Farmacevtska inovacija, narejena posebno za Vaše, sodobne potrebe

EFSA APPROVED

IQ vitamins so edini pametni vitamini, ker so plod pametnih znanstvenih inovacij, proizvedenih po najnovejših
smernicah potreb sodobnega uporabnika. Premium formulacije črpajo navdih, energijo in sestavo samo iz naravnih
virov, ki so združeni v edinstvene, pametne proizvode, proizvedene posebej za Vas!

SCIENTIFIC INNOVATION

ECO SMART

SUSTAINABILITY

TITANIUM DIOXIDE FREE

Vsi izdelki so proizvedeni in certificirani po GMP, ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 in HACCP standardih.

BLISTER PROTECTION
TECHNOLOGY

SO PROIZVEDENI IZKLJUČNO
PO NAJNOVEJŠIH ZNANSTVENIH
RAZISKAVAH ZA VAŠE ZDRAVJE!

IQ
VITAMINS
SO EDINI
PAMETNI
VITAMINI
NA SVETU,
KER:

Nova pametna raziskava? Ni
problema, ekipa v razvoju in
raziskavah IQvitamins bo lansirala,
izboljšan, boljši izdelek v roku enega
meseca!

SO PRILAGOJENI SPECIFIČNIM
POTREBAM SODOBNEGA
UPORABNIKA

Vsi IQ vitamini so pakirani izključno
v blistre - to jim omogoča najdaljšo
možno obstojnost brez zmanjševanja
učinkovitosti vitaminov!

PREMIUM FORMULACIJE,
VERTIKALNA INTEGRACIJA IN
ANALIZNI CERTIFIKATI

EVROPSKI STANDARDI
GMP, ISO 9001:2015, ISO
22000:2005 in HACCP. Želite še
kakšen drugi standard na našem
področju? IMAMO vse! IQvitamins
so edini vitamini, ki so pregledani,
revidirani in testirani po evropskih
farmacevtskih standardih, tako da
so dovoljene ravni težkih kovin in
toksinov znatno pod ravnmi, ki so
dovoljene v ostalih prehranskih
dopolnilih. S tem garantiramo
čistost, ki je edinstvena na tržišču,
kar dokazujemo z analiznimi
certifikati vsake serije proizvodnje.
Evropsko, slovensko, domače je
pametno.
Pametna izbira-IQvitamins!

To pomeni, da boste vedno dobili
najnovejše, najkvalitetnejše oblike in
kombinacije vitaminov in mineralov.
Dejstvo je namreč, da niso vse oblike
vitaminov enake, saj se razlikujejo
tako po stopnjah absorpcije (večje ali
manjše (dražje) oblike), kot v načinu
pridobivanja (umetno-sintetično ali
naravno-dražje). IQvitaminis tako
pametno vsebuje samo najboljše
oblike vitaminov (z najboljšo
absorpcijo), ki so samo pametnega,
naravnega izvora! Inovativno,
učinkovito je pametno.

Dejstvo je nemreč, da jemanje
splošnih pripravkov, ki bi delovali
na številna področja, žal ni. Pametni
IQvitamins delujejo na specifično
področje delovanja (kot npr.
lepota vaših las) in DELUJEJO, ooo
res DELUJEJO! Preverite tudi vi!
Znanstveno potrjene formulacije,
ki so jih skrbno izbrali v oddelku
razvoja in raziskav v Švici in ustvarili
za vsak izdelek skupek učinokovin,
ki DELUJEJO! Ooo res DELUJEJO!
To pa je bistveno za Vas, saj za vsak
pameten produkt želite REZULTATE.
Ooo in rezultate boste dobili!

Ja, še enkrat bomo rekli: NARAVA.
Pametni vitamini so tudi NARAVNI.
Ne samo vitamini, minerali in ostale
učinkovine, vse kar obdaja kapsulo
in njena vsebnost je NARAVNO. Ja,
narava deluje. V naravi se skrivajo
odgovori za vse naše težave. In
pametni vitamini črpajo energijo,
sestavine in inspiracijo iz NARAVE.
NARAVA zdravi, pametni vitamini ji
sledijo.

