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מקיף
Optimals מציעים מגוון רחב של ויטמינים, מינרלים ורכיבים תזונתיים, 

כולל רכיבים ייחודיים ומועילים, אשר תומכים בבריאות הכוללת של 

האדם ובהרגשה הטובה.

עוצמתי
ויטמינים ומינרלים פועלים בשיתוף פעולה מדהים אשר, לעיתים 

קרובות, גורם להם לעבוד ביעילות רבה יותר כאשר הם נספגים יחד.

מועיל
שילוב Optimals בתזונה יכול לעזור לגופכם לתפקד בשיאו באמצעות 

קידום הבריאות הכוללת וההרגשה הטובה, תוך כדי תיקון ומניעה של 

חסרים תזונתיים, אשר משפיעים לרעה על המצב הפיזי 

והפסיכולוגי שלכם.

נטול
 גלוטן

באישור 
 INFORMED

SPORT

חלאל
)ISA( 

מוצר מאושר 
NSF -על ידי ה

ברשימת ה- 
PDR הרשמית

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין
 למכירה חוזרת.

תמיכה תזונתית קריטית 
לבריאות אופטימלית 

תוך שימוש ברכיבים ממקורות טבעיים, Nutrifii Optimals מכילים מגוון רחב של 

ויטמינים, רכיבים מן הצומח ומיקרו-נוטריינטים עוצמתיים, אשר שולבו בקפידה 

לנוסחה מושלמת ביחסים מאוזנים, לספיגה מקסימלית, תוך שיפור היתרונות 

הבריאותיים שהם מספקים לכם.

תמיכה במערכת 
החיסונית

ויטמינים ומינרלים רכיבים טבעיים עשירים ברכיבים 
תזונתיים

B2

Mg

K

בעולם של היום, בעל הקצב המהיר, אשר סובב סביב מזון מהיר, מה שבסופו 
של דבר מגיע לצלחת שלנו איננו תמיד הבחירה הבריאה ביותר. דרך עוצמתית 

 Nutrifii Optimals לסייע לגופכם היא באמצעות הוספת תוספי תזונה כגון
לשגרת הבריאות היומיומית.
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 בנייה של בסיס יציב
הרכיבים המועילים אשר נכנסים ל- Nutrifii Optimals בדוקים כחיוניים לשמירה על ראייה ועור 

תקין, כמו גם לתמיכה בעצמות, בשרירים, בעצבים ובמערכת החיסונית.

לראייה שלכם
מחקרים הוכיחו את היעילות של ויטמינים ומינרלים, כגון אבץ, בתמיכה ובשמירה על ראייה 

תקינה.

לשיער והציפורניים שלכם
אבץ וסלניום פועלים יחד כדי לתרום לשמירה על בריאות השיער והציפורניים. יחד עם 

התפקיד החשוב שלהם בתרומה לתפקוד תקין של המערכת החיסונית והגנה על התאים מפני 

נזקי חמצון, אתם מסתכלים על בריאות כוללת.

לעצמות שלכם
צריכה מספקת של מגנזיום, אבץ ומנגן חיונית לבריאות העצמות. ה- Optimals תומכים 

בבריאות העצמות עם תערובת ייחודית ובלעדית של סידן, מנגן, מגנזיום 

 .K -ו C ,D והויטמינים

לחייכם
ויטמין C משחק תפקיד מרכזי בהגנה על התאים מפני נזקי חמצון. ויטמין E הוא משפחה של 

רכיבים תזונתיים חיוניים, אשר מגנים על התאים מפני נזקי חמצון וריבופלבין )ויטמין B2( ידוע 

בתרומתו לשמירה על תקינות תאי הדם האדומים.

חיזוק שיקוםהעצמה

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.
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תמיכה מינרלית מקיפה
®Optimal-M תומך בשרירים, בעצמות ובמערכת העצבים באמצעות מגוון של 32 מינרלים, יסודות 

קורט, אנזימים ומזונות-על, עם קו-פקטורים נאותים לעזרה בספיגה ובניצול. הנוסחה המעולה הזו של 

מזונות מלאים תסייע לגופכם לתחזק באופן תקין את רקמות החיבור. מינרלים מספקים את אבני הבניין 

הכימיות הנדרשות לשמירה על בסיס יציב ונוסחתן של הכמוסות הללו נוצרה מדעית כדי לעשות בדיוק 

את זה.

