sunt acum favorizate atât de industria alimentară, cât și 
de industria cosmetică. Extractul de sâmburi de struguri susține circulația 
venoasă, ajută la menținerea sănătății vaselor sanguine sănătoase și este un 
ajutor de nădejde în neutralizarea impurităților oxidative. Capsulele de 
sâmburi de struguri Vitaking conțin 400 mg pulbere de struguri negri, 90% din 
sâmburi de struguri și 10% din piele de struguri. Doza zilnică recomandată 
este de trei capsule. Strugurii folosiți pentru acest produs provin din 
podgoriile organice din Balatonfelvidék.

Extract de merișor (90 caps. gel.)
Merișoarele sau afinele roșii sunt o sursă excelentă de nutrienți, vitamine și 
minerale, inclusiv calciu, magneziu, potasiu și vitaminele A, B și C. Extractul 
de merișoare Vitaking conține concentrat de merișoare 50:1, sub formă de 
pulbere, iar o capsulă corespunde cu 4200 mg de merișoare proaspete. Pe 
lângă concentratul de afine roșii, acest produs conține și vitaminele C și E. 
Merișoarele sunt foarte bogate în antioxidanți, care împreună cu vitaminele 
E și C contribuie la protecția organismul împotriva stresului oxidativ.

40+

Complex natural pentru prostată (60 caps.)
Cea mai frecventă problemă a bărbaților în vârstă este mărirea prostatei, 
astfel încât complexul pentru prostată Vitaking este recomandat în mod 
specific bărbaților. Produsul este o combinație de trei ierburi excelente: 
urzică, palmier pitic (Saw Palmetto) și pufuliță cu flori mici. Palmierul pitic 
și pufulița cu flori mici contribuie la funcționarea normală a prostatei, iar 
urzica ajută la tratarea simptomelor tulburărilor urinare. Fiecare capsulă 
conține 200 mg extract de rădăcină de urzică, 200 mg extract de palmier 
pitic și 150 mg extract de pufuliță cu flori mici.

SOLUȚII
BĂRBĂTEȘTI 
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ALȚI NUTRIENȚI

ALȚI
NUTRIENȚI

Fe

Spirulina 500 mg (200 compr.)
Spirulina Vitaking este un produs care conține 100% alge. Spirulina este un 
nutrient perfect compus care conține mai multe vitamine, enzime, minerale, 
aminoacizi și caroten. Spirulina este, de asemenea, o sursă foarte bună de 
proteine, dar este ușor de procesat și absorbit de organism. Spirulina este 
bogată în fier și vitamina B12 și ajută la susținerea sistemului imunitar al 
corpului, reglează greutatea corporală, susține vitalitatea corpului și menține 
nivelurile normale de zahăr din sânge.

Chlorella 500 mg (200 compr.)
Comprimatele Chlorella conțin 100% alge. Algele Chlorella sunt bogate în 
vitamine, minerale, oligoelemente, proteine, carotenoizi, enzime și clorofilă. 
Ajută la creșterea nivelului de vitalitate și energie, contribuie la buna 
funcționare a sistemului imunitar, ajută procesele naturale de detoxifiere din 
organism și ne ajută să scăpăm de metalele grele din corp. Are un efect 
benefic asupra glicemiei și a nivelului de colesterol. Conține proteine de o 
calitate excelentă, mai concentrate și mai ușor digerabile decât orice 
proteină animală și, prin urmare, este potrivită și pentru vegetarieni.

Fiecare dintre noi suntem diferiți și avem un stil de 
viață și alimentație diferite. Tocmai de aceea, nevoia de 
vitamine și nutrienți variază de la o persoană la alta.

Trebuie să alegem cu atenție suplimentele care ni se potrivesc, în 
funcție de stilul nostru de viață, alimentație, eventuale boli sau mediul în 
care trăim. Suplimentele cu multivitamine pot oferi o bază sigură, însă, în 
funcție de stilul nostru de viață, fiecare dintre noi poate avea nevoie și de alți 
nutrienți.
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Betacaroten natural 25000 UI (100 caps. gel.)
Beta-carotenul este un colorant vegetal de culoare portocalie care joacă un 
rol important în fotosinteză. Acest compus vegetal conferă culoarea 
portocalie a morcovilor și a altor legume și fructe portocalii. Beta carotenul 
este o provitamină, adică un precursor al vitaminei A, din care corpul 
sănătos poate produce atâta vitamina A cât are nevoie. Vitamina A ajută la 
menținerea stării normale a sistemului imunitar, a pielii și a vederii.

