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De ce noi?

Vă oferim o gamă largă de produse, prețuri accesibile și calitate excelentă. În prezent gama Vitaking
numără peste o sută de produse.

Produsele noastre sunt conform standardelor europene, și sunt înregistrate și avizate în opt țări din
comunitatea europeană.
Nu este necesar să păstrați produsele în stoc, deoarece produsele noastre vor ajunge în 24 de ore la
dumneavoastră. Și, nu în ultimul rând, scopul nostru este să furnizăm clienților noștri suplimente cu
conținut mare de substanță activă, la prețuri accesibile, pentru a obține cele mai bune rezultate!

Pentru noi, Vitaking înseamnă:
conținut mare de substanțe active pentru un efect
imediat și de durată
produse certificate conform standardelor europene
calitate premium
garanție 100%
livrare rapidă
stocuri controlate

Produsele noastre nu
sunt testate pe animale.

În procesul de fabricație nu folosim
materii prime modificate genetic.
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VK801
VK1310

VK980

VK950

VK983

VITAMINA C este un antioxidant puternic, unul dintre cele mai populare vitamine. Popularitatea ei se
datorează multiplelor sale implicații în menținerea sănătății și capacității de a revigora organismul.
Ca participant la hidroxilare, vitamina C este necesară la producerea de colagen în țesutul conjunctiv.
Aceste fibre sunt omniprezente în întreg organismul, asigurându-i acestuia o structură stabilă, dar
flexibilă. Unele țesuturi au un procentaj mai ridicat de colagen în conținut, în special pielea, membranele mucoase,
dinții și oasele.

Vitamine C
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VITAMINA C este necesară la sinteza dopaminei, noradrenalinei și adrenalinei în sistemul nervos sau în glandele
suprarenale. Este, de asemenea, necesară la sintetizarea carnitinei, care este importantă în transferul energiei la
mitocondriile celulelor. Este un puternic antioxidant.
Nici un organ nu face rezerve de ascorbat ca funcție principală a sa, așa că organismul rămâne foarte repede fără
această substanță dacă nu există un aport continuu care să fie absorbit prin sistemul digestiv.
VK980

·

VITAMINA C 1000 MG CU BIOFLAVONOIDE 90 COMPRIMATE

Vitamina C ( Acid ascorbic)
Bioflavonoide din citrice
Acerola
Măceșe
VK801

·

VITAMINA C 1000 MG CU MĂCEȘE 100 COMPRIMATE

Vitamina C ( Acid ascorbic)
Măceșe
VK950

·

VITAMINA C 1500 MG 60 COMPRIMATE

Vitamina C ( Acid ascorbic)
Măceșe

·

VK1310 VITAMINA C 500 MG CU ACEROLA 40 COMPRIMATE MASTICABILE
Vitamina C ( Acid ascorbic)
Pudră de zmeură
Pudră de hrișcă
Pudră acerola (Malpighia glabra)
Bioflavonoide din citrice
Rutină
Hesperidină
VK983

·

VITAMINA C CRISTALIZATĂ 150 G

Vitamina C ( Acid ascorbic)

CANTITATE

%VNR

1000 mg
50 mg
50 mg
10 mg

1250
***
***
***

CANTITATE

%VNR

1000 mg
25 mg

1250
***

CANTITATE

%VNR

1500 mg
15 mg

1875
***

CANTITATE

%VNR

530 mg
24 mg
19 mg
5 mg
2 mg
2 mg
2 mg

625
***
***
***
***
***
***
CANTITATE
150 g

Vitamine C
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VITAMINA VITA-C de la Vitaking este o vitamină gelatinoasă cu gust
delicios. Până și cei mici se obișnuiesc repede cu ea, și o consumă cu
plăcere.
VK942

Vitamina C ( L-ascorbar de sodiu)
VK802

·

VITAMINA C 500 MG CU MĂCEȘE 100 COMPRIMATE

Vitamina C ( Acid ascorbic)
Măceșe
VK987

·

JELEURI GUMATE CU VITAMINA C 60 JELEURI

·

VITAMINA C 1000 MG CU BIOFLAVONOIDE 30 COMPRIMATE

Vitamina C ( Acid ascorbic)
Bioflavonoide din citrice
Acerola
Măceșe

CANTITATE

%VNR

80 mg

100

CANTITATE

%VNR

500 mg
30 mg

625
***

CANTITATE

%VNR

1000 mg
50 mg
50 mg
10 mg

1250
***
***
***

Vitamine C
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VK802

VK803

VK803

VK987

·

CANTITATE

%VNR

1000 mg
30 mg

1250
***

VITAMINA C 1000 MG CU MĂCEȘE 30 COMPRIMATE

CANTITATE

%VNR

1000 mg
25 mg

1250
***

VITAMINA C 1000 MG CU ABSORBȚIE ÎNDELUNGATĂ 60 COMPRIMATE

Vitamina C ( Acid ascorbic)
Măceșe
VK944

·

Vitamina C ( Acid ascorbic)
Măceșe
VK832

VK944

·

VITAMINA C CRISTALIZATĂ 400 G

Vitamina C ( Acid ascorbic)

CANTITATE
400 g

Vitamine B
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VK807
VK834

VK1704

VK1417

VK1213
VITAMINELE B ajută la menținerea sănătății
sistemului nervos, a pielii, ochilor, părului,
ficatului, la corecta funcționare a creierului, dar și la menținerea tonusului muscular al tractului gastrointestinal.

VITAMINA B1 este cunoscută și sub denumirea de “vitamina performanței intelectuale”, deoarece asigură
creșterea randamentului intelectual. Prezintă importanță îndeosebi în metabolismul proteinelor și al glucidelor,
apoi în funcționarea normală a sistemului nervos central și, cu precădere, a celui periferic, a aparatului digestiv
și a glandelor endocrine, în procesul de creștere, în absorbția intestinală a grăsimilor etc. Ajută organismul să
contracareze efectele toxice ale alcoolului.

Vitamine B
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·

CANTITATE

%VNR

Vitamina B1 (Clorhidrat de tiamină)

100 mg

9090,9

·

CANTITATE

%VNR

250 mg

22727

VK834

VK807

VITAMINA B1 100 MG 60 CAPSULE

VITAMINA B1 250 MG 100 COMPRIMATE

Vitamina B1 (Clorhidrat de tiamină)

VITAMINA B12 , numită și cianocobalamină, ameliorează irascibilitatea și contribuie la îmbunătățirea capacității de
concentrare, de memorare și de păstrare a echilibrului psihic. De asemenea, constituie un aliat prețios în menținerea
acuității simțului tactil și auditiv, în percepția durerii și în echilibru. Vitamina B12 constituie cel mai puternic factor
antianemic cunoscut până în prezent.
Joacă un rol decisiv în formarea epiteliului nervilor (numit înveliş de mielină, întrucât este constituit din proteina
numită mielină), deficitul lui cronic provoacă distrugerea ireversibilă a nervilor.

·

VK1213 VITAMINA B12 500 μG 100 CAPSULE
Vitamina B12 (Cianocobalamina)

CANTITATE

%VNR

500 μg

20000

Magneziul şi vitamina B6 contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos, precum şi la reducerea stărilor de
oboseală. Magneziul provine din citrat de magneziu care are cel mai bun nivel de absorbție (aproape 90%).

