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INDICAŢII: VISILIFE HEALTH (100% Ulei de Krill Superba™) este un produs care
conține acizi grași polinesaturați Omega-3 EPA/acid eicosapentaenoic și DHA/acid
docosahexaenoic, legați structural de fosfadilcolină, care îmbunătățește absorbția
acestora.
Studii recente arată că uleiul de krill este eficient în suplimentele alimentare chiar și
la un conținut scăzut, la aceasta contribuind o serie de factori: fosfolipidele care leagă
acizii grași omega-3 din uleiul de krill îi fac mai biodisponibili decât acizii grași omega-3 din uleiul de pește și determină, în același timp, creșterea bioeficacității acestora.

INDICATIONS: VISILIFE HEALTH (100% Superba™ Krill Oil) (KO) is a natural product,
which contains natural Omega-3 polyunsaturated fatty acids in combination with highantioxidant astaxanthin. The Omega-3 fatty acids – EPA (eicosapentaenoic) and DHA
(docosahexaenoic) are structurally related to phosphatidylcholine, which greatly improves their bio-absorption.
Clinical studies demonstrate that KO is an effective Omega-3 source at a low level of
dietary supplementation. A number of different factors appear to contribute. Phospholipid bound Omega-3 fatty acids in krill are more bioavailable than fish oil Omega-3 and
the phospholipid binding also increases the bioefficacy of Omega-3 fatty acids. (Review

(Review of the Health Benefits of Antarctic Krill, Bioriginal Food & Science Corporation 2013)

Este dovedit clinic, că produsul este eficient în ceea ce privește:
Sistemul cardiovascular: Îmbunătățește activitatea sistemului cardiovascular,
ajută la reglarea funcției celulare și activității inimii, contribuie la reglarea nivelului
colesterolului – reduce nivelul LDL („colesterol rău”) și crește nivelul HDL („colesterol
„bun”) – atât singur, cât și în combinație cu statinele.
Exemplu: „1-3 gr/zi de ulei de krill (în funcție de indicele masei corporale) s-a dovedit eficient în ceea ce privește reducerea glucozei, trigliceridelor, LDL și HDL, în
comparație atât cu uleiul de pește, cât și cu placebo, contribuind astfel la managementul lipidelor corporale prin reducerea colesterolului total, al LDL și al trigliceridelor și creșterea nivelului HDL. În doze mai mici sau egale, uleiul de krill este
semnificativ mai eficient decât uleiul de pește în ceea ce privește reducerea nivelului
de glucoză, de trigliceride și LDL.” (Alternative Medicine Review. 9.12.2004 (4):420-8)
Compoziția moleculara unică a uleiului de krill, cu conținutul său bogat în fosfolipide
și antioxidanți, poate explica efectul semnificativ al uleiului de krill asupra reglării grăsimilor din sânge. În comparație cu uleiul de pește, uleiul de krill reduce semnificativ
grăsimile din sânge chiar și la doze mici. (Alternative medicine review: a journal of clinical
therapeutic, 2004; 9(4), 420–428)

Sistemul nervos: VISILIFE HEALTH contribuie la menținerea funcțiilor normale
ale creierului datorită conținutului de DHA. Produsul s-a dovedit eficient în creșterea
stabilității emoționale și capacității de a face față stresului fizic și mental, deoarece
îmbunătățește funcțiile memoriei și sporește concentrarea. S-au făcut studii clinice
privind efectele uleiului de krill asupra stării de sănătate chiar și la persoanele cu
sindromul ADHD. Rezultatele arată că „pacienții își îmbunătățesc capacitatea de
concentrare și de lucru cu 60,2%, precum și capacitatea de sporire a atenției – cu
39% etc.” (Neptune Technologies & Bioressources Inc., Qc., Canada, 04.01.2007)
Probleme cronice: Uleiul de Krill prezintă un efect foarte bun asupra activității
sistemului locomotor și îmbunătățește funcțiile articulațiilor, sprijinind funcțiile naturale antiinflamatorii ale organismului.
Rezultatele studiului arată că o doză zilnică de 300 mg. de ulei de krill poate, în scurt
timp (7-14 zile), să inhibe în mod semnificativ inflamația, reducând proteina C-reactivă (CRP) și să atenueze substanțial simptomele cauzate de osteoartrită și artrită
reumatoidă. (Journal of the American College of Nutrition, 2007; 26(1), 39–48)
Imunitate și îmbătrânirea celulelor: VISILIFE HEALTH întărește sistemul
imunitar. Uleiul de krill este un puternic antioxidant, deoarece conține astaxantină
naturală. Efectul pozitiv al acesteia se se vede în lupta contra îmbătrânirii celulelor.

