
Doplněk stravy Master Formula byl vytvořen zkombinováním tří produktů do jednoho mimořádného multivitamínu. 
Jeho součástí jsou živiny z 55 různých přírodních rostlinných zdrojů, včetně prášku z kustovnice Ningxia. Ve složení je také 
zahrnutý esenciální olej z kardamomu, hřebíčku, fenyklu a zázvoru.

• Obsahuje vitamíny, minerály a další živiny 
z potravin 
 

• Technologie SSI poskytuje složky ve 3 formách, 
které byly vybrány pro své doplňující vlastnosti

PŮVOD PRODUKTU

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Kapsle s tekutými vitamíny  
Složení: emulgátor: slunečnicový lecitin, vegetariánská 
kapsle [hydroxypropylmetylcelulóza], vitamín E (jako 
d-alfa tokoferol), vitamín K (K2 jako menachinon-7), 

olej z kořene kurkumy (Curcuma longa), olej z plodů/
semínek kardamomu (Elettaria cardamomum)*, olej 
z poupat hřebíčku (Syzygium aromaticum)*, olej ze 
semínek fenyklu (Foeniculum vulgare)*, olej z kořene 
zázvoru (Zingiber officinale)*, vitamín A (z beta-karotenu), 
vitamín D3 (jako cholekalciferol)
*100% čistý esenciální olej

Kapsle s mikronizovanými živinami  
Složení: protispékavá látka: mikrokrystalická celulóza, 
chelát glycinátu hořečnatého, směs vitamínu B (guava, 
bazalka posvátná, výtažek z citronu), vegetariánská 
kapsle (hydroxypropylmetylcelulóza), zinek (jako chelát 
glycinátu zinečnatého), železo (jako chelát bisglycinátu 
železnatého), selen (z kvasinek saccharomyces 
cerevisiae), biotin, protispékavá látka: stearan hořečnatý, 
vitamín A (z beta-karotenu), mangan (jako chelát 
glycinátu manganatého), protispékavá látka: oxid 
křemičitý, inosit, kyselina para-aminobenzoová, prášek 
z čepelatky, řasa spirulina (Arthrospira platensis), 
prášek z mladého ječmene (Hordeum vulgare), citrátové 
bioflavonidy [z prášku z celých plodů citroníku 
(Citrus limon), z prášku z celých plodů pomerančovníku 
(Citrus sinensis), z prášku z celých plodů limetky 

POKYNY

VAROVÁNÍ

Užívejte 1 balení (1 kapsle s tekutými vitamíny, 
1 tableta, 2 kapsle) denně s vodou nebo s 30–60 ml 
nápoje NingXia Red®. Neužívejte nalačno. Skladování: 
Uchovávejte na chladném, tmavém místě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste těhotná, 
kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou nemocí, před 
použitím kontaktujte lékaře.

Starší lidé mohou být citliví na mangan. Doplňky 
stravy by neměly být užívány jako náhražka 
pestré stravy a měly by být konzumovány jako 
součást vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Vyrobeno v závodě, který také zpracovává: sóju, 
mléko (laktóza) a ořechy.

SLOŽENÍ

Doplněk stravy Master Formula je komplexní každodenní balení 
multivitamínů, které je vytvořeno na podporu zdraví mužů i  žen. 
Obsahuje vysoce kvalitní vitamíny, minerály a složky z potravin na 
podporu obecného zdraví a pohody. Díky využití postupu synergické 
izolace suspense – technologie SSI – jsou složky dodávány ve třech 
odlišných formách. Tyto složky společně poskytují vysoce kvalitní, 
synergickou směs na podporu vašeho těla.
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(Citrus aurantifolia), z prášku z celých plodů mandarinky (Citrus 
reticulata), z prášku z celých plodů grapefruitu (Citrus paradisi)], 
prášek ze šťávy pomeranče (Citrus sinensis), prášek z plodů 
kustovnice (Lycium barbarum), prášek z výtažku z listů olivovníku 
(Olea europaea), měď (jako chelát glycinátu měďnatého), 
kyselina listová (z výtažku z Citrus limon), vitamín B12 (jako 
methylkobalamin), lykopen, chrom (jako pikolinát chromitý)