·

VK1704 MAGNEZIU CU VITAMINA B6 30 COMPRIMATE
Magneziu (Citrat de magneziu)
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină)

CANTITATE

%VNR

150 mg
6 mg

40
428

NIACINA constituie un factor important în hrănire, participând activ la metabolismul proteinelor, glucidelor şi lipidelor,
deci la metabolismul general al organismului. Are o legătură directă cu starea de spirit și dispoziția, căci hormonii
echilibrului psihic depind de acțiunea acestei vitamine. În consecință, urmările deficitului de niacină sunt depresiile,
anxietatea și lipsa de încredere în forțele proprii.
VK1417 NIACINĂ 100 MG
Vitamina B3 (Acid nicotinic)

· 100 COMPRIMATE

CANTITATE

%VNR

100 mg

625

Vitamine B

VK828
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VK809

VK1626

VK1326

La consumarea anumitor vitamine B, se recomandă completarea continuă a rezervelor de vitamina C din organism.
Datorită unei metode de fabricaţie speciale, STRESS B-COMPLEX conţine deja doza zilnică de vitamina C necesară
organismului.
Se ştie că, complexul de vitamine B are un efect de reducere a stresului. Vitaminele B administrate în mod regulat
înlătură foarte bine tensiunea nervoasă. Mai multe dintre aceste vitamine joacă un rol catalizator în structura neurotransmiţătorilor - substanţe chimice de transmitere a impulsurilor - şi a nervilor.
Vitaminele B influenţează în mod pozitiv şi procesele energetice din corpul uman. Pentru cei care nu doresc să
apeleze la calmante sau la somnifere, sau care se confruntă cu pierderea poftei de mâncare din cauza nervozităţii,
soluţia cea mai la îndemână şi cea mai sănătoasă o constituie complexul de vitamina B.

Vitamine B
VK828

www.vitaking.ro
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·

STRESS B-COMPLEX CU VITAMINA C 60 COMPRIMATE

Vitamina C ( Acid ascorbic)
Vitamina B1 (Mononitrat de tiamină)
Acid pantotenic (D pantotenat de calciu)
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină)
Vitamina B8 (Bitartrat de colină)
Vitamina B2 (Riboflavină)

500 mg
100 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg

625
9090
417
1786
***
1786

CANTITATE

%VNR

25 mg
25 mg
25 mg
400 μg
25 μg
25 μg

***
156
***
200
50
1000

Vitamina B9 (Inozitol)
Vitamina B3 (Niacinamida)
Vitamina B10 (PABA)
Acid folic
Vitamina B7 (Biotina)
Vitamina B12 (Cianocobalamină)

MEGA B50 este un complex de vitamine B, care conține toate vitaminele din grupa B, necesare organismului uman,
într-un raport optim.
VK809

·

COMPLEX MEGA B-50 60 COMPRIMATE

Vitamina B1 (Tiamină)
Vitamina B2 (Riboflavină)
Vitamina B3 (Niacinamidă)
Vitamina B4 (Acid folic)
Vitamina B5 (Acid pantotenic)
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină)

50 mg
50 mg
50 mg
400 μg
50 mg
25 mg

4545
3571
312
200
833
1786

CANTITATE

%VNR

50 μg
50 mg
50 mg
50 mg
50 μg

100
***
***
***
2000

Vitamina B7 (Biotină)
Vitamina B8 (Bitartrat de colină)
Vitamina B9 (Inositol)
Vitamina B10 (PABA)
Vitamina B12 (Cianocobalamină)

VITAMINA B5, pe lângă faptul că joacă un rol important în descompunerea grăsimilor şi a carbohidraţilor pentru
producerea de energie, grăbeşte vindecarea rănilor şi operaţiilor chirugicale, fiind extrem de eficientă în cazurile de
acnee.
Luptă împotriva artritei reumatoide şi ameliorează simptomele acestei afecțiuni, reduce durerile articulare şi
inflamaţiile, reduce depresia şi anxietatea şi menţine sănătatea sistemului nervos. Previne îmbătrânirea prematură,
reduce pigmentarea tenului şi apariţia ridurilor, reduce oboseala şi slăbiciunea organismului, previne apariţia mătreţii
şi a candidozei.

·

VK1626 VITAMINA B5 (ACID PANTOTENIC) 200 MG 90 CAPSULE MOI
Acid pantotenic (D-pantotenat de calciu)

CANTITATE

%VNR

200 mg

3333

BIOTINA (VITAMINA B7) este denumită și vitamina memoriei. Este una din puținele vitamine, care trec în lichidul
cefalorahidian și astfel este direct implicată în metabolismul chimic al creierului.

·

VK1326 BIOTINA (VITAMINA B7) 900 μG 100 COMPRIMATE
D-biotină (Vitamina B7)

CANTITATE

%VNR

900 μg

1800

Vitamine D
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VK1328

VK953

VK952

VK1605
VK1327

VITAMINA D este produsă în piele după expunerea la lumina ultravioletă B, din sursele solare sau artificiale, şi
apare în mod natural într-o gamă mică de alimente. Când este sintetizată în rinichi, calcitriolul circulă ca şi hormon,
reglementând printre altele, concentraţia de calciu şi fosfat în sânge, promovând mineralizarea sănătoasă, creşterea
şi remodelarea.
Insuficienţa de vitamina D poate duce la oase subţiri, fragile sau deformate, în timp ce suficienţa previne rahitismul
la copii, osteomalacia la adulţi şi, împreună cu calciul, ajută la protejarea oamenilor în vârstă care au osteoporoză.
Vitamina D modulează, de asemenea, funcţiile neuromusculare, şi reduce inflamaţiile. Este esenţială în menţinerea
sănătăţii oaselor şi dinţilor, asistă sistemul imunitar, contribuie la creşterea şi dezvoltarea normală a organismului.

Vitamine D
VK952

·

VITAMINA D3 1000UI 90 CAPSULE

Vitamina D (Colecalciferol)
VK953

www.vitaking.ro
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·

VITAMINA D3 2000UI 90 CAPSULE

Vitamina D (Colecalciferol)

·

VK1605 VITAMINA D3 4000UI 90 CAPSULE
Vitamina D (Colecalciferol)

·

VK1328 VITAMINAD3 2000UI 210 COMPRIMATE MASTICABILE
Vitamina D (Colecalciferol)

·

CANTITATE

%VNR

25μg - 1000UI

500

CANTITATE

%VNR

50 μg - 2000UI

1000

CANTITATE

%VNR

100 μg - 4000UI

2000

CANTITATE

%VNR

50 μg - 2000UI

1000

VK1327 VITAMINA D3 2000UI 90 COMPRIMATE MASTICABILE
Vitamina D (Colecalciferol)

CANTITATE

%VNR

50 μg - 2000 UI

1000

MAGNE TRIO este un produs premium din sortimentul Vitaking, conceput special
pentru dezvoltarea și întărirea oaselor.

·

VK1412 VMAGNE TRIO 30 CAPSULE
Magneziu (Citrat de magneziu)
Vitamina K2 (MK7/menachinona 7)
Vitamina D (Colecalciferol)

CANTITATE

%VNR

100 mg
90 μg
25μg - 1000 UI

27
120
500

Vitamine A, E, K

www.vitaking.ro
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VITAMINA A este esenţială în menţinerea sănătăţii generale. Aceasta este cel mai
bine cunoscută pentru rolul pe care îl are în vederea pe timp de noapte, dar are o serie
de alte funcții importante, de asemenea.
Este necesară pentru sănătatea și buna creștere a oaselor și a dinților, funcția de
reproducere, precum și funcţionarea normală a sistemului imunitar. De asemenea,
ajută la menținerea sănătății a mucoasei ochilor, căilor intestinale, căilor respiratorii
și ale căilor urinare, și este necesar pentru expresia genelor normale și dezvoltării
embrionare.

·

VK1323 VITAMINA A ȘI D (10.000/1.000 UI) 60 CAPSULE MOI
Vitamina A (Acetat de retinil)
Vitamina D (Colecalciferol)
VK1323

CANTITATE

%VNR

3000 μg - 10000 UI
25 μg - 1000 UI

375
500

LUTEINA ŞI ZEAXANTINA au rolul de a filtra lumina albastră,
cunoscută pentru efectele dăunătoare pe termen lung asupra
cristalinului. Modul în care aceşti doi pigmenţi ai maculei protejează
ochiul are dublu efect, deoarece au capacitatea atât de a filtra
razele puternice, precum cele ultra violete, şi interacţionează cu
radicalii liberi, prevenind oxidarea, implicit alterarea sau distrugerea
celulelor. Numeroase studii au dovedit efectele preventive şi
curative ale celor doi antioxidanţi în cazul unor afecţiuni ale vederii
asociate cu îmbătrânirea, precum cataracta şi degenerearea
maculei.

