Proste i skuteczne
rozwiązanie dla stawów
Suplement diety
Krople doustne

Vital3 - działanie potwierdzone
w 10 badaniach klinicznych
o łącznej wartości 45 milionów USD.

Mam 68 lat, chciałabym
jeszcze długo być sprawna
Niestety moje stawy są obrzęknięte
i są dni kiedy ból nie pozwala mi
zasnąć. Lekarz stwierdził, że to zmiany
zwyrodnieniowe związane z wiekiem.
Zapisał leki przeciwbólowe i kazał
ćwiczyć. Ale jak to zrobić jeśli ruch
jest bolesny?

VITAL3 suplement diety
Jedyny na rynku preparat
kolagenu typu II przetestowany
w 10 badaniach klinicznych.
VITAL3 zawiera klinicznie
przebadane biologicznie aktywne
peptydy kolagenu typu II n-1,
pomaga usunąć przyczyny kłopotów
ze stawami modelując odpowiedź
immunologiczną organizmu
i aktywnie zapobiegając destrukcji
w obrębie stawów.

Innowacyjność chroniona 14 patentami
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Metaanaliza wyników badań klinicznych
wykazała poprawę istotną statystycznie
dla następujących parametrów:
 liczba bolesnych stawów,
 liczba obrzękniętych stawów,
 sztywność poranna stawów.
Vital3 to:
 działanie potwierdzone badaniami
klinicznymi,
 precyzyjnie dobrana dawka,
 łatwość stosowania – tylko 3 krople dziennie,
bez smaku i zapachu,
 bezpieczeństwo stosowania,
 jedno opakowanie wystarcza aż na 6 tygodni.
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Skład preparatu i dawkowanie
Opakowanie zawiera 5,5 ml roztworu:
1 dawka - 3 krople zawiera jako substancję czynną:
Kolagen typ II - biologicznie aktywne fragmenty peptydowe,
kwas octowy (substancja konserwująca), woda (nośnik).
Sposób użycia:
3 krople rozpuścić w 120-180 ml wody lub soku (nie grejpfrutowego).
Wypić na czczo, 10 minut przed porannym posiłkiem.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Dystrybutor:
Futurebiotics sp. z o.o., ul. Poznańska 3, 63-023 Gądki

www.vital3.pl, www.futurebiotics.pl

