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יעיל
ביופלבונואידים מונעים את ההרס של ויטמין C בגוף ועוזרים 

לשפר את יעילותו.

אפקטיבי
 Vináli עשיר ב- 310 מ”ג ויטמין C שמקורו במזונות מלאים, 

כדוגמת פלפל ירוק ותמצית דומדמנית הודית.

חיוני
הוספת Vináli לשגרת היום-יום היא הדרך המדויקת ביותר להבטיח 

שאתם מקבלים כמויות נאותות של הויטמין החיוני הזה, ללא 

התפשרות על ההרגשה.

רכיבים תזונתיים להרגשה טובה
®Vináli הוא שילוב עוצמתי של חרצני ענבים ותמציות חרצני ענבים, ויטמין C שמקורו 

במזונות מלאים, ביופלבונואידים, מינרלים ורכיבים מהצומח, אשר תומכים במערכת החיסון, 
תורמים להגנה על התאים מפני נזקי חמצון ולייצור תקין של קולגן, לתפקוד תקין של העור.

חיזוק שיקוםהעצמה

Ingredients: Calcium-L-ascorbate, grape seed extract 
(Vitis vinifera L.), glazing agent (hydroxypropyl methyl 
cellulose), grape skin extract (Vitis vinifera L.), acerola 
fruit extract (Malpighia glabra L.), citrus bioflavonoids, 
rice bran (Oryza sativa L.), amla fruit extract (Phyllanthus 
embolica L.), green pepper extract (Capsicum annuum L.), 
antioxidant (L-ascorbyl palmitate).

ייצור קולגן בעור

תמיכה במערכת 
החיסון

תמיכה במערכת 
העצבים

Nutritional information/ 
Voedingswaarde-informatie
 Per daily portion/ % NRV/ 
 Per dagelijkse portie (1 capsule) VWR*
Vitamin C/ Vitamine C  310 mg 388%
Grape seed extract/  102 mg - 
Druivenpitextract
Grape skin extract/  30 mg - 
Druivenschilextract 
Acerola fruit extract/  22 mg - 
Acerola vruchtextract
Citrus bioflavonoids/ 10 mg - 
Citrus bioflavonoïden
Amla fruit extract/ 5.25 mg - 
Amla vruchtextrac
Green pepper extract/ 5.25 mg - 
Groene peperextract

*NRV: Nutrient Reference Values/  
 VWR: Voedingswaardereferenties
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 Vináli -השילוש העוצמתי שב
מיצוי חרצני ענבים הוא אחד מהתמציות העוצמתיות ביותר הידועות לאדם. בשימוש בה בשילוב עם 

ויטמין C, מתרחשת השפעה סינרגטית, שהופכת אותו לעוצמתי פי כמה.

חרצני ענבים ומיצוי חרצני ענבים:
מסייע לתמוך במערכת העצבים.	 

מקדם את ייצור הקולגן בעור.	 

תורם להגנה על התאים מפני נזקי חמצון.	 

:C ויטמין
חיוני לייצור של קולגן, לתפקוד תקין של העצמות, כלי הדם, הסחוס והעור.	 

תומך ומשפר את החיסוניות.	 

מסייע לייצר אנרגיה.	 

אסרולה:
מספקת תמיכה תזונתית למערכת החיסונית.	 

תורמת להגנה על התאים מפני נזקי חמצון.	 

תומכת בייצור קולגן, לתפקוד תקין של העצמות, כלי הדם והעור.	 

היתרונות:
תורם להגנה על התאים מפני נזקי חמצון, תומך במערכת החיסונית ומקדם ייצור                       	 

 קולגן, לתפקוד תקין של העור.

תערובת עוצמתית של מיצוי חרצני ענבים, ויטמין C, ביופלבונואידים, מינרלים ורכיבים מן הצומח.	 

הוכח כתומך בבריאות הגוף באופן כללי.	 
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מהם הרכיבים העיקריים ב- Vináli ומה הם עושים?

פלפל ירוק: ויטמין C שמקורו במזונות מלאים, לתמיכה במערכת החיסון, 	 

בייצור הקולגן ולעזרה בהגנה על התאים מפני נזקי חמצון.

תמצית דומדמנית הודית: ויטמין C שמקורו במזונות מלאים  עשירים 	 

בפיטו-כימיקלים ורכיבים תזנתיים, לעזרה בהגנה על התאים מפני נזקי 

חמצון ותמיכה במערכת העצבים.

 תמצית חרצני ענבים: עשירה ברזברטרול, תמצית חרצני ענבים, 	 

 לעזרה בתמיכה בבריאות הכוללת של הגוף, תוך הגנה על התאים 

מפני נזקי חמצון.

?Vináli האם צריך לקחת גם ,Optimals אם לוקחים 
 Vináli-יש 100 מ”ג מיצוי חרצני ענבים, שהוא הרכיב העיקרי ב Optimals -ב

Vináli הוא אחד מהתוספים העוצמתיים ביותר שיש. הימצאות הרכיב התזונתי 

הזה ב- Optimals היא אחת הסיבות שאנשים רבים כל כך נהנים מיתרונות 

בריאותיים משמעותיים בעקבות נטילה של Optimals מדי יום. יחד עם זאת, 

חלק מהאנשים רוצים וצריכים לצרוך תוספת של מיצוי חרצני ענבים. אם אתם 

נוטים לסבול מעייפות, ייתכן ותגלו שצריכה של כמוסה אחת של Vináli יחד עם 

ה- Optimals מועילה מאוד.

?Vináli -ב C מדוע יש תוספת ויטמין 
מחקרים מדעיים הוכיחו שיש השפעה סינרגטית לצריכה של ויטמין C ומיצוי 

חרצני ענבים יחד. הם משפרים האחד את היתרונות של השני. משמעות 

הדבר שאחד פלוס אחד הם לא שניים אלא שמונה או עשרה. חברות רבות 

משתמשות במיצוי חרצני ענבים ללא כל רכיב תזונתי אחר במוצרים שלהן, דבר 

המפחית מיעילותם. ARIIX משתמשת במיצוי חרצני הענבים האיכותי ביותר 

 שיש בשוק כיום ומשלבת אותו עם ויטמין C, על מנת להפוך אותו לעוצמתי

פי כמה.

?Vináli מהו המינון המומלץ של 
המינון המומלץ הוא כמוסה אחת ביום, פעם ביום, עדיף עם אוכל.

האם אפשר לקחת Vináli אם אלרגיים לאחד מהרכיבים או 
 אם נוטלים תרופות?

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 

אלרגיות או נטילת תרופות.

האם לנשים בהריון, מניקות או לאנשים עם מצבים 
?Vináli בריאותיים מותר לקחת 

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 

הריון, הנקה או בכל מצב בריאותי שהוא.

שאלות נפוצות


