
Допълнителен текст от thevitamincode.com: 

Vitamin Code
®
 Women's Formula – Формула за жени 

Женското тяло е невероятно сложно същество, което има 
нужда от специално внимание, за да функционира по най-
добрия начин. Здравите млади жени в детеродна възраст имат 
нужда от много специфични хранителни вещества, за да 
функционира тялото им по най-добрия начин по време на 
менструация, бременност, кърмене и промяна на 
хормоналните нива. 

 

 

 

 

 

Gardenoflife.com: 

При разработването на Формулата за жени (Vitamin Code Women’s Formula), Garden of 
Life® обърна специално внимание на сложните функции на женското тяло. Тъй като 
осигурява подбрани хранителни вещества, които подпомагат здравето на гърдите с 
добавени витамини D и E, половата система с фолиева киселина, калций, магнезий и цинк, 
подсилва костите с подходящи количества витамини A, C, D, калций, магнезий и цинк† , 
Формулата за жени (Vitamin Code Women’s Formula) е основна комбинация за жените. 

Формулата за жени (Vitamin Code Women’s Formula) е всеобхватен мултивитаминен 
комплекс, съдържащ СУРОВИ създадени чрез храна хранителни вещества (RAW Food-
Created Nutrients™) и представлява необикновена синергистична смес от витамини и  
минерали за изключително здраве и жизненост. Тази специализирана формула за жени се 
грижи за хранителните нужди и подсилването на организма в следните области: 

• Здравето на гърдите†  – витамини D и E 
• Полова система†  – фолиева киселина, калций, магнезий, цинк 
• Сила на костите†  – витамини A, C, D, калций, магнезий, цинк 
• Здрава кожа †  – витамини A, C, мед, желязо 
• Здраво сърце†  – витамин B комплекс, витамини C и E 
• Добро храносмилане†  – живи пробиотици и ензими, витамин D 

Допълнителен текст от thevitamincode.com: 

 Суровите, създадени чрез храна хранителни вещества (RAW Food-Created Nutrients ™), 
които се намират само в мултивитамините на Vitamin Code, се култивират поотделно като 
уникалните им „Кодови фактори” (Code Factors™) се запазват непокътнати. Със своите 
живи пробиотици и ензими, аминокиселини, антиоксиданти и други биоактивни „Кодови 



фактори” (Code Factors), всички мултивитамини на Vitamin Code имат следните 
характеристики: 

 

Сурови 

• неготвени, нетретирани, чисти 
• без свързващи вещества — без фруктоза, малтодекстрин, магнезиев стеарат или 

царевично нишесте  
• живи пробиотици и ензими 
• 100% активни съставки 

  

Създадени чрез храна хранителни вещества (Food-Created Nutrients) 

• Пълноценни, СУРОВИ съставки с изключително качество 
• Оригинална комбинация  Nutrient Creation със СУРОВИ плодове и зеленчуци 

  

Готови за ползване от тялото 

• Създадени за лесно усвояване 
• Подхранващи пептиди  

Допълнителен текст от thevitamincode.com: 

В допълнение към витамините и минералите, Формулата за жени (Vitamin Code Women’s 
Formula) е отлична комбинация за умствена и физическа енергия, която в същото време 
подсилва сърцето, доброто храносмилане и здравето на гърдите.† 

† 
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 

Препоръчителна употреба: за възрастни - 4 капсули на ден. Най-добре е да се вземат по 2 капсули 

два пъти на ден. Може да се взема с храна или на гладно. Капсулите може да се отварят. 

Съдържанието се приема непосредствено с вода или прясно изцеден  сок. Не е за деца. 

Съдържание на опаковката: 60 дози 

Съдържание в една доза (4 капсули):      % дневна дозировка 

Калории      6 

Общо въглехидрати     1 г    <1 % 

Протеин       1 г       

 



Витамин А комплекс*      6000 IU    120 % 

(бета-каротин, алфа-каротин, гама-каротин, ликопен) 

Витамин С*      60 мг    100 % 

Витамин D*      1000 IU    250 % 

Витамин Е комплекс*     30 IU    100 % 

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

алфа-токоферол, бета-токоферол, гама-токоферол) 

Витамин К*       100 мкг   125 % 

Тиамин* (В1)      4 мг    267 % 

Рибофлавин* (В2)     4 мг     235 % 

Ниацинамид* (В3)     20 мг     100 % 

Витамин В6* (като пиридоксин)   4 мг    235 % 

Фолиева киселина*     800 мкг   200 % 

Витамин В12*      100 мкг   1667 % 

Биотин*       300 мкг   100 % 

Пантотенова киселина* (В5)    20 мг    200 % 

Калций*       21 мг    2 % 

Желязо*      8 мг    44 % 

Йод*       75 мкг    50 % 

Магнезий       21 мг    5 % 

Цинк*       10 мг    67 % 

Селен*       125 мкг   179 % 

Мед*       1.5 мг    76 % 

Манган*      2 мг    100 % 

Хром*       120 мкг   100 % 

Молибден*      75 мкг    100 % 

Калий*       1 мг    <1 % 

Ванадий*       10 мкг       + 

Коензим Q10      500 мкг      + 

Бор*       1 мг       + 



1 Процентът дневна дозировка се базира на диета от 2000 калории. 

+ Процентът дневна дозировка не е установен. 

СУРОВА пробиотична и ензимна комбинация  139 мг         + 

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

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

бромелаин, лактаза, папаин, ксиланаза, диастаза, инвертаза 

СУРОВА каротеноидна синергистична комбинация 120 мг   + 

бета-каротин, алфа-каротин,гама-каротин и ликопен 

СУРОВА антиоксидантен и     89 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 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 

СУРОВА комбинация от микроелементи   10 мг   + 

Добити от океана микроелементи в основа от стръкове на зелена люцерна 

Други съставки: Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus bulgaricus, растителна капсула (целулоза), 

фосфор 

*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, хлорофил, 

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

незаменими микроелементи, глутамин, полизахариди и коензим Q10. 

 

 

 

 

 