Premium formulacije, ki so
oblikovane izključno iz samo
naravnih virov in farmacevtsko
preizkušene. Izdelek je proizveden
z uporabo 360 kontrolnih točk
in testov, ki zagotavljajo popolno
sledljivost in varnost izdelka,
prav tako pa polno učinkovitost
in klinično čistočo. Vertikalna
integracija ponuja sledljivost čistoče,
varnosti in učinkovitosti od kmetije
do končnega izdelka. Rezultat tega
znanstvenega procesa so analizni
certifikati vsake serije proizvodnje,
ki zagotavljajo visoke standarde
izključno po EU (EFSA) regulativi.
Regulirano je pametno.

Pametna izbira-IQvitamins!

Pametna izbira-IQvitamins!

Pametna izbira-IQvitamins!

Pametna izbira-IQvitamins!

Pametna izbira-IQvitamins!
NARAVA, NARAVA IN ŠE ENKRAT
NARAVA

BLOOD
PRESSURE
U LT R A B LO O D PR E S S U R E S U PP O RT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNA KOMBINACIJA navadnega gloga,
izvlečka gozdnih semen in kalija, ki ima vlogo pri
vzdrževanju normalnega krvnega tlaka. Zdravilni
pripravki z glogom se tradicionalno uporabljajo
pri težavah s srcem, nizkem ali povišanem
krvnem tlaku, aterosklerozi, težavah pri dihanju,
omotici in kot pomirjevalo. Izvleček grozdnih
pečk je močan vir posebnih antioksidantov.
Antioksidanti proantocianidini naj bi blokirali
oksidacijo lipidov in tako stabilizirali celične
membrane. Poleg tega naj bi tudi zavirali
propad kolagena, pomembnega za elastičnost
venskih žil in tako zmanjševali tudi prepustnost
tekočin preko krvnih kapilar. Pomagali naj bi
premagovati vnetja ter preprečevati strjevanje
krvi. Preveliko uživanje natrija lahko privede do
povečanega krvnega tlaka, a če imate v telesu
dovolj kalija, bi ta moral uravnati učinek natrija.
Če opažate, da imate višji srčni utrip kot običajno,
bi pomanjkanje kalija v prehrani prav lahko
igralo vlogo pri tem. Obenem kalij tudi zmanjša
napetost krvnih žil, kar še dodatno zniža krvni
tlak.

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Izvleček navadnega gloga

320 mg/ **

Izvleček grozdnih semen

180 mg/ **

Kalij

5 mg/ 0,25 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Izvleček navadnega gloga (Crataegus laevigata
extract), izvleček grozdnih semen (Vitis vinifera extract), kapsula
(želatina, barvilo: kalcijev karbonat ), kalijev citrat, sredstvo proti
sprijemanju (magnezijeve soli maščobnih kislin).
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.

PAMETNO:
Močna naravna kombinacija sestavin
za zniževanje krvnega tlaka.

ENERGY
U LT R A E N E R G Y S U PP O RT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNA ENERGIJA, ki traja in traja …
Znanstvena inovacija kombinacije kofeina,
tavrina in vitaminov B6 in B12, ki prispevajo k
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Kofein je
organska kemična spojina, alkaloid, ki se naravno
nahaja v zrnu kave, listih čajevca in kakavovih
zrnih. Pri zaužitju stimulira delovanje centralnega
živčnega sistema, izboljša razpoloženje, zvišuje
nivo energije in izboljša mišične dražljaje, do
neke mere razbistri glavo in poveča budnost,
poveča sposobnost koncentracije in mentalne
sposobnosti. Tavrin je pogojno esencialna
aminokislina, derivat cisteina, ki vsebuje žveplo.
Pogojno esencialna pomeni, da se lahko v
nekaterih primerih - npr. pri močnem fizičnem
naporu - njegova koncentracija v telesu zmanjša,
zato ga moramo vnesti v obliki dodatkov. Tavrin je
primeren za stimulacijo organizma in predvsem
stimulacijo možganskih funkcij, saj deluje kot
nevrotransmiter (živčni prenašalec). Pomaga
premagovati utrujenost, povečuje koncentracijo
in koordinacijo gibov.

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Kofein

100 mg/ **

Tavrin

30 mg/ **

Vitamin B6

1,4 mg/ 100 %

Vitamin B12

1 mg/ 40000 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Polnilo (mikrokristalna celuloza), sredstvo za
povečanje prostornine (dikalcijev fosfat), kofein, kapsula (želatina,
barvilo: kalcijev karbonat ), tavrin, piridoksin hidroklorid, cianokobalamin, sredstvi proti sprijemanju (magnezijeve soli maščobnih
kislin in silicijev dioksid).
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.

