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Mitybos poveikis mūsų energijai ir gyvybingumui 

Tyrimai rodo, kad lėtinėmis ligomis dabar sergama žymiai dažniau. 

Didelės įtakos tam gali turėti mūsų mityba, kurioje labai trūksta 

maistingų produktų. Iš tikrųjų daugelis mūsų gauna per daug 

netinkamo ir nepakankamai naudingo maisto!    

Maistinės medžiagos iš sveikų šaltinių 
energijai ir gyvybingumui

¢ Svarbiausios pasaulio organizacijos, tokios kaip Pasaulio 

sveikatos organizacija, Ligų kontrolės centras, Europos 

Sąjungos institucijos ir JAV Širdies asociacija sutaria, jog 

vieni iš sveikatos problemų sprendimo būdų yra svorio 

kontrolė, fizinis aktyvumas ir maistinių medžiagų turinčio 

maisto vartojimas (sveiki grūdai, vaisiai, daržovės, žuvis).

¢ Visiems rekomenduojama vartoti daugiau sveikų grūdų 

produktų, vaisių, daržovių, omega-3 riebalų turtingos 

žuvies bei išlaikyti normalų svorį.

¢ Tačiau net ir labiausiai pasiryžusieji sveikai maitintis 

susiduria su iššūkiais. Įtemptas gyvenimo būdas, 

valgymas paskubomis, pusfabrikačių gausa – visa tai 

leidžia atsirasti maistinių medžiagų spragoms, kurias 

galima užpildyti vartojant maisto papildus.

NeoLifes sprendimas: „Pro Vitality+” 

¢ Maistinės medžiagos iš sveikų šaltinių gali pakloti 

stiprų pamatą energijai ir gyvybingumui.

¢ Patogios pakuotės.

¢ Sudėtyje yra 18 vitaminų ir mineralų, sveikų grūdų 

lipidų ir sterolių, karotenoidų iš vaisių ir daržovių bei 

omega-3 riebalų rūgščių iš žuvies.

¢ Privalumai: 
– Palaiko energijos apykaitą. 
– Padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės   
 pažaidos.  
– EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą  
  (teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg  
 EPR ir DHR). 

– Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.  

–  Odai, plaukams ir nagams. 

Kodas 942  | 30 maišelių 
Grynasis kiekis 105 g

TRE-EN-EN: grūdų koncentratas - svarbiausių riebalų rūgščių šaltinis. 
Rinktiniai augalinės kilmės riebalai kapsulėse.

CAROTENOID COMPLEX: karotenoidų ir vitamino E maisto papildas.
OMEGA-3 SALMON OIL PLUS: omega-3 polinesočiosios riebalų rūgštys  
(EPR (eikozapentaeno rūgštis) + DHR (dokozaheksaeno rūgštis) + DPR 

(dokozapentaeno rūgštis), maisto papildas.
ESSENTIAL VITAMIN & MINERAL COMPLEX: visavertis vitaminų ir 

mineralų maisto papildas. 

¢ 90% iš mūsų nesuvartoja rekomenduojamų 5–13 vaisių ir daržovių 

porcijų per dieną.

¢ Kasdien suvartojama mažiau kaip 1 porcija sveikų grūdų, o kai 

kurie iš viso nevartoja šių produktų.

¢ Siekiant prailginti produktų galiojimo laiką iš grūdų pašalinami lipidai 

ir steroliai.

¢ Daugelis nevalgo žuvies, nes bijo jose galinčių būti sunkiųjų metalų 

ir teršalų.

¢ Didžioji žmonių dalis negauna vidutinio rekomenduojamo kai kurių 

pagrindinių svarbiausių vitaminų ir mineralų kiekio.

„Pro Vitality+” yra pagrindinis maisto papildas gerai 
mitybai – kad ir kokie bebūtų jūsų mitybos tikslai! 

SUDĖTIS: norėdami išsamiau susipažinti su šio produkto sudėtimi, žiūrėkite produkto etiketę. 
neolifeshop.com, neolife.com



18

Unhealthy cell Healthy cell
with Tre-en-en

Nutrients can’t get in,
Waste can’t get out

Nutrients get in,
Waste gets out

PRO VITALITY+

1
2

3
4

5 8
6

7

Pagrįsta mokslo – patvirtintos formulės užtikrina 
veiksmingumą
Šių maistinių medžiagų biologiškai veiksmingos ypatingos 
formulės maksimalizuoja maistinių  medžiagų absorbavimą, 
panaudojimą, gamybos metu naudojami šiuolaikiškiausi 
moksliniai metodai ir firmos sukurti gamybos būdai.

SUKURTA GAMTOS IR PAGRĮSTA MOKSLO 
Sukurta gamtos – maistinės medžiagos iš sveikų, 
natūralių žmogaus mitybai įprastų produktų
„NeoLife Pro Vitality+” maisto papildai suteikia geriausių 
natūralių maistinių medžiagų iš sveikų grūdų, vaisių, 
daržovių ir žuvies.
 
 

„ESSENTIAL VITAMIN & MINERAL COMPLEX” 
Maitina jūsų ląsteles  
Per 50 metų sukaupta patirtis ir žinios mitybos srityje 
leido sukurti šį maisto papildą su 18 vitaminų ir mineralų, 
kurie gali padėti užpildyti neretai šiandien pasitaikančias 
mitybos spragas.

„TRE-EN-EN”  GRŪDŲ KONCENTRATAS  
Maitina jūsų ląsteles 
Gera mityba prasideda nuo ląstelių lygmens. „Tre-en-en” 
yra pirmasis pasaulyje sveikų grūdų lipidų ir sterolių maisto 
papildas, kurio gebėjimas sustiprinti ląstelių energiją ir 
gyvybingumą gerinant ląstelių mitybą yra įrodytas.  

„CAROTENOID COMPLEX” 
Aprūpina ląsteles medžiagomis iš vaisių ir 
daržovių 
Ši patentuota formulė, kurios sudėtyje yra karotenoidų 
iš pomidorų, morkų, špinatų, paprikų, braškių, abrikosų 
ir persikų, yra viena pirmųjų pasaulyje sveiko maisto 
papildų, kurios gebėjimą apsaugoti ląsteles ir palaikyti 
imuninę sistemą patvirtino JAV Žemės ūkio departamento 
tyrinėtojai.

„OMEGA-3 SALMON OIL PLUS” 
Balansuoja ir reguliuoja ląsteles
Tai ypatingai veiksmingas žuvų aliejus su standartizuotu 
visų aštuonių omega-3 riebalų rūgščių kiekiu.  Patikrintas 
dėl 200 potencialių teršalų, kurių leistinas kiekis produkte 
yra NULIS.  
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Šalutiniai produktai pasišalina 

Maistinės medžiagos patenka į ląstelę

VITAMINAI IR MINERALAI – padeda užpildyti mitybos 
spragas.

Visų 8 naudingų omega-3 riebalų rūgščių koncentratas. Patikrinta, 
kad nepatektų tokių kenksmingų medžiagų kaip gyvsidabris ir švinas.

ORIGINALUS MOLEKULINĖS DIFERENCIACIJOS 
METODAS EFEKTYVIAI FUNKCIONUOJANTI LĄSTELĖ su „TRE-EN-EN” 

Sveikų grūdų lipidai ir steroliai leidžia ląstelių membranoms 
tapti elastingoms, todėl maistinėms medžiagoms lengviau 
patekti į ląstelės vidų, o šalutiniams produktams pasišalinti.


