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 תוכנית התזונה ”התחברו לעצמכם”
)KNOW YOURSELF NUTRITION™(

שם המשחק הוא לקבל בדיוק מה שאתם צריכים, מתי שאתם צריכים אותו. תוכנית התזונה “התחברו לעצמכם”,                                                                                      

משקפת את תפיסת העולם שלנו, שהגוף שלכם משמש אתכם במיטבו כשיש לו תמיכה מלאה בשלוש קטגוריות:  

שיקום
אנחנו חשופים לרעלים מזיקים בכל יום ויום - הם 

בתזונה שלנו, בסביבה, באוויר שאנחנו נושמים 
ובמים שאנחנו שותים. המזהמים הללו משפיעים 

על יכולנו לתפקד באופן מיטבי ויכולים לתרום 
לשורה של בעיות בריאותיות. הגוף שלנו נועד 

להישאר במצב של שיקום - עזרו להשיב לגופכם 
את האיזון, בעזרת מוצרים שתומכים בעדינות 

בתהליך הטבעי הזה.
.

העצמה
בגופו של אדם בוגר נוצרים בממוצע 50-70 

מיליארד תאים חדשים ביום ולכן, אין זה פלא 

שהגוף שלכם צריך עזרה להתרומם מפעם לפעם. 

אתם יודעים הכי טוב מתי הגוף שלכם קורס עקב 

לחץ, מתח, מחלה או אפילו ימי עבודה ארוכים 

וקשים - אל תתעלמו מהסימנים. תנו לגופכם את 

 ההעצמה שהוא צריך, בכל פעם שהוא צריך אותה.

חיזוק
אנשים רבים צורכים יותר קלוריות ממה שהם 

צריכים ואינם מצליחים לצרוך את כמות הרכיבים 
התזונתיים הנדרשת כדי לתמוך בתהליכים 

הביולוגיים בגופם. כיוון שהתוצרת עליה אנחנו 
מסתמכים לקבלת ויטמינים ורכיבים תזונתיים 
איננה עשירה כפי שהיתה לפני מספר עשורים, 

כיום חשוב יותר מתמיד לחזק את הגוף שלנו 
באמצעות מוצרים שתומכים בבריאות והרגשה 

טובה אופטימליות.

הטווח המלא של  
טרנספורמציות

™Nutrifii הוא אוסף איכותי של תוספים זמינים לגוף מבחינה ביולוגית, אשר 
מכילים תערובות סינרגטיות של ויטמינים, מינרלים, מזונות-על עשירים בערך 

תזונתי, חומצות שומן אומגה 3 חיוניות ואנזימים עוצמתיים, לתמיכה בבריאות וחיוניות 
טובות מאי פעם. הנוסחאות שלנו, אשר עושות שימוש ברכיבים ממקורות טבעיים, 

משולבות בקפידה כדי לספק מקסימום יעילות וספיגה, כלומר יתרונות משופרים מבחינתכם.



 מוצרים אלה אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע כל מחלה שהיא.

תואם לאירופה בלבד. ARIIX 2020 ©. כל הזכויות שמורות. עדכון 05/2020

Ingredients: Water, mango (Mangifera indica) fruit puree, prune 
(Prunus domesticus) fruit juice concentrate, pomegranate (Punica 
granatum) fruit juice concentrate, blackberry (Rubus fruticosus) fruit 
juice concentrate, flavouring (fermented flax seed and oregano oil), 
pear (Pyrus communis) fruit juice concentrate, cranberry (Vaccinium 
oxycoccus) fruit juice concentrate, sour cherry (Prunus cerasus) fruit 
juice concentrate, blackcurrant (Ribes nigrum L) fruit juice concentrate, 
noni (Morinda citrifolia) fruit juice concentrate, mangosteen (Garcinia 
mangostana) fruit puree, goji (Lycium barbarum) berry puree, acai 
(Euterpe oleracea) berry juice, aloe vera (Aloe barbadensis) leaf gel, 
acerola cherry (Malpighia glabra) fruit juice, dextrose, maltodextrin, 
peach (Prunus persica) fruit juice concentrate, apple (Malus domestica) 
fruit juice concentrate, elderberry (Sambucus nigra) fruit juice 
concentrate, natural flavouring, thickener (xanthan gum), Bergavit® 40 
bergamot (Citrus bergamia Risso & Poit.), reishi (Ganoderma lucidum) 
mushroom powder, shiitake (Lentinula edodes) mushroom powder, 
cordyceps (Cordyceps sinensis) mushroom powder, almond mushroom 
(Agaricus blazei) powder, Lion’s mane (Hericium erinaceus) mushroom 
powder, white tea (Camellia sinensis) leaf extract, black cumin (Nigella 
sativa) seed, maitake (Grifola frondosa) mushroom powder, grape 
(Vitis vinifera) seed extract, natural strawberry flavouring, green tea 
(Camellia sinensis) leaf extract, sweetener (steviol glycosides), black 
pepper (Piper nigrum) fruit extract, blueberry (Vaccinium angustifolium) 
fruit puree, elderberry (Sambucus nigra) fruit puree, orange (Citrus 
sinensis) fruit puree, kelp (Ascophyllum nodosum) leaf powder, turmeric 
(Curcuma longa) rhizome powder.