PAMETNO:
Najboljši naravni način za instant
dvig energije.

EREKTIL
U LT R A L I B I D O B O O ST
FOR MEN AND WOMEN
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

10

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNA NARAVNA KOMBINACIJA sestavin
za povečanje libida tako zanjo kot zanj!
Prehransko dopolnilo Erektil je popolnoma
naravno dopolnilo, ki je prvo na slovenskem
tržišču namenjeno tako moškim kot ženskam.
Običajno se govori le o težavah s spolno močjo
in erektilno disfunkcijo pri moških. Vendar
se tudi številne ženske v sodobnem svetu
srečujejo s pomanjkanjem libida. S pravilnim
razmerjem naravnih aktivnih sestavin, je mogoča
popolnoma naravna in varna rešitev za povečanje
spolne moči pri obeh partnerjih. Vsebuje japonsko
sophoro. Ta rastlina je pogosto uporabljena v
japonskem zdravilstvu, saj velja za zelišče, ki naj
bi pomagalo pri težavah v spolnosti. Navadna
zobačica, ki je dodana, je ena najstarejših rastlin,
pri kateri so ugotovili ugodne učinke na spolno
moč. Naj bi delovala celo kot naravni afrodiziak.
Vpliva tako na spolne organe, kot tudi na pravilno
aktivnost hormonov. L-Arginin, ki je vsebovan,
v predelu spolovila širi žile in s tem izboljša
cirkulacijo krvi.
Pametna kombinacija za vroče trenutke obeh!

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Izvleček japonske sofore

225 mg/ **

Izvleček navadne zobačice

100 mg/ **

L-arginin
Cink
Selen

100 mg/ **
10 mg/ 100 %
100 µg/ 181 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Izvleček japonske sofore (Styphnolobium japonicum
extract), izvleček navadne zobačice (tribulus terrestris extract),
L-arginin, kapsula (želatina, barvilo: kalcijev karbonat ), cink citrat,
selenomethionine, sredstvi proti sprijemanju (magnezijeve soli
maščobnih kislin in silicijev dioksid).
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno, 30 minut pred
spolnim odnosom. Primerno tako za ženske kot moške!
Cink ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju in prispeva
k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi. Selen
ima vlogo pri nastajanju semenčic.

PAMETNO:
Naravni način za večje užitke obeh!

GLUKOZ
AMIN
U LT R A J O I N T S U PP O RT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNA INOVACIJA sestavin za zdrave
sklepe! Kombinacija je izdelana iz najčistejšega
glukozamina, vrhunskega morskega hondroitina
in drugih sestavin, ki skupaj sestavljajo naravno
dopolnilo za sklepe. Gre za popolnoma naraven
dodatek za sklepe, ki ga lahko jemljete kjerkoli
in kadarkoli. Kapsule so poleg glukozamina in
hondroitina napolnjene še s koristnimi naravnimi
sestavinami kot so cink, vitamin C in baker.
Glukozamin je aminosaharid, ki je naravno
prisoten v telesu. V sklepnem hrustancu ima
pomembno vlogo v biosintezi glikozaminoglikanskih verig, ki so sestavni del proteoglikanov
v sklepnem hrustancu. Ko doseže sklep, na mestu
delovanja prek hondrocitov spodbudi nastanek
novega hrustanca in prepreči propadanje le-tega.
Učinek glukozamina in hondroitin sulfata na
obrabo sklepov je sicer odvisen od stopnje obrabe,
vendar se dobri učinki glukozamina v izboljšani
gibljivosti sklepov navadno pokažejo v nekaj
tednih. K temu pomaga še znanstvena inovacija
- formulacija skupaj z vitaminom C, cinkom in
bakrom, ki je edinstvena na našem tržišču. Poleg
tega je celotna kombinacija primerna tudi za
dolgotrajno uporabo. GARANTIRANO DELUJE!

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Glukozamin

450 mg/ **

Hondroitin

50 mg/ **

Vitamin C

20 mg/ 20%

Cink

2,5 mg/ 25%

Baker

250 µg/ 20%
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Glukozamin sulfat, kapsula (želatina, barvilo: kalcijev
karbonat ), hondroitin sulfat, L- askorbinska kislina, cinkov citrat,
sredstvo proti sprijemanju (magnezijeve soli maščobnih kislin),
bakrov glukonat.
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.

