
Daily Whole Food Nutrition
Karotenoidokat, lipideket, szterolokat, 
omega-3 zsírsavakat, vitaminokat és 
ásványi anyagokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula
és tabletta

30 Tasak / Sachets
Nettó Tömeg / Net Weight = 105 g

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ / FOOD SUPPLEMENT

Pro Vitality+



Tápérték adatok / Nutritional information:

    1 tasakra  / 1 sachet %NRV 

Linolsav / Linoleic acid 0,216 g 
Omega-3 zsírsav, amiből / Omega-3 fatty acids, 
of which: 0,380 g 
   EPA (Eikózapentaénsav) / (Eicosapentaenoic acid) 0,153 g 
   DHA (Dokozahexaénsav) / (Docosahexaenoic acid) 0,160 g 
   DPA (Dokozapentaénsav) / 
   (Docosapentaenoic acid) 0,0167 g 
Egyéb omega-3 zsírsav keverék (sztearidon sav, 
eikozatrién sav, eikozatetraénsav, eikozapentaénsav 
és alfa-linolénsav) / Mixture of other Omega-3 
fatty acids (stearidonic, eicosatrienoic, eicosatetraenoic, 
heneicosapentaenoic & alpha-linolenic) 0,0505 g 
Karotinoidok (ß-karotinban kifejezve), amiből / 
Carotenoids (expressed as β-carotene), of which: 1,78 mg 37
   β-karotén / β-carotene 1,5 mg 
   α-karotén / α-carotene 0,56 mg 
   Likopén / Lycopene 0,35 mg 
   Lutein 0,14 mg 
A-vitamin / Vitamin A 500 μg 63
D-vitamin / Vitamin D 3,75 μg 75
E-vitamin* / Vitamin E* 12 mg 100
C-vitamin / Vitamin C 45 mg 56
B1-vitamin / Vitamin B1 1 mg 91
B2-vitamin / Vitamin B2 1 mg 71
B6-vitamin / Vitamin B6 1,4 mg 100
Niacin 12,5 mg 78
B12-vitamin / Vitamin B12 2,25 μg 90
Folsav / Folic acid 100 μg 50
Panthoténsav / Pantothenic acid 3,5 mg 58
Cink / Zinc 10 mg 100
Réz / Copper 1 mg 100
Mangán / Manganese 2 mg 100
Szelén / Selenium 12,5 μg 23
Króm / Chromium 12,5 μg 31
Jód / Iodine 112,5 μg 75
Vas / Iron 6 mg 43

        ÖSSZETEVŐK: TRE-EN-EN® • Gabonából kivont többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula: rizskorpa olaj (31,10%), szójabab olaj (23,32%), búzacsíra olaj (15,55%), 
zselatin, szilárdítóanyag (glicerin), emulgeáló szer (sárga méhviasz), búzacsíra por (1,04%), rizskorpa    
por (1,04%), színezék (titán-dioxid), antioxidáns (tokoferolban gazdag kivonat), színezék 
(klorofillin-rézkomplexek).
OMEGA-3 SALMON OIL PLUS • Omega-3 zsírsavakat tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula: lazacolaj 
(hal) és omega-3 zsírsav koncentrátum (tonhal, szardínia és szardella) (hal), zselatin, nedvesítőszer: 
glicerin, szója lecitin.
CAROTENOID COMPLEX • Karotinoidokat és E-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula: zselatin, 
karotinoidok (sárgarépa, paprika, paradicsom, spenót és napraforgó olajos kivonata), olívaolaj, 
nedvesítőszer: glicerin, emulgeáló szer: sárga méhviasz, gyümölcs keverék (eper por, sárgabarack por, 
őszibarack por, kukorica keményítő, térfogatnövelő (pektin)), emulgeálószer: szójalecitin, E-vitamin 
(D-alpha tokoferol, napraforgó olaj), színezék: vas-oxid.
ESSENTIAL VITAMIN & MINERAL COMPLEX • Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő tabletta: sűrítő anyag: mikrokristályos cellulóz; cink-glükonát, L-aszkorbinsav, moszat 
por (Laminaria digitata, thallus), mangán-glükonát, vas-fumarát, sűrítő anyag: térhálós 
nátrium-karboxi-metil-cellulóz; E-vitamin (D-alpha-tokoferil-acetát), nikotinamid, fényezőanyag: 
hidroxi-propil-metilcellulóz; szárított élesztő (búza, árpa), szójafehérje, emulgeáló: szójalecitin, 
csomósodást gátló anyag: szilicíum-dioxid; réz-glükonát, retinil-palmitát, csomósodást gátló anyag: 
zsírsavak magnéziumsói; kalcium-D-pantothenát, piridoxin-hidroklorid, D2 vitamin (ergokalciferol), 
riboflavin, tiamin-nitrát, stabilizátor: glicerin; B12 vitamin (cianokobalamin, mannitol), króm(III)-klorid, 
színezék: klorofillin-rézkomplexek, titán-dioxid; folsav (pteroilmonoglutaminsav), nátrium-szelenit.
Felhasználási javaslat: 1 tasak naponta főétkezés közben (3 kapszula és 1 tabletta tasakonként). 
Figyelem: Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a 
kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot! Hűvös, száraz 
helyen, kisgyermekek elől elzárva tartandó.