36 מזונות על

עשיר ברכיבים 
תזונתיים

תמיכה בתפקוד 
הפיזיולוגי

תמיכה במערכת 
החיסונית

ייחודי
הנוסחה של Moa אינה דומה לשום דבר אחר, כיוון שהיא כוללת 

36 מהרכיבים העוצמתיים ביותר בעולם. בהיותה עשירה במחיות, 
תמציות ומיצים טבעיים לחלוטין, אין ספק שהיא תערובת מזונות-העל 

 הייחודית ביותר בשוק כיום.

טהור
אנחנו בוחרים בקפידה את הרכיבים הטהורים והעשירים ביותר 

ברכיבים תזונתיים, ללא גלוטן או מוצרי חלב, ללא כל חומרים 
מלאכותיים.

פשוט
הודות למארז הפשוט והנוח לשימוש, בתוכו מנה אחת, באפשרותכם 

להנות מ- Moa בכל עת ובכל מקום. קל לצרוך אותו וקל עוד יותר 
לשתף אותו!

נטול גלוטן ערך
 גליקמי נמוך

ללא חומרי טעם 
מלאכותיים

באישור 
 INFORMED

SPORT

)ISA( חלאל

Nutritional Information
Serving Size: 1 pouch (50 ml)
Servings Per container: 30

 Per daily portion (50 ml)

Energy  92 kJ / 22 kcal
Fat 0 g
  Of which saturates 0 g
Carbohydrate 5 g
  Of which sugars 3 g
Protein 0 g
Salt  < 0.01 g

העוצמה שבמארז
כל מארז קטנטן מכיל תערובת מדהימה! התייחסו ל- ®Moa כאל התוסף האידיאלי, 

שיעזור לכם להגן על התאים מפני נזקי חמצון, לשפר את חילוף החומרים ורמת 
האנרגיה ולתמוך במערכת החיסונית שלכם.
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קחו לכם מארז לדרך
מחפשים קצת כוח על-אנושי שיעזור לכם לעבור את היום? הסירו דאגה מלבכם, Moa כאן! שימו לכם 

מארז במזוודה, ארנק, תיק גב או תיק חדר הכושר שלכם ותהיו מוכנים לקראת העייפות שנוחתת עליכם 

בשעות אחר הצהרים. בזכות 36 מזונות-על, אין שום חטיף ממוצע שיכול בכלל להשתוות ליתרונות 

.Moa התזונתיים שיש במארז אחד של

הגנה חזקה על הבריאות
שימוש קבוע ב- Moa עוזר לגוף באמצעות הגנה על התאים מפני נזקי חמצון ותומך בעיכול תקין, חילוף 

חומרים לשם ייצור אנרגיה ותפקוד מערכת החיסון.

שפרו את אורח חייכם
בקרים עמוסים בהם מתכוננים לקחת את הילדים לבית הספר או לקראת העבודה מספקים סיבה מושלמת 

למארז מתובל ומתוק של Moa. קחו לכם מארז כדי להילחם בעייפות של אחר הצהרים ואחד לחדר הכושר, 

כדי שיהיה לכם משהו מזין להכניס לפה לאחר האימון. התערובת הבלעדית הזו, בנוסחה ייחודית לתמיכה 

בבריאותכם ובאורח החיים הקדחתני שלכם, היא גיבורת-העל של מזונות-העל.

