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Висилайф
ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН БАЛАНС
И ОПТИМИЗИРАН ХОЛЕСТЕРОЛ
хранителна добавка
30 капсули 500 mg

EN
Visilife
FOR A HEALTHY BALANCE
AND OPTIMIZED CHOLESTEROL
dietary supplement
30 capsules 500 mg

Предназначение: Висилайф (100% Superba™ Krill Oil) е природен продукт, естествено съдържащ омега-3 полиненаситени мастни киселини в комбинация с
високоефективния антиоксидант астаксантин. Омега-3 мастните киселини –
ЕРА (ейкозапентаенова) и DHA (докозахексаенова), са свързани структурно с
фосфатидилхолин, което значително подобрява тяхната биоусвоимост.

INDICATIONS: Visilife (100% Superba™ Krill Oil) is a natural product, which contains
natural omega-3 polyunsaturated fatty acids in combination with high-antioxidant
astaxanthin. The Omega-3 fatty acids – EPA (eicosapentaenoic) and DHA (docosahexaenoic) are structurally related to phosphatidylcholine, which greatly improves their
bio-absorption.

Той има клинично доказана ефективност по отношение на:

It is clinically proven to be efficient with respect to the following:

Сърдечно-съдова система: Подобрява дейността на сърдечно-съдовата система, съдейства за регулирането на клетъчните функции и за активността на
сърцето. Спомага за нормализирането на холестерола – намалява нивата на LDL
холестерола (т.нар. лош холестерол) и повишава нивата на HDL холестерола
(„добрия” холестерол), както самостоятелно, така и в комбинация със статини.

Cardiovascular system: It enhances the activity of the cardiovascular system, helps
regulate the cell functions and the activity of the heart. The product helps to regulate
normal cholesterol levels – it reduces the levels of LDL cholesterol (the so-called. „Bad”
cholesterol) and raises the levels of HDL cholesterol („good” cholesterol), both separately
and in combination with statins.

Нервна система: Има доказана ефективност в подобряването на емоционалната стабилност и увеличаването на способността за физически и умствени
натоварвания – подсилва паметовите функции и съдейства за подобряване
на концентрацията.

Nervous system: The product has proven effective in improving the emotional stability and ability to endure increased physical and mental stress – as it strengthens the
memory functions and helps to improve concentration.

Зрение: Последните проучвания в областта на офталмологията показват, че
омега-3 мастните киселини, на които е богат Висилайф, допринасят за поддържане на нормалното зрение. Продуктът е особено ценен при синдром на сухото
око, както и при лица, използващи лещи.
Хронични проблеми: Показва много добър ефект върху дейността на опорно-двигателния апарат, подобрява функцията на ставите. Подпомага естествените противовъзпалителни функции на организма.
Имунитет и стареене на клетката: Висилайф подсилва дейността на имунната система. Маслото от крил има мощно антиоксидантно действие, защото съдържа естествен астаксантин – високоефективен антиоксидант. Това
обуславя неговия позитивен ефект върху стареенето на клетката.
Действие: Висилайф съдържа 100% Superba™ Krill Oil – масло, извлечено от дълбоководни антарктически скариди. Маслото от крил е богат източник на
омега-3 есенциални мастни киселини, особено на EPA (ейкозапентаенова) киселина и DHA (докозахексаенова) киселина, свързани с фосфолипиди под формата
на фосфатидилхолин. Фосфолипидите, свързани с омега-3 мастните киселини,
способстват по-ефективното абсорбиране на маслото и по-добрата усвояемост от организма. DHA осигурява нормалното функциониране на ретината
и очите. Тя е важна съставна част на клетъчните мембрани на мозъчните
структури и приемът � благоприятства нервно-психичната дейност и равновесието и подкрепя паметовите функции. EPA от своя страна има пряка
роля при поддържането на нивата на серумните триглицериди и холестерола
във физиологични граници, при регулирането на сърдечната дейност, за подкрепа на естествените противовъзпалителни функции на клетките.
EPA и DHA подобряват дейността на сърдечно-съдовата система по няколко механизма: поддържат флуидността на кръвта и противотромботичната дейност, подпомагат нормалната сърдечна честота, подобряват функциите на ендотелната система, съдействат за поддържането в здравословни
граници на нивата на серумните липиди. При по-продължителен прием (3
месеца) съдейства за подобряването на дейността на кръвоносните съдове.
Висилайф има мощно антиоксидантно действие. Той е богат източник
на астаксантин – естествен антиоксидант с доказано висока ефективност.
Астаксантинът улавя и елиминира свободните радикали, които се появяват в
организма при стрес, лошо хранене и прекомерно физическо натоварване. По
този начин той предпазва от увреждане ДНК в клетките и подкрепя забавянето на стареенето. Астаксантинът подпомага имунната дейност, особено
полезно при епидемична обстановка, дава сили и енергия, позволява по-продължително излагане на слънце без изгаряне.
Дълбоководните антарктически скариди крил са един от най-богатите
източници на естествен астаксантин. Маслото от крил е над 34 пъти по-силен антиоксидант от коензим Q10 и над 48 пъти по-силен от рибеното масло.