Putere antioxidantă (Activitatea antioxindată a fost măsurată conform ORAC)
VISILIFE HEALTH (KO*)

of the Health Benefits of Antarctic Krill, Bioriginal Food & Science Corporation 2013)

It is clinically proven to be efficient with respect to the following:
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 socalled. „bad” cholesterol) and raises the levels of HDL cholesterol („good” cholesterol),
both separately and in combination with statins.
For example: “KO 1–3 g per day (BMI-dependent) was found to be effective for the
reduction of glucose, total cholesterol, triglycerides, LDL, and HDL, compared to both
fish oil and placebo. The results of the present study demonstrate within high levels of
confidence that KO is effective for the management of hyperlipidemia by significantly
reducing total cholesterol, LDL, and triglycerides, and increasing HDL levels. At lower
and equal doses, KO was significantly more effective than fish oil for the reduction of
glucose, triglycerides, and LDL levels.” (Alternative Medicine Review. 2004 Dec; 9(4):420-8)
The unique molecular composition of KO, with its abundance of phospholipids and
antioxidants, may explain the significant effect of KO for blood lipid regulation. In
comparison to fish oil, KO significantly lowered blood lipids at lower doses. (Alternatie
medicine review: a journal of clinical therapeutic, 2004; 9(4), 420–428)

Nervous system: VISILIFE HEALTH contributes to maintenance of normal brain
function due to the content of DHA. The product has proven effect 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. Clinical research on the effect of KO even on people with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) was conducted. Results showed that patients improved their ability to concentrate and their working capacity by 60.2%, their ability to focus by 39% etc. (Neptune
Technologies & Bioressources Inc.,Qc., Canada, 04.01.2007)

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.
The results of the present study indicate that KO at a daily dose of 300 mg may within
a short time to reaction (7–14 days) significantly inhibit inflammation by reducing Creactive protein (CRP) as well as significantly alleviate symptoms caused by osteoarthritis and rheumatoid arthritis. (Journal of the American College of Nutrition, 2007; 26(1), 39–48)
Immunity and aging cell: VISILIFE HEALTH strengthens the immune system. KO
is a powerful antioxidant because it contains natural astaxanthin – a highly effective
antioxidant. This accounts for its positive effect against cellular aging.
Antioxidant capacity (measured by ORAC - Oxygen Radical Absorbing Capacity)
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147 ELDERBERRY
96 CRANBERRY

4de 48 ori mai mare decât uleiul de pește
4de 34 ori mai mare decât co-enzima Q10
4de 6,5 ori mai mare decât licopenul
4de 2,6 ori mai mare decât socul
Studiul a fost făcut în Laboratoarele Brunswick, Thatcher Lane, 6,
Wareham, Massachusetts 02571, dr. Boxin Ou - cercetător șef

66 BLUEBERRIES
58 LYCOPEN
51 ASTAXANTHIN
11 CO-ENZYME Q10
8 FISH OIL

*KO - Krill Oil

ORACn - value (mole/g)

448 times more effective than fish oil
434 times more effective than coenzyme Q10
46,5 times more effective than lycopene
42,6 times more effective than elderberry
The research was conducted at Brunswick Laboratories, 6 Thatcher Lane,
Wareham, Massachusetts 02571, USA. Senior researcher – Boxin Ou

Sindromul premenstrual: contribuie la reducerea disconfortului menstrual
în mai multe moduri – reduce creșterea în greutate în perioada premenstruației,
îmbunătățește activitatea sistemului nervos și contribuie la starea generală de bine
a organismului.
Rezultatele finale ale studiului sugerează că uleiul de krill, în comparație cu uleiul de
pește, poate să reducă semnificativ simptomele fizice și emoționale din perioada de
dinaintea menstruației și este mai eficient în lupta cu dismenorea. (Alternative medicine

Premenstrual syndrome: Brings for significant reduction of the menstrual discomfort for women in several ways – it limits the premenstrual weight gain, promotes the
normal activity of the nervous system and contributes to good mood and well-being.
The final results of the present study suggest within a high level of confidence that KO
can significantly reduce the physical and emotional symptoms related to premenstrual
syndrome, and is significantly more effective for the management of dysmenorrhea
and emotional premenstrual symptoms than fish oil. (Alternative medicine review: a journal

review: a journal of clinical therapeutic, 2003; 8(2), 171–179)

of clinical therapeutic, 2003; 8(2), 171–179)

TEHNOLOGIE DE CAPSULARE Licaps®
VISILIFE HEALTH este fabricat în Franţa după tehnologia patentată Licaps™ pentru
introducerea extractelor lichide în capsule de gelatină tare. Prin acest proces se elimină prelucrarea termică a substanţei active. Aceasta permite păstrarea proprietăţilor
benefice ale produsului la un nivel maxim şi garantează asimilarea rapidă şi completă
de către organism.