VK1210

Acest produs din oferta Vitaking este deosebit de eficient, fiecare
capsulă conţinând 20 mg de luteină extrasă din gălbenele şi 1 mg
de zeaxantină.

·

VK1620 LUTEINA 30 CAPSULE MOI
VK1620

Luteină
Zeaxantină

CANTITATE

%VNR

20 mg
1 mg

***
***

Vitamine A, E, K
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BETACAROTENUL este unul din cei 600 de reprezentanți ai familiei carotinelor vegetale. Este cunoscut și sub denumirea
de provitamina A, ceea ce înseamnă că o parte din betacarotenul ajuns în organism odată cu alimentele este transformat,
în funcție de necesități, în vitamina A.
Betacarotenul stimulează funcționarea sistemului imunitar. Oferă protecție împotriva afecțiunilor canceroase și a
aterosclerozei. În apariția aterosclerozei, un rol important îl are oxidarea lipoproteinelor de mică densitate. Beta-carotenul
împiedică oxidarea acestora, reducând riscul apariției aterosclerozei și, astfel, riscul producerii infarctului miocardic.

·

VK1210 BETACAROTEN NATURAL 25000 UI 100 CAPSULE MOI
Betacaroten

CANTITATE

%VNR

2500 μg

312,5

VITAMINA E este importantă în mod special pentru protejarea celulelor sângelui, sistemului nervos, muşchilor
scheletici şi retinei ochiului împotriva radicalilor liberi. De asemenea, vitamina E intervine favorabil în reproducere, în
asigurarea funcţionării normale a glandelor sexuale şi a celor endocrine.
VK981

·

VITAMINA E NATURALĂ 400 UI 60 CAPSULE MOI

Vitamina E (D-Alpha Tocopherol)

CANTITATE

%VNR

268 mg - 400 UI

2233

VITAMINA K2 este esenţială pentru oase puternice şi pentru sănătatea
arterelor, venelor şi inimii.

VK981

Multă vreme s-a crezut că Vitamina K este doar importantă pentru
coagularea sângelui. În ultimele două decenii s-a descoperit însă că
vitamina K2 are un efect foarte important asupra două mari probleme
de sănătate, structura osoasă şi sistemul cardiovascular.
Calciul este necesar pentru o structură osoasă puternică, însă
organismul nu reuşeşte să folosească calciul în absenţa Vitaminei
K2. Studii clinice recente au demonstrat faptul că Vitamina K2 este
vitală în menţinerea unei structuri osoase puternice datorită faptului
că Vitamina K2 activează o proteină specială numită osteocalcin,
esenţială în preluarea şi depunerea calciului acolo unde este nevoie.

·

VK1411 VITAMINA K2 30 CAPSULE
VK1411

CANTITATE %VNR

Vitamina K2 (extract concentrat din Bacillius subtilis natto)

90 μg

120

Multivitamine
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VK827
VK1312
VK1325

VK1724

VK1413

VITAMAX este un produs premium de la Vitaking. Conține vitamine solubile în grăsimi: Vitamina E naturală, Vitamina A
și D, ulei de pește și seleniu.

·

VK1312 VITAMAX 30 CAPSULE
Vitamina E
Ulei de pește
Vitamina A / Beta-caroten
Seleniu (Selenit de sodiu)
Vitamina D

CANTITATE

%VNR

292 mg
106,88 mg
9990 UI/3000 μg
20,2 μg
1200 UI / 30 μg

2433
***
375
37
600

Multivitamine
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MULTIVITAMINA MEGA 1 conţine toate vitaminele şi mineralele necesare, în cantitatea minimă de care are nevoie
organismul tuturor.
VK827

·

MEGA 1 30 COMPRIMATE

VITAMINE: Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Acid folic, Vitamina B5 (Acid pantotenic), Vitamina B6, Biotina, Colina, Inozitol,
PABA, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E. MINERALE: Magneziu, Fier, Zinc, Cupru, Mangan, Iod,
Seleniu, Crom, Molibden.

MULTIVITAMINA JELEURI PENTRU COPII este o vitamină gelatinoasă delicioasă, cu aromă de cireșe, destinată copiilor.
Produsul nu conţine coloranţi artificiali sau conservanţi.

·

VK1724 MULTIVITAMINA JELEURI PENTRU COPII 60 JELEURI
VITAMINE: Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3,
Vitamina E, Vitamina K1, Acid Folic, Biotina. MINERALE: Iod, Seleniu, Zinc.

MULTIVITAMINA MASTICABILĂ CU MINERALE PENTRU COPII conţine 17 feluri de vitamine, minerale şi oligoelemente
esenţiale, în echilibru perfect, ce asigură aprovizionarea ideală a organismului copiilor. Nu conţine coloranţi artificiali sau
conservanţi.

·

VK1413 MULTIVITAMINA MASTICABILĂ CU MINERALE PENTRU COPII 90 COMPRIMATE MASTICABILE
VITAMINE: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B6, Biotina, Acid
pantotenic, Acid folic, Vitamina B12. MINERALE: Calciu, Fier, Iod, Zinc, Cupru.

MULTIVITAMINA CU MINERALE PENTRU ADOLESCENȚI este un complex de vitamine, minerale şi oligoelemente pentru
un organism în creştere.

·

VK1325 MULTIVITAMINA CU MINERALE PENTRU ADOLESCENȚI 90 COMPRIMATE
VITAMINE: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Nicotinamida, Acid folic, Acid pantotenic,
Vitamina B6, Biotina, Colina, Inozitol, Vitamina B12, Vitamina K1, Bioflavonoide din citrice. MINERALE: Calciu, Fier, Iod, Magneziu,
Zinc, Seleniu, Cupru, Mangan, Crom, Molibden.

Pachete cu doze zilnice

VK1318

18

VK1319

www.vitaking.ro

VK1320

Pachete cu doze zilnice
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·

VK1318 PACHET CU DOZE ZILNICE MULTI BASIC 30 PORȚII
O CUTIE CONȚINE 30 DE PLICURI, cu doza zilnică de vitamine. Fiecare plic (doză zilnică) conține câte o capsulă/tabletă din
următoarele 6 suplimente alimentare:
MULTI MEGA MINERAL COMPLEX CU
VITAMINA D
SEA KELP (ALGA MARINĂ)
VITAMAX CU VITAMINELE A, D, E, SELENIU
ȘI ULEI DE PEȘTE

VITAMINA B1
VITAMINA B-50 COMPLEX
VITAMINA C 1000 MG CU
BIOFLAVONOIDE ȘI ACEROLA

·

VK1319 PACHET CU DOZE ZILNICE MULTI PLUS 30 PORȚII
O CUTIE CONȚINE 30 DE PLICURI, cu doza zilnică de vitamine. Fiecare plic (doză zilnică) conține câte o capsulă/tabletă din
următoarele 8 suplimente alimentare:
VITAMINA B1
VITAMINA B-50 COMPLEX
VITAMINA C 1000 MG CU
BIOFLAVONOIDE ȘI ACEROLA
VITAMAX CU VITAMINELE A, D, E, ȘI SELENIU

SEA KELP (ALGA MARINĂ)
OMEGA 3
LECITINĂ
MULTI MEGA MINERAL COMPLEX
CU VITAMINA D

·

VK1320 PACHET CU DOZE ZILNICE MULTI SENIOR 30 PORȚII
O CUTIE CONȚINE 30 DE PLICURI, cu doza zilnică de vitamine. Fiecare plic (doză zilnică) conține câte o capsulă/tabletă din
următoarele 8 suplimente alimentare:
VITAMINA B1
VITAMINA B-50 COMPLEX
VITAMINA C 1000 MG CU
BIOFLAVONOIDE ȘI ACEROLA
VITAMAX CU VITAMINELE A, D, E, ȘI SELENIU
SEA KELP (ALGA MARINĂ)