Vision: Recent studies in the field of ophthalmology show that omega-3 fatty acids,
which are abundant in Visilife, help maintain normal vision. The product is especially
beneficial in case of dry eye syndrome, as well as for persons using lenses.
Chronic problems: Shows very good effect on the activity of the musculo-skeletal system
and improves the function of joints. Supports the natural anti-inflammatory functions
of the body.
Immunity and aging cell: Visilife strengthens the immune system. Krill Oil is a powerful antioxidant because it contains natural astaxanthin – a highly effective antioxidant.
This accounts for its positive effect against cellular aging.

ACTION: Visilife contains 100% Superba™ Krill Oil, which is extracted from deep-water
antarctic shrimp. Krill Oil is a rich source of omega-3 essential fatty acids, especially
of EPA (eicosapentaenoic) acid and DHA (docosahexaenoic) acid, which are associated with phospholipids in the form of phosphatidylcholine. The associated with the
omega-3 fatty acids phospholipids promote more effective absorption of the oil itself
and generally better absorption by the body. The DHA ensures the smooth functioning
of the retina and eye. It is an important component of cell membranes of the brain
structures, and the DHA reception further helps the neuro-psychic activity and balance
and supports the memory functions. EPA in turn has a direct role in maintaining the
levels of the serum triglycerides and of the cholesterol in the physiological limits, and
it is important for regulating the normal cardiac activity and the anti-inflammatory
functions of cells.
The EPA and DHA improve the activity of the cardiovascular system in several ways: by
maintaining the fluidity of blood and anti-thrombotic activities, support the normal
heart rate, improve the functions of the endothelial system, assist in maintaining healthy
levels of serum lipids. In case of more prolonged intake (3 months) the product helps
for improving the activity of blood vessels.
Visilife is a powerful antioxidant. It is a rich source of astaxanthin, a natural antioxidant
with proven efficiency. The astaxanthin captures and eliminates the free radicals that
appear in the body under stress, and in the cases of poor nutrition and excessive
exercise. Thus, it protects from damaging DNA in cells and delays the aging process.
The astaxanthin supports the immune strengthening functions, which is particularly important in epidemics, it gives strength and energy and allows prolonged sun exposure
without real sun-burning effects.
The deep-water Antarctic krill shrimp are one of the richest sources of natural astaxanthin. Krill Oil is proven to be over 34 times more powerful antioxidant than coenzyme
Q10 and over 48 times more powerful than fish oil.

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА КАПСУЛИРАНЕ Licaps™
Висилайф е произведен във Франция по патентована технология Licaps™ за
влагане на течни екстракти в твърди желатинови капсули. При този процес
се елиминира термичната обработка на активното вещество. Това позволява да се запазят полезните му свойства в максимална степен и гарантира
бързото и пълното му усвояване от организма. Независими проучвания показват, че маслото от крил, запечатано в твърди капсули, е 100 пъти по-малко
податливо на окисляване, отколкото при меки желатинови капсули.

Licaps™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
Visilife is produced in France as per Licaps™ patented technology for liquid extracts
filled in hard gelatin capsules. This process eliminates the heat treatment of the active
substance and thus allows preserving its useful properties to the maximum extent
and guarantees its fast and complete absorption by the organism. Independent
studies have shown that krill oil, sealed in capsules is 100 times less susceptible to
oxidation than in soft gelatin capsules.

