WELLLAB — LABORATÓRIUM
ZDRAVIA, KRÁSY A POHODY
Ekologický prístup ku zdraviu

K čomu slúžia produkty WELLLAB?

V zrýchlenej dobe moderných technológií
spoločnosť GREENWAY venuje veľkú
pozornosť vytváraniu bezpečného
prostredia a ponúka vysoko kvalitné
ekologické produkty pre domácnosť, krásu
a zdravie. Rad WELLLAB predstavuje širokú
škálu komplexných prípravkov, ktoré vám
umožnia účinne starať sa o svoje zdravie
vďaka ekologickej preventívnej
starostlivosti, významne predĺžiť aktívne
obdobie života a vyzerať stále mladistvo.

— Regenerácia zdravia.
— Posilnenie imunity.
— Zníženie rizika rozvoja chronických ochorení.
— Očista organizmu a detoxikácie.
— Udržanie optimálnej hmotnosti.
— Zvýšenie výdrže a energie.
— Ochrana pred stresom.
— Uchovanie krásy a mladosti.

Ako a kedy užívať
doplnky stravy?
Komplexné prípravky rady WELLLAB sa
vzájomne a ideálne dopĺňajú.
Dôležité zložky, ako sú, vitamíny a minerály,
by mali byť v našej strave prítomné neustále.
Pre korekciu porúch jednotlivých orgánov a
systémov v tele je vhodné pravidelné užívanie špeciálních
vhodne zvolených doplnkov stravy.
Pre vaše pohodlie môžete využiť hotové riešenie
od nášho odborníka.

Prečo práve
WELLLAB?
Značka WELLLAB v sebe spája všetky potrebné
látky pre zdravie a pohodu.
Naše výhody
•
Ekologický prístup k uzdraveniu organizmu.
•
Optimálne kombinácie účinných látok a ich
dávkovanie.
•
Jedinečné zloženie na báze rastlinných zložiek
s preukázanou účinnosťou.
•
Čistá etiketa: bez oxidu titaničitého, bez farbív, bez
umelých aróm.
•
Ekologické fľaštičky z tmavého skla a obaly
z recyklovateľného kartónu.
•
Zhoda s farmaceutickým štandardom GMP.
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Doplnok stravy

WELLLAB ANTISOR
VIACÚROVŇOVÁ ANTIOXIDAČNÁ OCHRANA

NA ČO ?
•
•
•
•

Na udržanie zdravej pokožky a ochrane pred predčasným starnutím.
Na zlepšenie regeneračných procesov.
Na posilnenie ciev a kapilár.
Na podporu imunity a antivírusovej ochrane.

PRE KOHO?
• Osoby, ktoré zažívajú významný fyzický, emocionálny a vizuálny stres.
• Osoby, vystavené vysokému riziku nedostatku antioxidantov (fajčiari, ľudia
žijúci vo veľkomestách).
• Osoby, ktoré chcú zvýšiť účinnosť kozmetických procedúr.
• Osoby, ktoré chcú posilniť svoju imunitu v období vysokej vírusovej
záťaže.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK
Antioxidanty vytvárajú viacúrovňový obranný systém proti voľným radikálom, ktorý svojim
synergickým pôsobením spomaľuje predčasné starnutie.

ZLOŽENIE 1 KAPSULE
Názov
L-glutamin

Obsah, mg
120

Šípok (plody)

110

Hroznové semienka (extrakt)

100

Tokoferol acetát (vitamin E)

50

Citrát zinočnatý

32

Beta-karoten

12

Asparaginát medi

7,5

Retinol acetát (vitamin A)

4,65

Pomocné komponenty: želatinová tobolka, laktóza, talek
Е553, stearát vápenatý Е470, Glycerin Е422.