Complex Cardiolic pentru inimă (60 caps. gel.)
Fiecare capsulă de Cardiolic conține cantități mari din cele patru ingrediente 
active (acizi grași omega-3, coenzima Q-10, extract de usturoi și L-carnitină), 
care sunt mult mai eficiente atunci când sunt consumate împreună. Acizii 
grași omega-3 sunt substanțe nutritive excelente, ale căror consum regulat 
este recomandat, deoarece contribuie la buna funcționare a inimii și a 
creierului și la menținerea sănătății vederii. Coenzima Q-10 se găsește în 
aproape fiecare parte a corpului, dar producția sa scade odată cu înaintarea 
în vârstă, deci trebuie suplimentată. Usturoiul poate contribui la funcționarea 
normală a sistemului imunitar și a ficatului, ajută la reglarea nivelului de 
colesterol și susține sănătatea sistemului cardiovascular. L-carnitina joacă 
un rol important în procesele de producere a energiei din organism.

Supliment alimentar pentru slăbit cu CLA
(90 caps.gel.)

Produsul CLA Plus conține patru ingrediente speciale, fiecare dintre acestea 
ajutând corpul să funcționeze optim. Cele patru componente ale sale 
funcționează fantastic și individual, dar atunci când sunt utilizate împreună 
sunt deosebit de eficiente. Combinația de L-carnitină, extract de ceai verde, 
CLA (cunoscut și sub numele de acid linoleic conjugat) și lecitină este un 
partener excelent pentru antrenamente și în viața de zi cu zi. Doza zilnică 
recomandată de CLA Plus este de 3 capsule, care, împreună cu o dietă 
sănătoasă și exerciții fizice regulate, ne ajută să obținem rezultate cu 
adevărat spectaculoase.

40+
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Pulbere D-manoză (100 g)

Colagen + Vitamina C cu gust de
căpșuni/lămâie (330g) 

D-manoza este o moleculă de zahăr simplă naturală, similară cu molecula 
de glucoză, care se găsește mai ales în fructe și legume, cum ar fi merele. 
Merișoarele sunt cea mai bună sursă de D-manoză. Manoza se absoarbe 
doar în cantități foarte mici în organismul nostru, cea mai mare parte este 
eliminată prin rinichi, fiind excretată cu ajutorul urinei, așadar nu provoacă 
creșterea glicemiei. Pulberele de D-manoză Vitaking sunt disponibile în 
ambalaj de 100g și conțin 100% D-manoză, fără alți aditivi. Doza zilnică 
recomandată este de o linguriță (2g) de pulbere, dizolvate în lichid 
necarbogazificat.

Creatină monohidrat micronizată (250g)
Creatina este un aminoacid natural, care este, de asemenea, produs de 
organism, dar se găsește în cantități mai mici și în unele tipuri de carne. 
Creatina crește performanța fizică în timpul mișcărilor scurte, secvențiale și 
de intensitate ridicată. Acest efect benefic poate fi obținut cu un aport zilnic 
de 3 g de creatină. Granulele de creatină micronizată sunt mult mai mici 
decât granulele de monohidrat de creatină convenționale, de aceea ele sunt 
mai ușor de dizolvat, se digeră și se utilizează mai repede, așadar nu 

deranjează stomacul. Doza zilnică recomandată de monohidrat de creatină micronizată Vitaking 
este de 3,4 g, echivalentul unei lingurițe de pulbere fără aromă, dizolvate într-un lichid la alegere.

