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ЗМІСТ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Дієтичні добавки не замінюють збалансований раціон харчування і здорового способу життя. 
Препарат не може бути використаний в якості заміни різноманітного харчування.
Зберігання: Зберігати в закритому контейнері при кімнатній температурі, в недоступному для 
дітей місці. Берегти від вологи.



3 Продукти NUTRICODE є оригінальними продуктами FM WORLD

Відповідь на потреби XXI століття
Ми хочемо жити повним життям, щоб нічого не пропустити все спробувати. Життя дає нам багато, але й взамін 
вимагає чимало. Ми живемо швидше й інтенсивніше, ніж наші бабусі і дідусі, і ми набато емоційніші, ніж наші 
батьки. У той же час якість середовища, в якому ми живемо, продовжує погіршуватися: модифіковані продукти, 
забруднення, багато штучних консервантів і добавок, які мимоволі потрапляють в наш організм.
Ви знаєте, чому часто втомлюютесь і чому часто повторюєте: "Я не хочу", і чому ваша шкіра щодня виглядає гірше? 
Якщо ви відчуваєте, що ваш організм не може йти в ногу з мінливим світом, ваш метаболізм сповільнюється, шкіра 
втратила свій блиск, вам не вистачає енергії, відчуваїте, що ваш імунітет ослаб - у нас є рішення для вас. Рішення з 
урахуванням потреб ХХІ століття.

Природний імунітет 
Дієтичні добавки містять речовини, які відомі протягом багатьох років як  стимулятори нашого організму. 
Раніше вони використовувались у вигляді трав, сьогодні вони виробляються в зручній формі, яка економить 
наш час на їх приготування. З розвитком науки і техніки з'являються нові можливості використання 
найцінніших властивостей природи. Хитрість полягає в тому, щоб створити набір компонентів, який би не 
перенавантажував наш організм, а стимулював його. Ми освоїли це мистецтво в досконалості. Nutricode є 
результатом багаторічних досліджень давніх рецептів і пропорції інгредієнтів, які доповнюють один одного. 
Унікальна комбінація активних речовин, а також їхнє природне походження, дозволили нам створити цілу 
систему підтримки для вашого організму.

Nutricode - догляд за кожною клітиною 
Харчові добавки, підготовлені нашими фахівцями, допоможуть вам піклуватися про свій організм на 
клітинному рівні, що в свою чергу призведе до поліпшення фізичного і психічного стану. Ми розробили п'ять 
програм, які доповнюють одна одну і є відповіддю на потреби сучасної людини. Наші програми допоможуть 
вам повернутися в форму, встати на ноги і відновити сили. Секрет криється в унікальній рецептурі систем 
добавок. Ми застосували найсучасніші технології, використали цінні багатства природи і знання кращих 
фахівців. Кожен набір добавок Nutricode є результатом багаторічної роботи і досліджень, тому ми впевнені, 
що наші добавки стимулюють клітини нашого організму. 

Системна відповідь на ваші потреби
Кожен набір добавок Nutricode є оптимальним співвідношенням інгредієнтів, які задовольняють потреби 
організму. Зупиніться на мить і попіклуйтесь про себе. Подивіться на себе і дайте відповідь на питання, чого 
ви очікуєте від вашого організму, визначте ваші потреби, встановіть ваші цілі. Ви можете розраховувати на 
підтримку Nutricode. Найкраще починати вживати добавки з де-підкислення організму, яке дозволить звести 
до мінімуму наслідки вашої попередньої недбалості. З системами Nutricode, ви згодом отримаєте тіло своєї 
мрії і відновите життєві сили. Ви будете сповнені енергії і готові для щоденних звершень. Сезонний нежить не 
буде стояти на вашому шляху і ви отримаєте те, чого хочете, ви будете насолоджуватися здоровим зовнішнім 
виглядом і сяючою шкірою!