היתרונות:
מזונות-על ופירות-על עוצמתיים.	 

רכיבים עשירים ברכיבים תזונתיים ובעלי ערך גליקמי נמוך.	 

עוזר להגן על התאים מפני נזקי חמצון.	 

תהליך העיבוד המוגן בפטנט ™Mycofusion משפר את היכולת לתמוך במערכת החיסונית.	 

משפר את חילוף החומרים וייצור האנרגיה.	 

מכיל ®Bergavit, לתמיכה בבריאות הכוללת.	 

מכיל ®BioPerine, לשיפור הזמינות הביולוגית.	 

חיזוק שיקוםהעצמה
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מאיטקי

אוכמניות

גוג’י

מנגו

סמבוק

אפרסק

פטריית החורש

אגס

תמיכה במערכת 
החיסונית

ריישי

שיטאקי

כורכום

שזיף

ייצור קולגן לתפקוד 
העצמות

אסאי

אלוורה

דומדמנית שחורה

תות

רימון

הגנה על התאים מפני 
נזקי חמצון

קצח

ברגמוט

תה לבן

תפוז

פטריית רעמת האריה

תפוח

ענבים

בריאות כוללת

דובדבן חמוץ

שיפור מצב         
הרוח והשינה

תה ירוק

קלפ )אצת-ים(

אנרגיה טבעית

חמוציות

חדות מנטלית 

אסרולה

ערך גליקמי         
נמוך

פלפל שחור

ספיגת רכיבים 
תזונתיים

סטיביה

פטל

עיכול

שזיף מיובש נוני

מנגוסטין

קורדיספס

הפחתת עייפות
Moa -מזונות-העל שב

הרגישו טוב יותר, היראו טוב יותר 

והתמלאו באנרגיה - הכל הודות למזונות-

העל שבמארז!

עוצמתי
במשך מאות שנים, נעשה שימוש בפטריות 

כדי לנצל את היתרונות הבריאותיים שלהן 

מבחינת חיסון, אנרגיה ואריכות ימים. 

רשימת רכיבי-העל שב- Moa כוללת 

תרכובת פטריות מחייה, ביניהן מאיטקי 

מוזהבת - שווה במשקלה יותר מזהב - 

זרעי קצח וברגמוט, כולם פועלים יחד 

כדי לשפר את מערכת החיסון של גופכם 

ולהשיג כוח של גיבורי-על.

מגוון
 האיתור של רכיבים אקזוטיים מכל רחבי 

העולם מאפשר ל- Moa לספק את המיטב 

במה שיש לאמא אדמה להציע, כשכל 

הטוב הזה מגיע עד לסף דלתכם. רבים 

ממזונות-העל התומכים בבריאות אותם 

תמצאו ב- Moa היו בשימוש נרחב במשך 

מאות בשנים על ידי תרבויות קדומות, אשר 

הוקירו וייחסו חשיבות מרובה לאריכות 

ימים ובריאות.
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?Moa מה עושה 
בשימוש קבוע, Moa עוזר להגן על התאים מפני נזקי חמצון ותומך בעיכול תקין 

ותפקוד המערכת החיסונית.

?Moa מהם היתרונות העיקריים של 
הודות לשילוב העוצמתי של רכיבים עשירים בחומרים מזינים וערך גליקמי נמוך, 

Moa תומך בעיכול תקין ומציע תמיכה לכל הגוף.

?Moa -מהם הרכיבים העיקריים ב 
בין הרכיבים תמצאו:

 	Bergavit®

פטריית שיטאקי	 

פטריית החורש	 

פטריית רעמת האריה	 

 	BioPerine®

תערובת מזונות-על בלעדית	 

  
 כיצד הפטריות שב- Moa גדלות ונקטפות?

הפטריות נקטפות תוך שימוש בתהליך התססה מוגן בפטנט המכונה 

™Mycofusion. תפטיר הפטריה גדל בטבע על מצע “גרגרי על” מקלחי תירס סגול 

בעל צבע עז, המכילים רמה גבוהה מאוד של אנתוציאנינים. התהליך המתוקנן 

והמבוקר ברמה הגבוהה ביותר מבטיח שהרכיבים התזונתיים העיקריים שבתירס 

נספגים על ידי הפטריות באמצעות תהליך התססה חדשני והתוצאה היא רכיבים 

נוטרצבטים )רכיבים שבנוסף לערכם התזונתי הבסיסי מקדמים את הבריאות( 

בלעדיים ומוגנים בפטנט, בעלי מגוון רחב של יתרונות בריאותיים.