L-glutamín zvyšuje aktivitu syntézy bielkovín, je nevyhnutný na vylučovanie amoniaku z organizmu a
podieľa sa na syntéze glutatiónu. Meď je kofaktorom su-peroxiddismutázy. Hroznové semienka
urýchľujú vylučovanie odpadových látok z bunky. Šípok stimuluje nešpecifickú odolnosť organizmu a
spolu so zinkom zvyšuje aktivitu imunitného systému v boji proti vírusom. Vitamíny A a E pomáhajú
zlepšovať regeneračné a ozdravné procesy, posilňujú cievne steny a zvyšujú pružnosť ciev.
Spôsob užívania: Dospelí užívajú 1 kapslu denne s jedlom. Doba podávania je 1
mesiac.
Ďalej odporúčame: Welllab Lysine, Welllab Hondrolux.
Užitie 2 kapsulí (doporučená denná dávka) zaistí príjem: vitamin E — 25
mg — 208 %, zinek — 10 mg — 100 %, měď — 1,25 mg — 125 %, vitamin A
— 0,8 mg — 100 %.
Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.
# 07002EU / 40 kapsulí po 600 mg
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Doplnok stravy

WELLLAB CARDIO
ENERGIA SRDCA

NA ČO ?
• Na kompenzáciu nedostatku živín, potrebných pre správnu funkciu
srdcového svalu a správny srdcový rytmus, v strave.
• Na zníženie únavy a nervového napätia.
• Na udržanie vysokej hladiny energie a výkonnosti.

PRE KOHO?
• Osoby s ochorením srdca a ciev.
• Osoby patriace do rizikovej skupiny pre rozvoj kardiovaskulárnych
ochorení (v dôsledku fajčenia, sedavého spôsobu života, nadmernej
telesnej hmotnosti, konzumácia alkoholu).
• Osoby vystavené stresu, vysokej emočnej a fyzickej záťaži.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK
Taurín a koenzým Q10 zlepšujú funkciu srdcového svalu a zvyšujú jeho odolnosť voči
stresu. Hloh má mierne kardiotonické a sedatívne účinky, tlmí vazospazmy, zlepšuje
prekrvenie srdca a mozgových ciev. Rutín znižuje krehkosť a priepustnosť ciev a
kapilár. Taurín a vitamíny skupiny B pomáhajú aktivovať energetické a metabolické
procesy. Selén pomáha chrániť bunky srdca a ciev pred poškodením voľnými radikálmi.
ZLOŽENIE 1 KAPSULE
Názov

Obsah, mg

Taurin

250

Hloh (extrakt)

100

Rutin

30

Koenzym Q10

30

Vitamin B5

5

Vitamin B6

1

Selexen
Vitamin B12

Spôsob užívania: Dospelí užívajú 1 kapsulu 2-krát denne s jedlom. Dĺžka podávania
môže trvať niekoľko mesiacov (až 6 mesiacov).
Ďalej odporúčame: Welllab B-complex, Welllab Antisweet.
Užitie 2 kapsulí (doporučená denná dávka) zaistí príjem: vitamin B6 —
2 mg — 142,86 %, selen — 0,1 mg — 181,81 %, vitamin B12 — 0,001 mg —
40 % RHP (referenčná hodnota príjmu).
Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.

0,22
0,0005

Pomocné komponenty: želatinová tobolka, laktóza, talek
Е553, stearan vápenatý Е470, glycerin E422.

# 07003EU / 40 kapsulí po 600 mg
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Doplnok stravy

WELLLAB C-COMPLEX

VYSOKO BIOLOGICKY DOSTUPNÁ FORMA VITAMINU C

NA ČO ?
•
•
•
•

Na podporu imunity a antivírusovej ochrane.
Na zlepšenie regeneračných procesov a syntézy kolagénu.
Na posilnenie ciev a kapilár.
Na zníženie krvácavosti ďasien.

PRE KOHO?
•
•
•
•
•

Osoby, ktoré sa stravujú nevyvážene a zriedka jedia čerstvé ovocie a zeleninu.
Osoby, ktoré chcú posilniť svoju imunitu v období vysokej vírusovej záťaže.
Osoby, ktoré zažívajú významnú fyzickú, emocionálnu či zrakovú záťaž.
Osoby s ochorením kĺbov a ciev.
Osoby, ktoré chcú zlepšiť stav svojej pleti.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK
Vitamín C je v doplnku stravy prítomný v troch formách (kyselina askorbová, askorbát
vápenatý, askorbylpalmitát), ktoré vďaka vzájomnej kombinácii dosahujú nižšiu kyslosť.
Bioflavonoidy citrusových plodov a dihydrokvercetín zvyšujú antioxidačný potenciál
vitamínu C a zlepšujú jeho vstrebateľnosť takmer
o 30%. Rutín podporuje hromadenie vitamínu C v tkanivách, znižuje priepustnosť a
krehkosť kapilár.
ZLOŽENIE 1 KAPSULE
Názov

