
Slovenská verzia 6

Výživa

Nature-Min®

Vaše telo môže mať prospech zo živín nachádza-
júcich sa v usadeninách hlboko pod morským 
dnom, pretože až 4 % hmotnosti našich tiel tvo-
ria tieto minerálne látky. Naše telá si ich nemôžu 
vyrobiť, takže ich musíme získať z potravy, alebo z 
potravinových doplnkov. Nature-Min je moder-
ný multiminerálny prípravok, ktorý využíva nové 
biologicky dostupnejšie formy minerálov, na 
dosiahnutie ich maximálnej absorpcie. Poskytuje 
minerálne látky a stopové prvky v perfektne 
vyváženom pomere - čo je podstatné pre ich 
efektívny účinok. Tým, že využíva minerálny 
základ z prírodných usadenín z morského dna 
a chelátovaných morských rastlín a živočíchov, 
poskytuje väčšinu minerálnych látok, ktoré sú 
vlastné ľudskému telu.

Minerálne látky v tele majú tri hlavné funkcie:

1. Niektoré sú základom pre stavbu kostí a zubov. 
Sem patrí vápnik, fosfor a horčík.

2. Ďalšie minerálne látky sa nachádzajú vo forme 
rozpustných solí, ktoré napomáhajú regulácii 
zloženia telesných tekutín a buniek.

3. Minerálne látky, ako napríklad železo a hemo-
globín, zastávajú významné úlohy v množstve 
rôznych životne dôležitých funkcií nášho organiz-
mu. Pracujú s množstvom enzýmov a proteínov, 
ktoré sú nevyhnutné pre uvoľňovanie a využitie 
energie.

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 6 tabliet

kalórie 5

celkové uhľohydráty                           1 g           <1%*

diétna vláknina                                  1 g             4%*

vápnik (Dicalcium Phosphate       1000 mg          100%

železo (Ferrous Fumarate)              18 mg         100%

fosfor (Dicalcium Phosphate)         665 mg           70%

jód (Potassium Iodide)                150 mcg          100%

horčík (Magnesium Oxide)            400 mg          100%

zinok (Zinc Sulfate)                         15 mg         100%

selén (Selenomethionine)              36 mcg           50%

meď (Copper Gluconate)                  2 mg          100%

mangán (Manganese Gluconate)      6 mg           300%

molybdén (Molybdenum Amino 

   Acid Chelate)                         36 mcg           50%

vanád

 (Vanadium Amino Acid Chelate)     36 mcg               † 

* Percentá odporúčaného denného príjmu (ODP) sú založené 

na diéte s hodnotou 2 000 kcal.  † ODP nebolo stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
prírodné minerálne usadeniny morského dna, 
sodná soľ kroskarmelcelulózy, kyselina stearová 
Obsahuje mäkkýše (morský rak, krab).

DÁVKOVANIE:
Odporúčame 4 - 6 tabliet denne. Užite dve tab-
lety s raňajkami, dve s obedom a vezmite zo dve 

pred spaním tak, aby jednotlivé minerálne látky 
boli vstrebané spolu s inými zložkami stravy.

OBSAH:
180 tabliet

•	 dokonalá	 zmes	 minerálnych	 látok	 v	
každej tablete

•	 minerálne	 látky	 zohrávajú	 v	 ľudskom	
tele mnoho úloh, od regulácie 
rovnováhy tekutín po aktiváciu génov 
a hormónov

PRODUKT #37

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať 
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Množstvo na dávku % ODP


