
Master Formula to zaawansowany preparat multiwitaminowy powstały w wyniku połączenia trzech produktów. 
Zawarliśmy w nim składniki odżywcze z 55 naturalnych źródeł roślinnych, w tym sproszkowanych jagód goji Ningxia. 
W składzie znajdują się również olejki eteryczne z kardamonu, goździków, kopru włoskiego i imbiru.

• Zawiera witaminy, minerały i inne składniki 
odżywcze pochodzące z pożywienia

• Technologia SSI umożliwia dostarczanie składników 
w trzech formach w zależności od ich właściwości

HISTORIA PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Płynna kapsułka witaminowa  
Składniki: Emulgator: lecytyna słonecznikowa, kapsułka 

roślinna [hypromeloza], witamina E (jako d-alfa tokoferol), 
witamina K (K2 jako menachinon-7), olejek z korzenia 
ostryżu długiego (Curcuma longa), olejek z owoców/
nasion kardamonu (Elettaria cardamomum)*, olejek 
z pąków kwiatów goździkowca korzennego (Syzygium 
aromaticum)*, olejek z nasion kopru włoskiego 
(Foeniculum vulgare)*, olejek z korzenia imbiru (Zingiber 
officinale)*, witamina A (z beta-karotenu), witamina D3 
(jako cholekalcyferol).
*100% czysty olejek eteryczny

Kapsułka z mikronizowanymi składnikami odżywczymi  
Składniki: Środek przeciwzbrylający: celuloza 
mikrokrystaliczna, chelat glicynianu magnezu, 
kompozycja witaminy B (ekstrakty z guawy, bazylii 
azjatyckiej i cytryny), kapsułka roślinna (hypromeloza), 
cynk (jako chelat glicynianu cynku), żelazo (jako chelat 
diglicynianu żelaza), selen (z drożdży Saccharomyces 
cerevisiae), biotyna, środek przeciwzbrylający: stearynian 
magnezu, witamina A (z beta-karotenu), mangan (jako 
chelat glicynianu manganu), środek przeciwzbrylający: 
ditlenek krzemu, inozytol, kwas para-aminobenzoesowy, 
sproszkowana listownica atlantycka, spirulina (Arthrospira 
platensis), sproszkowany jęczmień (Hordeum vulgare), 

SPOSÓB UŻYCIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przyjmuj jedno opakowanie (1 płynna kapsułka, 
1 tabletka, 2 kapsułki) dziennie, popijając wodą lub 
30-60 ml napoju NingXia Red®. Nie spożywaj na 
czczo. Przechowywanie: przechowuj w chłodnym, 
zacienionym miejscu.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Jeśli jesteś w ciąży, 
karmisz piersią, przyjmujesz leki lub chorujesz, przed 
użyciem skonsultuj się z lekarzem.

Osoby starsze mogą być wrażliwe na mangan. 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako 
substytut zróżnicowanej diety i powinny stanowić 
dodatek do zbilansowanego odżywiania oraz 
zdrowego stylu życia. Nie przekraczaj rekomendowanej 
dziennej dawki do spożycia.

Wyprodukowano w zakładzie, który przetwarza również 
soję, mleko (laktozę) i orzechy.

SKŁADNIKI

Master Formula to kompleksowy preparat multiwitaminowy na co dzień, 
opracowany z myślą o wsparciu zdrowia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 
Skrywa bogactwo najwyższej jakości witamin, minerałów i składników 
na bazie żywności, które pomagają zadbać o  ogólny stan zdrowia 
i  dobre samopoczucie. Dzięki zastosowaniu procesu synergistycznej 
izolacji zawiesiny — zwanego technologią SSI — składniki dostarczane 
są w trzech różnych formach. Razem stanowią one najwyższej jakości 
zespół współdziałających substancji, które wspierają organizm.
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bioflawonoidy cytrusowe [ze sproszkowanych całych owoców 
cytryny (Citrus limon), pomarańczy (Citrus sinensis), limonki 
(Citrus aurantifolia), mandarynki (Citrus reticulata), grejpfruta 
(Citrus paradisi)], sproszkowany sok z pomarańczy (Citrus sinensis), 
sproszkowane owoce kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum), 
ekstrakt ze sproszkowanych liści oliwki europejskiej (Olea europaea), 
miedź (jako chelat glicynianu miedzi), kwas foliowy (z ekstraktów 
z cytryny), witamina B12 (jako metylokobalamina), likopen, chrom 
(jako pikolinian chromu).

