
Man’s formula от Vitamin Code® 
 

Описание на етикета 

 
Препоръчителна употреба: за възрастни 4 капсули на ден. Най-добре 2 капсули х 2 пъти на ден. Може да се 
приема с храна или без храна. Каспулите могат да се отварят. Съдържанието може да се приема директnо с 
вода или пресен сок. Не е за деца. 
 
Дневна доза: 4 капсули 
Дози за опаковка: 30 
Съдържание на опаковка: 120 растителни капсули 

 

 

Количества за доза:  % дневна дозировка 

Калории      6     

Общо въглехидрати     1 г    <1%¹ 

Протеин      1 г    <2%¹ 

Витамин А* комлекс ( бета-каротин,   6,000 IU    120 % 

алфа-каротин, гама-каротин, ликопен) 

Витамин С*      60 мг    100 % 

Витамин D*      400 IU    200 % 

Витамин Е*комлекс     30 IU    100 % 

(алфа-токотриенол, бета-токотриенол, гама-токотриенол, делта-токотриенол, алфа-токоферол, бета-токоферол, гама-

токоферол) 

Витамин К*      80 мкг    100 % 

Тиамин* (витамин В1)     8  мг    533 % 

Рибофлавин* (витамин В2)    4  мг    235 % 

Ниацин* (B3)      20 мг    100 % 

Витамин В6*       4 мг    200 % 

Фолиева киселина*     400 мкг    100 % 

Витамин В12*      100 мкг    1667 % 

Биотин*      300 мкг    100 % 

Пантотенова киселина*(B5)    20 мг    200 % 

Калций        18 мг    2 % 

Йод*       75 мг    50 % 

Магнезий      17 мг    4 % 



Цинк 
*
       15 мг    100 % 

Селен 
1
*      125 мкг    179 % 

Мед 
*
       1.5 мг    75 % 

Манган 
*
      2 мг    50 % 

Хром 
* 

      120 мкг    100 % 

Молибден 
1
      75 мкг    100 % 

Ванадий      10 мкг    + 

CoQ10*       425 мкг    + 

Бор*       1 мг    + 

 

СУРОВА каротеноиди       11 мг   + 

алфа-каротин,гама-каротин и ликопен 

Смесени токофероли       4 мг   + 

алфа-токотриенол, бета-токотриенол, гама-токотриенол, делта-токотриенол, бета-токоферол, 

гама-токоферол 

СУРОВА пробиотична и ензимна комбинация    168 мг      + 

Saccharomyces boulardii, Lactobacillus plantarum, протеаза, амилаза, липаза, целулаза, фитаза, 

алфа-галактозидаза, хемицелулаза, бета-глюканаза, глюкоамилаза, пектиназа, пептидаза, 

бромелаин, лактаза, папаин, ксиланаза, малц диастаза, инвертаза 

СУРОВ  антиоксидантен и      78 мг     + 

имуностимулиращ комплекс  

СУРОВИ създадени чрез храна бета-глюкани, СУРОВ създаден чрез храна коензим Q10, СУРОВ създаден чрез храна 

витамин U, СУРОВ създаден чрез храна глутатион, СУРОВА създадена чрез храна супероксид дисмутаза (SOD), СУРОВ  

мангостин 

СУРОВА комбинация от био плодове и зеленчуци  20 мг     + 

био ягоди, био череши, био къпини, био боровинки, био малини, сок от био цвекло, сок от био моркови, сок от био 

броколи, сок от био краставица, сок от био домати, сок от био кейл, сок от био спанак, сок от био зеле, сок от био 

карфиол, сок от био целина, сок от био магданоз, сок от био аспержи, сок от био брюкселско зеле, сок от био зелени 

чушки, сок от био чесън, сок от био джинджър, сок от био лук 

Минерални ензимни активатори    20 мг   + 

 червени водорасли (Algas calcareas), люцерна в йонно-минерална комбинация добита от океана 

1 Процентът дневна дозировка се базира на диета от 2000 калории. 
+ Процентът дневна дозировка не е установен. 
 
 



Други съставки: бирена мая (Saccharomyces cerevisiae), Lactobacillus bulgaricus, растителна целулоза, фосфор. 
Не съдържа пълнители, изкуствени оцветители или консерванти.  
 
*СУРОВИТЕ създадени чрез храна хранителни вещества (RAW Food-Created Nutrients™) се създават 
поотделно чрез култивиране на микроорганизми и това позволява да се създадат по естествен начин 
известните и все още неоткрити „Кодови фактори” (Code Factors™) като живи пробиотици, биоактивни 
глюкопротеини, биоактивни липопротеини, биоактивни ензими, глюкоманан, SOD  (супероксид дисмутаза), 
глутатион, бета-глюкани, липоинова киселина, незаменими микроелементи, глутамин, полизахариди и 
коензим Q10. 
 
Съхранение на сухо и проветриво място. Не използвайте, ако целостта на опаковката е нарушена или липсва 

изцяло. Произведено във фабрика, която обработва соя. Може да съдържа следи от соя. Пазете от деца. 

Опаковката може да се рециклира. 

Внимание: Както с всяка хранителна добавка, консултирайте се с лекаря или лечителя си, преди да 

използвате този продукт, особено ако сте бременна, кърмите или сте под лекарско наблюдение. 

 


