
„Master Formula“ papildas sukurtas sujungus tris produktus į vieną – siūlomas patobulintas multivitaminų kompleksas. 
Siūlomos maistingos medžiagos iš 55 skirtingų natūralių botaninių šaltinių, įskaitant Ningxia ožerškio uogų miltelius. 
Formulę taip pat sudaro kardamonų, gvazdikėlių, pankolių ir imbierų eteriniai aliejai.

• Sudėtyje yra vitaminų, mineralų ir kitų maistinių 
medžiagų

• Pasitelkus SSI technologiją, ingredientai tiekiami 
3 formomis, pasirinktomis dėl jų papildomųjų savybių

PRODUKTO INFORMACIJA

NAUDA IR YPATYBĖS

Skystų vitaminų kapsulė  
Ingredientai: emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas, vegetarinė 
kapsulė [hidroksipropilmetilceliuliozė], vitaminas E (kaip 

D-alfa tokoferolis), vitaminas K (k2 kaip menachinonas-7), 
ciberžolių (Curcuma longa) šaknų aliejus, kardamonų* 
(Elettaria cardamomum) vaisių / sėklų aliejus, gvazdikėlių* 
(Syzygium aromaticum) žiedų pumpurų aliejus, pankolių* 
(Foeniculum vulgare) sėklų aliejus, imbierų* (Zingiber 
officinale) šaknų aliejus, vitaminas A (iš beta-karotino), 
vitaminas D3 (kaip cholekalciferolis).
* 100 % grynas eterinis aliejus

Mikronizuotų maistinių medžiagų kapsulė  
Ingredientai: lipnumą reguliuojanti medžiaga: 
mikrokristalinė celiuliozė, magnio glicinato 
chelatas, B vitamino mišinys (gvajavų, siauralapių 
bazilikų, citrinų ekstraktai), vegetarinė kapsulė 
(hidroksipropilmetilceliuliozė), cinkas (cinko glicinato 
chelatas), geležis (geležies bisglicinato chelatas), selenas 
(iš mielių Saccharomyces cerevisiae), biotinas, lipnumą 
reguliuojanti medžiaga: magnio stearatas, vitaminas 
A (iš beta-karotino), manganas (mangano glicinato 
chelatas), lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio 
dioksidas, inozitolis, para-amino benzenkarboksirūgštis, 
Atlanto rudadumblių milteliai, vingrūnių (Arthrospira 
platensis) dumbliai, miežių (Hordeum vulgare) žolės 
milteliai, citrusinių bioflavonoidų (iš citrinų (Citrus limon) 

INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

Vartokite po 1 pakuotę (1 skysta kapsulė, 1 kapletė, 
2 kapsulės) kasdien, užsigerdami vandeniu arba 
30-60 gramų gėrimo „NingXia Red®“. Nevartokite 
esant tuščiam skrandžiui. Laikymas: laikykite vėsioje, 
tamsioje vietoje.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nėštumo 
metu, maitinant krūtimi, vartojant vaistus ar sergant 
kokiomis nors ligomis prieš naudojant reikia pasitarti 
su gydytoju.

Senyvo amžiaus žmonės gali būti jautrūs manganui. 
Maisto papildai skirti papildyti subalansuotą mitybą 
ir sveiką gyvenimo būdą ir neatstoja įvairaus mitybos 
raciono. Neviršyti rekomenduojamos normos.

Pagaminta gamykloje, kur taip pat gaminami sojų, 
pieno (laktozės) ir riešutų produktai.

INGREDIENTAI

„Master Formula“ – tai viso spektro kasdienio vartojimo vitaminų, 
skirtų palaikyti vyrų ir moterų sveikatą, pakuotė. Sudėtyje yra 
aukščiausios kokybės vitaminų, mineralų ir maistinių medžiagų, skirtų 
palaikyti gerą savijautą ir būklę. Naudojant sinerginį suspensijos 
išskyrimo procesą – SSI technologiją – ingredientai tiekiami trimis 
skirtingomis formomis. Drauge šie ingredientai sukuria aukščiausios 
kokybės sinerginį kompleksą, skirtą normalios organizmo funkcijos 
palaikymui.
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Sveikų vaisių milteliai, apelsinų (Citrus sinensis) sveikų vaisių 
milteliai, žaliųjų citrinų (Citrus aurantifolia) sveikų vaisių milteliai, 
mandarinų (Citrus reticulata) sveikų vaisių milteliai, greipfrutų 
(Citrus paradisi) sveikų vaisių milteliai)), apelsinų (Citrus 
sinensis) sulčių milteliai, ožerškio uogų (Lycium barbarum) vaisių 
milteliai, alyvuogių (Olea europaea) lapų miltelių ekstraktas, 
varis (vario glicinato chelatas), folio rūgštis (iš Citrus limon 
ekstraktų), vitaminas B12 (metilkobalaminas), likopenas, 
chromas (Chromium picolinate).