CARDIOLIC CU ULEI DE USTUROI,
COENZIMA Q10, L-CARNITINĂ ȘI OMEGA 3
MULTI MEGA MINERAL COMPLEX
CU VITAMINA D
GINKGO BILOBA

Minerale
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VK969

VK1501
VK1214

VK1715

POTASIUL este unul din elementele predominante ale regimului vegetal. Tonic cardiac și tonic muscular, el stimulează
peristaltismul intestinal şi intervine în reglementarea suprarenalelor. Contribuie împreună cu sodiul, la echilibrarea
balanței apei în organism și la normalizarea bătăilor inimii.
Când nu se respectă raportul normal între sodiu și potasiu, are de suferit funcționarea nervilor și a musculaturii.
Hipoglicemia (nivelul scăzut al glucozei în sânge) ca și diareea prelungită sau foarte severă determină pierderi de potasiu.
VK1501 / VK1715

·

POTASIU 99 MG 100/60 CAPSULE

Potasiu (Gluconat de potasiu)

CANTITATE

%VNR

99 mg

5

Minerale
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SELENIUL este unul dintre cei mai puternici antioxidanţi, exercită un important efect hepatoprotector. În organism,
seleniului îi revine rolul de a contribui la realizarea respirației celulare, la protejarea hemoglobinei celulelor roșii, ca și
la absorbția și sporirea eficienței vitaminei E, cu care, de altfel, acționează sinergetic.
Unele studii au demonstrat că seleniul stimulează producția de anticorpi proprii organismului consecutiv imunizărilor,
și că are capacitatea de a reduce din toxicitatea unor metale precum plumbul, cadmiul, mercurul.
Există dovezi clinice că seleniul stimulează fertilitatea, mai ales în cazul bărbaților, deoarece crește rata
spermatogenezei și îmbunătățește locomoția spermatozoizilor.
VK969
Seleniu

·

SELENIU 100 μG 90 CAPSULE

CANTITATE

%VNR

100 μg

181,8

Macromineralele și oligoelementele sunt esenţiale pentru viaţă, participând la numeroase procese biochimice
în care îşi potenţează reciproc efectul. Deoarece nu acţionează individual, ci împreună, orice deficienţă a
unuia sau a mai multora din aceste elemente poate afecta mai multe procese metabolice deodată, ducând la
dereglări şi la instalarea bolilor.
Dintre oligoelemente (zinc, mangan, fier, seleniu, crom, molibden), organismul utilizează doar a mia sau a
milionimea parte dintr-un gram, în timp ce macromineralele (calciu, magneziu, potasiu) sunt necesare în
cantități mai mari. Însă ambele grupe de substanțe sunt indispensabile pentru menținerea sănătății.

·

VK1214 COMPLEX MULTIMINERAL CU VITAMINA D 90 COMPRIMATE
Vitamina D (Colecalciferol)
Calciu (Carbonat de calciu)
Fier (Sulfat feros)
Iod
Magneziu (Oxid de magneziu)
Zinc (Oxid de zinc)
Cupru (Sulfat de cupru)
Mangan (Sulfat de mangan)

CANTITATE

%VNR

5 μg (200 UI)
500 mg
15 mg
75 μg
250 mg
11,25 mg
1,5 mg
5 mg

100
63
107
50
67
113
15
250

Minerale
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CALCIUL este mineralul prezent în cantitatea cea mai mare în
corpul uman, și are mai multe funcții importante în organism.
Calciul deține un rol important în transmiterea impulsurilor
nervoase, fiind un tonic al sistemului nervos și consolidând
echilibrul funcțional al acestuia.
Astfel, contracția musculară este dependentă de prezența
calciului, căci fenomenele care cuplează impulsul nervos de
contracția musculară propriu-zisă, se fac numai prin intermediul
ionilor de calciu. Împreună cu magneziul este responsabil pentru
sănătatea sistemului cardiovascular.
MAGNEZIUL este al patrulea dintre cele mai abundente minerale
din organism și este esențial pentru sănătate, fiind necesar
pentru mai mult de 300 de reacții biochimice din corpul uman.
Magneziul ajută la funcționarea normală a mușchilor și a nervilor,
păstrează constant ritmul cardiac, susține sistemul imunitar și
rezistența oaselor.

VK813
VK814

VK813

De asemenea, el ajută la reglarea nivelului de zahăr în sânge
și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale, și este
implicat în metabolismul energetic și în sinteza proteinelor. În
ultima perioadă există un interes științific tot mai mare pentru
rolul magneziului în prevenirea și tratamentul diabetului,
hipertensiunii și bolilor cardiovasculare.

·

CALCIU - MAGNEZIU 100 COMPRIMATE

Calciu (Coajă de stridii , carbonat de calciu )
Magneziu (Oxid de magneziu, stearat de magneziu, gluconat de magneziu)
VK814

·

CALCIU - MAGNEZIU CU ZINC 100 COMPRIMATE

Calciu (Carbonat de calciu, gluconat de calciu)
Magneziu (Oxid de magneziu, gluconat de magneziu)
Zinc (Gluconat de zinc, citrat de zinc)

CANTITATE

%VNR

500 mg
250 mg

62,5
66,6

CANTITATE

%VNR

333,3 mg
133,3 mg
8,3 mg

41,6
35,6
83,3

Minerale

www.vitaking.ro

23

VK967

ZINCUL controlează procesele
metabolice ale organismului
și activitatea sistemelor
enzimatice, menține
integritatea celulară, și este
vital pentru sinteza proteinelor.
CROMUL este un mineral
indispensabil pentru procesele
metabolice ale organismului
nostru, având un rol important
în funcționarea normală
a sistemelor și aparatelor
corpului uman.

VK967

VK943

·

GLUCONAT DE ZINC 25 MG 90 COMPRIMATE

Zinc (Gluconat de zinc)

CANTITATE

%VNR

25 mg

250
VK1208

VK943

·

PICOLINAT DE CROM 200 μG 100 COMPRIMATE

Crom (Picolinat de crom)

CANTITATE

%VNR

200 μg

500

CALCIU - MAGNEZIU LICHID CU VITAMINA D oferă o absorbţie mai bună în comparație cu comprimatele. Calciul este
prezent în formă de citrat de calciu, care are o bază acidă, ca urmare are o absorbție mai bună decât cea a carbonatului
de calciu.

·

VK1208 CALCIU - MAGNEZIU LICHID CU VITAMINA D 90 CAPSULE MOI
Calciu (Citrat de calciu)
Magneziu (Citrat de magneziu)
Vitamina D3 (Colecalciferol)

CANTITATE

%VNR

50 mg
25 mg
400 UI

6,25
6,66
200

Minerale
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VK818
VK1719

VK935

VK1402

GLUCOZAMINA, CONDROITINA, MSM este un supliment nutritiv recomandat persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire
a sistemului osos (femei la menopauză, după operaţii ginecologice şi persoane în vârstă), sau care depun eforturi fizice
intense (sportivi). Substanţele conţinute constituie elementele de structură fundamentală ale cartilajului osos.
VK935

·

GLUCOZAMINA, CONDROITINA, MSM 60 COMPRIMATE

Glucozamină (Sulfat de glucozamină)
Metil-sulfonil-metan
Condroitină (Sulfat de condroitină)
Pulbere de măceșe (Rosa canina)
Extract de măceşe (Rosa canina)