Легше робити справи разом 
Ми представляємо результат багаторічних пошуків ідеально збалансованих рішень для вашого організму. Ми 
знаємо, як важко почати змінювати існуючі звички, тому ми підтримуємо ваші цілі і пропонуємо вам широкий 
вибір недорогих рішень, таких як програми харчування, інтернет-платформи з корисними порадами, якими 
ви можете користуватися щодня, або мобільний додаток, який буде допомагати в досягненні успіху. Напевно 
є хтось, хто про вас дійсно дбає. Запропонуйте йому приєднатися до програми і боріться за ваше здоров'я 
разом. Завдяки взаємній підтримці, за допомогою систем харчових добавок, ви будете з легкістю реалізовувати 
найбільш амбітні плани.

NUTR ICODE
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 ` підтримує кислотно-лужний баланс
 ` джерело найважливіших мікроелементів

INNER BA LA NCE 
ВНУТРІШНІЙ БА Л А НС

Ваше тіло підкислене, якщо 
ви: 

 ` їсте солодощі та інші продукти, 
які багаті цукром 

 ` п’єте каву, алкоголь, солодкі, 
газовані напої

 ` часто їсте готові страви

 ` їсте багато м'яса

 ` у вас поганий настрій, 
відчуваєте втому

 ` ви живете в стресі, нервуїтесь

Пам'ятайте! Навіть незначна 
зміна рН крові небезпечна. 
Оптимальний рівень 7,35-7,45. 
Збільшення може привести 
до серйозних наслідків для 
здоров'я. В цьому випадку ваші 
нирки, легені, шкіра, м'язи і 
кістки є найбільш вразливими.

ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ПІДКИСЛЕНИЙ 
ВАШ ОРГАНІЗМ! Пройдіть 
безкоштовний тест на 
nutricode.fmworld.com.
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Щомісячна 24-годинна система догляду день-ніч, для підтримки кислотно-лужного балансу 
організму.

  ДЕННІ ПОРОШКОПОДІБНІ РОЗЧИННІ САШЕ З ЛИМОННИМ 
СМАКОМ
Nutricode Inner Balance – це багатий набір доповнюючих один одного активних 
інгредієнтів. Формула, розроблена на основі екстракту квітів троянди столистої, 
підтримує фізіологічні процеси, усуває побічні продукти метаболізму і допомагає 
підтримувати кислотно-лужний баланс. Цинк позитивно впливає на функціонування 
імунної системи і захищає клітини від окисного стресу, а разом з кальцієм, допомагає 
зберегти здоров’я кісток. Кальцій також відповідає за нормальний енергетичний обмін 
і допомагає правильній роботі травних ферментів. Магній і залізо знижують втому, а 
калій і мідь підтримують нормальне функціонування нервової системи. Екстракт трави 
кропиви виводить з організму зайву воду.

Складники: цитрат кальцію, наповнювач сорбіт, цитрат натрію, цитрат магнію, цитрат 
калію, екстракт трави кропиви, екстрактом квітів троянди столистої, заліза (II) глюконат, 
ароматизатор, цитрат цинку, підсолоджувачі: аспартам і ацесульфам К, міді (II ) сульфат, 
барвник рибофлавін. 

  Містить підсолоджувачі.
  Містить джерело фенілаланіну.

Спосіб використання: розчинити вміст саше в 200 мл води. Вживати 1 пакетик 2 рази на 
день. Не перевищувати рекомендованої денної дози. Продукт призначений для молоді і 
дорослих.
Маса нетто: 240 г
60 саше

  НІЧНІ КАПСУЛИ 

Нічні капсули, які містять екстракт меліси і 
хміль, полегшують засинання, а також шляхом 
забезпечення належного сну вони сприяють 
подальшому де-підкисленню організму.

Складники: екстракт меліси, оболонка желатин, 
наповнювач цитрат кальцію, подрібнений 
хміль, цитрат магнію, цитрат цинку, агент, 
запобігаючий злипанню: магнієва сіль жирних 
кислот, барвник E 171.

