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Mieszanka (rewitalizująca) sprawia, że jest!
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Ponowna aktywacja pierwotnych sił. Intensywnie poczuj 
życie, podejmuj wyzwania i je przezwyciężaj! Osoby 
zaangażowane zużywają dużo energii. Po wydatku 
energetycznym trzeba znowu zatankować. Vita Intense 
marki LavaVitae to witalizujący eliksir o wyjątkowo 
doskonałej jakości. Jego receptura jest specjalnie 
dopasowana do potrzeb ludzi w XXI wieku i wspomaga 
ciało i umysł. Aktywny styl życia wymaga regenerujących 
i witalizujących roślinnych substancji aktywnych. Większe 
zapotrzebowanie na nie wykazują również dzieci, 
sportowcy i seniorzy oraz osoby przewlekle chore. Może być 
ono zaspokojone w przyjemny sposób z wykorzystaniem 
Vita Intense.

Wszakże lepiej jest pić pyszny sok niż 
połykać kapsułki. 
Vita Intense to pełnowartościowy suplement diety dla dorosłych 
i dzieci, ponadto stężenie kwasu foliowego jest specjalne 
dostosowane do zapotrzebowania kobiet w ciąży. Produkt ten 
to cenne wsparcie dla osób podejmujących zwiększony wysiłek 
fizyczny lub psychiczny oraz sportowców. Dzięki słodkiemu 
smakowi z zagęszczonego soku z agawy Vita Intense nadaje się 
również dla diabetyków. Wszystkie składniki są pochodzenia 
roślinnego i w związku z tym nadają się również dla wegan. 
Zalecana dawka to jedna nakrętka dziennie. Preparat zawiera 
witaminy w dużym stężeniu oraz dużą ilość specjalnych, wtórnych 
substancji roślinnych oraz przeciwutleniaczy. Suplement diety 
w formie soku ma poza tym taką zaletę, że substancje witalne 
znacznie szybciej trafiają do krwi i komórek, niż w przypadku 
spożycia suszonych składników. Vita Intense jest więc idealnym 
suplementem zdrowej diety. 

Bez przeciwutleniaczy nie można być 
zdrowym
Wolne rodniki pod wpływem czynników zewnętrznych, takich 
jak stres, toksyny środowiskowe lub leki przedostają się do 
organizmu lub powstają w ciele podczas różnych procesów 
przemiany materii. Są w stanie zaatakować każdą komórkę ciała 
i dlatego należą do największych wrogów organizmu. Wolne 
rodniki są współodpowiedzialne za powstawanie większości 
chorób. Tak zwane wtórne substancje roślinne o działaniu 
przeciwutleniającym neutralizują wolne rodniki i w ten sposób 
chronią organizm. Zapobiegają uszkodzeniom i wspomagają 
mechanizmy naprawcze. Komórki pozostają silne, a 
proces starzenia ulega spowolnieniu.

Idealnym uzupełnieniem 
regularnej detoksykacji 
jest optymalna dieta
Substancje witalne pomagają 
organizmowi w codziennym 
oczyszczaniu z toksyn 
środowiskowych. I tak na 
przykład witamina C mobilizuje 
ołów, wskutek czego może on 
zostać wydalony. W ten sposób 
efektywne środki wiążące, takie 
jak Vita Pure oraz koncentrat 
odżywczy Vita Pure, uzupełniają 
się wzajemnie i wzmacniają swoje 
działanie. Ponadto trwająca przez 
całe życie detoksykacja przy 
pomocy Vita Pure wspomaga 
przyjmowanie mikroskładników 
odżywczych w jelicie.

Vita Intense to również idealny suplement diety dla dzieci i kobiet w ciąży.