CANTITATE

%VNR

550 mg
350 mg
250 mg
120 mg
80 mg

***
***
***
***
***

Minerale
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FIERUL este un compus indispensabil organismului, care intervine în numeroase reacții chimice și permite îndeosebi
transportul oxigenului prin hemoglobina globulelor roșii. Transportă diverse substanțe chimice implicate în
metabolismul energetic, are acțiune antioxidantă și este implicat în promovarea creșterii și dezvoltării armonioase, în
menținerea imunității la niveluri optime și asigurarea funcției reproductive.
Produsul conţine şi vitaminele B şi C care ajută absorbţia fierului în organism.
VK818

·

FIER CU VITAMINA B ȘI C 100 COMPRIMATE

Fier (Gluconat feros)
Vitamina C (Acid ascorbic)
Ficat deshidratat
L-Lizina (Clorhidrat de lizină)
Colina (Bitartrat de colină)
Vitamina B2 (Riboflavină)
Vitamina B1 (Clorhidrat de tiamină)
Inozitol
Extract de măceșe
Vitamina B12 (Cianocabalamină)
PABA (Acid para aminobenzoic)

CANTITATE

%VNR

19mg
33,34mg
33,34mg
10mg
0,75mg
1,5mg
0,75mg
1mg
1mg
4μg
5μg

136
42
***
***
***
107
68
***
***
160
***

SEA KELP conține peste 60 de elemente și minerale, 21 de aminoacizi, carbohidrați simpli și complexi precum și
câțiva hormoni de creștere vegetali. Unul dintre beneficiile suplimentare ale Kelpului este şi abilitatea acestuia de a
elimina stronţiul radioactiv precum și alte metale grele acumulate în organism.

·

VK1402 SEA KELP (ALGA MARINĂ) 90 COMPRIMATE
Alga marină (Laminaria digitata) / conținut Iod

CANTITATE

%VNR

30 mg / 150 μg

100

SCOICA VERDE este o sursă naturală bogată în mucopolizaharide , acizi grași Omega 3, superoxid dismutaza (SOD)
vitamine și minerale, fiind un puternic antinflamator natural care ajută și la protejarea și regenerarea articulațiilor și a
coloanei vertebrale. Combinația sinergică a acestor substanțe stimulează circulația în zona afectată, grăbind astfel
procesul de vindecare; repară țesuturile conjunctive și crește mobilitatea articulațiilor.

·

VK1719 COCHILIE DE SCOICA VERDE 400 MG 30 CAPSULE
Pulbere de Cochilie de scoica verde

CANTITATE

%VNR

400 mg

***

Plante medicinale
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MERIȘORUL ajută la scăderea nivelului de colesterol şi la o mai bună funcţionare a inimii, protejează memoria şi
funcţiile cerebrale, prevenind îmbătrânirea prematură a creierului. Foarte bogate în tanini (substanţe antibacteriene şi
antimicotice) şi în flavonoide (substanţe cu efect antioxidant), frunzele şi fructele merişorului sunt utile în tratarea tuturor
formelor de infecţii reno-urinare.

·

VK1308 EXTRACT DE MERIȘOR (AFIN ROȘU) 90 CAPSULE MOI
Merișor Vaccinium macrocarpon (afin american) extract concentrat 50:1 din fructe de Cranberry
Vitamina C (Acid ascorbic)
Vitamina E (d-Alfa-Tocoferol)

CANTITATE

%VNR

84 mg
20 mg
2,32 mg / 3 UI

***
25
19

USTUROIUL este o plantă cu multiple calităţi terapeutice cunoscute de multă vreme, având o serie de efecte benefice
pentru organismul uman. Pe lângă rolul deosebit pe care îl are în buna funcţionare a sistemului cardiovascular, usturoiul
posedă un puternic efect antibiotic, contribuie la procesul digestiei şi oferă protecţie faţă de agenţii cancerigeni.
VK958

·

EXTRACT DE USTUROI 1000 MG 90 CAPSULE MOI

Extract (500:1) de usturoi
		
Allicina (echivalent pentru1000mg usturoi proaspăt)

CANTITATE

%VNR

2 mg
1 mg

***
***

Plante medicinale
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SULFORAFAN DIN BROCCOLI este utilizat la tratarea îmbolnăvirilor cauzate de bacteria Helicobacter pylori. Conform
datelor actuale, cele mai multe simptome ale ulcerului gastric sunt generate de bacteria susnumită. Sulforafanul
stimulează producerea în intestine a unor enzime care asigură protecţie împotriva radicalilor liberi, împotriva
substanţelor care deteriorează ADN-ul precum şi împotriva inflamaţiei. Consumul regulat are efecte distrugătoare
asupra bacteriei H. pylori.
VK975

·

SULPHORAPHANE DIN BROCCOLI 400 μG 60 CAPSULE

Concentrat de broccoli (Brassica oleracea var. botrytis)

CANTITATE

%VNR

400 μg

***

EXTRACTUL DE FRUNZE DE MĂSLIN distruge direct virușii și bacteriile din tubul digestiv, dar și de pe traiectul
urinar și respirator. Penetrează celulele deja infectate și blochează replicarea virușilor. Stimulează răspunsul imun la
apariția oricărui microb invadator, distruge protozoarele, bacteriile și alte microorganisme care produc toxiinfecțiile
alimentare. Întărește membrana celulară, făcând celulele sănătoase mai puțin vulnerabile la infecții.
VK976

·

EXTRACT STANDARDIZAT DIN FRUNZE DE MĂSLIN 500 MG 60 CAPSULE

Extract din frunze de măslin (Olea europaea)
standardizat la 15% oleuropeina

CANTITATE

%VNR

500 mg
75 mg

***
***

COLENAT are în compoziție trei substanțe care prin acțiunea lor sinergică ajută la reducerea colesterolului precum și la
întărirea sistemului cardiovascular.
Preparatele din Anghinare au acţiune coleretică, colagogă, antitoxică
hepatică, hipolipemiantă, diuretică, stimulează excreţia colesterolului
prin bilă, scad nivelul de colesterol din sânge şi stimulează pofta de
mâncare.
Extractul de orez roșu fermentat, în combinație cu drojdia Monascus
purpureus, poate contribui, în mod eficient, la reducerea colesterolului,
îmbunătățirea circulației sângelui și a sănătății cardiovasculare.

·

CANTITATE

Extract de Anghinare
Drojdie de Orez-roșu
Biofavonoide din citrice

300 mg
100 mg
80 mg

VK1617 CHOLENAT 60 COMPRIMATE

Plante medicinale
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VK1601
VK1802
VK1207

VK965
VK837

GINKGO BILOBA este cunoscută pentru un efect pozitiv asupra funcționării creierului, ce include vigilența mentală,
îmbunătățirea memoriei, reducerea lipsei de energie și a oboselii mintale. Crește eficiența metabolismului,
regularizează neurotransmițătorii și stimulează nivelul de oxigen din creier. Această plantă blochează și „alipirea”
trombocitelor ce sunt un factor de activare în unele boli ale pielii, cum ar fi psoriazis.

Plante medicinale
VK965

·

GINKGO BILOBA FORTE 120 MG CU ABSORBTIE INDELUNGATA 60 CAPSULE

Extract standardizat din frunze de Ginkgo Biloba
24% ginkgoflavone
6% lactone terpenice
VK837
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·

GINKGO BILOBA 60 MG 90 COMPRIMATE

Extract 24/6 din frunze de Ginkgo Biloba

CANTITATE

%VNR

120 mg
28,8 mg
7,2 mg

***
***
***

CANTITATE

%VNR

60 mg

***

SILIMARINA conține substanțe active care ajută din plin la regenerarea celulei hepatice și la eliminarea toxinelor de
la acest nivel, fiind considerată unele dintre cele mai puternice antihepatotoxice.
Specialiștii au demonstrat că silimarina ajută la îmbunătățirea stării ficatului în cazul hepatitei cronice, a cirozei, a
inflamării canalului bilei și a atacului alcoolului; stimulează sinteza proteinelor şi creşterea celulelor sănătoase ale
ficatului.