30+

Produsele Vitaking Collagen conțin colagen Peptane® 
(colagen bovin), precum și cantități semnificative de 
vitamina C (500 mg pe porție) și zinc (15 mg pe porție). 
Acesta este un preparat cu aromă plăcută de lămâie, 
îndulcit cu extract natural de stevie. Doza zilnică este de 
11 g, din care 9 g reprezintă conținutul de proteine. 
Colagenul este cel mai important element constitutiv al 
corpului și este o componentă a tuturor țesuturilor 
conjunctive, inclusiv a pielii, tendoanelor, ligamentelor, 
cartilajului și oaselor. Vitamina C joacă un rol important 
în formarea colagenului, contribuind astfel la menținerea 
sănătății și buna funcționare a vaselor de sânge, a 
oaselor, a cartilajului, a gingiilor, a dinților și a pielii.
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ALȚI NUTRIENȚI

Luteină 20 mg (30 caps. moi)
Luteina este prezentă în concentrații mari în pata galbenă de pe retină. 
Corpul uman nu este capabil să producă luteină, care este însă esențială 
pentru o vedere sănătoasă, așa că trebuie să o suplimentăm cu dieta 
noastră. Luteina este un carotenoid galben, un colorant din plante. 
Zeaxantina este, de asemenea, un compus vegetal. Acest produs conține 20 
mg de luteină și 1 mg de zeaxantină în fiecare capsulă.

50+

Lecitină Forte 1200 mg (100 caps.gel.)
Lecitina este o substanță naturală solubilă în grăsimi care se găsește în 
multe alimente de origine animală și vegetală și este prezentă în toate 
celulele vii. Se găsește în cea mai mare concentrație din celulele creierului, 
inimii, ficatului și rinichilor. Consumul său este recomandat în special celor 
cu dificultăți de învățare și persoanelor în vârstă. Lecitina din soia poate 
ajuta, de asemenea, la absorbția altor nutrienți și vitamine importante. 
Fiecare capsulă gelatinoasă conține 1200 mg lecitină din soia.

Myo Inozitol 100% (200g)
Inozitolul este o substanță asemănătoare vitaminelor care se găsește în 
țesuturile corpului nostru și în mai multe alimente. A fost clasificată ca 
vitamină B, numită vitamina B8, dar pentru că organismul nostru o poate 
produce în cantități mici sub formă de mio-inozitol, se consideră vitamină B 
neoficială. Mio-inozitolul este cea mai stabilă formă de inozitol și cel mai 
frecvent întâlnit în suplimentele alimentare. Pulberea Vitaking Myo Inozitol 
conține 100% myo inozitol și este disponibil în ambalaj de 200g. Doza 
zilnică este de 1 linguriță de pulbere, care conține 1500 mg de mio inozitol.

30+
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ALȚI NUTRIENȚI

Omega 3 natural pentru copii (100 caps. gel.)

2-10

Omega-3 KIDS este un produs creat special pentru copii, cu o doză mare de 
substanță activă. Micile capsule gelatinoase au un gust și un miros plăcut 
de lămâie și sunt foarte ușor de înghițit pentru copii. Pentru copiii mai mici, 
conținutul capsulelor poate fi amestecat cu alimente. Cele două 
componente principale ale uleiului natural de pește Omega-3 KIDS sunt EPA 
și DHA, care contribuie la funcționarea normală a inimii și a creierului și la 
menținerea sănătății vederii. Doza zilnică este de două capsule gelatinoase 
care conțin 1000 mg ulei de pește, 200 mg EPA și 300 mg DHA.

Omega 3 Forte ulei de pește natural 1200 mg
(90 caps.)
Omega-3 Forte este un preparat natural de ulei de pește potrivit pentru adulți. 
Acizii grași Omega 3 sunt acizi grași esențiali pe care corpul nostru nu îi 
poate produce, așa că trebuie să-i includem în alimentația noastră. 
Consumul de acizi grași Omega 3 are un efect pozitiv asupra corpului nostru, 
indiferent de vârstă, deoarece EPA și DHA din uleiul de pește ajută sistemul 
cardiovascular, susțin funcția creierului și ajută la menținerea sănătății 
vederii noastre. Omega 3 Forte conține 1200 mg ulei de pește, care conține 
216 mg EPA și 144 mg DHA.