Radość z życia dzięki odpowiedniej mieszance roślinnych substancji aktywnych. 
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Aronia – królowa Alp
Zdrowe życie pełne energii – kto by tak nie chciał? Już nasi 
dziadkowie wiedzieli, że im bardziej kolorowe owoce, tym więcej 
zawierają roślinnych substancji aktywnych. Aronia zawiera 
największą ilość czerwonych i niebieskich barwników roślinnych 
spośród wszystkich owoców, a zatem jest prawdziwym źródłem 
życiodajnych substancji. Zawiera polifenole będące bardzo 
silnymi przeciwutleniaczami w ilości nieporównywalnie większej 
niż inne owoce jagodowe. Ponadto aronia jest źródłem witamin 
A, C, E, K oraz całej grupy B. Spośród minerałów i pierwiastków 
śladowych zawiera ona znaczną ilość wapnia, magnezu, potasu, 
cynku i żelaza. Aronia stanowi bazę soku Vita Intense i nadaje 
temu witalizującemu eliksirowi charakterystyczny pomarańczowy 
odcień. Zależnie od stopnia dojrzałości jagód aronii odcień może 
się nieznacznie różnić, co jest typowe dla produktu naturalnego.

Aloes – tajemnicza lilia pustynna
Znany również jako „roślina nieśmiertelności”, aloes zawiera 
ponad 200 sprawdzonych składników. Aloes zwyczajny zalicza 
się do najstarszych oraz najbardziej znanych roślin leczniczych 
na Ziemi. Chociaż bardziej przypomina kaktus, to należy do roślin 
liliowcowych, a żyjąc dziko, potrafi wiele miesiącami przeżyć bez 
wody. Aloe vera to roślina powszechnie stosowana w medycynie 
naturalnej i wiele efektów jej działania zostało już dawno 
potwierdzonych naukowo, dlatego nie powinno jej zabraknąć w 
żadnej domowej apteczce. W tradycji ludowej sok z aloesu był 
od dawna stosowany do łagodzenia schorzeń skóry oraz regulacji 
działania układu pokarmowego i tradycyjnie jest używany jako 
środek odmładzający.

Zielona herbata — źródło siły samurajów
Zielona herbata ma historię sięgającą kilka tysięcy lat wstecz. 
Zalicza się do najlepiej zbadanych artykułów spożywczych w 
ciągu ostatnich lat. Niesfermentowana zielona herbata jest, jak 
wiadomo, bogata w witaminy, składniki mineralne i pierwiastki 
śladowe. W przeciwieństwie do czarnej herbaty w zielonej 
herbacie zostaje zachowany naturalny barwnik liści i flawonoidy. 
Ze względu na dużą zawartość polifenoli ma ona silne właściwości 
przeciwutleniające i działa między innymi przeciwzapalnie. 
Doskonałym przykładem długoterminowego prozdrowotnego 
działania tego życiodajnego napoju są słynni stulatkowie na 
japońskiej wyspie Okinawa.

Witaminy dają życie
Vita Intense dostarcza organizmowi bogatą mieszankę 
niezbędnych dla życia substancji witalnych: Witaminy B2, C, 
E i selen chronią komórki ciała przed stresem oksydacyjnym. 
Witaminy A, B6, B12, C, D, kwas foliowy i selen zapewniają 
poprawne funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina 
A, B2, niacyna, biotyna i selen przyczyniają się do zachowania 
prawidłowego wzroku, zdrowej skóry, włosów i paznokci. 
Witamina D i magnez zapewniają poprawne funkcjonowanie 
mięśni i zdrowie kości. Witamina B1, B2, B6, B12, C, niacyna, 
kwas foliowy i biotyna przyczyniają się do prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwowego i psychiki.

Specjalne udoskonalanie produktów 
LavaVitae
Mimo starannego i łagodnego przetwarzania również podczas 
produkcji produktów naturalnych zachodzi nieunikniona zmiana 
pierwotnego drgania wybranych surowców. Dlatego LavaVitae 
aktywuje wszystkie produkty specjalną metodą rezonansu 
naturalnego i przywraca ich pierwotną siłę drgań. Dzięki 
temu składniki są bardziej dostępne biologicznie, a organizm 
czerpie dodatkową korzyść z wyjątkowego działania cząsteczek 

Zielona herbata była stałym elementem tradycyjnej diety japońskiej, przyczyniając się 
do zachowania zdrowia i długowieczności.

Dzięki płynnej formie wiele roślinnych substancji aktywnych jest szybciej.
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substancji. Firma LavaVitae zleciła instytutowi Hado Life Institut 
należącemu do światowej sławy badacza wody, dr. Masaru 
Emoto, zbadanie wszystkich produktów jego specjalną metodą 
fotografii kryształów wody. W efekcie widać faktycznie pięknie 
ukształtowane i regularne obrazy kryształów.

