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VITAMINLER
A Vitamini
Görme, üreme ve bağışıklık
sistemleri için önemlidir.
Kalp, böbrek, ve akciğer gibi
organların sağlıklı çalışmasına
katkı sağlar.

Yüksek dozda gebelere zarar verir.

B 1 Vitamini

KONTROL
SENDE!
.
.
GIDA TAKVIYENI
TANI!

Büyüme, gelişme ve kalp
fonksiyonlarına katkıda bulunur.

B2 Vitamini

Antioksidan özelliktedir.
Cilt yapısının ve kırmızı kan
hücrelerinin korunmasına katkı
sağlar.

B9Vitamini

Anne karnındaki
bebeklerin sinir sistemini
oluşturan yapılar için
önemlidir.
Bağışıklık sistemini destekler.
Yorgunluk ve bitkinliğin
azalmasına yardımcı olur.

C Vitamini
Önemli bir antioksidan maddedir.

Bağışıklık sistemini
destekler. Kolajen üretiminde rol alır.
Kansızlık tedaviilerinde demir
emilimine yardımcı olur.

D Vitamini

Karbonhidrat, protein ve
yağların enerjiye dönüşmesinde
etkilidir.

Kasların hareketine
yardımcı olur.
Kalsiyum, fosfor gibi
minerallerin kemik ve dişlerin
yapısına katılmasını sağlar.
Üç aydan uzun süre Kortizon tedavisi gören
hastalarda D vitamini önerilir.
Antiepileptik ilaçlar D vitamini azaltır.

Bağışıklık sistemini düzenler.
Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna
katkı sağlar.

Kanın pıhtılaşmasına
ve kemiklerini
korunmasına katkı sağlar.

B 3 Vitamini

B6 ve B12Vitaminleri

Yorgunluğun ve bitkinliğin azalma-sına yardımcı
olur.

B7 Vitamini

Saç ve cildin korunmasına
katkıda bulunur.
Dermatit, egzama gibi cilt
sorunlarında, saçların
beyazlamasını ve dökülmesini önler.

K Vitamini

Fazla kullanılması durumunda kanda
pıhtılaşma gözlemlenebilir.

E Vitamini

Güçlü antioksidan
etkisiyle kanser kalp
damar hastalıklarından
korunmaya yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini destekler.

E vitamini, pıhtı önleyici ilaçların
etkisini zayıflatır.

MİNERALLER
Demir

Kırmızı kan hücrelerinin
oluşumunda ve vücutta
oksijen taşınmasında
görev alır.

Çinko
Bağışıklık sistemini,
büyüme ve
gelişmeyi destekler.
Saçların, tırnakların, cildin ve kemiklerin korunmasına katkı sağlar.

Kalsiyum
Sinir sisteminin ve kasların
sağlıklı çalışması için
gereklidir.

Magnezyum

İyot
Tiroid hormonlarının
üretimine katkı sağlar.

Selenyum

Tiroid hastalıklarında
ve bağışıklığın düzenlenmesinde etkilidir.
Saçların ve tırnakların
korunmasında rol oynar.

PROBİYOTİKLER

Bağırsak sisteminde iyi bakterilerin
doğal dengesinin korunmasına
katkı sağlarlar. Sindirim sistemini
düzenler.

PREBİYOTİKLER
.
Probitiklerin gelişimini
destekler.

Omega-3

Kemik gelişimi, kalp sağlığı
kas yapısı için önemlidir.

Bebeklerde beyin gelişimini
destekler.

Eksikliğinde kaslarda kasılma, kramp, el ve
ayaklarda uyuşma gibi belirtiler görülür.

Antioksidan ve
antienflamatuar etkilidir.

Potasyum
Kan basıncını düzenler
ve kas fonksiyonlarına
katkı sağlar.

Fosfor
Kemiklerin ve dişlerin
korunmasına katkı
sağlar.

Beta-Karoten
A vitamini kaynağıdır, antioksidan etki gösterir.

Koenzim Q 10
Önemli bir antioksidandır.
Kalp sağlığı, yüksek tansiyon,
diyabet, kanser gibi
hastalıkların tedavisinde
yardımcı olarak kullanılır.

GİNGO BİLOBA
Hafızayı güçlendirir, dolaşımı
düzenler.

GİNSENG
Kan şekerini düzenler, bağışıklık
sistemini düzenler.
Fiziksel ve zihinsel aktiviteyi
destekler.

KOLAJEN
Cilt, kemik, kıkırdak gibi dokularda
bulunur
Dokuları korur, besler ve dokulara
esneklik sağlar

HYALURONİK ASİT
Su tutma özelliğiyle cildin nemli
kalmasına yardımcı olur

*Bazı ilaçlar vücuttaki mineral
düzeyini değiştirir.
*Yağda çözünen A, D, E ve K
vitaminleri vücutta depolandığı
için yüksek dozda
kullanılmamalıdır.