PAMETNO:
Znanstvena inovacija naravnih
sestavin za zdrave sklepe!

HAIR
U LT R A H A I R B E AUTY S U PP O RT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNO se je zavedati, da lepota prihaja od
znotraj. Dejstvo je namreč, da ko las enkrat zraste
ni več živ. Zato za močne in zdrave lase poskrbimo
že, ko nastajajo v lasnih foliklih. Njihova ključna
sestavina je keratin, beljakovina, ki vsebuje žveplo
ter daje lasem trdnost in čvrstost. Za njegov
nastanek sta zelo pomembna biotin, ki celice
spodbuja k tvorbi keratina, in aminokislina
metionin bogata z žveplom, ki keratinu daje
trdnost. Vitamin C je eden izmed najbolj
učinkovitih hranil, ki vplivajo na rast las ter
zagotavljajo elastičnost in čvrstost. Povečuje
tudi cirkulacijo in prekrvavljenost lasišča. Za
zdrave lase je zelo pomemben cink, ki ga telo
potrebuje za nastajanje keratina. Biotin pogosto
imenujemo vitamin lepote, saj je ključnega
pomena, da naši lasje ostanejo lepi, zdravi in
mladostni, skrbi pa tudi za spreminjanje hrane
v energijo. MSM je vse bolj iskano prehransko
dopolnilo, ki lasem zagotavlja žveplo. Žveplo
skrbi za produkcijo kolagena in keratina, ki sta
oba zelo pomembna za zdravo rast las. Selen
krepi lasne mešičke in preprečuje izpadanje
las. Zadostna količina teh hranil bistveno izboljša
zdravje las in preprečuje njihovo izgubo.

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Vitamin C

20 mg/ 25 %

Cink

10 mg/ 100%

Biotin

5 mg/ 10000 %

MSM

2 mg/ **

Selen

50 µg/ 90 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Polnilo (mikrokristalna celuloza), sredstvo za povečanje
prostornine (dikalcijev fosfat), kapsula (želatina, barvilo: kalcijev
karbonat ), cink citrat, L-askorbinska kislina, L-selenometionin,
biotin, metilsulfonilmetan, sredstvo proti sprijemanju (silicijev
dioksid).
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.
Cink, Selen in Biotin prispevajo k ohranjanju zdravih las.

PAMETNO:
Znanstvena kombinacija sestavin
za lepe, zdrave in sijoče lase kot je
še ni bilo na tržišču!

MULTI
VITAMIN
U LT R A M U LT I V I TA M I N 1 0 0 % C O M P L E X
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNI MULTIVITAMIN na tržišču, kot ga še
ni bilo, saj z inovativno kombinacijo 12 vitaminov
pokrije 100% naših potreb po vitaminih v samo
eni kapsuli na dan!
Vitamini so nenadomestljive snovi, ki jih naše telo
ne more samo izdelati (v zadostnih količinah),
zato jih moramo zaužiti s hrano.
Udeleženi so v tisočerih življenjsko pomembnih
reakcijah v telesu, ki:
• nam pomagajo pridobiti energijo iz hrane,
ki jo zaužijemo,
• podpirajo rast in regeneracijo vseh celic, tkiv
in organov,
• omogočajo razstrupljanje,
• varujejo telo pred okužbami,
• podpirajo tvorbo krvi in veliko več.

PAMETNO:
Edini multivitamin na tržišču,
ki v eni kapsuli pokrije natanko
100% vaših dnevnih potreb!

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Vitamin C

80 mg/ 100 %

Vitamin B3

18 mg/ 112,5 %

Vitamin E

12 mg/ 100 %

Vitamin B5

6 mg/ 100 %

Vitamin B2

1,6 mg/ 114 %

Vitamin B1

1,4 mg/ 127 %

Vitamin B6

1,4 mg/ 100 %

Vitamin A

800 µg/ 100 %

Folat

200 µg/ 100 %

Biotin

50 µg/ 100 %

Vitamin D

5 µg/ 100 %

Vitamin B12

2,5 µg/ 100 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Polnilo (mikrokristalna celuloza), sredstvo za
povečanje prostornine (dikalcijev fosfat), kapsula (želatina, barvilo:
kalcijev karbonat ), L-askorbinska kislina, d-alfa tokoferil acetat,
niacin-nikotinamid, kalcijev d-pantotenat, sredstvo proti sprijemanju
(magnezijeve soli maščobnih kislin), retinol acetat, holekalciferol,
riboflavin, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, folna kislina,
biotin, cianokobalamin.
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.

