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                                        Vita Aktiv                                                            

                               
Kód: 80301 
 
 
Mi a Vita Aktiv? 
A Vita Aktiv egy tartósítószermentes, természetes termék 21 féle zöldség- és 
gyümölcs koncentrátumból, 10 féle vitamin hozzáadásával. 
 
Mi szól a Vita Aktiv alkalmazása mellett? 
A bioaktív növényi hatóanyagok erısítik az emberi immunrendszert és 
megszabadítják a testet a szabad gyököktıl. Emellett aktiválják az anyagcserét 
és az emésztést. A megfázásnak, náthának kevesebb az esélye, frissebbnek 
érzed magad és ezzel együtt teljesítıképességed is fokozódik. A napi táplálkozás 
a Vita Aktivval illetve a benne található másodlagos növényi anyagokon keresztül 
kiegészül. A másodlagos növényi anyagokat csak a növények képesek elıállítani 
saját védelmükre, így ezeket az anyagokat csak a táplálkozás utján tudjuk a 
szervezetbe juttatni. 
Ezek az anyagok összekapcsolódnak 10 fontos vitaminnal, így támogatják a 
védekezı rendszert. 
A Vita Aktiv tisztán növényi alapú. 
 
Mi a  Vita Aktiv napi adagjának mértéke? 
Javasolt napi adagja 1 teáskanál (5 ml). 
A Vita Aktiv kitőnı íző desszertként is joghurttal, ostyával vagy süteménnyel. De 
vízzel hígítva, szörpként is fogyasztható. 
Egy felnıtt ember havi adagja 5 ml x 30 nap. 
 
Milyen hatások érvényesülnek a Vita Aktivban? 
A karotinoid (sárgarépa, fekete szeder, paradicsom) csökkenti a tüdı-, bır-, 
gyomor-, vastagbéldaganatok kialakulási kockázatát. Csökkentik továbbá a szív- 
és érrendszeri betegségek elıfordulási arányát és jó hatással vannak a 
koleszterinszintre is. A C vitaminnal együtt fogyasztott nagyobb mennyiségő béta 
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karotin (sárgarépa, ıszibarack, homoktövis) a szürke hályog megelızésében 
játszik fontos szerepet. 
Az anthocyan, mely a piros gyümölcsökben fordul elı leginkább (kék szılı, 
fekete ribizli, meggy, cseresznye, boysen szeder) a bélrák ellen hatásos. A 
polyphenol (csipkebogyó, ringló szilva, zöldségek) megelızi a rák kialakulását, 
valamint védi a sejteket a szabad gyököktıl (magas reakciójú oxigénmolekulák), 
amelyek idıvel elpusztítják a sejtfalakat és végül burjánzásnak indulnak. 
A flavonoidok, mint természetes erejő antioxidánsok erısítik az immunrendszert, 
csökkentik a szív- és érrendszeri problémákat valamint a daganatos 
betegségeket. 
A C vitamin (citrom, ringló szilva) véd a szív- és érrendszeri betegséggel 
valamint a rákkal szemben. Erısíti az artériák kollagén szerkezetét, csökkenti a 
koleszterinszintet és a vérnyomást, megakadályozza a vérrögképzıdést. 
Csökkenti a szívinfarktus és koszorúér betegségek kockázatát. 
A Vita Aktivban megtalálható egyéb értékes vitaminok, ásványi anyagok és 
nyomelemek hozzájárulnak az egészséges életmód és táplálkozás kialakulásához.  
 

A gyümölcsök és zöldségek ereje: 
 
Alma  B5 vitamin és másodlagos növényi anyagok 
Sárgabarack K vitamin 
Arónia  C vitamin és fontos másodlagos növényi anyagok 
Boysen-szeder B3 vitamin és anthocyane 
Fekete szeder karotin 
Eper  magas E vitamin és B12 tartalom 
Csipkebogyó polyphenol 
Áfonya  B5 vitamin és másodlagos növényi anyagok 
Málna  K vitamin és B3 vitamin 
Bodza  B2 vitamin és másodlagos növényi anyagok 
Sárgarépa a karotin legfontosabb szállítója 
İszibarack bétakarotin 
Ringló szilva C vitamin és polyphenol 
Homoktövis bétakarotin és B6 vitamin 
Cseresznye B3 vitamin és másodlagos növényi anyagok 
Szilva  E vitamin és másodlagos növényi anyagok 
Fekete ribizli B5 vitamin és másodlagos növényi anyagok 
Paradicsom karotin és folsavak 
Kék szılı   értékes anhocyane 
Citrom   C-vitamin 
Meggy              E vitamin 
 

 
Mibıl áll a Vita Aktiv? 
A Vita Aktiv 21 féle gyümölcs- és zöldség koncentrátumából és 10 féle vitaminból 
áll. Vitaminok: D, E, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsav, Pantotensav, Biotin. 
Friss gyümölcs és zöldség karotin, ásványi anyagok, nyomelemek mint a 
nátrium, kálium, magnézium, kalcium, mangán, vas, réz, cink, foszfor, klorid és 
sok más. 
 
Hogyan állítják elı az egyes anyagokat a Vita Aktivban? 
Kiváló minıségő elıállítási eljárással kipréselik a gyümölcs és zöldségfajtákat, 
majd vákummal kivonják belıle a vizet. 
Ez egy különösen kíméletes eljárás. 
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A Vita Aktiv aktív és magas koncentráltságú préselt lé. 
 
Mi a különbség a biOxan és a Vita Aktiv között? 
 
A biOxan elıállításának célja: Aktív sejtvédelem! 
Az antioxidánsok speciális kombinációja, mint az A, C, E vitaminok, a Q10 és a 
cink fontos, elemi sejtvédelmet nyújtanak. 
 