Спосіб застосування: Рекомендується приймати 
по 2 капсули на добу. Запивати великою 
кількістю води (при наймі 1 склянкою). Не 
перевищувати рекомендованої дози. Продукт 
призначений для молоді і дорослих.

30 г
60 капсул

INNER BA LA NCE 
ВНУТРІШНІЙ БА Л А НС

NUTRICODE  
INNER 

BALANCE
денні

1 саше 
містить:

2 саше 
містять:

Цинк 5 мг (50%)* 10 мг (100%)* 

Мідь 0,5 мг (50%)* 1 мг (100%)* 

Зазіло 5 мг (36%)* 10 мг (71%)* 

Квльцій 275 мг (34%)* 550 мг (69%)* 

Магній 75 мг (20%)* 150 мг (40%)* 

Калій 175 мг (9%)* 350 мг (18%)* 

Натрій 175 мг 350 мг 

Екстракт троянди 
столистої 100 мг 200 мг 

Екстракт кропиви 150 мг 300 мг 

NUTRICODE  
INNER 

BALANCE
нічні капсули

2 капсули 
містять: 

 Магній 15 мг (4%)*

Цинк 5 мг (50%)*

Екстракт меліси 400 мг 

Подрібнений 
хміль 100 мг 

* - ПЦ - % Поживної Цінності
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 `  сприяє схудненню, знижує апетит
 ` з глюкоманнаном - вельми ефективним союзником схуднення
 ` сяюча шкіра під час схуднення

SLIM EXTR EME
РА ЦІОН А Л ЬНЕ СХ УДНЕНН Я

Перейдіть до 

nutricode.fmworld.com
і перевірте, скільки 
кілограм ви повинні 
втратити! Використовуйте 
безкоштовний он-лайн 
калькулятор ІМТ! 

Крім того, ви можете розрахувати 
добову потребу калорій за 
допомогою калькулятора ІОО. Ми 
підготували для вас програму дієти 
і численні дієтичні рекомендації.

Якщо ваш індекс ІМТ занадто 
високий або ви відчуваєте, що 
ви повинні скинути кілька зайвих 
кілограмів, не чекайте - подбайте 
про своє здоров'я і майбутнє вже 
сьогодні!
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  ТАБЛЕТКИ, ВКРИТІ ОБОЛОНКОЮ
• глюкоманнан, в поєднанні з низькокалорійною дієтою, сприяє схудненню

• хром допомагає підтримувати нормальний рівень глюкози в крові за рахунок зниження 
потягу до солодкого і бажання перекусити між прийомами їжі

• цинк дбає про правильний метаболізм вуглеводів, жирних кислот і макроелементів, а 
також допомагає в правильному синтезі білків

• екстракт гарцинії камбоджійської є джерелом гідроксілимонної кислоти (ГЛК), яка 
уповільнює формування жирових відкладень

Містить інгредієнти, що сприяєь схудненню за рахунок зниження апетиту. Унікальна система "Контроль 
ваги увесь день" була розроблена для всіх, хто бажає раціонально худнути. Вона також дозволяє зберігати 

красиву шкіру при схудненні.

Потрібний ефект досягається при вживанні 3 г глюкоманнану 
в день в 3 прийоми - 1 г за кожен прийом (3 рази х 2 таблетки), 
запиваючи однією або двома склянками води. Вживати перед 
їжею, поєднуючи із низькокалорійною дієтою.

  ШИПУЧІ ТАБЛЕТКИ ЗІ СМАКОМ ВИНОГРАДУ 
Прекрасне доповнення до дієти: набір ретельно підібраних вітамінів і мінералів, 
необхідних для підтримки краси шкіри. Вітамін С стимулює утворення колагену, який 
необхідний для нормальної функції шкіри. Біотин дбає про правильний обміні енергії 
і макроелементів, поряд з вітаміном В2, який допомагає підтримувати здоровий колір 
обличчя. Мідь відповідає за підтримання природної пігментації шкіри і волосся. Кальцій 
забезпечує належне функціонування травних ферментів.