Obsah, mg

Kyselina askorbová

150

Askorbát vápenatý

150

Askorbylpalmitát

60

Citrusové bioflavonoidy

40

Rutin

30

Lavitol (dihydrokvercetin)

22,73

Pomocné komponenty: želatinová tobolka, laktóza,
talek Е553, stearan vápenatý Е470, glycerin E422

Hlavné vlastnosti vitamínu C
• Má antioxidačný a imunomodulačný účinok.
• Stimuluje syntézu kolagénu, posilňuje kosti a kĺby a podporuje
zdravú pokožku.
• Pomáha posilňovať cievy a znižovať riziko rozvoja aterosklerózy.
• Pozitívne ovplyvňuje stav ďasien a znižuje príznaky parodontózy
• Pomáha zlepšiť prekrvenie očí.
• Zlepšuje vstrebávanie železa.
Spôsob užívania: Dospelí užívajú 1 kapsulu 2krát denne s jedlom. Dĺžka podávania je 1
mesiac.
Ďalej odporúčame: Welllab B-komplex, Welllab Hondrolux, Welllab Lysin.
Užitie 2 kapsulí (doporučená denná dávka) zaistí príjem: vitamin C — 748 % RHP
(referenčná hodnota príjmu).
Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.
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# 07005EU / 60 kapsulí po 600 mg

Doplnok stravy

WELLLAB UNCARIA PLUS
PRÍRODNÁ OCHRANA

NA ČO ?
• Na podporu buniek imunitného systému, zníženie vírusovej a alergickej
záťaže.
• Na zmiernenie priebehu zápalových procesov.
• Na zníženie intoxikácie.

PRE KOHO?
• Osoby s ochorením urogenitálneho, respiračného, tráviaceho
a kardiovaskulárneho systému.
• Osoby, ktorým záleží na posilnení imunitného systému v období sezónnych
vzplanutí vírusových a alergických ochorení.
• Osoby, trpiace chronickou intoxikáciou vyvolanou profesijnými
alebo environmentálnymi faktormi.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK

ZLOŽENIE 1 KAPSULE
Názov

Obsah, mg

Mačací pazúr (extrakt)

100

Sladké drievko (koreň)

90 (min. 3,6 mg
kyselina
glycyrrhizová)

Vŕba biela (extrakt)

50

Uncaria tomentosa, alebo mačaci pazúr, je drevnatá liana, ktorá rastie v tropic-kých
lesoch Južnej a Strednej Ameriky. Jej chemické zloženie je bohaté na bioaktívne látky –
alkaloidy, polyfenoly, katechíny, glykozidy. Pomáhajú tonizovať prirodzený obranný
systém organizmu a zastaviť ohnisko zápalu, zvyšujú jeho odolnosť voči vírusom,
patogénnym baktériám a alergénom a vykazujú antimutagénnu a antikarcinogénnu
aktivitu. Vŕba a sladké drievko posilňujú protizápalový účinok.
Spôsob užívania: Dospelí užívajú 1 kapsulu 2-krát denne s jedlom. Dĺžka podávania je
1 mesiac. V prípade potreby je možné dĺžku podávania predĺžiť až na 3 mesiace.
Ďalej odporúčame: Welllab C-complex, Welllab Goodliver.
Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.

Pomocné komponenty: laktóza, želatinová tobolka,
talek E553, stearát vápenatý E470, oxid kremičitý E551,
glycerin E422.

# 07006EU / 60 kapsulí po 600 mg
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Doplnok stravy

WELLLAB ANGIOLUX
OCHRANA CIEV

NA ČO ?
• Na zlepšenie tonusu ciev a normalizáciu krvného obehu.
• Na zníženie pocity ťažoby v nohách, opuchov a kŕčov.
• Na zvýšenie odolnosti voči vysokej fyzickej námahe.

