
ПОМИСЛЕТЕ ЗА СЕБЕ СИ в забързаното ежедневие!
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Представяме Ви Nutricode, един продукт създаден след много години 
на научни изследвания, който предлага перфектно решение за 
балансиране на организма. 
Хранителните добавки Nutricode са създадени от учени, специалисти в 
определената област, с цел да помогнат за  балансирането на организма на 
клетъчно ниво, което Ви гарантира по-добро физическо и психическо състояние.

Нездравословното хранене, стресът и забързаните темпове на живот, водят до 
сериозно нарушение в баланса на организма и причиняват здравословни проблеми от 
които често дори не знаем, че страдаме.
За да се подобри качеството ни на живот е нужно организмът ни да приема всеки 
ден хранителни вещества от първа нужда. Поради тази причина лекарите усилено 
препоръчват хранителните добавки NUTRICODE, като най-доброто решение за 
балансиран и здравословен начин на живот.

Хранителните добавки Nutricode са произведени в Европа и притежават всички 
необходими сертификати.

Хранителните добавки, които са известни от години на всички нас, съдържат вещества 
които стимулират организма. В миналото, хранителните добавки бяха най-вече във вид 
на билки и чайове, докато днес вече можете да ги приемате по много по лесен начин. С 
развитието на технологията, имаме възможност да извлечем от природните материали, 
всички полезни съставки които са нужни на организма. Всички хранителните добавки 
Nutricode са създадени от витамини и минерали.

Нашите продукти комбинират последните научни технологии във взаимодействие с 
незаменими природни продукти, обработени и контролирани от най-добрите учени.
Всеки комплект от естествените хранителни добавки Nutricode е резултат от 
многогодишни изследвания и научна работа, благодарение на която нашите хранителни 
добавки помагат за стимулирането на клетките в организма. 

Научна технология, последно поколение

Лекарите препоръчват

Валидност на продуктите

Природни съставки

ПРЕПОРЪЧВА 
СЕ ОТ ЛЕКАРИ
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Съставките  (или така наречените „сурови материали) от които се произвеждат 
хранителните добавки  Nutricode се доставят от различни страни от целият свят.
Всяка доставка на суров материал за производството на нашите продукти, както и 
всеки доставчик, се контролират от нашия производител и получават сертификат за 
качество за всеки доставен продукт. 

Продуктите ни носят сертификата GMP (Сертификат за правилна производствена 
практика), който гарантира прилагането на строг процес на управление и качество 
на производството и контрола. Стриктното изпълнение на този процес на работа 
осигурява от своя страна строг контрол както на производствения процес, на поръчките 
от сурови материали и правилнто им съхранение, така и на коректното пакетиране на 
продуктите и доставката им до крайния клиент.

Сертификати

Съставки

Освен сертификата за фармацевтични продукти GMP, производителят на 
хранителните добавки Nutricode притежава сертификат за производство признат от 
организации като BRC (Британска камара за търговия на дребно) и IFS (Организация за 
международен хранителен стандарт).

Хранителните добавки на нашата компания се произвеждат в едни от най-
сьвременните технически бази в Европа. Заедно с производството на Nutricode, 
нашият технически сьтрудник е отговорен за производството на висококачествените 
продукти на едни от най-познатите фармацевтични компании, които доминират както 
на европейския, така и на азиатския и американския пазар. Този факт от само себе си 
гарантира огромното доверие и високото качество на нашите продукти.

Техническа база на производство

Качество на продуктите 
Стриктното прилагане на сертификата GMP (Сертификат за правилна производствена 
практика) възпрепятства използването на суровини, които не отговарят на стандартите 
за качество. Приложението на GMP при производството на нашите продукти, гарантира 
както високото качество на суровините използвани за производството на Nitrocode, 
така и несравнимото високо качество на крайния продукт.
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дународен хранителен стандарт
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В опита си да покрием изискванията на човешкия организъм, който страда от забьрзания ритьм на живот,
сьздадохме пет различни хранителни добавки. Всяка една от тези пет програми е сьздадена така, че да може
да допьлва останалите и да отговаря на стандарта и начина на живот на сьвременния човек.