Сладники: регулятор кислотності лимонна кислота, карбонат кальцію, цитрат калію, 
карбонат магнію, регулятор кислотності натрій, карбонат, бікарбонат калію, наповнювач 
сорбіт, L-аскорбінова кислота (вітамін С), підсолоджувач цикламат, мальтодекстрин, 
ароматизатор, підсолоджувачі аспартам і ацесульфам К, піридоксину гідрохлорид 
(вітамін В6), міді (II) сульфат, рибофлавін-5'-фосфат натрію (вітамін В2), тіамін мононітрат 
(вітамін В1), підсолоджувач неогесперідіндігідрохалькон, ціанокобаламін (вітамін В12), 
птероїлмоноглютамінова кислота (фолієва кислота), D-біотин.

  Містить підсолоджувачі.
  Містить джерело фенілаланіну.

Спосіб застосування: Розчинити 1 таблетку в склянці (200 мл) води. Пити перед їжею 1 
раз на день. Не перевищувати денної рекомендованої дози. Продукт призначений для 
молоді і дорослих. Підходить для вегетаріанців і веганів.

Маса нетто: 2 х 67,5 г

2 х 15 шипучих таблеток

SLIM EXTR EME 
РА ЦІОН А Л ЬНЕ СХ УДНЕНН Я

NUTRICODE 
SLIM EXTREME

таблетки, вкриті 
оболонкою

2 таблетки 
містять:

6 таблеток 
містять:

Цинк 3,4 мг (34%)* 10 мг (100%)*

Хром 13 мкг (33%)* 40 мкг (100%)*

Глюкоманнан 1 г 3 г

Екстракт гарцинії 
камбоджійської 40 мг 120 мг

NUTRICODE  
SLIM EXTREME

шипучі 
таблетки

1 таблетка 
(4500 мг) 
містить:

Біотин 75 мкг (150%)* 

Вітамін B6 1 мг (71%)* 

Тіамін 0,7 мг (64%)* 

Рибофлавін 0,8 мг (57%)* 

Фолієва кислота 100 мкг (50%)* 

Вітамін C 30 мг (37%)* 

Вітамін B12 0,5 мкг (20%)* 

Мідь 0,5 мг (50%)* 

Кальцій 267 мг (33%)* 

Магній 100 мг (27%)* 

Калій 300 мг (15%)* 

Складники: глюкоманнан (містить сульфіти), наповнювач мікрокристалічна целюлоза 
і зшита карбоксиметилцеллюлоза натрію, екстракт гарцинії камбоджійської, агент, 
що запобігає злипанню  магнієва сіль жирних кислот, цитрат цинку, хрому (III) хлорид, 
оболонка: загущувач гідроксипропілметилцелюлоза, зміцнюючий агент тальк і 
полідекстроза, наповнювач мікрокристалічна целюлоза, барвники E171 і E141.

Спосіб застосування: Приймати по 2 таблетки 3 рази на день. Запивати великою 
кількістю води (1 або 2 склянки), щоб гарантувати, що речовина наповнить шлунок. Не 
перевищувати денної рекомендованої дози. 

Важлива інформація: існує небезпека задухи для людей, які відчувають труднощі при 
ковтанні або запивають невеликою кількістю рідини. Продукт призначений для молоді і 
дорослих. Підходить для вегетаріанців і веганів.

Маса нетто: 2 х 103,5 г
2 х 90 таблеток, вкритих оболонкою

ГЛЮКОМАННАН – ВБИВЦЯ АПЕТИТУ
Глюкоманнан - це дієтичне волокно, розчинне у воді, екстрагують з рослини Аморфофаллус коніяк. 
Потрапляючи до шлунку, глюкоманнан розбухає і, в результаті, посилає сигнал, що ви не голодні, 
в центр ситості в гіпоталамус вашого мозку. Це допомагає скоротити кількість і розмір страв. 
Дослідження показують, що використання глюкоманнану, поряд із низькокалорійною дієтою, сприяє 
зменшенню маси тіла у людей з надмірною вагою в середньому на 3 кг в місяць. Для того, щоб 
глюкоманнан міг робити свою роботу, необхідно запивати таблетки великою кількістю води.

