
Master Formula a fost creată prin combinarea a trei produse într-o singură multivitamină superioară.  Am inclus nutrienți 
din 55 de surse botanice naturale diferite, inclusiv pulbere de fructe goji NingXia. Uleiurile esențiale de cardamom, 
cuișoare, fenicul și ghimbir sunt de asemenea utilizate în această formulă. 

• Include vitamine, minerale și alți nutrienți 
alimentari 

• Tehnologia SSI furnizează ingrediente în 3 forme 
alese pentru proprietățile lor complementare

CONTEXTUL PRODUSULUI

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Capsulă lichidă cu vitamine 
Ingrediente: Emulgator: Lecitină de floarea-soarelui, 
capsulă vegetală [hidroxipropil metilceluloză], vitamina E 

(sub formă de tocoferol d-alfa), vitamina K (k2 sub 
formă de menaquinonă-7), ulei de rădăcini de turmeric 
(curcuma longa), ulei de fructe/semințe de cardamom* 
(Elettaria cardamomum), ulei de muguri de flori de 
cuișoare* (Syzygium aromaticum), ulei de semințe de 
fenicul* (Foeniculum vulgare), ulei de rădăcini de ghimbir* 
(Zingiber officinale), vitamina A (din beta-caroten), 
vitamina D3 (ca colecalciferol). 
* 100% ulei esențial pur
 
Capsulă de nutrienți micronizați 
Ingrediente:  Agent antiaglomerant: Celuloză 
microcristalină, chelat de glicinat de magneziu, amestec 
de vitamine B (guava, busuioc sfânt, extracte de lămâie), 
capsulă vegetală (hidroxipropilmetilceluloză), zinc (sub 
formă de chelat de glicinat de zinc), fier (sub formă de 
chelat de bisglicinat feros), seleniu (din saccharomyces 
cerevisiae drojdie), biotină, agent anti-aglomerare: 
Stearat de magneziu, vitamina A (din betacaroten), 
mangan (sub formă de chelat de glicinat de mangan), 
agent anti-aglomerare: Dioxid de siliciu, inozitol, acid 
para amino benzoic, pulbere de alge atlantice, alge de 
spirulină (Arthrospira platensis), pulbere de iarbă de 
orz (Hordeum vulgare), pulbere de lămâi (Citrus limon), 

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

Ia un pachet (1 capsulă lichidă, 1 fitocapsulă, 
2 capsule) zilnic cu apă sau cu NingXia Red®. 
A nu se lua pe stomacul gol. Depozitare: 
A se păstra într-un loc răcoros și întunecat.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă ești 
însărcinată, alăptezi, iei medicamente sau ai o 
afecțiune medicală, consultă un cadru medical înainte 
de folosirea acestui produs. 

Persoanele în vârstă pot fi sensibile la mangan. 
Suplimentele alimentare nu sunt un substitut pentru 
o dietă variată și trebuie consumate ca parte a unei 
diete echilibrate și a unui stil de viață sănătos. A nu se 
depăși doza zilnică recomandată.

 Fabricat într-o fabrică care prelucrează, de asemenea: 
soia, lapte (lactoză) și nuci.

INGREDIENTE 

Master Formula este un pachet zilnic cu mai multe vitamine, cu 
spectru complet, care este formulat pentru a sprijini atât sănătatea 
bărbaților, cât și a femeilor. Plin cu vitamine, minerale și substanțe 
nutritive pe bază de alimente pentru a sprijini sănătatea generală 
și bunăstarea. Prin utilizarea unui proces de izolare al suspensiei 
sinergice - tehnologia SSI - ingredientele sunt livrate în trei forme de 
livrare distincte. În mod colectiv, aceste ingrediente oferă un complex 
sinergic premium pentru a-ți susține corpul.
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pulbere de portocale (Citrus sinensis) , pulbere de limete (Citrus 
aurantifolia), pudră de mandarine (Citrus reticulata), pudră de 
grepfrut (Citrus paradisi)), pudră de suc de portocale (Citrus 
sinensis), pudră de fructe goji (Lycium barbarum), extract de 
frunze de măsline (Olea europaea ), cupru (sub formă de chelat 
de glicinat de cupru), acid folic (din extracte de citron limon), 
vitamina B12 (sub formă de metilcobalamină), licopen, crom 
(sub formă de picolinat de crom).