Licaps™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
VISILIFE HEALTH 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.

Avantajele formulei lichide faţă de formulele sub formă de pudră / Liquid Formulation Benefits over Powder

ACȚIUNE / action

VISILIFE HEALTH lichid în LICAPS™
VISILIFE HEALTH liquid in LICAPS™
Formule sub formă de
pudră ÎN CAPSULE
Powder in capsules
TABLETE
Tablets

Capsulele din gelatină
Licaps™ sunt:
fără solvenți;
fără conservanţi;
fără gluten;
fără zahăr;
fără OMG.

Uleiul de krill din Licaps™ еste:
produs marin în capsule OceanCapsTM;
încapsulat în mediu de azot;
fără migrare capilară;
inodor.

MOD DE UTILIZARE: în primele 2–4 săptămâni câte 2 capsule de 2 ori pe zi, urmată de
o doză de întreținere de 1–2 capsule/zi timp de cel puţin 3 luni. Pentru copiii de peste
4 ani – câte 1 capsulă/zi. Se administrează în timpul mesei sau la scurt timp după aceasta.
INGREDIENTE/capsulă: Superba™ Krill oil (Ulei de creveti Krill/Euphausia superba) –
500 mg; capsulă: gelatină de pește, apă. Informații nutriționale/100 g: energie – 3197
KJ/776 kcal; grasimi – 79,7 g, din care: saturate – 21,8 g, mononesaturate – 16,0 g; polinesaturate – 24,4 g; glucide – 0 g; proteine – 14,6 g. Produsul nu conține metale grele,
dioxine, pesticide, grăsimi și conservanți.
CONTRAINDICAŢII: Nu sunt cunoscute. Nu este recomandat persoanelor cu alergie la
crustacee şi nici acelora cu tulburări de coagulare.
CONDIŢII DE PĂSTRARE: La temperatura camerei ferit de razele solare directe. A nu
se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viaţă sănătos.

Produs de:
CAPSUGEL – FRANŢA
Capsugel Colmar, 10, Rue Timken, F-68027
Colmar Cedex, Franţa cu Ulei de krill de la Aker
BioMarine AS, Oslo, Norvegia, pentru Vitaslim
Ltd., Sofia 1113, Bulgaria, Bd. Shipchenski Prohod,
nr. 18, Galaxy Trade Center, et. 8, camera 802.
Distribuitor pentru România este Vitaslim SRL,
str. Nerva Traian, nr. 1, bl. K6, sc. 2, et. 1, ap. 36,
sector 3, București. Tel. +40 21 313 36 46.

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., Galaxy Trade Center, floor 8, office 802.
Distributor for Romania: Vitaslim SRL, 1, Nerva
Traian Street, bl. K6, entr. 2, floor 1, ap. 36,
District 3, Bucharest. Phone: +40 21 313 36 46.

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

Licaps™ eliberează ingredientele foarte rapid. În comparaţie
cu formulele solide, precum tabletele, ingredientele prezente
în Licaps™, se eliberează foarte rapid, deoarece acestea sunt
dizolvate în prealabil. Dizolvarea Licaps™ este întotdeauna
constantă*.
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™ is always constant*.
* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug
products. 1973.

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

RECOMMENDED DAILY DOSE: 2 capsules 2 times a day the first 2–4 weeks, followed
by a maintaining dose of 1–2 capsules daily. For children over 4 years, 1 capsule daily.
Intake is recommended during or shortly after meal.
CONTENT of 1 capsule: Oil from Antarctic shrimp Lipid extract Antarctic Krill Euphausia superba, Superba™ – 500 mg; Hard gelatin capsules (fish gelatin, water) –
96 mg. Nutritional information per 100 g: Proteins – 14.6 g; Carbohydrates – 0.0 g;
Energy Value – 776 kcal/3197 kJ. The product does not contain any heavy metals,
dioxins, pesticides, trans-fats and preservatives.
CONTRAINDICATIONS: There are no known contraindications. Not recommended for
hyper-sensitive and allergic to fish products persons, neither for persons with bleeding
disorders.
STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature, 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.

Notificare: Serviciul Naţional pentru Plante
Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului
(SNPMAPS), seria AA nr. 6741/2013
LICAPS™ & logo are trademarks
of Lonza or its affiliates

visilife.eu