Fito-kapletė 
Ingredientai: kalcis (kalcio karbonatas) [maltodekstrinas, 
vanduo], lipnumą reguliuojanti medžiaga: mikrokristalinė 
celiuliozė, cholino bitartratas (yra silicio dioksido); vaisių, 
daržovių ir žolelių mišinys (sudėtyje yra maltodekstrino, silicio 
dioksido) [Coffea arabica sveikų vaisių ekstraktas, brokolių 
(Brassica oleracea italica) daigų koncentratas, žaliosios arbatos 
(Camellia sinensis) lapų ekstraktas, svogūnų (Allium cepa) 
gumbų ekstraktas, obuolių (Malus domestica) vaisių ekstraktas, 
Acerola (Malpighia glabra) vaisių ekstraktas, vaistinių juodmirčių 
(Myrciaria dubia) vaisių koncentratas, japoninių soforų 
(Sophora japonica l.) žiedų ekstraktas, pomidorų (Lycopersicon 
esculentum) vaisių koncentratas, brokolių (Brassica oleraca 
italica) žiedų ir stiebų koncentratai, kopūstpalmių (Euterpe 
oleracea mart.) vaisių koncentratas, ciberžolių (Curcuma longa) 
šakniastiebių koncentratas, česnakų (Allium sativum) skiltelių 
koncentratas, bazilikų (Ocimum basilicum) lapų koncentratas, 
raudonėlių (Origanum vulgare) lapų koncentratas, cinamonų 
(Cinnamomum cassia / burmannii complex) žievės koncentratas, 
šeivamedžių (Sambucus nigra) vaisių koncentratas, morkų 
(Daucus carota sativa) šaknų koncentratas, mangostaninių 
garcinijų (Garcinia mangostana) vaisių koncentratas, juodųjų 
serbentų (Ribes nigrum) vaisių ekstraktas, šilauogių (Vaccinium 
angustifolium) vaisių ekstraktas, saldžiųjų vyšnių (Prunus 
avium) vaisių koncentratas, gervuogių (Rubus fruticosus) vaisių 
koncentratas, aronijų (Aronia melanocarpa) vaisių koncentratas, 
aviečių (Rubus idaeus) vaisių koncentratas, špinatų (Spinacia 
oleracea) lapų koncentratas, lapinių kopūstų (Brassica oleracea 
sabellica) lapų koncentratas, paprastųjų mėlynių (Vaccinium 
myrtillus) vaisių ekstraktas, briuselinių kopūstų (Brassica 
oleracea gemmifera) galvų koncentratas], kalio chloridas, 
kalcio askorbatas, fruktooligosacharidai, lipnumą reguliuojanti 
medžiaga: stearino rūgštis, stabilizuojanti medžiaga: 
kroskarmeliozės natris, mikroelementų kompleksas (chloridas, 
magnis, sulfatas, natris, kalis, litis, boras), lipnumą reguliuojanti 
medžiaga: silicio dioksidas, malpigijų (Malpighia glabra) vaisių 
ekstraktas, skaidrus apvalkalas (maltodekstrinas, emulsiklis: 
saulėgrąžų lecitinas, standikliai: palmių oleinas, guaro derva).

INGREDIENTAI

SKYSTŲ VITAMINŲ KAPSULĖ

Maistingumo informacija

Porcijos dydis: 1 kapsulė 
(496 mg)

Pakuotėje 
porcijų: 30

Tipinė vertė Porcija % RMV *

Vitaminas D3 10 mcg 200 %

Vitaminas E  

(kaip D-alfa tokoferolis)

33,5 mg 279 %

Vitaminas K  

(k2 kaip menachinonas-7)

50 mcg 66 %

„Master Formula®“ 

eterinių aliejų mišinys:

7,5 mg **

 *RMV = referencinė maistinė vertė 

** = Kasdienė vertė nenustatyta

MIKRONIZUOTŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ KAPSULĖ

Maistingumo informacija

Porcijos dydis: 2 kapsulės 
(1,38 mg)

Pakuotėje 
porcijų: 30

Tipinė vertė Porcija % RMV *

Tiaminas 4,2 mg 382 %

Riboflavinas 3,82 mg 273 %

Niacinas 6,0 mg 38 %

Vitaminas B6 4,2 mg 300 %

Folio rūgštis 285,72 mcg 143 %

Vitaminas B12 12 mcg 480 %

Biotinas 300 mcg 600 %

Pantoteno rūgštis 7,26 mg 121 %

Magnis 60 mg 16 %

Cinkas 15 mg 150 %

Selenas 75 mcg 136 %

Varis 0,35 mg 35 %

Manganas 1 mg 50 %

Geležis 10 mg 71 %

Vitaminas A - RE 450 mcg 56 %

 *RMV = referencinė maistinė vertė

FITO-KAPLETĖ

Maistingumo informacija

Porcijos dydis: 1 kapletė 
(1,4 g)

Pakuotėje 
porcijų: 30

Tipinė vertė Porcija % RMV *

Vitaminas C 61 mg 76 %

Kalcis 200 mg 25 %

„Master Formula®“ 

tablečių mišinys: cholino 

bitartratas (sudėtyje 

yra silicio dioksido), 

fruktooligosacharidai, 

mikromineralų 

kompleksas

212,64 mg **

Vaisių, daržovių ir žolelių 

mišinys:

100 mg **

 *RMV = referencinė maistinė vertė 

** = Kasdienė vertė nenustatyta

Dėžutėje – 30 pakelių  Prekės nr. 529208

PAPILDAS „MASTER FORMULA“