Slim Extreme  
Отслабване: Да изглеждаме непривлекателно не е единственият проблем на 
затлъстяването. То води до развитието на много сериозни заболявания. Ако 
не се погрижите за себе си, в бъдеще може да развиете диабет, сърдечни 
заболявания, хипертония. Как би ви се струвало ако с помощта на няколко 
таблетки можете да се освободите лесно, бързо и най-вече здравословно от 
излишните килограми? 

Inner Balance 
Баланс: Ние всички в по-малка или в по-голяма степен консумираме киселинни 
продукти като захар, алкохол, кафе, преработени храни и често чувстваме тялото 
си тежко и подпухнало. Как би ви се струвало ако някой ви каже, че за един 
месец можете да промените киселинно-алкалния баланс на организма си и да се 
почувствате още от първите дни по-здрави?

Vitality Boost  
Тонус : Работа, деца, хобита – как да комбинираме всичко, когато денят има само 
24 часа? Само за един месец можете да намерите дневната доза енергия за 
тялото и ума си.

ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА 
VITA KIDS 
1 драже дневно спомага
за здравето на костите, 
поддържане на имунитета и 
метаболизма, за очите,
както и за цялостното здраве 
на децата.

ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА 
MELATONIN DREAM  
Затруднявате се да заспите, 
работите на смени, сменяте 
често работното си време, 
или работите до късно пред 
компютъра? Насладете се на 
спокоен сън само с 2 дражета.

ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА 
VITA BOMB 
Допълнете към всекидневния 
си режим на хранене една 
внимателно подбрана 
комбинация от витамини и 
минерали които спомагат 
за правилната функция на 
организма.

Immuno  
Стимулация на имунната система 

Само с две таблетки за смучене на
ден, можете да подсилите имунната
система на организма, да имате по-
здрави зъби, кости и кожа! И всичко
това по 100% естествен начин!

HOBO HOBO HOBO

Hair Skin Nails  
Хранителна добавка
за коса, кожа и нокти 

Представяли ли сте си
някога, че само с една
таблетка на ден можете да
имате по-здрави коса, кожа
и нокти? 100% натурален  

витамин С от ацерола 
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Всички хранителни добавки имат чудесен вкус и се 
приемат лесно и приятно 

Всички хранителни добавки NUTRICODE са произведени на базата на комбинирани съставки, за 
да може едната да допълва другата. По този начин организма ни приема нужните му елементи в 
правилна дозировка 

Всеки голям пакет е за 1 месец и се отнася за 24-часова терапия (сутрин-вечер) за 
правилен и точен резултат 

= 1 МЕСЕЦ ЦЯЛОСТНА ТЕРАПИЯ1

Всяка терапия от големите пакети е разделена на дози, така че да можете да приемате 
нужната дозировка където и да се намирате 

За първи път в света една фирма която произвежда хранителни добавки Ви предлага, абсолютно 
безплатно, от уеб страницата на NUTRICODE да получавате лична програма за хранене и 
гимнастика. Нужно е само да използвате уникалния код, който ще намерете на гърба на всеки 
пакет NUTRICODE

Какво прави NUTRICODE 
уникално!

Вкус

Комбинирани съставки 

Продължителност

Опаковка

За първи път в света

Всички хранителни добавки NUTRICODE са натурални и 
създадени на базата на витамини и микроелементи 

Натурални продукти



ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА VITA KIDS    
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

    добър източник на витамини за вегетарианци
   произведени в съответствие с процедурите за храна 
кошер и халал на базата на пектин вместо желатин
   не съдържат генно-модифицирани съставки
   не съдържат изкуствени оцветители, овкусители и 
консерванти
   не съдържат фъстъци, соя и млечни продукти
   не съдържат глутен

МУЛТИВИТАМИННИ ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА ЗА ДЕЦА - С 
ВКУС НА ЧЕРЕША, ЯГОДА И ПОРТОКАЛ
Витамини B6, B12 и биотин подкрепят нервната система, витамини C и D се 
грижат за имунитета на организма и заедно с цинка поддържат здрави зъби 
и кости. Витамин C и пантотеновата киселина помагат за поддържане на 
правилен енергиен метаболизъм, витамин А оказва благотворно влияние 
върху зрението, а йодът въздейства върху правилното функциониране на 
щитовидната жлеза.