1 Birketvedt GS. “Experiences with three different fiber supplements in weight reduction.” Med Sci Monit. 2005 
Jan; 11(1): PI5-8

* - ПЦ - % Поживної Цінності
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 `  Ваша щоденна доза енергії для тіла і розуму
 ` Життєздатне омолодження

Композиція ідеально підібраних інгредієнтів, які стимулюють потік фізичної і 
розумової енергії протягом дня і ночі.

V ITA LITY BOOST 
ЖИТТЄВА ЕНЕРГІ Я

ПРЕКРАСНИЙ ЖИТТЄВИЙ 
РИТМ
Подбайте про циркадний ритм 
вашого організму. З 10 години 
вечора до 2 години ранку, під 
час фази глибокого сну, ваше тіло 
відновлюється. Це дорогоцінний час 
підвищеної біологічної активності. 
Проте, неправильний спосіб 
життя, нерегулярний відпочинок і 
використання штучного освітлення 
послаблюють ритм вашого організму, 
що може привести до порушень сну. 

ПОДУМАЙТЕ, ЧОГО Б ВИ МОГЛИ 
ДОСЯГТИ, ЯКЩО Б У ВАС БУЛО 
Б БІЛЬШЕ ЖИТТЄВОЇ СИЛИ! 
ЗАМІНІТЬ КАПЦІ СПОРТИВНИМ 
ВЗУТТЯМ, ПОПРОЩАЙТЕСЬ З 
ДИВАНОМ І ЙДІТЬ З ДІТЬМИ В  
ПАРК! 

NUTRICODE ЖИТТЄВА ЕНЕРГІЯ 
ДОПОМОЖЕ ВАМ ЗРОБИТИ ЦЕ!



NUTRICODE  
VITALITY BOOST
нічні таблетки

2 таблетки 
містять:

Вітамін C 80 мг (100%)*

Ніацин 16 мг НE (100%)*

Вітамін E 12 мг α-TE (100%)*

Пантотенова 
кислота 6 мг (100%)*

Вітамін B6 1,4 мг (100%)*

Рибофлавін 1,4 мг (100%)*

Тіамін 1,1 мг (100%)*

Фолієва кислота 200 мкг (100%)*

Біотин 50 мкг (100%)*

Вітамін D 5 мкг (100%)*

Вітамін B12 2,5 мкг (100%)*

Вітамін K 37,5 мкг (50%)*

Мідь 1 мг (100%)*

Йод 150 мкг (100%)*

Молібден 50 мкг (100%)*

Хром 40 мкг (100%)*

Залізо 7 мг (50%)*

Цинк 5 мг (50%)*

Селен 27,5 мкг (50%)*

Магній 100 мг (27%)*

Кальцій 200 мг (25%)*

Манган 0,5 мг (25%)*

Фосфор 125мг (18%)*

Екстракт чорного 
перцю 5 мг
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  ДЕННІ ПИТНІ САШЕ З АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ 
Ваша щоденна доза енергії. Ніацин, пантотенова кислота і рибофлавін, додатково 
укріплені кофеїном зменшують втому. Пантотенова кислота додатково підвищує 
ефективність мозку. Вітаміни групи В підтримують нормальний енергетичний обмін 
(тіамін, рибофлавін), дають про нервову систему (рибофлавін, вітамін B6) і допомагають 
підтримувати належні психологічні функції (біотин, вітамін B6). Тіамін відповідає за 
нормальне функціонування серця. Вітамін Е сприяє захисту клітин від окисного стресу.