         INGREDIENTS: TRE-EN-EN® • Food supplement: rice bran oil (31,10%), soybean oil (23,32%), 
wheat germ oil (15,55%), gelatine, firming agent: glycerol, thickener: yellow beeswax; wheat germ 
powder (1,04%), rice bran powder (1,04%), colour: titanium dioxide, antioxidant: tocopherol-rich extract, 
colour: copper complex of chlorophyllins.
OMEGA-3 SALMON OIL PLUS • Food supplement: salmon oil (fish) and omega-3 fatty acid
concentrate (tuna, sardine and anchovy) (fish) gelatine, humectant: glycerol; soy lecithin. 
CAROTENOID COMPLEX • Food supplement: gelatine, carotenoid blend (carrot oleoresin, paprika 
oleoresin, tomato oleoresin, spinach oleoresin & sunflower oil), olive oil, humectant: glycerol, thickener: 
yellow beeswax; fruit blend (strawberry powder, apricot powder, peach powder, maize starch, thickener: 
pectin), emulsifier: soy lecithin; antioxidant (tocopherol-rich extract, sunflower oil), colours: black iron 
oxide paste, red iron oxide paste.
ESSENTIAL VITAMIN & MINERAL COMPLEX • Food supplement: thickener: microcrystalline cellulose;
zinc gluconate, L-ascorbic acid, kelp powder (Laminaria digitata), manganese gluconate, ferrous
fumarate, thickener: cross-linked sodium carboxy methyl cellulose; vitamin E (D-alfa-tocopheryl 
acetate), nicotinamide, glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose; soy protein, soy lecithin, dried 
yeast (wheat, barley), anti-caking agent: silicon dioxide; copper gluconate, retinyl palmitate, 
anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids; calcium D-pantothenate, pyridoxine 
hydrochloride, ergocalciferol, riboflavin, thiamine mononitrate, humectant: glycerol; vitamin B12 
(cyanocobalamin, mannitol), chromium (III) chloride, colours: copper complex of chlorophyllins, 
titanium dioxide; folic acid (pteroylmonoglutamic acid), sodium selenite.
Recommended Daily Intake: 1 sachet daily with a meal.
Do not exceed the stated recommended daily dose. Store in a cool dry place. Keep out of the 
reach of young children. Food supplements should not be used as a substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle.
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(*): 1 tokoferol-equivalense (TE) = 1 mg d-α-tokoferol = 1,5 I.U. E Vitamin /            
1 Tocopherol-Equivalent (TE) = 1 mg of d-α-tocopherol = 1,5 I.U. Vitamin E.
(°) NRV: Napi beviteli referencia érték felnőttek számára / Nutrient Reference Value.
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NeoLife Egészségpiramis / 
NeoLife Wellness Pyramid

FEHÉRJÉK / PROTEIN 

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS /
FRUITS & VEGETABLES

  TESTMOZGÁS ÉS TESTSÚLY ELLENŐRZÉS  / 
PHYSICAL ACTIVITY & WEIGHT MANAGEMENT

  TELJES ŐRLÉSŰ GABONA / WHOLE GRAINS

CUKROK & ZSÍROK /
SUGAR & FAT 

A helyes életmód és a kiegyensúlyozott,
változatos táplálkozás segíthetnek
megőrizni mindennapi
vitalitásunkat.    