PROBIO
+
TICS
U LT R A PR O B I OT I C + PR E B I OT I C
SUPORT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNA KOMBINACIJA PROBIOTIKOV in
prebiotikov v 1 kapsuli zagotavlja kar 10 milijard
aktivnih bakterij. Danes je to edina pametna
inovacija, ki se zaveda, da brez prebiotikov ni
dolgoročnega učinka probiotikov. Znanstveno
najbolj preverjeni sevi Lactobacilus Acidophilus,
Lactobacilus
Rhamnosus,
Streptococcus
Thermophilus in Bifidobacterium Longum se
med seboj idealno dopolnjujejo in tvorijo
najmočnejšo ekipo za uravnavanje ugodne
črevesne flore. Inovativen ovoj kapsule poskrbi za
varen prehod probiotikov skozi želodčno kislino.
Z dodatkom prebiotikov pomagamo koristnim
bakterijam, da ujamejo harmonično ravnovesje s
črevesnimi bakterijami, ki povzročajo drisko,
napihnjenost in ostale prebavne težave. Medtem,
ko so probiotiki živi organizmi, pa so prebiotiki,
pravzaprav vlaknine, ki jih naše telo ni zmožno
prebaviti. Tako pridejo do črevesja v neprebavljeni
obliki, kjer jih kot svojo hrano uporabijo koristne
bakterije. S tem zagotovimo, da ostanejo koristne
bakterije žive še kar nekaj časa po tistem, ko smo
nazadnje zaužili živilo, bogato s probiotiki.

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Inulin

200 mg/ **

Lactobacilus Acidophilus

4 milijarde cfu* (100 mg)/ **

Lactobacilus Rhamnosus

2,5 milijarde cfu* (50 mg)/ **

Streptococcus Thermophilus

2,5 milijarde cfu* (50 mg)/ **

Bifidobacterium Longum

1 milijarda cfu* (20 mg)/ **

*Priporočen dnevni vnos / ** Enota za tvorbo kolonije cfu

SESTAVINE: Inulin, Lactobacilus Acidophilus, Lactobacilus
Rhamnosus, kapsula (želatina, barvilo: kalcijev karbonat),
Streptococcus Thermophilus, Bifidobacterium Longum.
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.

PAMETNO:
Edinstvena, najmočnejša kombinacija
probiotikov in prebiotikov.

PROSTATE
U LT R A PR O STAT E H E A LT H S U PP O RT
500mg
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNA TERAPEVTSKA DOZA za zdravo
prostato PROSTEASE vsebuje izvleček plodov
palmeta, ki se tradicionalno uporablja za lajšanje
težav prostate) standardiziranega na znanstveno
inovacijo- več kot 90% maščobnih kislin in vsaj 0,4%
sterolov v najmočnejši terapevtski dnevni dozi- kar
500mg izvlečka iz jagod palmeta (saw palmetto)
pridobljenega z ekstrakcijo brez alkohola, izključno
z visokim pritiskom, tako da se lahko ohranijo vsi
pozitivni učinki rastline in posledično visoki deleži
aktivnih sestavin. Pametni proces proizvodnje
garantira, da dobimo najbolj učinkovit izvleček na
tržišču, po naravni poti pa odstranimo vse alergene
in dražilne primesi (alkohol). Za razliko od ostalih
formul na tržišču, pametna formulacija izdelka
IQ PROSTATE vsebuje dejansko terapevtsko dozo
premium ekstrakta (500mg), kar je štirikrat več
kot podobni izdelki na tržišču. Pametno je tudi
učinkovito!

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Izvleček iz jagod palmeta (saw palmetto)

500 mg / **
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Izvleček palmeta (Serenoa repens), kapsula (želatina,
barvilo: kalcijev karbonat), sredstvo proti sprijemanju (magnezijeve
soli maščobnih kislin).
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.

PAMETNO:
Najmočnejša znanstvena inovacija
za blaženje težav s prostato.