Omega 3 – ulei de pește cu gust de lămâie cu
tocoferoli naturali 2500mg (150 ml)
Pe lângă conținutul mare de DHA, noul nostru produs lichid Omega-3 
conține și vitamina E și, datorită gustului delicios de lămâie, gustul de 
pește este aproape imperceptibil. Doza zilnică a noului nostru produs 
(5 ml) conține minimum 2500 mg de acizi grași omega-3 (dintre care 
minimum 350 mg de EPA și 2000 mg de DHA), 150 mg de alți acizi 
grași omega-3 și 11,5 mg α-TE 95,8% vitamina E.
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Baton proteic cu ciocolată (45g)
Batonul proteic   Vitaking este un baton delicios cu cacao, bogat în proteine, 
potrivit pentru consumul zilnic. Proteinele sunt substanțe nutritive esențiale 
pentru organism, iar dacă facem mișcare sau efort fizic, avem nevoie de mai 
multe proteine   decât o persoană obișnuită, așadar merită să consumăm 
acest baton ca supliment sau desert pe lângă o alimentație deja atent 
selecționată. Produsul provine dintr-o fabrică unde se folosesc arahide, nuci 
și semințe de susan. Consumul excesiv poate avea efect laxativ.

4+

Complex Probiotic (10 tipuri de bacterii) - 6 ml
Vitaking Probiotic Complex conține 10 tipuri de tulpini bacteriene și 
ulei MCT. Probioticele sunt bacterii utile pentru corpul nostru care 
creează un mediu nefavorabil pentru diferiți agenți patogeni, bacterii 
coliforme și ciuperci. Probioticele sunt implicate în menținerea 
echilibrului natural al florei intestinale, a proceselor digestive și pot 
contribui la absorbția anumitor minerale. Bacteriile intestinale bune 
pot fi afectate de nutriție nepotrivită, boli, stres, administrarea de 
antibiotice sau medicamente și consumul de alcool și, astfel, numărul 
lor în organism este redus. În acest caz, suplimentarea lor este 
necesară din produse care conțin probiotice.

Proteină vegetală cu gust de scorțișoară
și ciocolată (400g)

Vitaking Vegan Protein este un complex special de proteine   vegetale 
din mazăre și orez, cu pulbere de goji și acai, făină de quinoa și 
îndulcitori. Nu conține lactoză, gluten și adaos de zahăr, astfel încât 
poate fi consumat de vegani, vegetarieni și persoane cu intoleranță la 
lactoză sau gluten. Proteinele contribuie la creșterea și menținerea 
masei musculare și la menținerea sănătății oaselor. Se dizolvă 1 
porție (25 g = 3 linguri) în 250 ml de apă și se consumă imediat după 
antrenament. În zilele fără antrenament, se consumă după-amiaza.
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Ulei VitaKrill 500 mg (30 caps. gel.)
Uleiul de krill este o nouă generație de acizi grași Omega 3, deoarece este 
mai procesabil pentru organism decât uleiul de pește. Uleiul de krill este o 
sursă foarte bună de Omega 3 și o alternativă ideală pentru cei care nu pot 
digera uleiul de pește. Pe lângă conținutul său de Omega 3, uleiul de krill 
conține și cantități semnificative de antioxidanți naturali. EPA și DHA din 
uleiul de krill contribuie la menținerea sănătății și la buna funcționare a 
sistemului cardiovascular. Doza zilnică recomandată este de 3 capsule 
VitaKrill care conțin 180 mg EPA și 150 mg DHA.

Coenzima Q10 naturală 60/100mg
(60/30 caps.)

30+

Coenzima Q-10 este o substanță asemănătoare vitaminelor care se 
găsește în aproape fiecare parte a corpului, în cea mai mare cantitate în 
inimă, rinichi, ficat și glandele suprarenale. Corpul nostru este capabil 
să sintetizeze această substanță, dar pe măsură ce îmbătrânim, 
producția sa scade. Corpul uman este capabil să producă cantitatea 
optimă de coenzima Q-10 până la aproximativ 25-30 de ani, după se 
recomandă suplimentarea ei constantă. În corpul nostru, sistemul imunitar și inima sunt cele mai 
dependente de cantitatea de Q-10 și, desigur, aceste două vor fi deteriorate mai întâi în cazul 
deficitului asociat cu îmbătrânirea. Coenzima Q10 este solubilă în grăsimi, astfel că se absoarbe 
mult mai bine dacă este luată împreună cu alimente ce conțin ulei sau grăsime. Acest produs 
conține 60 mg de substanță activă în fiecare capsulă gelatinoasă.