PRE KOHO?
• Osoby s dedičnou predispozíciou ku kŕčovým žilám.
• Osoby, ktorých pracovná činnosť môže viesť k obehovým
problémom (predavači, lekári, vodiči, kaderníci atď.).
• Osoby so sedavým spôsobom života, nadváhou a cukrovkou.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK
Hesperidin a pupočník Gotu kola prispievajú k zrýchleniu prietoku krvi, zabraňujú vzniku
trombov, zlepšujú prietok lymfy a posilňujú tonus ciev a kapilár. Ginkgo biloba
normalizuje reológiu krvi a znižuje priepustnosť cievnej steny. Rutín, di-hydrokvercetín,
vitamíny C a E pomáhajú zlepšovať stav cievnych stien: chránia ich pred voľnými
radikálmi, podporujú tvorbu kolagénu, urýchľujú regeneračné procesy. Šišiak bajkalský
pomáha znižovať incidencie kŕčovitého zúženia ciev.
Spôsob užívania : Dospelí užívajú 1 kapsulu 2-krát denne s jedlom. Dĺžka podávania
môže trvať niekoľko mesiacov (až 6 mesiacov).

ZLOŽENIE 1 KAPSULE
Názov

Obsah, mg

Kyselina askorbová (vitamin C)

100

Acetát tokoferolu (vitamin E)

50

Gotu kola (extrakt)

50

Šišák bajkalský (extrakt)

50

Lavitol (dihydrokvercetin)

45,5

Rutin

30

Hesperidin

16

Ginkgo biloba (extrakt)

10

Ďalej odporúčame: Welllab Antisweet, Welllab Cardio.
Užitie 2 kapsulí (doporučená denná dávka) zaistí príjem: vitamin C — 200 mg — 250
%, vitamin E — 33,6 mg — 280 % RHP (referenčná hodnota príjmu).
Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.

Pomocné komponenty: laktóza, talek Е553, želatinová
tobolka, stearan vápenatý Е470, glycerin E422.
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# 07011EU / 40 kapsulí po 600 mg

Doplnok stravy

WELLLAB ANTISWEET
PODPORA METABOLIZMU SACHARIDOV

NA ČO ?
• Na normalizáciu hladinu cukru v krvi.
• Na aktiváciu látkovej výmeny a energetických
procesov.
• Na zníženie chuti na sladké a kontrole chute do jedla.
• Na udržanie optimálnej telesnej hmotnosti.
• Na zlepšenie stavu vlasov a nechtov.

PRE KOHO?
• Osoby s vysokou hladinou cukru v krvi.
• Osoby, ktoré si kontrolujú telesnú hmotnosť.
• Osoby pociťujúce nedostatok energie a zvýšenú mieru stresu.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK
Taurín, pikolinát chrómu majú pozitívny vplyv na všetky články inzulínovej re-zistencie,
zlepšujú priepustnosť bunkových membrán, pomáhajú regulovať chuť do jedla.
Gymnéma pomáha znižovať potrebu glukózy v tele, aktivuje metabolické procesy.
Biotín, inulín a taurín pomáhajú aktivovať energetické procesy, znižujú príznaky
chronickej únavy a ospalosti. Biotín aktivuje metabolizmus bielkovín a aminokyselín vo
vlasových korienkoch a bunkách nechtového lôžka.
ZLOŽENIE 1 KAPSULE

Spôsob užívania : Dospelí užívajú 1 kapsulu 2-krát denne s jedlom. Dĺžka podávania
môže trvať niekoľko mesiacov (až 6 mesiacov).

Názov

Obsah, mg

Taurin

250

Diétne odporúčania: dodržujte koncept konzumácie malých porcií jedla 4-5krát denne.

Inulin

125

Gymnéma (extrakt)

70

Ďalej odporúčame: Welllab Angiolux, Welllab Cardio.

Pikolinát chromitý

0,82

Biotin

0,055

Pomocné komponenty: želatinová tobolka,
mikrokrystalická celulóza Е460, talek Е553, oxid kremičitý
Е551, stearát vápenatý Е470.

Užitie2 kapsulí (doporučená denná dávka) zaistí príjem: chrom — 0,2 mg — 500
%, biotin — 0,11 mg — 220 % RHP (referenčná hodnota príjmu).
Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.

# 07013EU / 60 kapsulí po 600 mg
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Doplnok stravy

WELLLAB HONDROLUX
KOMPLEXNÁ KĹBOVÁ VÝŽIVA

NA ČO ?
• Na zlepšenie stavu kĺbov a väzov a ochrane pred zmenami súvisiacimi so
starnutím.
• Na úľavu od bolesti kĺbov.
• Na zvýšenie odolnosti pri fyzickej záťaži.