·

VK1601 SILIMARINA 500 MG 90 CAPSULE

CANTITATE

%VNR

500 mg

***

VK1207 EXTRACT DE SILIMARINA 30 CAPSULE

CANTITATE

%VNR

Extract din seminţe de Armurariu (Silybi mariani fructus)
din care Silimarina

156,3 mg
125, 04 mg

***
***

Fructe de Armurariu (Silybum marianum)

·

Cea mai frecventă boală în rândul bărbaților care înaintează în vârstă este mărirea prostatei. Problema îi afectează
mai ales pe bărbații trecuți de 40 de ani.
PROSTATE COMPLEX este un complex alcătuit din trei plante medicinale pentru asigurarea funcționării normale a
prostatei. Palmierul pitic și Pufulița cu flori mici sunt folosite pentru menținerea sănătății prostatei, iar Urzica ajută
la tratarea simptomelor tulburărilor de urinare.

·

VK1802 COMPLEX NATURAL PENTRU PROSTATA 60 CAPSULE
Extract de Urzică
Extract de Palmier pitic
Extract de Pufulița-cu-flori-mici

CANTITATE

%VNR

200 mg
200 mg
150 mg

***
***
***

Plante medicinale

www.vitaking.ro

30

VK1315
VK1409

VK1625

VK1603

VK1211

GYMNEMA SYLVESTRE
reduce efectul metabolic al zahărului, împiedicând ca în
procesul de digestie intestinele să asimileze moleculele de zahăr. Este una dintre metodele cele mai fireşti pentru a
obţine şi a menţine o glicemie normală, contribuie la menţinerea unui nivel de colesterol sănătos.

·

VK1625 GYMNEMA SYLVESTRE 400 MG 90 CAPSULE
Gymnema Sylvestre, frunze

CANTITATE

%VNR

400 mg

***

Plante medicinale
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GYMNEMAX este un produs complex având o compoziţie puternică care vine în ajutorul celor care urmăresc cure
pentru reglarea glicemiei. Are în compoziție trei plante medicinale: scorţişoară, frunze de Gymnema Sylvestre şi frunze
de Dud alb. Mulţumită efectelor benefice ale acestora, Gymnemax reglează cantitatea de zahăr în sânge, contribuie
la metabolizarea carbohidraţilor, ajută la menţinerea unui grad sănătos al poftei de mâncare, reduce valorile glicemiei
prin inhibarea şi reducerea absorbţiei glucozei după masă, la nivelul intestinului subţire. De asemenea îmbunătăţește
metabolismul glucidic şi promovează secreţia de insulină.

·

VK1315 GYMNEMAX 60 CAPSULE
Gymnema Sylvestre, frunze
din care acid gymnemic
Scorțișoară (Cinnamonum cassia)
Dud alb, frunze (Morus alba)

CANTITATE

%VNR

250 mg
25 mg
250 mg
250 mg

***
***
***
***

RHODIOLA ROSEA este unul dintre cei mai cunoscuți adaptogeni, susține adaptarea organismului și psihicului la
schimbări de mediu, de temperatură, la modificări de ordin hormonal sau în afecțiuni emoționale cum ar fi depresiile
ușoare, anxietatea, stresul.

·

VK1409 RHODIOLA 400 MG 60 CAPSULE
Rădăcină de Rhodiola rosea

CANTITATE

%VNR

400 mg

***

MACA este un afrodisiac puternic atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Se pare că Maca ajută sistemul endocrin şi
favorizează producerea naturală de către ovare şi alte glande endocrine (suprarenale, pancreas, tiroidă) a hormonilor
necesari, contribuind la obţinerea unui echilibru funcţional al organismului.

·

VK1603 MACA 500 MG 90 CAPSULE

CANTITATE

%VNR

Maca rădăcină pudră (Lepidium meyenii)

500 mg

***

PALMIERUL PITIC este folosit în scopuri terapeutice în primul rând pentru a trata hiperplazia benignă de prostată sau
prostatită la bărbați. Cu toate acestea palmierul pitic s-a dovedit eficient și pentru tratarea unor condiții medicale la
femei.

·

VK1211 EXTRACT DE PALMIER PITIC 540 MG 90 CAPSULE
Extract de Palmier pitic (Serena repens)

CANTITATE

%VNR

540 mg

***

Plante medicinale
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VK1212

VK1207

VK1305

GANODERMA LUCIDUM este cea mai populară şi mai favorizată dintre ciupercile medicinale ale zilelor noastre. Este
apreciată de mii de ani şi apare în terapiile ţărilor estice datorită benefiiciilor aduse sănătăţii umane. În China este
cunoscută şi folosită de 4000 de ani în medicina populară. Contribuie la protecţia imunitară naturală, ajută digestia și
contribuie la menţinerea circulaţiei sângelui sănătos.

·

VK1721 EXTRACT DE GANODERMA 400 MG 60 CAPSULE
Extract de Ganoderma Lucidum

CANTITATE

%VNR

400 mg

***

ROINIȚA este un excelent calmant pentru sistemul nervos, folosirea ei fiind asociată cu limpezirea memoriei şi cu
longevitatea. Este un remediu eficient contra bolii Alzheimer.

·

VK1212 ROINITA (LEMON BALM) 500 MG 60 CAPSULE
Roiniţa (Melissa officinalis)

CANTITATE

%VNR

500 mg

***

Plante medicinale
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CURCUMA poate fi folosită în tratarea diverselor probleme digestive cum ar fi indigestia, balonarea, sau dispepsia.
Această plantă poate fi benefică de asemenea persoanelor care suferă de boli inflamatorii cum ar fi colita ulceroasă.
Datorită capacității de a reduce inflamația, curcuma poate fi benefică și persoanelor care suferă de osteoartrită.

·

VK1305 CURCUMA 720 MG 60 CAPSULE
Turmeric (Curcuma longa)

CANTITATE

%VNR

720 mg

***

EXTRACTUL DIN SÂMBURE DE STRUGURI asigură nutriţia ţesuturilor prin îmbunătăţirea circulaţiei şi oxigenarea
acestora. Este eficient ca adjuvant în prevenirea şi tratarea varicelor datorită efectelor de stabilizare şi întărire a
pereţilor venoşi, reducerea vâscozităţii sângelui şi fragilităţii capilarelor.
Reduce eficient cantitatea de radicali liberi, prevenind degradarea celulară şi apariţia semnelor bătrâneţii. Prin
reducerea fragilităţii capilare şi prin conţinutul de substanţe nutritive, produsul este util în afecţiunile oculare.

·

VK1207 SAMBURI DE STRUGURI 400 MG (RESVERATROL) 90 CAPSULE
Pulbere din sâmburi și coajă de struguri (Vitis vinifera), raport 9:1

CHLORELLA creşte în apele dulci din sud-estul Asiei şi din Australia, această specie de
algă fiind o adevărată forţă a naturii datorită conţinutului foarte mare de clorofilă (cel mai
mare din regnul vegetal) şi alte principii active, în ciuda dimensiunilor sale microscopice.
După ce a devenit una dintre cele mai studiate specii medicinale din lume, Chlorella se
bucură de prima recunoaștere ca medicament odată cu primele zboruri spaţiale ale
NASA, ea fiind o componenţă esenţială a dietei cosmonauţilor.
Astfel, chlorella îi ajută pe cosmonauţi să-şi păstreze tonusul muscular în condiţii de
imponderabilitate, le asigură o anumită protecţie la radiaţiile din afara atmosferei
pământului, dar şi la câmpurile electromagnetice produse de aparatura de la bordul na
velor.
Conţine betacaroten, calciu, iod, fier, magneziu, fosfor, potasiu, zinc, biotină, carotenoizi,
acizi grași esențiali, acid folic, inositol, acid paraaminobenzoic (PABA), acid pantotenic,
proteine, toţi aminoacizii esențiali, acizi nucleici ADN si ARN şi vitaminele A, C, B1, B2, B3,
B5, B6, B12, E şi K. Și toate acestea în cantități impresionante.