Melatonină 5 mg (60 compr.)
Melatonina promovează un somn mai bun, deoarece este un hormon pe care 
corpul nostru îl eliberează în mod natural ca răspuns la schimbările de 
lumină, întrucât nivelul nostru de melatonină crește seara. Melatonina poate 
fi un supliment alimentar natural care ne ajută să dormim mai bine dacă ne 
confruntăm cu o insomnie ușoară sau tulburări de somn cauzate de jetlag ori 
de munca în schimburi, întrucât reduce timpul necesar adormirii și ne ajută 
să ne odihniți. Melatonina Vitaking este un supliment natural cu un conținut 
de 5 mg melatonină per comprimat, care trebuie luat cu puțin timp înainte de 
culcare, pentru a putea adormi mai ușor și pentru a avea un somn odihnitor.
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BENEFICII ALE EXTRACTULUI DE
CASTAN SĂLBATIC ASUPRA SĂNĂTĂȚII
Castanul sălbatic este un copac originar din Balcani, al cărui extract este un supliment alimentar 
popular utilizat în mod obișnuit pentru a îmbunătăți sănătatea vaselor sanguine și a reduce 
inflamația. Principalul ingredient activ din extractul de castan sălbatic este escina, studiată deja 
pentru numeroasele sale beneficii pentru sănătate.

1. Poate ameliora simptomele insuficienței 
venoase cronice

Insuficiența venoasă cronică (IVC) este o 
afecțiune de sănătate caracterizată printr-un 
flux sanguin slab către venele picioarelor. 
Simptomele pot include edem, umflarea 
picioarelor, dureri, crampe, mâncărime la 
nivelul picioarelor, slăbiciune, vene 
varicoase, mărite sau răsucite ori ulcere care 
apar de obicei la nivelul picioarelor.
Compusul de escină din castanul sălbatic 
are mai multe proprietăți medicinale care 
pot ajuta la tratarea insuficienței venoase. 
De exemplu, poate crește fluxul de sânge în 
vene, dar poate îmbunătăți și simptomele. 
Studiile au arătat că aportul zilnic, timp de 8 
săptămâni, de 600 mg de extract de castan 
sălbatic care conține 50 mg de escină 
reduce durerea, umflarea și mâncărimea 
picioarelor.

2. Poate contribui la tratarea varicelor

Varicele sunt venele umflate, deformate, 
care apar de obicei la nivelul picioarelor. 
Acestea sunt cauzate în principal de 
insuficiență venoasă cronică. Extractul de 
semințe de castan sălbatic poate îmbunătăți 
tonusul venos, îmbunătățind fluxul de sânge 
în picioare. De asemenea, poate ajuta la 
reducerea umflăturilor și durerilor la 
picioarele varicoase.

3. Are puternice proprietăți antiinflamatorii

Inflamația poate provoca acumularea 
excesului de lichid în țesuturi, ceea ce poate 
duce la umflături. S-a descoperit că escina 
reduce inflamația asociată cu leziuni, 
insuficiență venoasă și umflături.

Iată, așadar, 6 beneficii ale extractului de castan sălbatic:
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4. Poate ameliora simptomele hemoroizilor

Hemoroizii sunt o afecțiune medicală 
generală caracterizată prin venele umflate în 
jurul rectului. Simptomele sunt neplăcute și 
pot provoca mâncărime, iritații, durere și 
sângerări rectale.
Proprietățile antiinflamatorii ale extractului 
de semințe de castan sălbatic pot ajuta la 
ameliorarea simptomelor hemoroizilor prin 
reducerea inflamației venelor afectate.