היתרונות:
מגוון רחב של מינרלים, יסודות קורט, אנזימים ומזונות-על מיקרו-נוטריינטים חיוניים.	 

נוסחה מדעית לתמיכה בבריאות העצמות, מערכת העצבים והשרירים, תוך כדי תרומה לתפקוד    	 

 אופטימלי של הגוף.

יחסים מאוזנים כיאות, לשימוש יומיומי וספיגה מעולה.	 

קצובה יומית אופטימלית לעמידה בתזונה אופטימלית, במקום הסתפקות במינימום הנדרש.	 

תורם לשמירה על בריאות השיער והציפורניים.	 

Other Ingredients: Gelatin, Rice Bran, Natural Color.

תומך בעצמות תומך במערכת 
העצבים

תומך בשרירים מינרלים חיוניים

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.

Supplement Facts
Serving Size: 2 Capsules
Servings Per Container: 56

 Amount Per Serving %DV
Calcium (as calcium citrate) 75 mg 6%
Iodine (as potassium iodide) 150 mcg 100%
Magnesium 100 mg 24%  
(as magnesium amino acid chelate)
Zinc (as zinc citrate) 10 mg 91%
Selenium 100 mcg 182% 
(as selenomethionine, selenium methionate)
Copper (as copper gluconate) 1 mg 111%
Manganese 2.5 mg 125% 
(as manganese gluconate)
Chromium 200 mcg 571% 
(as chromium niacinate)

Citrus Bioflavonoids 100 mg -
N-Acetyl Cysteine 50 mg -
Rutin 30 mg -
Resveratrol 15 mg -

Green Tea Leaf Extract 20 mg - 
(90% polyphenols / 50% EGCG)
Quercetin 6 mg -
Hesperidin 6 mg -
Ellagic Acid (from pomegranate) 2 mg -
Choline (as choline bitartrate)  50 mg -
Alpha Lipoic Acid 50 mg -
Inland Sea Trace Minerals 1500 mcg -
Boron (as boron citrate) 1.5 mg -
Superplant Blend 98 mg -

(broccoli leaf and flower, carrot, tomato, beet 
 root, spinach leaf, cucumber, brussels sprout, 
cabbage leaf, celery leaf, kale leaf, asparagus 
shoot, green bell pepper, cauliflower, parsley, 
wheat grass, rosemary leaf extract, olive 
leaf extract, cinnamon bark extract, lutein, 
lycopene)
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הטווח המלא של סינרגיית ויטמינים
®Optimal-V כולל 17 ויטמינים שונים, בתוספת רכיבים ייחודיים ומועילים כגון שורש סלק, עשב נבט 

חיטה ומיצוי חרצני ענבים, המספקים דחיפה בריאותית למערכת החיסונית והעצבים שלכם. כאשר 

לגופכם חסרים ויטמינים או מינרלים, אתם יכולים להרגיש נרפים מבחינה מנטלית ופיזית ועוד. התייחסו 

לכמוסות העוצמתיות הללו כאל הצעד הראשון שלכם לקראת הגעה ושמירה על בריאות אופטימלית.

היתרונות:
מגוון מקיף של ויטמינים, רכיבים מן הצומח ומיקרו-נוטריינטים עוצמתיים במיוחד.	 

עוזר לגשר על פערים תזונתיים.	 

יחסים מאוזנים כיאות, לשימוש יומיומי וספיגה מעולה.	 

קצובה יומית אופטימלית לעמידה בתזונה אופטימלית, במקום הסתפקות במינימום הנדרש.	 

Other Ingredients: Gelatin, Rice Bran, Natural Color, Sodium 
Copper Chlorophyllin.

תמיכה בכלי הדם תמיכה בראייה תמיכה בעור תמיכה במערכת 
החיסון

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.