PRE KOHO?
• Osoby s chronickým ochorením pohybového aparátu
(artritída, artróza, osteoporóza atď.).
• Osoby, ktoré sa zotavujú zo zranení či zlomenín.
• Osoby, ktoré sa intenzívne venujú športu a fyzickej práci.
• Osoby s nadváhou a sedavým spôsobom života.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK

ZLOŽENIE 1 KAPSULE
Názov

Obsah, mg

Chondroitin sulfát

Všetky zložky prípravku sú prirodzenými štrukturálnymi prvkami kĺbov a chrupaviek.
Chondroitín sulfát stimuluje regeneračné procesy, zlepšuje metabolizmus v kĺboch,
zvyšuje tvorbu vnútrokĺbovej tekutiny, produkciu kyseliny hyalurónovej a kolagénu.
Glukosamín sulfát pomáha tíšiť zápalové procesy v spojivovom tkanive, stimuluje
obnovu chrupavkového tkaniva, normalizuje produkciu synoviálnej tekutiny.
Methylsulfonylmetán (MSM) – síra prírodného pôvodu, pôsobí protizápalovo, pomáha
znižovať nepríjemné pocity v kĺboch a svaloch po fyzickej záťaži.
Spôsob užívania : Dospelí užívajú 1 kapsulu 2-krát denne s jedlom. Dĺžka podávania
môže trvať niekoľko mesiacov (až 4 mesiace).

(získaný z chrupaviek a kostnochrupavkového tkaniva
hospodárskych zvierat)

150

Ďalej odporúčame: Welllab C-complex, Welllab Lysin.

Methylsulfonylmethan

150

Užitie 2 kapsulí (doporučená denná dávka) zaistí príjem: chondroitin sulfát — 264 mg
— 44 % RHP (referenčná hodnota príjmu).

Glukosamin sulfát

(získaný z chitínu v škrupinách
morských kôrovcov)

60

Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.

Pomocné komponenty: želatinová tobolka, laktóza, talek
E553, stearát vápenatý E470, glycerin E422.
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# 07015EU / 40 kapsulí po 650 mg

Doplnok stravy

WELLLAB LYSINE
ESENCIÁLNÉ AMINOKYSELINY

NA ČO ?
•
•
•
•

Na podporu imunitného systému v období zvýšenej vírusovej záťaže.
Na urýchlenie regeneračných procesov a spevnenie kostí.
Na zlepšenie stavu pokožky.
Na ochranu očí.

PRE KOHO?
• Osoby, ktoré chcú posilniť svoju imunitu.
• Osoby, ktoré sa zotavujú po chorobe, úraze alebo operácii.
• Osoby, v ktorých strave je nízky obsah bielkovín.
• Osoby, ktoré sú vystavené veľkému emocionálnemu, fyzickému a vizuálnemu stresu.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK

ZLOŽENIE 1 KAPSULE
Názov
L-lysin hydrochlorid

Obsah, mg
384,4

Pomocné komponenty: želatinová tobolka, laktóza, talek
E553, stearát vápenatý E470, glycerin Е422.

Lyzín je esenciálna aminokyselina, ktorá hrá zásadnú úlohu pri tvorbe bielkovín a
podieľa sa na mnohých životne dôležitých procesoch. Nedostatok lyzínu vedie k
zvýšenej únave, zlej koncentrácii, zhoršeniu zraku, osteoporóze a ateroskleróze.
Užívanie lyzínu v doplnkoch stravy pomáha telu lepšie sa vyrovnať s vírusovými
infekciami, ako je napríklad herpes, pretože táto aminokyselina sa podieľa na tvorbe
protilátok. Naše telo nedokáže lyzín syntetizovať, preto je nutné ho pravidelne prijímať z
potravy alebo doplnkov stravy.
Hlavné vlastnosti lyzínu
• Podieľa sa na tvorbe kolagénu a elastínu.
• Prispieva akumulácii vápnika v tele, čím zabraňuje rozvoju osteoporózy.
• Pomáha urýchliť regeneračný proces a chráni šošovku a sietnicu oka pred
zmenami súvisiacimi so starnutím.
• Podporuje imunitu.
• Pomáha zvyšovať tonus ciev.
• Podieľa sa na tvorbe serotonínu, čím pomáha znižovať úzkosť.
Spôsob užívania : Dospelí užívajú 1 kapsulu 2-krát denne s jedlom. Dĺžka podávania
môže trvať niekoľko mesiacov (až 6 mesiacov).
Ďalej odporúčame: Welllab C-complex, Welllab Hondrolux.
Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.
# 07019EU / 80 kapsulí po 520 mg
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Doplnok stravy

WELLLAB GOODLIVER
ZDRAVIE PEČENE

NA ČO ?
• Na normalizáciu tráviaceho systému.
• Na podporu správnej funkcie pečene.
• Na zníženie intoxikácie.