6. Conține compuși anti-cancer

În afară de proprietățile sale antiinflamatorii, 
studiile indică, de asemenea, că escina are 
efecte anti-cancer. Aceste studii au 
descoperit că escina poate reduce 
semnificativ creșterea celulelor canceroase 
în anumite tipuri de cancer, cum ar fi 
cancerul hepatic, leucemia și mielomul 
multiplu. În plus, studiile in vitro au arătat că 
escina poate provoca moartea celulelor 
canceroase în cazul cancerului pancreatic și 
celui pulmonar.

5. Are proprietăți antioxidante

Extractul de semințe de castan sălbatic 
conține antioxidanți puternici – compuși 
care pot ajuta la prevenirea deteriorării 
celulelor cauzate de radicalii liberi.
Extractul de semințe de castan sălbatic este 
bogat în flavonoizi, compuși care au 
puternice proprietăți antioxidante. Un studiu 
a arătat că atât escina, cât și extractul de 
semințe de castan sălbatic au proprietăți 
antioxidante, dar extractul de semințe de 
castan sălbatic are efecte mai mari decât 
escina în sine. Acest lucru se poate datora 
faptului că efectele acestor componente se 
întăresc reciproc, având un efect pozitiv mai 
accentuat împreună.

Doze recomandate

Castanul sălbatic se  găsește în magazine și 
online sub formă de capsule, tablete, picături 
lichide, uleiuri esențiale și creme.
Extractul de castan sălbatic conține de 
obicei 16-20% escină. În majoritatea 
studiilor, doza utilizată este de 100 până la 
150 mg de escină pe zi. Prin urmare, nu se 
cunosc potențiale efecte toxice ale dozelor 
mai mari, așadar, cel mai bine este să 
urmăm instrucțiunile de dozare 
recomandate.

www.vitaking.ro 47



ÎNTREBĂRI
FRECVENTE

În această secțiune, am adunat câteva dintre întrebările pe care ni le adresează adesea clienții. 
S-ar putea ca răspunsurile noastre să vă fie de folos.

1. Când am folosit pulbere de citrat de magneziu, am constatat că, indiferent dacă dizolv 
cantitatea de pulbere prescrisă în apă rece sau călduță, după câteva amestecări, particulele se 
lipesc și devin tari. Cum ar trebui pregătit amestecul pentru a preveni acest lucru?

Încercați să puneți mai întâi apa în pahar și apoi să adăugați pulberea. În ordine inversă, dacă 
puneți mai întâi pudra în pahar și turnați apa peste, aceasta se poate lipi într-adevăr. Sau, dacă 
este amestecată cu suc de fructe, se vor forma cocoloașe din cauza acidității sucului.

2. Cât acid ascorbic sub formă de pulbere trebuie consumat zilnic și cum?

O jumătate de linguriță înseamnă aproximativ 1000 mg de vitamina C. Poate fi consumată 
deodată sau încontinuu, pe parcursul zilei. (De exemplu, se poate dizolva pulberea în jumătate de 
litru de apă sau ceai călduț (!) și se poate bea în timpul zilei.)

3. Cum se utilizează picăturile de complex probiotic?

Cantitatea zilnică recomandată este de 2 picături. Aceasta poate fi picurată direct în gură sau în 
lichide. Cu toate acestea, din experiența noastră, vă recomandăm să administrați picăturile 
direct în gură, deoarece produsul este dizolvat în ulei, iar dacă îl puneți într-un pahar cu apă, o 
parte se poate lipi de peretele paharului.
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LUPTĂ CU
INFLAMAȚIILE CU AJUTORUL

PLANTELOR MEDICINALE

1. Ghimbir

Ghimbirul este un condiment delicios, piperat, dar cu gust dulce, care poate fi consumat 
proaspăt, uscat sau sub formă de pudră. A fost folosit în medicina tradițională de mii de ani 
pentru a vindeca multe afecțiuni precum răcelile, migrenele, greața, artrita și hipertensiunea 
arterială. Ghimbirul conține mai mult de 100 de compuși activi care sunt probabil responsabili de 
efectele pozitive asupra sănătății.
O analiză a unui studiu pe 1.010 participanți a arătat că consumul zilnic de 1.000 până la 3.000
mg de ghimbir timp de 4 până la 12 săptămâni a redus semnificativ markerii inflamației, în
comparație cu metoda placebo. Studiile au arătat că ghimbirul poate reduce, de asemenea, 
durerea articulară și poate crește mobilitatea articulațiilor.