?Moa -ומדוע הוא נמצא ב Bergavit מה זה 
Bergavit הוא תמצית מתוקננת של צמח הברגמוט. זוהי הצורה המרוכזת ביותר 

של ברגמוט אשר זמינה בצפון אמריקה, תמצית נוטרצבטית אשר הוכחה 

כתומכת במערכת החיסון והעצבים.

?Moa -כיצד מומלץ להשתמש ב 
כיוון ש- Moa נמכר במארזים נוחים וקלים לשימוש, בכל מארז מנה אחת, ניתן 

פשוט לפתוח מארז אחד ולהנות. אתם יכולים להוסיף אותו למיץ פירות או 

לשייק הבא שאתם מכינים.

 כמה זמן Moa נותר טרי לאחר הפתיחה?
כל מארז מכיל מנה אחת. אנחנו ממליצים לצרוך את כולו בבת אחת. אם אתם 

חייבים להשאיר חלק במארז, אנא שתו אותו תוך 24 שעות מרגע הפתיחה.

?Moa כיצד מאחסנים את המארזים של 
אפשר לשמור אותם במקרר כדי שיהיו קרים או במקום קריר ויבש, הרחק מאור 

שמש ישיר.

 כמה מארזי Moa יש בכל קופסה?
בכל קופסה יש 30 מארזים של 50 מ"ל כל אחד.

 ממה מורכבים המארזים עצמם?
המארזים עשויים רדיד למינציה ומפחיתים באופן ניכר את כמות הפסולת 

שאנחנו משאירים מאחורינו.

?Moa מהו המינון המומלץ של 
לשתות מארז אחד )50 מ"ל( פעם או פעמיים ביום.

האם אפשר לשתות Moa 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 
?Moa בריאותיים מותר לצרוך 

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

הריון, הנקה או בכל מצב בריאותי שהוא.

שאלות נפוצות



 מוצרים אלה אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע כל מחלה שהיא.

תואם לאירופה בלבד. ARIIX 2020 ©. כל הזכויות שמורות. עדכון 05/2020

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

נטול גלוטן באישור
 INFORMED 

SPORT

חלאל
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מוצר 
מאושר על 
NSF -ידי ה

ברשימת ה- 
PDR הרשמית

צמחוני
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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
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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
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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.
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Ingredients: Sweetener (Erythritol), Blueberry Pomegranate 
Flavouring, Aloe Leaf Powder (Aloe vera (L.) Burm. f.), Thickener 
(Cellulose), Flavouring, Acidity regulators (Citric Acid, Malic Acid), 
Pomegranate Flavouring, Basil Aerial Parts Powder (Ocimum 
basilicum L.), Calcium L-Ascorbate, L-Lysine hydrochloride, 
Evening Primrose Oil Powder (Oenothera biennis), Ashwagandha 
Extract (Withania somnifera (L.) Dunal), Anti-Caking Agent (Silicon 
Dioxide), Astaxanthin, Sweetener (Steviol Glycosides), Indian 
Gooseberry Fruit Extract (Phyllanthus emblica L.), Beet Juice 
Concentrate (colouring food) (Beta vulgaris L.), Red Clover Aerial 
Parts Extract (Trifolium pratense L.), Ashwagandha Root Extract 
(Withania somnifera (L.) Dunal), Indian Gooseberry Fruit Extract 
(Phyllanthus emblica L.).

איזון
נר הלילה ותלתן אדום עוזרים לספק תמיכה לכל הגוף.

בריאות העור
התערובת הייחודית הזו כוללת רכיבים עוצמתיים כגון דומדמנית 

הודית, אשר מקדמים ייצור תקין של קולגן, לתפקוד תקין של העור.

תמיכה במערכת החיסונית
בהוספת Elite לשגרה היומיומית שלכם, באפשרותכם לקדם מערכת 

חיסון חזקה יותר ולשמור על תפקוד תקין של המערכת החיסונית 

במהלך ולאחר פעילות פיזית מאומצת.