Fyto-tableta 
Složení: vápník (jako uhličitan vápenatý) [maltodextrin, voda], 
protispékavá látka: mikrokrystalická celulosa, cholin bitartát 
(obsahuje oxid křemičitý), směs ovoce, zeleniny a bylin 
(obsahuje maltodextrin, oxid křemičitý) [extrakt z celých plodů 
kávovníku arabského (Coffea arabica), koncentrát z klíčků 
brokolice (Brassica oleracea italica), výtažek z listů zeleného 
čaje (Camellia sinensis), výtažek z cibule (Allium cepa), výtažek 
z plodů jabloně domácí (Malus domestica), výtažek z plodů 
malpígie lysé (Malpighia glabra), koncentrát z plodů camu 
camu (Myrciaria dubia), výtažek z květů jerlínu japonského 
(Sophora japonica l.), koncentrát z plodů rajčete (Lycopersicon 
esculentum), koncentrát z růžiček a stonku brokolice (Brassica 
oleraca italica), koncentrát z plodů kapustoně brazilské (Euterpe 
oleracea mart.), koncentrát z oddenků kurkumy (Curcuma 
longa), koncentrát ze stroužků česneku (Allium sativum), 
koncentrát z listů bazalky (Ocimum basilicum), koncentrát z listů 
oregana (Origanum vulgare), koncentrát z kůry skořicovníku 
(směs Cinnamomum cassia/burmannii), koncentrát z plodů 
bezu černého (Sambucus nigra), koncentrát z kořene mrkve 
(Daucus carota sativa), koncentrát z plodů mangostany 
lahodné (Garcinia mangostana), výtažek z plodů rybízu 
černého (Ribes nigrum), výtažek z plodů brusnice úzkolisté 
(Vaccinium angustifolium), koncentrát z plodů třešně ptačí 
(Prunus avium), koncentrát z plodů ostružiníku křovitého (Rubus 
fruticosus), koncentrát z plodů temnoplodce černoplodého 
(Aronia melanocarpa), koncentrát z plodů maliníku obecného 
(Rubus idaeus), koncentrát z listů špenátu setého (Spinacia 
oleracea), koncentrát z listů kapusty kadeřavé (Brassica oleracea 
var. sabellica), výtažek z plodů borůvky černé (Vaccinium 
myrtillus), koncentrát z hlávek růžičkové kapusty (Brassica 
oleracea var. gemmifera)], chlorid draselný, askorban vápenatý, 
fruktooligosacharidy, protispékavá látka: kyselina stearová, 
stabilizátor: sodná sůl kroskarmelózy, směs stopových prvků 
(chlorid, hořčík, síran, sodík, draslík, lithium, bor), protispékavá 
látka: oxid křemičitý, výtažek z plodů malpígie lysé (Malpighia 
glabra), čirá potahová vrstva (maltodextrin, emulgátor: 
slunečnicový lecitin, želírovací prostředek: palmový olein, 
guarová guma)

SLOŽENÍ

KAPSLE S TEKUTÝMI VITAMÍNY

Výživové hodnoty

Velikost porce: 1 kapsle 
(496 mg)

Porcí v balení: 30

Typické hodnoty Na porci % RI*

Vitamín D3 10 mcg 200 %

Vitamín E  

(jako d-alfa tokoferol)

33,5 mg 279 %

Vitamín K  

(K2 jako menachinon-7)

50 mcg 66 %

Směs esenciálních olejů 

Master Formula®:

7,5 mg **

 *RI = Referenční hodnota příjmu 

** = Denní hodnota není stanovena

KAPSLE S MIKRONIZOVANÝMI ŽIVINAMI

Výživové hodnoty

Velikost porce: 2 kapsle 
(1,38 g)

Porcí v balení: 30

Typické hodnoty Na porci % RI*

Thiamin 4,2 mg 382 %

Riboflavin 3,82 mg 273 %

Niacin 6,0 mg 38 %

Vitamín B6 4,2 mg 300 %

Kyselina listová 285,72 mcg 143 %

Vitamín B12 12 mcg 480 %

Biotin 300 mcg 600 %

Kyselina pantothenová 7,26 mg 121 %

Hořčík 60 mg 16 %

Zinek 15 mg 150 %

Selen 75 mcg 136 %

Měď 0,35 mg 35 %

Mangan 1 mg 50 %

Železo 10 mg 71 %

Vitamín A – RE 450 mcg 56 %

 *RI = Referenční hodnota příjmu

FYTO-TABLETA

Výživové hodnoty

Velikost porce: 1 tableta 
(1,4 g)

Porcí v balení: 30

Typické hodnoty Na porci % RI*

Vitamín C 61 mg 76 %

Vápník 200 mg 25 %

Složení tablety Master 

Formula®: cholin 

bitartát (obsahuje 

oxid křemičitý), 

fruktooligosacharidy, 

směs stopových prvků

212,64 mg **

Směs ovoce, zeleniny 

a bylin:

100 mg **

 *RI = Referenční hodnota příjmu 

** = Denní hodnota není stanovena
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