Fitotabletka 
Składniki: Wapń (jako węglan wapnia) [maltodekstryna, woda], 
środek przeciwzbrylający: celuloza mikrokrystaliczna, dwuwinian 
choliny (zawiera ditlenek krzemu); kompozycja owoców, warzyw 
i ziół (zawiera maltodekstrynę, ditlenek krzemu) [ekstrakt z całych 
owoców kawy arabskiej (Coffea arabica), koncentrat z kiełków 
brokuła (Brassica oleracea italica), ekstrakt z liści herbaty chińskiej 
(Camellia sinensis), ekstrakt z główki cebuli (Allium cepa), ekstrakt 
z owoców jabłoni domowej (Malus domestica), ekstrakt z owoców 
malpigii granatolistnej (Malpighia glabra), koncentrat z owoców 
camu camu (Myrciaria dubia), kwercetyna – ekstrakt z kwiatów 
perełkowca japońskiego (Sophora japonica l.), koncentrat z owoców 
pomidora (Lycopersicon esculentum), koncentrat z różyczek 
i łodyg brokuła (Brassica oleracea italica), koncentrat z owoców 
euterpy warzywnej (Euterpe oleracea mart.), koncentrat z kłącza 
ostryżu długiego (Curcuma longa), koncentrat z ząbków czosnku 
(Allium sativum), koncentrat z liści bazylii (Ocimum basilicum), 
koncentrat z liści oregano (Origanum vulgare), koncentrat z kory 
cynamonowca wonnego/cynamonowca Burmana (Cinnamomum 
cassia/burmannii), koncentrat z owoców bzu czarnego (Sambucus 
nigra), koncentrat z korzenia marchwi zwyczajnej (Daucus 
carota sativa), koncentrat z owoców mangostanu właściwego 
(Garcinia mangostana), ekstrakt z owoców porzeczki czarnej 
(Ribes nigrum), ekstrakt z owoców borówki niskiej (Vaccinium 
angustifolium), koncentrat z owoców wiśni ptasiej (Prunus avium), 
koncentrat z owoców jeżyny krzewiastej (Rubus fruticosus), 
koncentrat z owoców aronii (Aronia melanocarpa), koncentrat 
z owoców maliny właściwej (Rubus idaeus), koncentrat z liści 
szpinaku (Spinacia oleracea), koncentrat z liści jarmużu (Brassica 
oleracea sabellica), ekstrakt z owoców borówki czarnej (Vaccinium 
myrtillus), koncentrat z brukselki (Brassica oleracea gemmifera)], 
chlorek potasu, askorbinian wapnia, fruktooligosacharydy, środek 
przeciwzbrylający: kwas stearynowy, stabilizator: kroskarmeloza 
sodowa, kompleks minerałów śladowych (chlorek, magnez, siarczan, 
sód, potas, lit, bor), środek przeciwzbrylający: ditlenek krzemu, 
ekstrakt z owoców malpigii granatolistnej (Malpighia glabra), 
przezroczysta powłoka (maltodekstryna, emulgator: lecytyna 
słonecznikowa, środki żelujące: oleina palmowa, guma guar).

SKŁADNIKI

PŁYNNA KAPSUŁKA WITAMINOWA

Wartość odżywcza

Porcja: 1 kapsułka 
(496 mg)

Ilość porcji 
w opakowaniu: 30

Wartość odżywcza w porcji %RWS*

Witamina D3 10 μg 200%

Witamina E  

(jako d-alfa tokoferol)

33,5 mg 279%

Witamina K  

(K2 jako menachinon-7)

50 μg 66%

Kompozycja olejków 

eterycznych Master 

Formula®:

7,5 mg **

 *RWS = Referencyjna wartość spożycia 

** = Nie ustalono dziennej wartości

KAPSUŁKA Z MIKRONIZOWANYMI SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI

Wartość odżywcza

Porcja: 2 kapsułki 
(1,38 g)

Ilość porcji 
w opakowaniu: 30

Wartość odżywcza w porcji %RWS*

Tiamina 4,2 mg 382%

Ryboflawina 3,82 mg 273%

Niacyna 6,0 mg 38%

Witamina B6 4,2 mg 300%

Kwas foliowy 285,72 μg 143%

Witamina B12 12 μg 480%

Biotyna 300 μg 600%

Kwas pantotenowy 7,26 mg 121%

Magnez 60 mg 16%

Cynk 15 mg 150%

Selen 75 μg 136%

Miedź 0,35 mg 35%

Mangan 1 mg 50%

Żelazo 10 mg 71%

Witamina A - RE 

(równoważnik retinolu)

450 μg 56%

 *RWS = Referencyjna wartość spożycia

FITOTABLETKA

Wartość odżywcza

Porcja: 1 tabletka 
(1,4 g)

Ilość porcji 
w opakowaniu: 30

Wartość odżywcza w porcji %RWS*

Witamina C 61 mg 76%

Wapń 200 mg 25%

Kompozycja tabletki 

Master Formula®: 

dwuwinian choliny 

(zawiera ditlenek krzemu), 

fruktooligosacharydy, 

kompleks minerałów 

śladowych

212,64 mg **

Kompozycja owoców, 

warzyw i ziół:

100 mg **

*RWS = Referencyjna wartość spożycia 

** = Nie ustalono dziennej wartości
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