נטול גלוטן GMO נטול בעל ערך גליקמי 
נמוך

100% טבעוני ללא חומרי טעם 
וצבע מלאכותיים

ייצור קולגן לתמיכה            
בכלי הדם

תומך בתפקוד 
פסיכולוגי תקין

תורם לבריאות רגשית

 תומך בהפחתה של
עייפות ולאות

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

Nutritional Information
Serving Size: 1 stick pack (6 g)
Servings Per container: 28

 Per daily portion (6 g)

Basil Powder

* NRV: Nutrient Reference Values

 135 mg
Red Clover Extract 40 mg

  Vitamin C  80 mg
Indian Gooseberry Extract 78,5 mg
Ashwagandha extract 131,25 mg
Astaxanthin 4 mg
Aloe Powder 560 mg

% NRV*

-
-

100%
-
-
-
-

תמכו בגופכם וביופיכם
יופי מתחיל מבפנים - האם לא הגיע הזמן לשחרר את הגרסה הקורנת ביותר שלכם? 
הוציאו החוצה את המיטב שבגופכם, באמצעות התערובת העוצמתית של ויטמינים, 

.Elite™ -צמחים ורכיבים תזונתיים אשר נמצאת ב
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נוסחה מעולה   
Elite הוא נוסחה מהפכנית, שנועדה לשפר את הבריאות הכוללת שלכם. באמצעות רתימת העוצמה 

שבעשבים ורכיבים תזונתיים מעולים, Elite עוזר לתמוך במערכת החיסון והעצבים, כמו גם בתפקוד 

פסיכולוגי תקין, כל זאת בזמן שהוא מספק יתרונות בריאותיים לעור.

לחיות את החיים הטובים ביותר
בזכות השילוב של ויטמינים, צמחים הנלחמים בגיל ורכיבים תזונתיים עוצמתיים שב- Elite, כולם 

מתקדמים ומעולים במיוחד, לגופכם יהיה כל מה שנדרש לו על מנת להישאר חסון. כולנו צריכים תמיכה 

למערכת החיסונית, מאזן לחות טוב יותר, ספיגת רכיבים תזונתיים משופרת, הגנה על התאים מפני 

נזקי חמצון, פחות עייפות ושינה טובה יותר בלילה, כדי לחיות חיי עילית - תודה לאל, לא צריך להמשיך 

לחפש, כיוון ש- Elite עונה על כל הצרכים הללו.

רכיבים עיקריים 
אשווגנדה	 

בזיליקום	 

תלתן אדום	 

אסטקסנתין	 

דומדמנית הודית	 

אלוורה	 

נר הלילה	 

ל-ליאזין	 

יתרונות  
מסייע בתמיכה בתפקוד תקין של מערכת העצבים.	 

תומך בתפקוד פסיכולוגי תקין.	 

מסייע לשפר את מצב הרוח.	 

 עוזר לתמוך ולשמור על תפקוד תקין של המערכת החיסונית, במהלך ולאחר התעמלות	 

 פיזית מאומצת.

מקדם עור בריא.	 

נטול גלוטן, בעל ערך גליקמי נמוך.	 

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

חיזוק שיקוםהעצמה



 מוצרים אלה אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע כל מחלה שהיא.

תואם לאירופה בלבד. ARIIX 2020 ©. כל הזכויות שמורות. עדכון 05/2020

מהם הרכיבים העיקריים ב- Elite ומה הם עושים?

אסטקסנתין

 משפר את מערכת החיסון של הגוף ותומך בבריאות בעוצמה פי	 

.CoQ10 -3,000 מרזרבטרול ופי 800 מ 

נחשב לאחד מהרכיבים התזונתיים העוצמתיים ביותר בטבע.	 

תומך בסיבולת טובה ורמות אנרגיה תקינות.	 

מחייה את העור מבפנים באמצעות שיפור רמות הלחות בעור.	 

אשווגנדה

 מכונה לעיתים קרובות “מזון מצב הרוח האולטימטיבי”.	 

 אשווגנדה מסייע לקדם שלווה פנימית.

עוזר לקדם שינה טובה בלילה.	 

תומך במערכת העצבים.	 

מסייע לתמוך בתפקוד פסיכולוגי תקין.	 

תומך בייצור תקין של קולגן, לתפקוד תקין של העצמות.	 

מחייה את העור מבפנים באמצעות עזרה לשיפור רמות הלחות בעור.	 