·

VK1619 CHLORELLA 200 COMPRIMATE
Chlorella (Chlorella vulgaris)

CANTITATE

%VNR

400 mg

***

Plante medicinale
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VK977
VK986

VK1322
VK945

AFINUL NEGRU, fiind bogat în glicozide antocianice, este folosit ca adjuvant în afecţiuni vasculare, având efect
favorabil asupra circulaţiei sangvine. Este utilizat cu succes ca dezinfectant al căilor urinare. Este o alternativă în
ameliorarea clinică și biochimică a diabetului zaharat, benefic în afecțiuni oftamologice.
VK986

·

AFIN NEGRU 470 MG 90 CAPSULE

Afin (Vaccinium myrtillus)

CANTITATE

%VNR

470 mg

***

Plante medicinale
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SCORȚIȘOARA echilibrează glicemia, stimulând insulina, şi joacă un rol important în prevenirea diabetului. Se
clasează printre alimentele ce conţin cei mai mulți antioxidanţi.
Scorțișoara reduce semnificativ nivelul de lipide din sânge, mai ales în cazul persoanelor cu diabet de tip 2. În cadrul
unui studiu, participanților le-au fost administrate 1,3 până la 6 grame de scorțișoară pe zi, timp de 40 de zile. În
rândul celor 60 de voluntari, trigliceridele au fost reduse între 23 și 30%, iar colesterolul rău cu 7-27%. Colesterolul
total a fost redus cu 12-26 de procente.
VK977

·

SCORȚIȘOARĂ 375 MG 90 CAPSULE

Scorţişoară (Cinnamomum cassia)

CANTITATE

%VNR

375 mg

***

ECHINACEA sporește abilitatea celulelor de a distruge bacteriile, de a inhiba virusurile și de a activa alte răspunsuri
și reacții de imunizare a organismului.
Conform unei metaanalize publicate în prestigiosul Jurnal Lancet Boli Infecțioase, Echinacea poate preveni 58% din
cazurile de răceală și poate reduce durata bolii cu 1-4 zile.
Rezultatele remarcate de cercetători sunt spectaculoase. Combinația dintre vitamina C și Echinacea reduce incidența
răcelii cu 86%, Echinacea simplă reduce cu 65%, iar atunci când pacienții au fost inoculați direct cu un rinovirus,
Echinacea a redus riscul de a dezvolta răceală cu 33%.
VK945

·

EXTRACT DE ECHINACEA 250 MG 90 CAPSULE

Extract de Echinacea (Echinacea purpurea),
corespunde unei cantități de 1000 mg de Echinacea măcinată

CANTITATE

%VNR

250 mg

***

SPIRULINA reduce colesterolul, protejează sistemul imunitar, stimulează absorbţia mineralelor. O adevărată sursă
de viaţă, spirulina energizează şi protejează împotriva gripei şi răcelii, herpesului, grăbeşte vindecarea în boli precum
pojarul, oreionul.
Conţinutul ridicat de vitamina B12 contribuie la dezvoltarea şi menţinerea sănătăţii ţesutului nervos. Spirulina este
bogată şi în beta-caroten care odată ajuns în organism este transformat în vitamina A, element esenţial în buna
dezvoltare a sistemului imunitar, şi pentru o vedere bună.

·

VK1322 SPIRULINA 500 MG 200 COMPRIMATE
Spirulina (Arthrospira platensis)

CANTITATE

%VNR

500 mg

***

Coenzima Q-10
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Q-10
COENZIMA Q10 este o substanţă pe care - într-o cantitate
mai mică sau mai mare - o produce fiecare organism
viu. Așa cum arată si denumirea, este necesară pentru
funcţionarea unei enzime.
Coenzima Q10 se găseşte aproape în fiecare parte a
organismului. În cea mai mare cantitate se găseşte în
inimă, în rinichi, în ficat şi în glanda suprarenală. Odată
cu înaintarea în vârstă, producerea acestei enzime
scade. În organism, sistemul imunitar şi inima depind
în cea mai mare măsură de cantitatea coenzimei Q10 şi
bineînţeles acestea două vor fi afectate în primul rând de
scădere coenzimei, ca fenomen însoţitor al procesului de
îmbătrânire.
Coenzima Q10 de la Vitaking este o formulă naturală, extrasă din drojdie fermentată. Putem să amânăm procesul de
îmbătrânire prin adoptarea unei diete bogate în coenzima Q10 şi prin suplimentarea acestui antioxidant miraculos.
VK831

·

COENZIMA Q10 NATURALĂ 60MG 60 CAPSULE MOI

Coenzimă Q10

CANTITATE

%VNR

60 mg

***

Coenzima Q-10
VK966
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·

COENZIMA Q10 NATURALĂ 100MG 30 CAPSULE MOI

Coenzimă Q10

CANTITATE

%VNR

100 mg

***

CARDIOLIC este compus din patru elemente esențiale, fiecare contribuind la menținerea sănătății inimii și a sistemului
sanguin. Fiecare capsulă Cardiolic conține în cantități mari Omega3, Coenzima Q10, extract de usturoi fără miros și
L-Carnitină.
Omega 3 – un antioxidant puternic. Cercetătorii au demonstrat că grăsimile Omega-3 din suplimente de ulei de peşte
scad în mod eficient nivelurile de molecule de adeziune care circulă în vasele de sânge astfel reducând riscul de
ateroscleroză și contracarând acţiunea pro-carcinogenică.
Coenzima Q10 – vitală pentru inimă. Coenzima Q10 naturală este extrasă din drojdie fermentată. Pe măsură ce
îmbătrânim producția naturală a coenzimei Q10 scade din ce în ce mai mult, mai ales la nivelul inimii. CoQ10 ajută şi
protejează inima în multe moduri, inclusiv participând la reducerea tensiunii arteriale
înalte și prevenirea oxidării colesterolului LDL. Eficacitatea și siguranța CoQ10 în
tratamentul insuficienţei cardiace congestive a fost bine stabilită prin numeroase
studii. Un studiu recent a constatat, de asemenea, că această coenzimă poate mări
șansele de supraviețuire după un stop cardiac și preveni alte atacuri ulterioare.
Extract de usturoi – menține o inimă sănătoasă. Un nou studiu din China, Universitatea
de Medicină din Taiwan, a constatat că uleiul de usturoi previne cardiomiopatia, cel
mai frecvent tip de bolă cardiacă responsabilă pentru decesele legate de diabetul
zaharat, şi poate ajuta la prevenirea bolilor de inimă chiar nepermițând formarea
acestora niciodată.
L-Carnitina – un ajutor în sănătatea cardiacă și recuperarea după efort. Această ajută
la îmbunătăţirea utilizării oxigenului la pacienții bolnavi de inimă și îmbunătățește
performanțele atletice și rezistența. Poate proteja împotriva bolii Alzheimer, sau
încetini evoluţia acesteia. Efectul L-Carnitinei este simţit la pacienții bolnavi de inimă
care fac exerciții fizice şi suferă de dureri la nivelul pieptului.