Складники: вода, концентрат апельсинового соку, екстракт гуарани, екстракт зеленого 
чаю, кофеїн, антиоксидант аскорбінова кислота, загусник ксантанова камедь, DL-альфа-
токоферолу ацетат (вітамін Е), ароматизатори, нікотин амід (нікотинова кислота), 
консерванти сорбат калію і бензоат натрію, кальцію D-пантотенат (пантотенова кислота), 
піридоксину гідрохлорид (вітамін В6), рибофлавін-5'-фосфат натрію (вітамін В2), фолієва 
кислота, підсолоджувачі сукралоза і неогеспередін DC, тіамін мононітрат (вітамін В1), 
ціанокобаламін (вітамін В12), D-біотин.

  Містить підсолоджувачі.
  Містить кофеїн (50 мг / саше); не рекомендується використовувати дітям і вагітним 

жінкам.
Спосіб застосування: Вживати вміст 1 пакетика в день. Не перевищувати денної 
рекомендованої дози. Продукт призначений для молоді і дорослих.  Підходить для 
вегетаріанців і веганів.

Маса нетто: 300 г

30 саше

Композиція ідеально підібраних інгредієнтів, які стимулюють потік фізичної і розумової енергії протягом дня. 
У той же час інгредієнти Vitality Boost (залізо, магній, кальцій і екстракт чорного перцю, який містить пиперін), 

за рахунок прискорення обміну речовин, допомагають відпочити вночі, і, як результат, бути активним 
протягом дня. 

  НІЧНІ ТАБЛЕТКИ 
Багате джерело вітамінів і мінералів, які підвищують 
обмін речовин в нічний час, щоб ви могли ефективно 
працювати протягом дня. Хром сприяє підтримці 
нормального рівня глюкози в крові і забезпечує 
нормальний обмін макроелементів. Магній підтримує 
баланс електролітів. Селен дбає про імунну систему 
і допомагає захистити клітини від окисного стресу. 
Залізо бере участь в нормальному транспорті кисню 
в організмі. Мідь нормалізує енергетичний обмін, 
допомагає цинку в правильному метаболізмі вуглеводів 
і жирних кислот, пиперін з чорного перцю підтримує 
перетравлювання і всмоктування поживних речовин.

V ITA LITY BOOST
ЖИТТЄВА ЕНЕРГІ Я

NUTRICODE  
VITALITY BOOST

денні саше
1 саше містить:

Ніацин 8 мг НЕ (50%)*

Вітамін E 6 мг α-TE (50%)*

Пантотенова 
кислота 3 мг (50%)*

Вітамін B6 0,7 мг (50%)*

Рибофлавін 0,7 мг (50%)*

Тіамін 0,55 мг (50%)*

Фолієва кислота 100 мкг (50%)*

Біотин 25 мкг (50%)*

Вітамін B12 1,25 мкг (50%)*

Кофеїн 50 мг

Екстракт зеленого 
чаю 50 мг

Екстракт гуарани 50 мг

* - ПЦ - % Поживної Цінності
α-TE – альфа-токофероловий 
еквівалент
НE – ніациновий еквівалент

 

Складники: фосфат кальцію, наповнювач 
мікрокристалічна целюлоза, оксид магнію, 
L-аскорбінова кислота (вітамін С), DL-альфа-
токоферолу ацетат (вітамін Е), йодид калію, 
нікотин амід (ніацин), сульфат заліза (II), сульфат 
цинку, агент, що запобігає злипанню діоксид 
кремнію і магнієва сіль жирних кислот, молібдат 
натрію (VI), екстракт чорного перцю, кальцію 
D-пантотенат (пантотенова кислота), селеніту 
натрію (IV), хлорид хрому (III), піридоксину 
гідрохлорид (вітамін В6), рибофлавін-5'-
фосфат натрію (вітамін В2), фолієва кислота, 
сульфат міді, тіаміну мононітрат (вітамін 
В1), холекальциферол (вітамін D), сульфат 
марганцю, цианкобаламіна (вітамін B12), 
філлохінон (вітамін К), D- біотин, оболонка 
(загусники: гідроксипропілметилцелюлоза 
і гідроксипропілцелюлоза, наповнювач 
целюлоза, тальк, агент, що запобігає злипанню: 
жирні кислоти, барвники Е171 і Е172).