SKIN
U LT R A S K I N B E AUTY S U PP O RT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNA KOMBINACIJA SESTAVIN za zdravo
in lepo kožo. Mnogokrat ste že slišali, da lepota
prihaja od znotraj. Pametno dejstvo, sploh glede
na to, da večino časa in denarja zapravimo za
številne kreme, ki pa imajo dolgoročne slabe
učinke, če telo ne prejme bistvenih sestavin od
znotraj. Razvili smo farmacevtsko inovacijo kombinacijo dveh najpomembnejših sestavin
za lepoto vaše kože od znotraj - napredno
formulacijo nizkomolekularne hialuronske kisline
in vitamina C. Hialuronska kislina je močan
humektant, kar pomeni, da deluje kot magnet in
pritegne vodo v kožo. Raven hialurona prične z leti
strmo upadati. Kot močan antioksidant vitamin
C nevtralizira proste radikale, ki koži povzročajo
oksidativni stres in s tem spodbujajo prezgodnje
staranje kože. Poleg tega je nujno potreben za
tvorbo kolagena v kožnih celicah, s čimer pomaga
podpirati strukturo kože in upočasniti pojav
znakov staranja. Pametna, inovativna in naravna
oblika hialuronske kisline v izdelki IQ SKIN se
nahaja v obliki natrijevega hialuronana, katerega
molekula je manjša in omogoča višjo raven
absorpcije in čistoče. Ta oblika je EDINA zmožna
prodreti globje v epidermalne plasti kože.

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Hialuronska kislina

120 mg/ **

Vitamin C (askorbinska kislina)

40 mg/ 50 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Polnilo (mikrokristalna celuloza), hialuronska kislina,
sredstvo za povečanje prostornine (dikalcijev fosfat), kapsula
(želatina, barvilo: kalcijev karbonat), L-askorbinska kislina.
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.
HIALURONSKA KISLINA je telesu lastna snov, katere
največji del se nahaja v koži. Vitamin C prispeva k normalni
tvorbi kolagena ter za normalno delovanje kože.

PAMETNO:
Edinstvena znanstvena inovacija
sestavin za lepoto kože, ki prihaja
od znotraj.

SLEEP
U LT R A S L E E P S U PP O RT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNA KOMBINACIJA ZA KVALITETEN
SPANEC, ki vsebuje melatonin, L-triptofan in niacin.
Melatonin je hormon, ki je izredno pomemben
del hormonalnega sistema. Posebej pri odraslih je
težava predvsem težavno uspavanje in prehod v fazo
spanja - temu pogosto botruje prav pomanjkanje
melatonina. Niacin je vitamin B3, ki ga telo proizvaja
iz aminokisline triptofan tudi samo in uporablja za
pretvorbo hrane v energijo. L-triptofan je predstopnja
„hormona sreče“ serotonina, ki igra glavno kemično
vlogo pri občutenju sreče, prinaša uravnovešenost
in je hkrati ključen za proizvodnjo melatonina,
hormona, ki nam omogoča dober spanec in nas
posredno ohranja mlade. Da pa bi telo lahko ustvarilo
dovolj serotonina, potrebuje osnovno aminokislino
L-triptofan. Da pa je serotonin na razpolago hipofizi,
mora L-triptofan preiti v krvno-možgansko pregrado,
ne da bi ga telo prej porabilo za druge namene. To
pa ni enostavno, saj se porablja za blaženje vseh
obremenitev telesa. Denimo stres in potrtost sta
velika porabnika serotonina. In tako ga za tvorjenje
melatonina ostane premalo. Zato strokovnjaki
pogosto priporočajo uživanje izoliranega L-triptofana
in melatonina. Pametni IQ SLEEP pa vsebuje
farmacevtsko inovacijo - v eni kapsuli.

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

L-triptofan

200 mg/ **

Vitamin B3

8 mg/ 50 %

Melatonin

0,4 mg/ **
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Polnilo (mikrokristalna celuloza), L-triptofan, kapsula
(želatina, barvilo: kalcijev karbonat), niacin-nikotinamid, melatonin,
sredstvi proti sprijemanju (magnezijeve soli maščobnih kislin in
silicijev dioksid).
Melatonin prispeva k skrajšanju časa, ki ga potrebujete, da
NAVODILO ZA UPORABO: Odrasli: Ena kapsula dnevno
zaspite.

PAMETNO:
Naravni način za dosego kvalitetnega
spanca z znanstveno inovacijo
kombinacij sestavin, ki delujejo!