·

VK1206 CARDIOLIC 60 CAPSULE MOI
Ulei de pește
din care DHA / EPA
Coenzimă Q10
L-carnitină
Ulei de usturoi (Allium sativum)

CANTITATE

%VNR

800 mg
167 mg / 333 mg
60 mg
20 mg
2 mg

***
***
***
***
***

Omega-3
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OMEGA-3
OMEGA-3 stimulează metabolismul și activitatea funcțională a sistemului nervos. Are în
compoziție acizi grași nesaturați cu lanțuri
lungi de atom de carbon, cei mai importanți
fiind acidul eicoso-penta-enoic (EPA) și acidul
docoso-hexa-enoic (DHA), care sunt implicați
în sinteza prostaglandinelor, reglatoare a
numeroase procese biochimice.
Prostaglandinele sunt implicate în răspunsul
imun, funcționarea corespunzătoare a aparatului
cardiovascular, reduc nivelul colesterolului și al
trigliceridelor, împiedică agregarea trombocitară,
scăzând astfel riscul de ateroscleroză, hipertensiune arterială și infarct miocardic.
VK938

·

OMEGA 3 FORTE - ULEI DE PEȘTE NATURAL 1200MG 90 CAPSULE MOI

Ulei de peşte
EPA (Acid eicosapentaenoic)
DHA (Acid docosahexaenoic)

CANTITATE

%VNR

1200 mg
216 mg
144 mg

***
***
***

Suplimente naturale
VK949
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OMEGA 3 NATURAL PENTRU COPII 500MG

Ulei de peşte
EPA (Acid eicosapentaenoic)
DHA (Acid docosahexaenoic)
Vitamina E

· 100 CAPSULE MOI

CANTITATE

%VNR

500 mg
150 mg
100 mg
1 mg

***
***
***
8

MELATONINA este un somnifer natural. Spre deosebire de somniferele clasice, melatonina creează un somn natural,
de durată, ajutându-vă să vă treziți odihnit și înviorat.
Există mai multe lucruri care pot afecta nivelele de melatonină din corp, iar vârsta este
unul dintre ele. Pe masură ce oamenii îmbătrânesc, incidența tulburărilor de somn
crește, sugerând faptul că refacerea nivelului acestui hormon ar putea fi de ajutor.
VK819

MELATONINĂ 5MG

Melatonină

· 60 COMPRIMATE

CANTITATE
5 mg

BACTERIA ACIDOPHILUS joacă un rol important în
crearea unui mediu defavorabil dezvoltării agenţilor
patogeni, cum ar fi de exemplu, micrococi, clostridii,
şi diferiţi colibacili, respectiv ciupercile (fungii). Ajută
la procesarea cazeinei, a aminoacizilor, a grăsimilor
şi a lactozei, jucând un rol important şi în sinteza
vitaminelor B.
Antibioticele administrate pe cale orală distrug flora
intestinală utilă, şi din acest motiv Acidophilusul este recomandat în special în perioada şi după
tratamentul cu antibiotice.
În stare naturală, Acidophilus-ul se regăseşte în laptele bătut. Nu se găseşte în
chefire şi iaurturi minune, supuse tratamentului termic.
VK972

ACIDOPHILUS

· 60 CAPSULE

Lactobacillus acidophilus (1 miliard de celule vii)

CANTITATE
7,67 mg

Suplimente naturale

VK970
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VK815

VK1301
VK971

L-Carnitina – un ajutor în sănătatea cardiacă și recuperarea după efort. Această ajută la îmbunătăţirea utilizării
oxigenului la pacienții bolnavi de inimă și îmbunătățește performanțele atletice și rezistența. Poate proteja împotriva bolii
Alzheimer, sau încetini evoluţia acesteia. Efectul L-Carnitinei este simţit la pacienții bolnavi de inimă care fac exerciții
fizice şi suferă de dureri la nivelul pieptului.
VK970

·

L-CARNITINĂ 500MG 100 COMPRIMATE

L-Carnitină

CANTITATE

%VNR

500 mg

***

Suplimente naturale
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CLA PLUS conţine patru ingrediente special selectate, care contribuie eficient la obţinerea rezultatelor din curele de
slăbire. Cele patru componente pot da rezultate şi separat, utilizarea lor combinată duce la sporirea eficienţei acestora.
L-Carnitina ajută la arderea grăsimilor, eliberarea de energie şi îmbunătăţeşte rezistenţa muşchilor la efort.
Puterea ceaiului verde stă în polifenolii pe care îi conţine, în special cel numit epigalocatechin galat (EGCG). Acesta este
un antioxidant extrem de puternic. Nu numai că încetineşte creşterea tumorilor, ci omoară şi celulele cancerigene fără
să dăuneze ţesutul sănătos, ajută organismul să ardă calorii. De asemenea reduce eliberarea de carbohidraţi în corp,
prevenind creşterea accentuată a nivelului de zahăr din sânge.
Zeci de ani de studii asupra acidului linoleic conjugat (CLA) au indicat că poate schimba structura corpului prin reducerea
grăsimii corporale şi prezervarea masei musculare, ajutând astfel organismul să slăbească în condiţiile păstrării masei
musculare normale şi astfel dând organismului şansa de a arăta mai bine şi de a fi mai sănătos.
Lecitina, pe lângă efectele antioxidante și de prevenire a creșterii colesterolului mai este considerată ca fiind o substanţă
care ajută în arderea grăsimilor.

·

VK1301 CLA PLUS 90 CAPSULE MOI
CLA (Acid linoleic conjugat)
Extract de ceai verde (33%)
L-carnitină
Lecitină din soia

CANTITATE

%VNR

400 mg
200 mg
100 mg
20 mg

***
***
***
***

SUPLIMENTUL NATURAL PĂR, PIELE ȘI UNGHII conține elemente care au un efect benefic asupra pielii, părului și a unghiilor.
VK971

·

PĂR, PIELE ȘI UNGHII 30 COMPRIMATE

MSM
Extract de coada calului (Equisetum arvense)
Clorhidrat de L-Cysteina
Colină
Inozitol
PABA

CANTITATE

%VNR

700 mg
250 mg
100 mg
50 mg
25 mg
25 mg

***
***
***
***
***
***

LECITINA, pe lângă efectele antioxidante și de prevenire a creșterii colesterolului mai este considerată ca fiind o
substanţă care ajută în arderea grăsimilor.
VK815

·

LECITINA FORTE 1200MG 100 CAPSULE MOI

Lecitina de soia (Glycine hispida)

CANTITATE

%VNR

1200 mg

***

Suplimente naturale
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VK1612
VK1615

VK1613
VK1614

ECHINAX - FORMULĂ COMPLEXĂ CU MINERALE ȘI EXTRACTE DIN PLANTE - 200 ML

Suplimente naturale
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·

VK1612 APPETITO - FORMULA COMPLEXĂ CU EXTRACT DE POLEN ȘI EXTRACTE DIN PLANTE 200ML

Are în componență plante cu proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, special concepută pentru creşterea
poftei de mâncare la copii:
POLEN
FIEREA PĂMÂNTULUI
EXTRACT DE GERMENI DE GRÂU

GHINȚURA-GALBENĂ
SCHINDUF

·

VK1615 ECHINAX - FORMULĂ COMPLEXĂ CU MINERALE ȘI EXTRACTE DIN PLANTE 200 ML

Produsul are în componență plante și minerale cu proprietăți curative recunoscute în medicina naturistă, special
concepută pentru a lupta împotriva afecțiunilor căilor respiratorii superioare, alergii și astm:
SOC
GINSENG SIBERIAN
ECHINACEEA

FRUCTE DE MĂCEȘ
CUPRU
ZINC

·

VK1614 VITEMIX - SIROP MULTIVITAMINE DIN PLANTE 200ML

Sirop gustos din extracte de plante, cu vitaminele C, D3, E și complex de vitamine B. Complexul de vitamine B include o
serie de șapte vitamine solubile în apă, esențiale pentru organism:
COMPLEX DE VITAMINE B
VITAMINA C
VITAMINA D
VITAMINA E

EXTRACT DE GERMENI DE GRÂU
FRUCTE DE MĂCEȘ
EXTRACT DE MORCOVI
BETACAROTEN

·

VK1613 IMMUNO - SIROP MULTIVITAMINE CU MINERALE ȘI EXTRACTE DE PLANTE 200 ML

Sirop gustos pentru întărirea sistemului imunitar ai celor mici cu Astragalus şi Ginseng siberian:
ASTRAGALUS
GINSENG SIBERIAN
FRUCTE DE MĂCEȘ
VITAMINA B6

VITAMINA E
CUPRU
ZINC
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