PRE KOHO?
• Osoby s chronickými gastrointestinálnymi poruchami (hepatitída, cholecystitída,
gastritída atď.).
• Osoby, ktoré sa nezdravo stravujú (tučné jedlá, alkohol atď.).
• Osoby, užívajúce lieky (hormonálnu antikoncepciu, antibiotiká) alebo
prichádzajúce do styku s priemyselnými chemikáliami.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK
Pestrec mariánsky, smil a artičok prispievajú k posilneniu bunkovej mem-brány
hepatocytov, normalizácii detoxikačných procesov. Vitamín B12, kyselina alfa-lipoová a
askorbylpalmitát zlepšujú výživu pečeňového tkaniva a urýchľujú jej regeneračné
procesy. Taurín pomáha normalizovať mikrocirkuláciu, optimalizuje energetické a
metabolické procesy. Zinok, cysteín a selén prispievajú k neutralizácii voľných radikálov
a zvýšeniu odolnosti pečeňových buniek voči toxickým vplyvom.
ZLOŽENIE 1 KAPSULE
Názov
aurin
Smil (extrakt z kvetov)
Artyčok (extrakt)
Askorbyl palmitát (vitamin C)
Cystein
Citrát zinočnatý
Pestrec mariánský (extrakt)
Kyselina alfa-lipoová
Selexen
Kyanokobalamin (vitamin B12)

Obsah, mg
120
80
50
40
40
30
17,4
15
0,22
0,003

Spôsob užívania : Dospelí užívajú 1 kapsulu 2-krát denne s jedlom. Dĺžka podávania je
1 mesiac.
Ďalej odporúčame: Welllab Antisor, Welllab C-complex.
Použitie 2 kapsúl (odporúčaná denná dávka) zaistí príjem: flavonoidy ve formě rutinu,
min. — 4,8 mg, vitamin C — 34 mg — 42,5 %, zinek — 18,72 mg — 187,2 %,
flavolignany ve formě silymarinu, min. — 17,4 mg, selen — 0,1 mg — 181,81 %
RHP (referenčná hodnota príjmu).
Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.

Pomocné komponenty: želatinová tobolka, laktóza,
talek Е553, stearát vápenatý Е470, oxid kremičitý E551.
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# 07021EU / 60 kapsulí po 600 mg

Doplnok stravy

WELLLAB B-COMPLEX
ZDROJ VITAMÍNOV SKUPINY B

NA ČO ?
• Na zvýšenie energie a výkonu.
• Na zníženie nervového napätia.
• Na urýchlenie regenerácie po tréningu.

PRE KOHO?

• Osoby zažívajúce vysokú emocionálnu a duševnú záťaž.
• Osoby náchylné na stres.
• Osoby, ktoré sa aktívne venujú športu.

Živiny v komplexnom prípravku sú rozdelené do dvoch dávok: rannej a večernej.

PÔSOBENIE ÚČINNÝCH LÁTOK
Vitamíny skupiny B prispievajú k normálnej funkcii buniek a produkcii energie, pozitívne
ovplyvňujú činnosť mozgu, nervového systému a zdravia pokožky na bunkovej úrovni.
Ranné kapsule obsahujú kombináciu vitamínov skupiny B a zložiek aktivujúcich
mechanizmus antioxidačnej ochrany. Večerné kapsule obsahujú vitamíny skupiny B,
vitamín D, meď, tryptofán a extrakt z valeriány lekárskej. Kombinácia týchto látok
pomáha znižovať únavu a vyčerpanie a pripravuje nervový systém na opätovné
spustenie.