SLIM
U LT R A D I E T S U PP O RT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNI POMOČNIK za dosego ciljev na
področju telesne teže in oblikovanja telesa.
Vsebuje farmacevtsko inovacijo - kombinacijo
ekstrakta jabolčnega kisa in kroma, ki ima
pomembno vlogo pri presnovi makrohranil
(beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati) in
prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze
(sladkorja) v krvi. Eden od razlogov, zakaj imajo
nekateri ljudje še posebej velike težave pri
hujšanju, so zelo izrazita nihanja ravni sladkorja v
krvi. Jabolčni kis pomaga preprečevati odpornost
celic na inzulin in tako skrbi, da količina sladkorja
v krvi ni previsoka. Ocetna kislina v jabolčnem
kisu pa obenem velja tudi za enega najboljših
naravnih zaviralcev apetita. Seveda pa tudi bolj
enakomerna raven sladkorja v krvi zmanjša
našo željo po nezdravi, zelo kalorični hrani.
Pametne kapsule IQ SLIM v maksimalni količini
ekstrakta vsebujejo kar 500mg jabolčnega kisa z
visokim deležem aktivnih snovi, ki so ekvivaletne
trem žličkam čistega jabolčnega kisa - brez
neprijetnega vonja, okusa in nezaželjenih učinkov
za grlo in zobe! Priporočamo, da za maksimalne
rezultate kapsule IQ SLIM redno jemljete dnevno
pred obroki najmanj 3 mesece.

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Ekstrakt jabolčnega kisa

500 mg

Krom

40 µg / 100 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Ekstrakt jabolčnega kisa, kapsula (želatina, barvilo:
kalcijev karbonat), krom pelikonat, sredstvo proti sprijemanju
(magnezijeve soli maščobnih kislin).
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.
KROM ima vlogo pri presnovi makrohranil (beljakovine,
maščobe, ogljikovi hidrati) in prispeva k vzdrževanju
normalne ravni glukoze (sladkorja) v krvi.

PAMETNO:
Znanstveno potrjen pomočnik
do vaše sanjske postave.

STRESS
FREE
U LT R A ST R E S S R E L I E F S U PP O RT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

PAMETNA INOVACIJA 11-ih aktivnih sestavin za
lajšanje stresa! GABA je gama-aminomaslena
kislina, neesencialna aminokislina, ki jo najdemo
predvsem v človeških možganih in očeh. Deluje
kot nevrotransmiter v osrednjem živčevju.
Uravnava aktivnost možganov in živčnih celic. Kot
takšna je nekakšno naravno pomirjevalno
sredstvo, ki spodbuja sprostitev in lajša živčno
napetost. Druga pomembna sestavina je L-teanin,
ki poveča koncentracijo “veselih” kemikalij v
možganih, serotonina in dopamina. To pomeni,
da pomaga dvigniti naše razpoloženje in uravnava
stvari, kot so stres, pozornost in raven energije.
Zadostna raven vitaminov B skupine je ključna za
zaščito živčnih celic in s tem za zmanjševanje
zaskrbljenosti in stresa na najnižjo možno raven.
Pomanjkanje lahko vodi v utrujenost, razne
duševne bolezni in zmanjšano odpornost.

PAMETNO:
Znanstvena inovacija 11-ih aktivnih
snovi za učinkovit boj nad stresom.

POVPREČNA VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

GABA (γ-aminobutanojska kislina)

50 mg / **

Baldrijanov ekstrakt

50 mg / **

L-Teanin
Vitamin B3

25 mg / **
8 mg / 50 %

Vitamin B5

3 mg / 50 %

Vitamin B6

700 µg / 50 %

Vitamin B2

700 µg / 50 %

Vitamin B1

550 µg / 50 %

Folat

100 µg / 50 %

Biotin
Vitamin B12

25 µg / 50 %
1,25 µg / 50 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Polnilo (mikrokristalna celuloza), kapsula (želatina,
barvilo: kalcijev karbonat), GABA (γ-aminobutanojska kislina),
baldrijanov ekstrakt (Valeriana officinalis), L-Teanin, niacinnikotinamid, sredstvi proti sprijemanju (magnezijeve soli maščobnih
kislin in silicijev dioksid), kalcijev d-pantotenat, piridoksin hidroklorid,
riboflavin, tiamin hidroklorid, folna kislina, biotin, cianokobalamin.
NAVODILO ZA UPORABO: Dve kapsuli dnevno.