2. Usturoi

Usturoiul este o mirodenie cu un gust și miros specific. Se folosește în medicina tradițională de 
mii de ani pentru a trata artrita, tusea, constipația, diverse infecții, durerile de dinți și multe alte 
boli. Cele mai multe dintre beneficiile usturoiului asupra sănătății provin din compușii de sulf 
care au proprietăți antiinflamatorii. Studiile au arătat că usturoiul poate contribui și la creșterea 
nivelului de antioxidanți al organismului.

Dacă corpul tău se luptă cu o infecție, în multe cazuri, inflamația poate apărea pentru a ajuta la 
vindecare. Cu toate acestea, în unele situații, inflamațiile pot dura mai mult decât este necesar. 
Aceasta se numește inflamație cronică și poate fi legată de dezvoltarea multor boli, precum 
diabetul și cancerul.

Dieta joacă un rol crucial în sănătatea ta. Tot ceea ce mănânci, inclusiv o varietate de plante 
medicinale și condimente, poate afecta vindecarea corpului și durata inflamației.

În acest articol, îți prezentăm 6 plante medicinale și condimente care pot ajuta la combaterea 
inflamației.
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3. Curcuma

Curcuma este un condiment indian foarte 
popular, care a fost utilizat de oameni din cele 
mai vechi timpuri. Conține peste 300 de 
compuși activi, dintre care cel mai important 
este un antioxidant numit curcumină, cu un 
puternic efect antiinflamator. Pe parcursul a 15 
studii de înaltă calitate s-a observat că la 1.223 
de persoane cărora le-a fost administrată o 
cantitate de 112 până la 4.000 mg de 
curcumină zilnic, timp de 3 până la 36 de 
săptămâni, markerii inflamatori s-au redus 
semnificativ în urma consumului de 
curcumină, spre deosebire de metoda placebo.
Studiile efectuate la persoanele cu artrită au 
arătat că administrarea suplimentelor de 
curcumină a produs o ameliorare similară a 
durerii cu cea a medicamentelor 
antiinflamatoare nesteroidiene convenționale.

4. Piper negru

Piperul negru este cunoscut ca regele 
condimentelor, deoarece este popular în 
întreaga lume. Cercetările sugerează că 
piperul negru și principalul său ingredient 
activ, piperina, pot juca un rol important în 
reducerea inflamației. La șoarecii cu astm 
bronșic și alergii sezoniere, piperina a 
contribuit la reducerea roșeții, frecvenței de 
strănut și a diferiților markeri inflamatori.

5. Ginseng

Ginsengul a fost folosit de oamenii din Asia 
de mii de ani datorită proprietăților sale 
medicinale. Cele mai populare două tipuri de 
ginseng sunt ginsengul asiatic și cel 
american, care diferă prin efectul și 
cantitatea de ingrediente active. Se spune că 
ginsengul asiatic este mai revigorant, în timp 
ce ginsengul american ar trebui să fie mai 
relaxant. Datorită compușilor activi numiți 
ginsenoside, aceștia au o serie de efecte 
pozitive asupra sănătății, cum ar fi reducerea 
inflamației.

6. Ceai verde

Ceaiul verde este un ceai de plante popular 
pe care oamenii îl consumă adesea datorită 
beneficiilor sale pentru sănătate.
Este plin de compuși sănătoși numiți 
polifenoli, în special epigalocatechin-3-galat 
(EGCG). Mai multe studii au legat acești 
compuși de sănătatea creierului și a inimii. 
De asemenea, pot ajuta la reducerea 
grăsimii corporale și a inflamației.
Polifenolii din ceaiul verde par, de asemenea, 
eficienți în cazul colitei ulcerative, artritei, 
bolii Alzheimer, problemelor gingivale și unor 
tipuri de cancer.
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SFAT PENTRU SĂNĂTATE 

1. Dormi mai bine fără
dispozitive electronice

Astăzi, majoritatea oamenilor dorm într-o 
cameră care luminează ca un pom de 
Crăciun. Fiecare sursă de energie din 
apropierea noastră ia câte puțin din calitatea 
somnului. Scoate-le din dormitor!