1 kapsula obsahuje
Cholin
Vitamin E
Zinek
Niacin
Betakaroten
Thiamin hydrochlorid
Riboflavin

1 kapsula obsahuje
Horčík
Meď
Vitamin D
Kyselina listová
Biotin
Kyanokobalamin

hmotnost, % RHP (referenčná
hodnota príjmu)
mg
123
16,8
10
25
1
3
3

208
100
156
272
-

hmotnost, % RHP (referenčná
mg
hodnota príjmu)
20,5
1,25
0,0075
0,4
0,11
0,003

5,46
125
15
200
220
120

Spôsob užívania: Dospelí užívajú 1 "rannú" kapsulu spolu s prvým denim jedlom a 1
"večernú" kapsulu spolu s večerným jedlom. Dĺžka podávania je 1 mesiac.
Ďalej odporúčame: Welllab C-complex, Welllab Hondrolux, Welllab Lysin.
Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a oboznámte sa s kontraindikáciami na
strane 14.

Zloženie ranných kapsúl : cholín bitartrát 300 mg, želatína, laktóza, tokoferol acetát 50
mg, citrát zinočnatý 32 mg, niacín 25 mg, mastenec E553, betakaroten 5 mg, stearan
vápenatý E470, tiamín hydrochlorid 3 mg, mg 2
Zloženie večerných kapsúl: mliečnan horečnatý 200 mg, tryptofán 100 mg, želatína,
odnože valeriány lekárskej s koreňmi (extrakt) 80 mg, laktóza, mastenec E553, aspartát
meďnatý 7,5 mg, pantoténan vápenatý, stearan vápenatý IU 3 mg, kyselina listová 0,4
mg, glycerín E422, biotín 0,11 mg, kyanokobalamín 0,003 mg.
# 07026 EU / 2 balenia po 60 kapsulách
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UPOZORNENIE A SPÔSOB UCHOVÁVANIA:
WELLLAB ANTISOR
• Nie je určené pre deti!
• Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
• Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
• Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
• Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!
• Neprekračujte odporúčané dávkovanie
• Neslúži ako náhrada pestrej stravy
• Neobsahuje lepok

14

•
•
•
•
•
•
•
•
•

WELLLAB CARDIO
Nie je určené pre deti!
Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
Neslúži ako náhrada pestrej stravy
Obsahuje plod hlohu pre normálnu činnosť srdca
Neobsahuje lepok

•
•
•
•
•
•
•
•
•

WELLLAB C-COMPLEX
Nie je určené pre deti!
Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
Obsahuje extrakt bohatý na taxifolin
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
Neslúži ako náhrada pestrej stravy
Neobsahuje lepok

•
•
•
•
•
•

WELLLAB UNCARIA PLUS
Nie je určené pre deti!
Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
Nevhodné pre osoby citlivé na salicyláty
Nevhodné pre osoby s poruchami krvnej zrážanlivosti

•
•
•
•
•
•

Dlhodobé použitie konzultujte s lekárom
Ľudia s vysokým krvným tlakom by sa mali vyvarovať nadmerného použitia
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
Neslúži ako náhrada pestrej stravy
Neobsahuje lepok

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WELLLAB ANGIOLUX
Nie je určené pre deti!
Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
Neslúži ako náhrada pestrej stravy
Môže znižovať zrážanlivosť krvi
Obsahuje extrakt bohatý na taxifolin
Doba použiteľnosti je vyznačená na obale

•
•
•
•

WELLLAB ANTISWEET
Nie je určené pre deti!
Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
Súčasné použitie s antidiabetikami konzultujte sa svojim lekárom či
lekárnikom
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
Neslúži ako náhrada pestrej stravy
Neobsahuje lepok ani laktózu

•
•
•
•
•
•
•
•

WELLLAB HONDROLUX
Nie je určené pre deti!
Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
Neslúži ako náhrada pestrej stravy
Neobsahuje lepok

•
•
•
•
•

WELLLAB LYSINE
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie je určené pre deti!
Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
Neslúži ako náhrada pestrej stravy
Neobsahuje lepok

•
•
•
•
•
•
•
•
•

WELLLAB GOODLIVER
Nie je určené pre deti!
Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
Obsahuje pestrec mariánsky, ktorý má priaznivý vplyv na pečeň
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
Neslúži ako náhrada pestrej stravy
Neobsahuje lepok
WELLLAB B-COMPLEX

•
•
•
•
•
•
•
•

Nie je určené pre deti!
Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
Individuálna neznášanlivosť komponentov doplnku stravy
Pred užívaním sa odporúča lekárska konzultácia
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí !
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
Neslúži ako náhrada pestrej stravy
Neobsahuje lepok
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