První multivitamín
z čistých,
bio-aktivních
substancí
Včetně koenzymu Q10,
luteinu a OPC
* Složení přípravku na straně 9 brožury.

Pure
Encapsulations®
Společnost Pure Encapsulations® byla
založena v roce 1991 v USA. Synonymem
pro produkty PURE je pojem kvalita. Již
déle než 20 let vyrábíme vysoce hodnotné, čisté substance totožné s přírodními.
Bez přídavných chemických či obsahových
látek. Tím jsme získali celosvětově jméno
jako originální výrobce čistých bio-aktivních,
mikrovyživujících látek.

Originál je
jen jeden

Čistý život
Veškeré výrobky společnosti Pure
Encapsulations® jsou založeny na
certifikovaných surovinách, nejvyšší
farmaceutické čistotě a nejlepších
možných standardech kvality.
U produktů Pure jsou používány jen
ty substance, které jsou skutečně
potřebné. Vytváříme tak produkty
vhodné pro citlivé osoby s určitou
nesnášenlivostí a alergiky. Garantujeme

optimální snášenlivost. Produkty
neobsahují laktózu, fruktózu, lepek ani
další obvykle používané nežádoucí látky.

Čisté
informace
Strategií Pure Encapsulations® je také
záruka kvality a vysoká odborná úroveň
při prodeji. Veškeré produkty jsou tak
prodávány jen ve vybraných lékárnách.
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Vitální látky pro
běžnou denní
potřebu
Pro zdravější
život stačí málo

www.purecaps.cz

V určitých životních
situacích je náš
organismus
maximálně
zatěžován. S tím
souvisí významně
zvýšená potřeba
vitamínů, minerálů a
stopových prvků.

Životní styl, stravovací návyky, stres
a fyzická aktivita určují individuální
potřebu mikrovyživujících látek.
Zejména je důležitý správný přísun
vitamínu D3, kyseliny listové, beta
karotenu, selenu a hořčíku. Tyto
mikrovyživující látky se podílejí na
všech probíhajících procesech látkové
výměny v těle a umožňují jejich
fyziologický průběh. Důležitá je správná
výživa a zdravý životní styl.
Například hořčík je jeden z
nejdůležitějších minerálů pro náš
organismus. Podporuje zdravou funkci
nervového systému, snižuje svalovou
únavu a navozuje celkové uvolnění
organismu. Vitamín C společně s
vitamínem D3 je nezbytný pro normální
funkci imunitního systému.

All-in-one
Pure 365®
doplněk stravy

Hypoalergenní
multivitamín s
přírodními
antioxidanty.*

All-in-one – Pure 365® je první multivitamín z čistých, přírodních substancí
obsahující 12 vitamínů, 8 minerálů,
koenzym Q10, Lutein a OPC. Přírodní
složení zajišťuje maximální využitelnost
a snášenlivost i pro alergiky a osoby s
určitou potravinovou intolerancí. Tato
formule je ideální pro podporu zdraví
a výživy
* Složení přípravku a mechanismus působení najdete na straně
8 až 10 brožury.
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Originál neexistuje dvakrát.

All-in-one
Pure 365®
doplněk stravy
Jedinečné složení
bez příměsí
Pro denní zásobování
mikrovyživujícími látkami
K pokrytí zvýšené potřeby
vitálních látek
Pro vitalitu, kondici a dobrý
pocit

Vitamíny
& minerály
Vitamín A (Beta karoten) přispívá k
udržení normálního stavu pokožky
a zraku
Zinek, vitamín C a vitamín D3
přispívají k normální funkci
imunitního systému
Selen a vitamín E přispívají k ochraně
buněk před oxidativním stresem
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Obsah v doporučené denní dávce
(3 kapsle)
Množství
VITAMÍNY
Beta-karoten
Vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid)
Vitamin B2 (riboflavin, riboflavin-5‘-fosfát)
Vitamin B6
(pyridoxin-hydrochlorid, pyridoxal 5‘-fosfát)
Vitamin B12 (hydroxokobalamin)
Vitamin C
Vitamin D3 (300 I.U.)
Vitamin E (30 I.U.)
Biotin
Kyselina listová
Niacin
Kyselina pantotenová