A Vita Aktiv bioaktív növényi anyagokból épül fel az egészséges immunrendszer 
védelmében! 
 
A  Vita Aktiv összetevıi:  
különbözı gyümölcs- és zöldségkoncentrátum (95%) (vörös szılı, alma, meggy, 
bodza, fekete ribizli, csipkebogyó, eper, szeder, sárgarépa, kökény, áfonya, 
fekete berkenye, szilva, piros ribizli, homoktövis, citrom, ıszibarack, 
kajszibarack, málna, boysen-szeder, paradicsom) szılıcukor, E-vitamin acetát, 
emulgeálószer: napraforgó lecitin, niacin, kalcium-D-pantotenát, B12-vitamin, 
biotin, D3 vitamin-koleckalciferol, B6-vitamin-hidroklorid, B1-vitamin-hidroklorid, 
B2-vitamin, folsav 
 

Hatóanyagok 100 ml-ben napi adagonként (5 ml) %RDA* 

Niacin (NE) 320 mg 16 mg 100% 
E vitamin (α TE) 240 mg 12 mg 100% 
Pantotensav 120 mg 6,0 mg 100% 
B2 vitamin 28 mg 1,4 mg 100% 
B6 vitamin 28 mg 1,4 mg 100% 
B1vitamin 22 mg 1,1 mg 100% 
Folsav 4000 µg 200 µg 100% 
Biotin 1000 µg 50 µg 100% 
D3 vitamin 100 µg 5 µg 100% 
B12 vitamin 50 µg 2,5 µg 100% 

 
* a felnıttek számára ajánlott napi bevitel 
 
 
Javasolt fogyasztása: naponta egyszer étkezés elıtt vagy alatt egy 
teáskanállal (5 ml). A Vita Aktív magában, italként vízzel hígítva, vagy 
joghurtban, desszerttel, müzliben elkeverve fogyasztható. 
 
A megfelelı hatás elérése érdekében a hosszú távú alkamazás ajánlott, hogy az 
értékes bio-aktív anyagok megfelelıen kifejtsék hatásukat. 
 
Figyelmeztetés: Az ajánlott mennyiséget ne lépje túl. Az étrend-kiegészítı a napi 
vegyes étrendet és az egészséges életmódot nem helyettesíti A termék 25 °C 
alatt és kisgyermekek elıl elzárva tárolandó! Használat elıtt felrázandó , 
felbontás után 4 hétig hőtıszekrényben. 
 
Nettó tömeg: 150 ml  
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                                           Partnereink terméktapasztalatai 
 
 
„Tanulóknál éberség, segít az éjszakába nyúló tanulásba. Reggelente minden 
személy alig várja, hogy megihassa napi adagját, mintha egy drog lenne már 
annyira függnek tıle, kedvezı, élénkítı hatása és finom íze miatt. A munkába 
járóknak szellemi frissességet nyújt, a fokozott figyelmet elısegíti. Nagyon 
kedvezıen hat a kiválasztásra, normalizálja a székletet, méregtelenít, krónikus 
hasmenésőeknek akár székrekedésbe szenvedıknek.  
Sovány embereknél, akik rendesen táplálkoznak és soha nem tudtak hízni, 
elindult egy súlyfelszedési folyamat. Az ellenpélda is igaz erre, mivel az 
emésztést elısegíti, a kiválasztást is befolyásolja, ezáltal fogyás is 
megfigyelhetı.  Sajnos minden második nı ebben szenved.” 
/Kuglerné Bödı Tünde, Kaposvár/ 
 
 
„Lányom anno koraszülött volt. Mostanra ugyan felnıtt, de ısszel és tavasszal 
állandó felsılégúti megbetegedéssel küzdött. Három üveg Vita Aktív 
(szünetekkel) elfogyasztása után a betegség egészen könnyő lefolyásúvá 
szelídült, és alig fordul elı.” 
/Goronné Baja Ildikó, Budapest/ 
 
 
„Az egyik barátnım férjének a hátán volt egy anyajegy, amely kifakadt, és rákot 
diagnosztizáltak nála. Mivel kemoterápiás kezelésben részesült, az 
immunrendszere nagyon legyengült. Elkezdte szedni a Vita Aktivot, és kb. három 
hetes fogyasztása után ismét vérvételre ment, melynek eredménye legjobb 
várakozásaikat is felülmúlta, hiszen az eredménye javult, pedig már azt is nagy 
lépésnek tartották volna, ha csak stagnál.” 
/Könczöl Brigitta, Felsıörs/ 
 
 
„Az Aloe Vera ivó gél és a Vita Aktív segítettek a kellı mennyiségő tápanyag 
bevitelére, mert ilyenkor a fokozottabb terhelés miatt a vitaminokra is sokkal 
nagyobb szükség van, mint a hétköznapi életben. Tegnap volt az országos nyílt 
karate verseny, amin szuper nehézsúlyban elsı helyezést értem el. Az 
edzıtársaimnak ajánlottam ezeket a termékeket, akik szintén szeretnék 
kipróbálni, ezért rendeltek tılünk néhányat.”  
/Orehovszki Csaba, Sátoraljaújhely/ 
 
 
Partnereink kérdezték:  

Kisgyermekek alkalmazhatják e a Vita Aktivot, ha igen mennyi idıs kortól? 
A Vita Aktivot már 3 hónapos kortól javasoljuk, természetesen, nem a felnıttek számára 
(1 teáskanál - 50 ml) szükséges adagban, hanem csökkentve és üvegbıl adagolva. 
 