Желатиновите
капсули Licaps™ са:
без разтворители;
без консерванти;
без глутен;
без захар,
без ГМО.

Licaps™ gelatine
capsules are:
solvent free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
GMO free.

Маслото от крил в Licaps™ е:
изцяло морски продукт в капсули OceanCaps™;
напълнено под азотна атмосфера;
без капилярна миграция;
без мирис.

Krill Oil in Licaps™ capsules is:
all marine product in capsules OceanCaps™;
filled under nitrogen atmosphere;
without capillary migration;
odorless.

Предимства на течната формула спрямо праховите форми / Liquid Formulation Benefits over Powder

Действие / action

Висилайф течност в Licaps™
Visilife liquid in Licaps™ capsules
прахови форми
в капсули
Powder in capsules
ТАБЛЕТКИ
Tablets

Licaps™ освобождава съставките много бързо.
В сравнение с твърдите форми, като таблетките, съставките, намиращи се в Licaps™, се освобождават много бързо,
защото те са предварително разтворени. Разтварянето
на Licaps™ е винаги константа*.
Licaps™ capsule releases ingredients very rapidly.
In comparison to solid delivery forms like tablets the ingredients in
Licaps™ capsule are released very rapidly because they are already
dissolved. The dissolution of Licaps™ capsule is always constant*.
* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug
products. 1973.

Указание за употреба: Първите 2–4 седмици по 2 капсули 2 пъти на ден,
след което поддържаща доза от 1–2 капсули дневно най-малко 3 месеца. За деца
над 4 години по 1 капсула дневно. Приема се по време или малко след хранене.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 2 capsules 2 times a day the first 2–4 weeks, followed
by a maintaining dose of 1–2 capsules daily at least 3 months. For children over 4 years,
1 capsule daily. Intake is recommended during or shortly after meal.

СЪСТАВ на препоръчвана доза за дневен прием от 1 / 4 капсули: Липиден екстракт на антарктически крил (Lipid extract Antarctic Krill Euphausia superba,
Superba™, (с EPA = 73 mg/caps.; DHA = 31 mg/caps.) – 500/2000 mg. Допълнително
съдържа: Капсула: рибен желатин; оцветител: титаниев диоксид.

CONTENT of the recommended daily dose of 1 / 4 capsules: Oil from Antarctic shrimp
(Superba™ Krill Oil, Euphausia superba, (with EPA = 73 mg/caps.; DHA = 31 mg/caps.) –
500/2000 mg. Additional ingredients: Capsule: fish gelatin; colorant: Titanium dioxide.

Без съдържание на тежки метали, диоксини, пестициди, трансмазнини и консерванти.
Противопоказания: Не са известни. Не се препоръчва при лица с нарушение
в кръвосъсирването.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: На стайна температура (15° – 25°С), без пряко
въздействие на светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца!
Да не се превишава препоръчваната дневна доза!
Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене!

ПРОИЗВЕДЕНО ОТ:
CAPSUGEL, ФРАНЦИЯ
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken,
F-68027 Colmar, Cedex, France
с крил ойл на Aker BioMarine AS,
Осло, Норвегия, за Витаслим ООД,
София 1113, бул. „Шипченски проход“
№18, ет. 8, офис 802;
+359 2 944 26 27

PRODUCED BY:
CAPSUGEL – FRANCE
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken,
F-68027 Colmar, Cedex, France
with Krill Oil of Aker BioMarine AS,
Oslo, Norway, for Vitaslim Ltd.;
1113 Sofia, Bulgaria, 18 Shipchenski
Prohod Blvd., floor 8, office 802;
+359 2 944 26 27

The product does not contain any heavy metals, dioxins, pesticides, trans-fats and preservatives.
CONTRAINDICATIONS: There are not known contraindications. Not recommended
for persons with bleeding disorders.
STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (15° – 25°С), do not expose to
direct light. Keep out of the reach of children.
Do not exceed the recommended daily dose.
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

LICAPS™ & logo are trademarks
of Lonza or its affiliates

visilife.eu