דומדמנית הודית

מזון יופי עשיר ברכיבים תזונתיים, אשר תורם לבריאות העור.	 

תורם להפחתת היובש בעור.	 

עשיר בפיטוכימיקלים ורכיבים תזונתיים, אשר עוזרים להגן על התאים   	 

 מפני נזקי חמצון.

עוזר לשמור על תקינות חילוף החומרים לשם ייצור אנרגיה.	 

תומך בתפקוד מערכת החיסון.	 

ל-ליאזין

חומצת אמינו חיונית, אשר מקדמת את בריאות העור.	 

עוזרת לשמור על תפקוד תקין של המערכת החיסונית במהלך ולאחר    	 

 התעמלות פיזית מאומצת.

תומכת בבריאות הגוף.	 

אלוורה

מספקת לגוף חומצות אמינו חיוניות, תומכת בתפקוד תקין של המערכת  	 

 החיסונית ומערכת העיכול

מקדמת את הספיגה של הרכיבים התזונתיים.	 

מכילה ויטמינים, מינרלים, יסודות קורט ו- 18 מתוך 21 חומצות              	 

 האמינו הקיימות.

יש בה פלורה חיובית, אשר עוזרת לכל מערכת העיכול.	 

מספקת תמיכה תזונתית משופרת.	 

בזיליקום

משמש לתמיכה בבריאות מערכת העצבים. 	 

תומך בתפקוד תקין של המערכת החיסונית.	 

נר הלילה

מסייע לבריאות כוללת של העור.	 

תלתן אדום

עוזר בייצור הקולגן, לתפקוד תקין של העור. 	 

?Elite מהו המינון המומלץ של 
לערבב שקית אחת ב- 470 מ”ל מים ולנער היטב. להנות פעם ביום.

האם אפשר לקחת Elite 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 
 בריאותיים מותר

?Elite 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.
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אספקת סידן ממוקדת 

®Magnical-D, אשר מספק צורות זמינות ביולוגית 

של סידן ומגנזים, ויטמין D לספיגת הסידן וויטמין 

K לקרישת הדם, הוא האמצעי הטוב ביותר 

לשמור על בריאות העצמות. תערובת הויטמינים 

והמינרלים הבלעדית הזו מספקת רכיבים 

 תזונתיים חיוניים לבריאות העצמות, בנוסחה

אחת נוחה.

 אנרגיה

®Biopro-Q הוא שילוב דינמי של אוביקינול, הנגזרת 

היעילה ביותר של CoQ10, וביופרין, תמצית פלפל 

שחור הרשומה כפטנט ומשפרת את יכולת ספיגת 

החומרים המזינים על ידי הגוף.

 .

 השיבו לגופכם את
האיזון הטבעי

באמצעות שילוב פחם פעיל, זאוליט מיקרוני, 

כלורלה ומזונות-על עשירים בערך תזונתי, 

™Restoriix היא נוסחה מהפכנית, אשר נועדה 

לסייע לגופכם לסלק חומרים בלתי רצויים.

תזונה אופטימלית לבריאות אופטימלית
העניקו לגופכם את התמיכה התזונתית הממוקדת לה הוא זקוק, באמצעות הטווח המלא של אפשרויות שנבחרו בקפידה.

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.
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הממריץ המושלם
™Rejuveniix מספק אנרגיה טבעית, ללא העצבנות. 

בזכות תערובת בלעדית ומוגנת בפטנט של 

תמצית פולי קפה ירוק, ל-תיאנין ותרכובת פירות-

על של אסאי, מנגוסטין, גוג’י ברי, תות יין צ’יליאני, 

נוני מהוואי ואובליפחה, Rejuveniix מחדד באופן 

טבעי את המיקוד, משפר את מצב הרוח, מקדם 

אנרגיה ומשפר את העירנות המנטלית.

הגנה אופטימלית
®Omega-Q היא תערובת ייחודית של חומצות 

שומן אומגה חיוניות והקו-אנזים Q10 )בקיצור 

CoQ10(, שניים מהרכיבים העוצמתיים ביותר על 

פני כדור הארץ לאתחול ושמירה על הבריאות 

הכוללת. השילוב המבריק הזה תומך ומגן על הלב.

 למידע נוסף, גלשו
NUTRIFII.COM אל