Спосіб застосування: Приймати по 2 таблетки на 
добу. Запивати водою. Не перевищувати денної 
рекомендованої дози. Продукт призначений для 
молоді і дорослих. 

Masa netto: 48 г 
60 таблеток, вкритих облонкою 



10 Продукти NUTRICODE є оригінальними продуктами FM WORLD

  ПАСТИЛКИ – АЦЕРОЛА З ВИШНЕВИМ СМАКОМ
Вітамін C отриманий виключно з натуральних фруктових екстрактів ацероли. Ацерола, або Барбадоська вишня, це супер фрукт, який має в 30 разів 
більше вітаміну С, ніж лимон. Шипшина, в свою чергу, також багата біофлавоноїдами, які є природними антиоксидантами. Регулярне вживання 
вітаміну С допомагає дбати про імунітет, особливо в тих, хто навчається і важко працює. Він сприятливо діє на зуби, шкіру, кістки і нервову 
систему, а також захищає клітини від окисного стресу. 

IMMUNO
ІМУ НІТЕТ 

* - ПЦ - % Поживної Цінності

 ` • 100% натуральний вітамін С з ацероли 

СИЛА ПРИРОДНОГО 
ІМУНІТЕТУ 

Вітамін С відомий вже 
протягом багатьох 
років, однак в даний час 
цей вітамін переживає 
ренесанс. За результатами 
останніх даних вітамін 
С не тільки підвищує 
наш імунітет, але й є 
ефективним засобом 
при лікуванні багатьох 
захворювань. Не 
дозволяйте частим 
застудам вибивати грунт 
з-під ваших ніг! Зарядіться 
здоров'ям прямо від 
природи!

NUTRICODE  
IMMUNO
пастилки

2 пастилки містять:

Екстракт плодів 
ацероли, вітамін С

640 мг 

160 мг (200%)*

Порошок шипшини 160 мг 

Складники: підсолоджувач ізомальт, екстракт плодів ацероли (стандартизований до 25% від вмісту вітаміну С), порошкоподібна шипшина, 
порошок з червоного бурякового соку, ароматизатор, агент, що запобігає злипанню: магнієва сіль жирних кислот, підсолоджувач стевіоглікозід.

  Містить підсолоджуючи речовини.
Спосіб застосування: Вживати дві пастилки в день. Розсмоктувати повільно. Не перевищувати рекомендованої дози. Продукт призначений для 
молоді і дорослих. Підходить для вегетаріанців і веганів. Перевищення дози може привести до послаблюючого ефекту.

Біофлавоноїди надзвичайно цінні інгредієнти, знайдені в основному в фруктових шкірках. 
Це не вітаміни, однак, деякі часто називають їх вітаміном Р. Біофлавоноїди утворюють групу 
природних антиоксидантів і їх можна знайти, наприклад, в шипшині.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Маса нетто: 72 г 
60 пастилок
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  HAIR SKIN NAILS ВОЛОССЯ ШКІРА НІГТІ
Ідеальний склад інгредієнтів для сильного, сяючого красою волосся, оксамитової шкіри і здорових нігтів. 
Формула Pro-Beauty містить мідь, яка відновлює природну пігментацію волосся, залізо, яке, сприяє 
правильному перенесення кисню в поділі клітини та забезпечує їх правильний ріст, цинк, який формує 
будівельні блоки для росту сильних нігтів, а також вітамін Е і екстракт гранату. Комплекс був збагачений 
пивними дріжджами, вітамінами А, В2, В6, В12, С, а також біотином і амінокислотами, які позитивно 
впливають на волосся, шкіру та нігті. 