2. Pregătește seara ce vei purta a
doua zi dimineață

Cei mai mulți dintre noi nu găsesc din prima 
hainele potrivite dimineața. Alege-ți hainele 
cu o seară înainte, poți afla oricum vremea 
pentru ziua următoare. Cu acest truc, poți 
economisi 2-5 minute dimineața și mult 
stres.

3. Pregătește-ți lucrurile pe care să le iei cu 
tine a doua zi 

Adună lucrurile de care vei avea nevoie a 
doua zi, astfel încât să nu rămână nimic 
important acasă. Cui nu i s-a întâmplat asta?

4. Pune cheia în încuietoare

Oricine își caută cheia doar un minut pe zi 
petrece aproape o zi lucrătoare pe an 
căutând o cheie. Grozav, nu-i așa? Pune 
cheia lângă ușă seara și problema este 
rezolvată.

5. Pregătește-ți micul dejun

Automatizează-ți micul dejun pe cât poți. 
Omiterea micului dejun are ca rezultat 
scăderea nivelului de energie și o 
performanță mentală mai slabă în timpul 
zilei.

6. Dacă ai copii, ajută-i să se pregătească!

Pentru dimineți fără stres, trebuie să ne 
ajutăm copiii și să le pregătim hainele și 
pachețelul cu o seară înainte. Acest lucru te 
va scuti de strigătele disperate, în care te 
întreabă unde le sunt lucrurile.

6 reguli pentru dimineți fără stres

Trezirea de dimineață și nivelul emoțional din prima oră a zilei își pot pune amprenta atât pe 
restul zilei, cât și pe performanța noastră. Dacă organizăm câteva lucruri simple cu o seară 

înainte, putem face o mare diferență pentru următoarea zi.
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2-10

4+

6+

6-14

14+

14-60

30+

40+

50+

Fe

Io

vârstă cuprinsă
între 2-10 ani

de la 4 ani
în sus

de la 6 ani
în sus

vârstă cuprinsă
între 6-14 ani

de la 14 ani
în sus

vârstă cuprinsă
între 14-60 ani

peste vârsta de
30 de ani

peste vârsta de
40 de ani

peste vârsta de
50 de ani

pentru femei

pentru bărbați

pentru femei și
bărbați

pentru părinți

pentru mame și
viitoare mame

pentru elevi

pentru studenți

pentru cei care
depun efort
psihic

pentru cei care
lucrează pe
calculator

pentru cei care
depun efort fizic

pentru șoferi

pentru sportivi și
cei care duc o
viață activă

pentru cei care
duc o viață
stresantă

pentru cei care
se enervează

pentru cei care
obosesc ușor

pentru cei care
locuiesc la oraș

pentru purtători
de ochelari

pentru cei care
țin dietă

pentru
vegetarieni

pentru cei care
țin dietă paleo

pentru cei fără
apetit

dacă mănânci
prea mult

dacă consumi
prea mulți
carbohidrați

dacă consumi
puține legume

dacă consumi
alcool

dacă iei
medicamente

dacă iei
antibiotice

pentru detoxifiere

pentru întărirea
imunității

pentru păr
sănătos

pentru probleme
cu colesterolul

pentru cei cu
oase fragile

nutrienți pentru
articulații și cartilaj

pentru cei cu
deficit de fier

pentru cei cu
deficit de iod

pentru piele
sănătoasă

pentru unghii
sănătoase

pentru menținerea
capacității mentale

pentru cei
predispuși răcelii

pentru probleme
de digestie

pentru cei care
suferă de insomnie

pentru cei ce
întâmpină probleme
la învățat

pentru probleme
cu tiroida

pentru probleme cu
inima și tensiunea

pentru sănătatea
venelor și capilarelor

pentru menținerea
funcțiilor circulatorii

pentru diabetici
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