
СУРОВ В-12 (RAW B-12™) от Vitamin 

Code
®

 

Въпреки че човешкото тяло може да натрупва витамин B12, 

това е най-често срещаният хранителен недостиг в 

развиващите се страни, а вероятно и в САЩ (според Harvard 

Health Letter в изданието си от август 2005г.). Крайно 

необходим за предпазване на организма от анемия и 

поддържането на здрава централна нервна система*, витамин 

B12 е водно разтворим витамин, който участва в метаболизма 

на всяка клетка в тялото.
†
 Като спомага за собственото 

производство на енергия на организма чрез ролята си в 

хранителния метаболизъм, витамин B12 помага да се 

поддържат здрави нервните клетки и червените кръвни телца. 

Той също е необходим за създаването на ДНК – генетичният 

материал, съдържащ се във всички клетки.
†
 

Предимствата на СУРОВИЯ В-12 (RAW B-12™) от 

Vitamin Code
®
 

СУРОВИЯТ В-12 (RAW B-12) е всеобхватна комбинация на витамин В-12, съдържаща 

СУРОВИ създадени чрез храна хранителни вещества (RAW Food-Created Nutrients™). 

СУРОВИТЕ създадени чрез храна хранителни вещества (RAW Food-Created Nutrients™) са 

отгледани с непокътнати уникални „Кодови фактори” (Code Factors™), което позволява на 

тялото ви да разпознава по естествен начин хранителните вещества, точно както го е 

планирала природата. Кодовите фактори са известните и все още неоткрити 

синергистични съединения, които се намират в храната и са необходими за правилното 

разпределение на хранителните вещества. Необработваните храни са пропити с тези 

„Кодови фактори” и това ви осигурява незаменимите микроелементи, от които тялото ви 

заяква. 

СУРОВИЯТ В-12 (RAW B-12) на Vitamin Code е СУРОВ продукт, без глутен, без млечни 

продукти и не съдържа пълнители и свързващи вещества. В допълнение към тези 

качества СУРОВИЯТ В-12 осигурява и СУРОВА комбинация от ензими и пробиотици, както 

и СУРОВА комбинация от био плодове и зеленчуци за допълнително подхранване.  

Хората, които може да имат полза от СУРОВИЯ B-12 (RAW B-12) от Vitamin Code® са: 

• строги вегетарианци - витамин B12 преобладава в животинските и млечните 

продукти, затова тази група може да е особено предразположена към недостиг на 

витамин B12, а това е възможно да засегне мозъка и нервната система. При нива 

много малко по-ниски от нормалното може да се усетят множество симптоми като 

нередовен запек, значителен спад на енергията и отслабване на паметта. 

СУРОВИЯТ B-12 (RAW B-12)на Vitamin Code е вегетариански продукт, за да могат 

хората от тази група да го използват; 

• по-възрастните хора; 

• хората със злокачествена анемия, форма на мегалобластна анемия*; 

• бременни; 



• хора с храносмилателни проблеми или претърпели стомашен байпас (те може да 

не са способни да произвеждат достатъчно витамин B12). 

Планираните от природата ползи от СУРОВИЯ В-12 (RAW B-12™) от Vitamin Code
®
: 

• СУРОВ 

• подсилва при анемия* 

• добър метаболизъм
†
 

• умствена и физическа енергия
 †

 

• здрава централна нервна система
 †

 

• подобрено храносмилане
 †

 

 

*Недостигът на B12 може да се изрази в мегалобластна или злокачествена анемия. Изследване от 2000г., 

организирано от USDA, стигна до извода, че недостигът на B12 става все по-широко разпространен в 

американското общество. 

† 
Тези твърдения не са проверени от F.D.A. (Администрацията по храните и лекарствата на САЩ). 

Тези продукти нямат за цел да диагностицират, третират или лекуват която и да е болест. 

Описание на етикета Supplement Facts 

Капсулите може да се отварят. Съдържанието се приема непосредствено с вода или прясно 

изцеден  сок. 

Съдържание на опаковката: 30 дози 

Съдържание в една доза (1 капсула):      % дневна дозировка 

Витамин В12*      1000 мкг   16667 % 

Калций*       53 мг    5 % 

Фосфор*      24 мг    2 % 

СУРОВА пробиотична и ензимна комбинация  100 мг         + 

Saccharomyces boulardii, фитаза, целулаза, бета-глюканаза, протеаза, алфа-галактозидаза, 

хемицелулаза 

 

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 селъри, 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 

 

Други съставки: Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus bulgaricus, растителна капсула 

+ Процентът дневна дозировка не е установен. 



*СУРОВИТЕ създадени чрез храна хранителни вещества (RAW Food-Created Nutrients™) се 

създават поотделно чрез култивиране на двойни организми и съдържат живи пробиотици, 

биоактивни глюкопротеини, биоактивни липопротеини, биоактивни ензими, глюкоманан, 

SOD  (супероксид дисмутаза), глутатион, бета-глюкани, липоинова киселина, незаменими 

микроелементи, глутамин, полизахариди и коензим Q10. 

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. 

Плодовете и зеленчуците в продуктите на Vitamin Code са сурови и от био производство. 

 

 

 