H A IR SK IN NA ILS
ВОЛОССЯ ШКІРА НІГТІ

 ` формула Pro-Beauty
 `  екстракт гранату

Майте гарну, 
бездоганну шкіру! 
Отримайте здорові 
і міцні нігті! 
Насолоджуйтесь 
блискучим, 
красивим волоссям!

Складники: наповнювач мікрокристалічна целюлоза, висушені дріжджі (що містять глюютен), екстракт 
гранату, L-аскорбінова кислота (вітамін С), залізо (II) фумарат, цитрат цинку, DL-альфа-токоферолу 
ацетат (вітамін Е), L-цистеїн, L-метіонін, амід нікотинової кислоти (ніацин), агент, що запобігає злипанню 
магнієва сіль жирних кислот, ретинолу ацетат (вітамін А), цианкобаламіна (вітамін В12), міді (II), 
сульфат, рибофлавін (вітамін В2), тіамін мононітрат (вітамін B1), піридоксину гідрохлорид (вітамін 
B6), холекальциферол (вітамін D), D-біотин, оболонка (загусники: гідроксипропілметилцелюлоза і 
гідроксипропілцелюлоза, целюлоза, агент, що запобігає злипанню: жирні кислоти, зміцнюючий агент 
тальк,  барвники E171 і E172, концентрат яблук, чорної смородини і редьки.

Спосіб застосування: Приймати по 1 таблетці в день. Запивати водою. Не перевищувати денної 
рекомендованої дози. Продукт призначений для молоді і дорослих. 

Маса нетто: 44,8 г 
56 таблеток, вкритих оболонкою

NUTRICODE  
HAIR SKIN NAILS

таблетки

1 таблетка (800 мг) 
містить:

Рибофлавін 1,6 мг (114%)* 

Тіамін 1,2 мг (109%)* 

Вітамін C 80 мг (100%)* 

Вітамін B12 2,5 мкг (100%)* 

Вітамін B6 1,2 мг (86%)* 

Вітамін E 10 мг α-TE (83%)* 

Ніацин 10 мг НE (62%)* 

Вітамін A 450 мкг РE (56%)* 

Вітамін D 1,25 мкг (25%)* 

Біотин 10 мкг (20%)* 

Залізо 20 мг (143%)* 

Цинк 10 мг (100%)* 

Мідь 1 мг (100%)* 

L-цистеїн 30 мг 

L-метіонін 30 мг

Сухі дріжджі 100 мг

Екстракт гранату 100 мг

ВПЛИВ СІРКОВМІСНИХ АМІНОКИСЛОТ 
Метіонін і цистеїн - це сірковмісні амінокислоти, які можуть бути знайдені в пивних дріжджах. 
Вони є основними складовими кератину - природного білку, присутньому в шкірі, волоссі і нігтях. 
Поєднання метіоніну, цистеїну і формули Pro-Beauty, яка включає в себе екстракт граната з 
антиоксидантними властивостями, є істинним еліксиром вашої краси!

* - ПЦ - % Поживної Цінності
α-TE – альфа-токофероловий 
еквівалент
НE – ніациновий еквівалент
РE – ретиноловий еквівалент
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Вебсайт

Мобільний додаток

NUTR ICODE

Ви знайдете там:
 ` інформацію про продукт
 ` рекомендації з 

харчування
 ` кулінарні рецепти
 ` цікаві статті
 ` виклики, які допоможуть 

вам встановлювати і 
дотримуватися ваших 
цілей

 ` калькулятор ІМТ і ІОО, які 
дозволять вам вибрати 
свій ідеальний план дієти

Не забувайте регулярно відвідувати сайт www.nutricode.fmworld.com!

Ми також даємо вам мобільний 
додаток, за допомогою якого ви 
будете поєднувати вашу здорову дієту 
з фізичною активністю і дізнаєтесь  ще 
більше про здоровий спосіб життя!