2,9 mg
3 mcg
95 mg
7,5 mcg
20 mg
150 mcg
134 mcg
45 mg
12 mg

MINERÁLY
Vápník
Draslík
Hořčík

40 mg
40 mg
300 mg

STOPOVÉ PRVKY
Chrom
Jód
Mangan
Selen
Zinek

33 mcg
33 mcg
1,7 mg
50 mcg
4,2 mg

DALŠÍ SLOŽKY
Koenzym Q10 (CoQ10)
Lutein (z FloraGLO®)
Extrakt ze semen hroznů (OPC)

0,55 mg
2,6 mg
2,6 mg

10 mg
2 mg
25 mg

1-3

Dávkování – 1×1 až 3×1 kapsle denně
během jídla.
Velikost balení – 60 kapslí v balení
– 120 kapslí v balení

SLOŽENÍ (3 kapsle): Magnesium citrát (2158 mg), obal kapsle:
hydroxypropylmethylcelulóza (360 mg), extrakt z trešně aceroly
(236 mg), citrát vápenatý (200 mg), citrát draselný (114 mg), L-askorbylpalmitát (60 mg), nikotinamid (49 mg), kyselina askorbová (31 mg),
extrakt ze semen hroznů (30 mg), D-alfatokoferol-sukcinát (26 mg),
FloraGLO® Lutein (21 mg), pikolinát zinečnatý (21 mg), D-pantothenát
vápenatý (13 mg), L-seleno- methionin (10 mg), koenzym Q10
(10 mg), přírodní směs karotenoidu (Betatene®)(7,4 mg), mangan
citrát (5,6 mg), cholekalciferol (3,3 mg), pyridoxal 5‘-fosfát (3,2 mg),
thiamin-hydrochlorid (3 mg), riboflavin 5‘-fosfát (2,8 mg), jodid draselný
(1134 mcg), pyridoxin-hydrochlorid (1,1 mg), riboflavin (0,9 mg),
hydroxokobalamin (1%)(600 mcg), pikolinát chromitý (303 mcg),
biotin (165 mcg), kyselina listová (150 mcg)
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou
stravu a zdravý životní styl. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy.

K dostání ve
vybraných lékárnách.
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All-in-one
All-in-one

Pure 365®
re 365®
doplněk stravy
plněk stravy

Další obsažené
Další obsažené
látky
látky

Vitamíny B2, B6, B12 a biotin
itamíny B2, Bpřispívají
k normální funkci
6, B 12 a biotin
řispívají k normální
funkci
nervového
systému
ervového systému
Vápník, draslík a hořčík přispívají
Koenzym Q10 – je získáván bioferápník, draslíkk anormální
hořčík přispívají
funkci svalů
Koenzym Q10 –mantačním
je získávánprocesem
biofer- a tím dodává
normální funkci svalů
Vitamín D3 a vápník přispívajímantačním
k
procesem
a tím dodáváaktivní formu
výlučně biologickou
itamín D3 a vápník
udrženípřispívají
zdravýchk kostí a zubůvýlučně biologickou aktivní formu
Lutein – se řadí mezi karotenoidy a
držení zdravých kostí a zubů
Jód přispívá k normální funkciLutein – se řadí
mezi karotenoidy
a
získává
se z ovoce ryngle
ód přispívá k štítné
normální
žlázyfunkci
získává se z ovoce ryngle
Výtažek z jader hroznů je bohatý
ítné žlázy
Chrom, zinek a biotin přispívají
Výtažek z jader
bohatý a je silným
nahroznů
přírodníjeflavonoidy
hrom, zinek ka normální
biotin přispívají
látkové výměně na přírodní flavonoidy
a je silným
antioxidantem
(OPC – Oligomere
normální látkové
výměně
mikrovyživujících
látek
antioxidantemProanthocyanidine)
(OPC – Oligomere
mikrovyživujících látek
Proanthocyanidine)
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www.purecaps.cz/all-in-one
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