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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Fújjon a szájába naponta egyszer, így megtapasztalhatja a vitaminok és ásványi 
anyagok frissítő hatását.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Miért érdemes használni a VitaSpray®-t?

Válasz: A B12 vitamint szervezetünk nem tudja előállítani, ezáltal élelmiszerekből 
vagy egyéb táplálék-kiegészítőkből tudjuk bejuttatni. A B12 vitamin elsősorban 
húsfélékben és tejtermékekben fordul elő, ezért a vegánoknak és a szigorú 
vegeteriánusoknak kifejezetten oda kell figyelni a bevitelére. Továbbá, azok az idős 
emberek, akik bizonyos emésztőrendszeri betegségekben szenvednek, kockázatnak 
vannak kitéve, mert a szervezetük nem képes felszívni a normál típusú B12 vitamint, 
mely az élelmiszerekben fordul elő. Az amerikai „National Health and Nutrition 
Examination” felmérés becslése szerint az 50 év körüli felnőttek 3,2 %-nak van B12 
hiánya és akár 20%-uk esetében súrolja a kritikus hátértéket.

FŐ ÖSSZETEVŐJE
B12 VITAMIN 
A B komplex vitaminok csoportjának tagja. Egy olyan vízben oldódó vitamin, 
amely elősegíti a vörösvérsejtek termelődését és támogatja a szervezet 
központi idegrendszerének megfelelő működését. A B12 vitamin befolyásolja a 
hangulatunkat, energiánkat, támogatja a mentális fókuszálást, memóriánkat és az 
immunrendszerünket.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

Ha megnézzük az energiaitalok címkéjét, a B12 vitamin általában fő összetevőként 
szerepel. Ezek az italok gyakran “vegyi koktélok”, tele koffeinnel, cukorral 
és egyéb mesterséges adalékanyagokkal. Bár ezek a termékek rövid időre 
gyors energialöketet adnak, a szervezetünk energiaszintje végül összeomlik, 
mellékhatásként pedig álmatlanság, szívdobogás és nem ritkán szédülés is 
jelentkezhet. A Regeneráció filozófiája® alapján a VitaSpray® teljesen természetes 
módon energizál és segíti a mentális fókuszálást a B12 vitamin segítségével, koffein- 
valamint vércukorszint növekedése nélkül.

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK FRISSÍTŐ EREJE
Ennek a speciálisan kialakított növényi komplexumnak minden egyes fújásával 
fedezheti a B12 vitamin ajánlott napi beviteli mennyiségének a 200 %-át ásványi 
anyagokkal és gyógynövényekkel kombinálva. A B12-vitamin segíti a vörösvérsejtek 
termelődését, ezzel megnövelve energiaszintünket és mentális fókuszunkat. A 
VitaSpray® flakon praktikus módja a B12 vitamin és más tápanyagok bejuttatásának 
a szervezetünkbe, mely a nyelv alá fújva azonnal felszívódik. Nem kell tablettákat, 
kapszulákat bevennie vagy fájdalmas injekcióktól tartania.

Termékismertető 

VitaSpray®

JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Gyors és egyszerű módja a B12 
vitamin és egyéb ásványi anyagok 
bevitelének

•  Energizál és segíti a mentális 
fókuszálást

• Ízletes és frissíti a leheletet

természetes 
összetevők

saját szakértői 
formula

saját gyártás