 

Zoptymalizowane opakowanie ochronne
Jedno opakowanie Vita Intense z wysokogatunkowego i 
trwałego kartonu zawiera dwie szklane butelki o pojemności 
500  ml eliksiru witalizującego oraz miarkę. Ciemny kolor szkła 
oraz higieniczna zakrętka chronią zawartość przed utlenianiem 
pod wpływem światła i powietrza i zachowują zdolność 
reakcji cennych składników. Ponadto dzięki rozdzieleniu 
miesięcznej porcji na dwie szklane butelki można rozpocząć 
każdą butelkę oddzielnie i bezpośrednio przed spożyciem. 
Pomaga to chronić składniki przed niepożądanym utlenieniem 
i ułatwia zabieranie Vita Intense w podróż i na wycieczki. 
Po otwarciu Vita Intense należy przechowywać w lodówce.  
 

Zalecane spożycie 
Przyjmować 1 x dziennie 33 ml, używając dołączonej miarki, 
najlepiej przed posiłkiem. W okresach znacznego wysiłku dawkę 
dzienną można indywidualnie zwiększyć.

 
Jak najbardziej naturalne
Główne składniki Vita Intense są pochodzenia biologicznego, a 
występujące w niej substancje konserwujące to prawie wyłącznie 
naturalne składniki. Produkt nie zawiera laktozy, produktów 
sojowych, glutenu, wzmacniaczy smaku ani sztucznych 
barwników.

Składniki
Woda, ekologiczny syrop z agawy**, ekologiczny sok z aronii** 
(6%), ekologiczny sok z limonki**, kwas L-askorbinowy, regulator 
kwasowości: ocet jabłkowy, naturalne aromaty, zagęszczacz: 
guma ksantanowa, sole magnezowe kwasu cytrynowego, środek 
konserwujący: sorbinian potasu, nikotynamid, D-pantotenian 
wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, ekologiczny ekstrakt z aloesu** 
(0,05%), chlorowodorek pirydoksyny, ekstrakt z zielonej herbaty, 
chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, octan retinylu, kwas 
pteroilomonoglutaminowy (foliowy), D-biotyna, selenin sodowy, 
cyjanokobalamina, cholekalcyferol. 
** z kontrolowanych upraw ekologicznych.

Metoda uszlachetniania LavaVitae przywraca surowcom w produktach ich pierwotną 
siłę drgań. Firma LavaVitae zleciła instytutowi Hado Life Institut należącemu do 
światowej sławy badacza wody, dr. Masaru Emoto, zbadanie wszystkich produktów 
jego specjalną metodą fotografii kryształów wody.

Energia

 *referencyjne wartości spożycia w %, zgodnie z rozp. (UE) nr 1169/2011. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 
33 ml

W
100 ml

Wartość energetyczna 18,53 kcal/  
77,66 kJ

56,14 kcal 
/ 235,33 kJ

Tłuszcz < 0,05 g < 0,1 g

Nasycone kwasy tłuszczowe < 0,05 g < 0,1 g

Węglowodany 4,5 g 13,67 g

w tym cukier 4,43 g 13,43 g

Białko < 0,05 g < 0,1 g

Błonnik 0,3 g 0,9 g

Sól < 0,05 g < 0,1 g

SKŁAD  
(witaminy i minerały)

W PORCJI  
33 ml % RWS*

Witamina A 750,0 µg 94%

Witamina B1 1,5 mg 136%

Witamina B2 1,7 mg 121%

Niacyna 17,0 mg 106%

Kwas pantotenowy 10,0 mg 167%

Witamina B6 4,2 mg 300%

Biotyna 150,0 µg 300%

Kwas foliowy 400,0 µg 200%

Witamina B12 7,5 µg 300%

Witamina C 180,0 mg 225%

Witamina D3 5,0 µg 100%

Witamina E 15,0 mg 125%

Magnez 62,5 mg 17%

Selen 25,0 µg 45%

POZOSTAŁE SKŁADNIKI W PORCJI  
33 ml

Ekologiczny sok z aronii 1980,0 mg

Ekologiczny ekstrakt z aloesu 17,5 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty 6,9 mg

1000 ml   
2 butelki po 500 ml