Fitocapsulă 
Ingrediente:  Calciu (sub formă de carbonat de calciu) 
[maltodextrină, apă], agent antiaglomerant: Celuloză 
microcristalină, bitartrat de colină (conține dioxid de siliciu); 
Amestec de fructe, legume și plante (conține maltodextrină, 
dioxid de siliciu) [extract de fructe de Coffea arabica, 
concentrat de germeni de brocoli (Brassica oleracea italica), 
extract de frunze de ceai verde (Camellia sinensis), extract 
de bulb de ceapă (Allium cepa), extract de mere (Malus) 
domestica), extract de fructe de Acerola (Malpighia glabra), 
concentrat de fructe Camu Camu (Myrciaria dubia), extract 
de flori de quercetin (Sophora japonica l.) concentrat de 
fructe de roșii (Lycopersicon esculentum), concentrat de flori 
și tulpini de brocoli (Brassica oleraca italica), concentrat de 
fructe de acai (Euterpe oleracea mart.), Concentrat de rizom 
de curcuma (Curcuma longa), concentrat de flori de usturoi 
(Allium sativum), concentrat de frunze de busuioc (Ocimum 
basilicum), concentrat de frunze de oregano (Origanum 
vulgare), scorțișoară (complex Cinnamomum cassia / 
burmannii), concentrat de fructe de soc negru (Sambucus 
nigra), concentrat de rădăcină de morcov (Daucus carota 
sativa), concentrat de fructe de mangustan (Garcinia 
mangostana), extract de coacăz negru (Ribes nigrum), extract 
de afine (Vaccinium angustifolium), concentrat de cireșe 
dulci (Prunus avium), concentrat de mure (Rubus fruticosus), 
concentrat de fructe aronia (Aronia melanocarpa), concentrat 
de zmeură (Rubus idaeus), concentrat de frunze de spanac 
(Spinacia oleracea), concentrat de varză furajeră (Brassica 
oleracea sabellica), extract de fructe de afine (Vaccinium 
myrtillus), varză de Bruxelles (Brassica oleracea gemmifera), 
clorură de potasiu, ascorbat de calciu, fructooligozaharide, 
agent antiaglomerant: Acid stearic, stabilizator: Croscarmeloză 
sodică, complex mineral trasat (clorură, magneziu, sulfat, 
sodiu, potasiu, litiu, bor), agent antiaglomerant: Dioxid de 
siliciu, extract de fructe acerola (Malpighia glabra), înveliș 
transparent (maltodextrină, emulgator: lecitină de floarea-
soarelui, Agenți de gelificare: oleină de palmier, gumă de guar).

INGREDIENTE 

CAPSULĂ CU VITAMINE LICHIDE 

Informații nutriționale 

Mărimea porției: 
1 capsulă (496 mg)

Porții pe cutie: 30

Valori tipice Per porție %VRN*

Vitamina D3 10 mcg 200%

Vitamina E (sub formă de 

d-alfa tocoferol)

33.5 mg 279%

Vitamina K (k2 ca 

menaquinona-7)

50 mcg 66%

Amestec de uleiuri 

esențiale Master 

Formula® 

7.5 mg **

 *VRN= Valoarea de referință a nutrienților 

** = Valoarea zilnică nu este stabilită

CAPSULĂ DE NUTRIENȚI MICRONIZAȚI

Informații nutriționale 

Mărimea porției: 
2 capsule (1.38 mg)

Porții pe cutie: 30

Valori tipice Per porție %VRN*

Tiamina 4.2 mg 382%

Riboflavină 3.82 mg 273%

Niacină 6.0 mg 38%

Vitamina B6 4.2 mg 300%

Acid folic 285.72 mcg 143%

Vitamina B12 12 mcg 480%

Biotină 300 mcg 600%

Acid pantotenic 7.26 mg 121%%

Magneziu 60 mg 16%

Zinc 15 mg 150%

Seleniu 75 mcg 136%

Cupru 0.35 mg 35%

Mangan 1 mg 50%

Fier 10 mg 71%

Vitamin A - RE 450 mcg 56%

 *VRN= Valoarea de referință a nutrienților

FITOCAPSULĂ 

Informații nutriționale 

Porție: 1 capsulă (1,4 g) Porții pe cutie: 30

Valori tipice Per porție %VRN*

Vitamina C 61 mg 76%

Calciu 200 mg 25%

Capsulă cu amestecul 

Master Formula®, 

bitartrat de colină 

(conține dioxid de siliciu), 

fructooligozaharide, 

complex mineral trasat

212.64 mg **

Amestec de fructe, 

legume și ierburi 

100 mg **

 *VRN= Valoarea de referință a nutrienților 

** = Valoarea zilnică nu este stabilită
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