
Suplement diety Bodymax Vital został stworzony specjalnie dla osób aktywnych na co dzień, żyjących 
intensywnie. Preparat zawiera składniki (opisane poniżej), które odpowiednio, zwiększają witalność i od-
porność na stres, wspomagają naturalne siły obronne organizmu, sprawność umysłową oraz koncentrację. 
Produkt uzupełnia dietę w witaminy i składniki mineralne.
Bodymax Vital zawiera unikalne połączenie bogatego zestawu witamin i  minerałów oraz naturalnych 
składników, takich jak żeń-szeń oraz schisandra. Skład preparatu został opracowany przez skandynawskich 
specjalistów. Wyciąg z żeń-szenia GGE® Bodymax został dokładnie przebadany i udokumentowany.  

PREPARAT DOSTARCZA 1 TABL. % ZDS*

Standaryzowany wyciąg z żeń-
szenia GGE® (Panax ginseng 
C. A. Meyer) zawierający 8% 
ginsenozydów

50 mg

Wyciąg z jagód cytryńca 
chińskiego (Schisandra 
chinensis (Turcz.) Baill.)

28 mg

Witamina A ** 800 µg 100 %
Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg 100 % 
Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg 100 %
Witamina B6 1,4 mg 100 %
Witamina B12 2,5 µg 100 %
Kwas foliowy 200 µg 100 %
Niacyna (Witamina PP) ** 16 mg 100 %

Kwas pantotenowy 6 mg 100 %
Biotyna 50 µg 100 %
Witamina C 80 mg 100 %
Witamina D 10 µg 200 %
Witamina E ** 12 mg 100 %
Magnez 225 mg 60 %
Żelazo 14 mg 100 %
Cynk 10 mg 100 %
Miedź 1000 µg 100 %
Jod 150 µg 100 %
Mangan 2 mg 100 %
Chrom 40 µg 100 %
Selen 55 µg 100 %
Molibden 50 µg 100 %

* % zalecanego dziennego spożycia
**  Witamina A - 800 μg ekwiwalentu retinolu, niacyna (witamina PP) - 16 mg ekwiwalentu niacyny, witamina E - 12 mg ekwiwalentu 

alfa-tokoferolu
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Suplement diety Bodymax Vital zawiera:

Bogaty zestaw witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy, który pokrywa dzienne zapotrzebowanie 
organizmu na te składniki oraz przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Preparat zawie-
ra m.in. wysoką dawkę magnezu, żelazo oraz kompleks witamin z grupy B. Przeciwutleniacze, takie 
jak witamina C, E oraz selen, pomagają chronić komórki organizmu przed działaniem utleniającym.

Wysokiej jakości standaryzowany wyciąg z korzenia białego żeń-szenia koreańskiego GGE® 
Bodymax. Żeń-szeń pomaga przeciwdziałać zmęczeniu, wspomaga pamięć oraz natu-
ralne siły obronne organizmu. Żeń-szeń, zwany także „korzeniem życia”, jest natural-
nym składnikiem używanym w Azji od ponad 1000 lat. Wyciąg z żeń-szenia GGE® 
Bodymax pozyskiwany jest z 3-5-letnich korzeni żeń-szenia zbieranych ręcz-
nie w górskich rejonach Chin. 

Wysokiej jakości standaryzowany wyciąg z  jagód schisandry, który wspomaga odporność na stres. 
Schisandra, podobnie jak żeń-szeń, jest znanym w Azji i cenionym od 1000 lat naturalnym składnikiem.



Uwagi:
Nie należy stosować w przypadku hiperwitaminozy A  i żelazicy. Wyciąg z żeń-szenia może wchodzić 
w interakcje z  lekami przeciwdepresyjnymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona, zawierającymi inhi-
bitory monoaminooksydazy. Dlatego też osoby przyjmujące tego typu leki powinny zasięgnąć opinii 
lekarza przed zastosowaniem wyciągów z żeń-szenia. Preparat nie powinien być stosowany przez osoby 
uczulone na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmią-
cych piersią. Należy zachować ostrożność u osób z nadciśnieniem, cukrzycą i chorobami układu krążenia. 
Rzadko obserwowane zaburzenia gastryczne można ograniczyć przyjmując preparat podczas posiłku. 
Obecność żelaza czasami powoduje ciemne zabarwienie stolca.

Zalecane spożycie: dorośli 1 tabletka dziennie, najlepiej rano, w czasie posiłku. Przyjmowanie tabletek 
wieczorem może powodować bezsenność. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w cią-
gu dnia. Preparat może być stosowany przez dłuższy okres czasu, należy jednak po około trzech mie-
siącach przyjmowania zrobić 4-tygodniową przerwę. Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami 
witaminowo-mineralnymi.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla utrzymania prawidło-
wego stanu zdrowia należy stosować zrównoważoną, zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przechowywanie: preparat przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze 
pokojowej (15-25°C).

Dystrybutor w Polsce: Axellus Sp. z o.o., 02-604 Warszawa, ul. Olkuska 7, 
tel. 22 349 67 00, www.bodymax.pl
Producent: Axellus A/S, Industrigrenen 10, Postbox 1080, DK-2635 Ishoj, Dania

Bodymax Vital należy do rodziny preparatów Bodymax dostosowanych do potrzeb 
osób w różnym wieku i prowadzących różny tryb życia. Dlatego dobierz Bodymax do 
swoich potrzeb lub doradź najbliższym lub przyjaciołom.

Preparat zawiera wysoką dawkę wyciągu z  żeń-szenia bez witamin i  minerałów. 
Żeń-szeń dodaje energii, poprawia sprawność fizyczną i umysłową. Wspomaga na-
turalne siły obronne organizmu.

Super forma w pracy i po godzinach!

Żyjesz aktywnie, a wolny czas poświęcasz na aktywności sportowe – wybierz suple-
ment diety Bodymax Sport. Preparat zawiera zwiększoną dawkę wyciągu z żeń-szenia 
oraz wyciąg z białej herbaty. Zestaw witamin i minerałów opracowano specjalnie dla 
osób aktywnych fizycznie. Żeń-szeń dodaje energii, poprawia kondycję i sprawność 
fizyczną, zmniejsza skutki intensywnego wysiłku fizycznego.

Jeżeli chcesz cieszyć się życiem bez względu na wiek – wybierz suplement die-
ty Bodymax 50+. Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze zmienia 
się wraz z  wiekiem. Preparat zawiera specjalnie skomponowany zestaw wita-
min i minerałów dla osób po 50. roku życia, dodatkowo wzmocniony wyciągiem 
z  żeń-szenia. Żeń-szeń dodaje energii oraz wspomaga naturalne siły obronne 
organizmu. Produkt polecany także rekonwalescentom.
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