Biotin 150 mcg 500%
Pantothenic Acid 45 mg 900% 
(as D calcium pantothenate)
Calcium (as calcium ascorbate) 75 mg 6%
Molybdenum  25 mcg 56% 
(as molybdenum citrate complex)

Inositol 75 mg -
Grape Seed Extract  50 mg - 
(95% anthocyanins) 
Bromelain 25 mg -
Vegetable Blend  10 mg -

 (broccoli leaf and flower, carrot, tomato, beet 
 root, spinach leaf, cucumber, brussels sprout, 
cabbage leaf, celery leaf, kale leaf, asparagus 
shoot, green bell pepper, cauliflower, parsley, 
wheat grass)

Supplement Facts
Serving Size: 3 Capsules
Servings Per Container: 56

 Amount Per Serving %DV
Vitamin A 1124 mcg RAE 42% 
(as beta-carotene)
Vitamin C  650 mg 722% 
(as calcium ascorbate, magnesium ascorbate, zinc 
ascorbate, potassium ascorbate, acerola cherry)

Vitamin D3 (as cholecalciferol) 25 mcg 125%
Vitamin E  125 mg 833% 
(as D alpha tocopheryl succinate,  
mixed tocopherols 50 mg)
Vitamin K (as phylloquinone) 45 mcg 38%
Thiamin (as thiamin HCl) 14 mg 1167%
Riboflavin 14 mg 1077%
Niacin (50% as niacinamide) 20 mg NE 125%
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) 16 mg 935%
Folate (folic acid) 850 mcg DFE 213%
Vitamin B12  200 mcg 8333% 
(as methylcobalamin)
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?Optimals מה עושים 
Nutrifii Optimals מכילים מגוון מקיף של ויטמינים ומינרלים, בתוספת רכיבים 

תזונתיים ורכיבים מועילים נוספים, לתמיכה יעילה במערכת החיסון.

 האם מומלץ לקחת Nutrifii Optimals יחד עם או ללא אוכל?
תמיד מומלץ לקחת תוספי תזונה יחד עם אוכל. כך מתאפשר לגופכם לספוג 

את הרכיבים התזונתיים ביעילות רבה יותר וברמת נוחות גבוהה יותר. מזון 

בבטן משפר משמעותית את הספיגה של הרכיבים התזונתיים שבכמוסות 

הויטמינים והמינרלים שלכם. הוא גם יעזור לכם להימנע מתופעות לוואי, כגון 

כאבי בטן או בחילה. 

?Optimals -מהו המינון המומלץ מה 
המינון המומלץ של Optimal-V הוא 3 כמוסות, פעמיים ביום, עדיף עם אוכל. 

המינון המומלץ של Optimal-M הוא 2 כמוסות, פעמיים ביום, עדיף עם אוכל.

 האם עלי לקחת את המינון המלא המומלץ מה-
 Optimals מדי יום?

ה- Optimals נועדו לספק רמות מתקדמות של רכיבים תזונתיים חיוניים, 

המוכחים כמספקים יתרונות בריאותיים שהתפרסמו בספרות הרפואית. חבר 

הוועדה המייעצת המדעית של ARIIX, ד”ר ריי סטראנד, קורא להם תזונה 

תאית. מולטי-ויטמין אותו נוטלים פעם ביום מתבסס על RDA )הקצובה 

היומית המומלצת(. במספר רב של מחקרים הוכח שאין כל יתרון בריאותי 

משמעותי למולטי-ויטמין שנלקח פעם ביום. אבל, ישנם אלפי מחקרים 

שמוכיחים את היתרונות הבריאותיים שיש לתזונה בריאה והוספה של הרמות 

האופטימליות או המתקדמות ביותר של רכיבים תזונתיים אשר נמצאים ב- 

Optimals. לכן, אנחנו ממליצים בחום לצרוך את הכמות המומלצת, כפי שרשום 

על הבקבוקים.

?Optimal-V מהו המקור של החותמת הירוקה בכמוסות של 
החותמת הירוקה מקורה בכלורופיל. כלורופיל הוא פיגמנט ירוק, אשר נמצא 

בצמחים ובאצות.

?Optimal-M -מהו המקור לתרכובת יסודות הקורט ב 
תרכובת יסודות הקורט היא תערובת טבעית של תמציות מינרלים מאגם 

המלח הגדול שביוטה, והיא מכילה מגנזיום, נתרן ואשלגן. 

האם אפשר לקחת Optimals 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 
?Optimals בריאותיים מותר לקחת 

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

הריון, הנקה או בכל מצב בריאותי שהוא.

שאלות נפוצות
*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.