C

VITAMIN

U LT R A I M M U N E SYST E M D E F E N C E
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

VITAMIN C igra nepogrešljivo vlogo v ključnih
bioloških procesih v našem telesu. Skrbi namreč
tako za našo odpornost, kot za normalno
delovanje celotnega organizma. Naše telo
vitamina C ne more proizvajati samo, prav tako
pa ga ne more skladiščiti, temveč ga izloča z
urinom. V organizem ga moramo torej vnašati
sproti, z uravnoteženo vsakodnevno prehrano.
Za še učinkovitejšo oskrbo oz. v primeru večjih
potreb po vitaminu C pa je seveda najbolje
poseči po kakovostnih in preverjenih prehranskih
dopolnilih. IQ VITAMIN C je pametni vitamin, na
voljo v inovativni obliki kapsul brez dodanega
titanijevega dioksida, škroba, glutena, laktoze,
umetnih barvil in okusov. Kapsule so majhne in
tako omogočajo lažje uživanje, saj so pogosto
tablete z vitaminom C velike in zelo težke za
uživanje. Pametni IQ VITAMIN C je proizveden na
osnovi 360 stopinjskega pregleda kakovosti in v
skladu s certifikati: GMP in ISO 9001 in ISO 14001
standardi proizvodnje. V jakosti kar 500mg na
kapsulo vam bo nudil pametno zaščito in povečal
vašo odpornost.

VSEBNOST V ENI KAPSULI:

PDV/RDA* (%)

Vitamin C

500 mg / 625 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: L-askorbinska kislina, kapsula (želatina, barvilo: kalcijev
karbonat), sredstvi proti sprijemanju (magnezijeve soli maščobnih
kislin in silicijev dioksid).
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula dnevno.

PAMETNO:
Vitamin C proizveden po najnovejših
znanstvenih smernicah z jakostjo
500mg.

D

VITAMIN

4.500 IU
1 KAPSUL A NA TEDEN! ULTRA STREN GHT
SWISS FORMULA
P R E H R A N S K O

D O P O L N I L O

30

CAPSULES/
KAPSUL

VITAMIN D prispeva k imunosti, ohranjanju
zdravih kosti, mišic in zob. Njegova primarna
naloga je, da skrbi za normalno raven kalcija in
fosforja v krvi. S tem omogoča ohranjanje zdravih
kosti, zob in mišic. Strokovnjaki po vsem svetu
pa ugotavljajo tudi, kako pomembno vlogo ima
vitamin D pri normalnemu delovanju imunskega
sistema. Zadostne količine vitamina D so tako
ključne za normalen imunski odziv. Farmacevtska
inovacija - najmočnejši vitamin D na tržišču. V eni
kapsuli prejmete kar 4.500 IE (112.5 μg) vitamina
D. Vitamin D je v maščobi topen vitamin, njegova
razpolovna doba je kar 14 dni in ga lahko jemljemo
le enkrat tedensko, da zadostimo potrebe
po tem pomembnem vitaminu brez skrbi za
njegovo pomanjkanje. Pametni IQ VITAMIN D je
proizveden na osnovi 360 stopinjskega pregleda
kakovosti in v skladu s certifikati: GMP in ISO 9001
in ISO 14001 standardi proizvodnje. Pametna,
naravna formulacija je oblikovana izključno iz
naravnih virov (lanolin) brez konzervansov in je
farmacevtsko preizkušena.

VSEBNOST V ENI KAPSULI:
Vitamin D

PDV/RDA* (%)
4500 IE/ 112,5 µg
2250 %
*Priporočen dnevni vnos

SESTAVINE: Polnilo (mikrokristalna celuloza), kapsula (želatina,
barvilo: kalcijev karbonat), holekalciferol, sredstvi proti sprijemanju
(magnezijeve soli maščobnih kislin in silicijev dioksid).
NAVODILO ZA UPORABO: Ena kapsula na teden (7dni).

PAMETNO:

Vitamin D proizveden po najnovejših
znanstvenih smernicah z največjo
jakostjo na tržišču- 4.500 IE.
na tržišču- 4.500 IE.

IQ - edini pametni vitamini na svetu!
Preverite zakaj

MADE IN SLOVENIA/
PROIZVEDENO V SLOVENIJI
according to swiss formulation/
po švicarski formulaciji za:

VONPHARMA SI d.o.o.
Celjska cesta 8a
3310 ŽALEC, Slovenia
www.iq-vitamins.com