WHOLE FOOD NUTRITION THAT SUPPORTS: 
Energy.
A healthy lifestyle and a varied and balanced diet
are of help to maintain the daily vitality.   

•Pro Vitality+

•
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Teljes őrlésű gabonából, 
rizskorpából, búzacsírából és 
szójababból származó lipideket 
és szterolokat tartalmaz.

 Contains lipids and sterols 
from whole rice bran, wheat 
germ and soybeans.

TRE-EN-EN® GRAIN
CONCENTRATES

CAROTENOID
COMPLEX

OMEGA-3 
SALMON OIL PLUS

ESSENTIAL VITAMIN &
MINERAL COMPLEX

MINDEGYIK TASAK 4, KÖNNYEN LENYELHETŐ KAPSZULÁT ILL.
TABLETTÁT TARTALMAZ / 
EACH SACHET PROVIDES 4 EASY-TO-TAKE PRODUCTS:

 18 esszenciális vitamin és 
ásványi anyag exkluzív keveréke, 
beleértve a vasat is.

 Exclusive blend of 18 essential 
vitamins and minerals, including iron.

 Tiszta halolajat 
tartalmazó étrend-kiegészítő, 
mely nyolc különböző omega-3 
típusú többszörösen telítetlen 
zsírsavat tartalmaz.

 Pure fish oil supplement, 
contains 8 polyunsaturated 
omega-3 fatty acids.

 Sárgarépából, paprikából, 
paradicsomból, spenótból, eperből, 
sárgabarackból és őszibarackból 
kivont karotinoidokat tartalmaz.

 Contains carotenoids from 
carrots, paprika, tomato, spinach, 
strawberry, apricot and peach.
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 WHOLE FOOD NUTRIENTS ARE KEY TO 
PROMOTING HEALTH
Leading global health authorities agree that the key to promoting 
health is physical activity and a nutrient rich diet that includes 
whole grains, fruits and vegetables and fish.

  BASED IN NATURE
BACKED BY SCIENCE

  GUARANTEED QUALITY

 GARANTÁLT MINŐSÉG
Büszkeséggel tölt el a több mint 50 éves múltra visszatekintő 
minőségi színvonal és biztonsági sztenderdek, amik jellemzik 
termékeinket!

Daily Whole Food Nutrition
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Gyártja / Manufactured by:
Natural Formulas, 2125 American Ave., 
Hayward, CA 94545, U.S.A. FEI 2912990
Származási ország / Country of origin: U.S.A.
Forgalmazza: NeoLife International Kft., Bartók Béla 
út 43-47, 1114 Budapest, Magyarország. 
Tel: +36-1-350-4369.
Distributed by: NeoLife International Ltd., Old Bank 
Chambers, 582-586 Kingsbury Road, Erdington, 
Birmingham B24 9ND, UK.  
NOT SOLD IN RETAIL STORES. 
Available Exclusively from NeoLife Distributors.
Leading edge nutrition since 1958.
Based in Nature, Backed by Science.
NeoLife.com

30 tasak / sachets  
• OMEGA-3 SALMON OIL PLUS: 30 kapszula x 0,98 g / 30 capsules x 0,98 g 
• CAROTENOID COMPLEX: 30 kapszula x 1,02 g / 30 capsules x 1,02 g 
• TRE-EN-EN®: 30 kapszula x 0,96 g / 30 capsules x 0,96 g
• ESSENTIAL VITAMIN & MINERAL COMPLEX: 30 tabletta x 0,55 g / 

30 tablets x 0,55 g

Gyártási szám / Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hó/év): 
lásd a doboz alján.
Lot number & Best Before End: See on the packaging.