вкусни мултивитаминни желирани дражета за развиващи се тела и умове 

идеални за здравето на костите, поддържане на имунитета и метаболизма, за очите, 

както и за цялостното здраве на децата

гарантиран страхотен вкус







Състав: захар, царевичен сироп, вода, пектин – желиращ агент, овкусители, 
сок от бъз, анато – оцветител, гроздов сок, лимонена киселина – регулатор на 
киселинността, витамин C (L-аскорбинова киселина), витамин E (DL-алфа-етил 
токоферол), пантотенова киселина (калциев D-пантотенат), цинк (цинков сулфат), 
витамин B6 (пиродоксин хидрохлорид), витамин A (ретинол палмитат), биотин 
(D-биотин), йод (калиев йодид), витамин D (холекалциферол), витамин B12 
(цианокобаламин). Този продукт може да съдържа следи от мляко, яйца, бадеми, 
кокос, фъстъци и соя.

Начин на употреба: Приемайте по 
1 драже на ден. Не превишавайте 
препоръчителните дози за деня. 
Продуктът е предназначен за деца над 
двегодишна възраст и за възрастни. 
Не употребявайте ако сте алергични 
към някоя от съставките. 

Нето тегло: 75 г
30 желирани дражета

ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА 
NUTRICODE VITA KIDS 

мултивитаминни 
желирани дражета  

за деца

1 драже  
съдържа:

Витамин C
Пантотенова киселина 

Цинк
Витамин B6
Витамин A
Витамин D

Биотин
Йод

Витамин E
Витамин B12

30 мг (37%)*
5 мг (83%)*

2,5 мг (25%)*
1мг (71%)*

600 мкг RE (75%)*
5 мкг (100%)*

75 мкг (150%)*
40 мкг (27%)*

13,4 мкг α-TE (112%)*
4 мкг (160%)*

* NVR – % от референтната стойност  
за хранителен прием
RE – еквивалент на ретинол
α-TE – еквивалент на алфа-токоферол

Хранителна  
стойност

В 100 г В 1 драже

Енергийна стойност

Мазнини

вкл. наситени мастни 

киселини

Въглехидрати

вкл. захари

Протеини

Сол

1360 kJ / 320 kcal

0 г

0 г

80 г

40 г

0 g

0 g

34 kJ / 8 kcal

0 г

0 г

2 г

1г

0 g

0 g

Витамини B6, B12 и биотин 
подкрепят нервната система

Йод  
въздейства върху правилното 
функциониране на  
щитовидната жлеза

Витамини C, A и D   
се грижат за имунитета  
на организма

Витамини D,  
C и цинк 
поддържат здрави 
кости и зъби

Витамин C и пантотенова киселина 
помагат за поддържане на правилния 
енергиен метаболизъм

Витамин D 
помага за правилното  
функциониране  
на мускулите

Витамин A и цинк 
оказват благотворно влияние  
върху зрението 
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ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА VITA KIDS    
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

* NVR – % от референтната стойност  
за хранителен прием
RE – еквивалент на ретинол
α-TE – еквивалент на алфа-токоферол
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ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА MELATONIN DREAM 
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

- произведени в съответствие с процедурите за храна кошер и халал на 
базата на пектин вместо желатин
   не съдържат генно-модифицирани съставки
- не съдържат изкуствени оцветители, овкусители и консерванти
- не съдържат фъстъци, соя и млечни продукти
- не съдържат глутен

МЕЛАТОНИНОВИ ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА  
– С ВКУС НА ЯГОДА
Мелатонинът, наричан хормона на съня, спомага за съкращаване 
на времето, необходимо за заспиване и облекчава усещането за 
умора, причинено от часовата разлика. Приемът на мелатонин 
е препоръчителен при нарушения на циркадния ритъм на сън и 
будност, включително при работа на смени. Резултат: намаляване 
на трудностите при заспиване и тревожното будене през нощта, 
особено характерно за възрастните хора. Под формата на вкусни 
желирани дражета.
ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ДРЯМКА?
Мелатонинът е хормон, който се произвежда от епифизната жлеза и 
който регулира часовете на сън и будност в рамките на денонощието. 
Недостигът му може да доведе до нарушаване на съня, което от своя 
страна да се изрази в безпокойство, главоболие, умора, проблеми 
с концентрацията, повишена раздразнителност. Погрижете се за 
здравия си сън, който трябва да трае 6-8 часа!

спомагат за отпускане по време на сън

съдържат 5 мг мелатонин в 2 желирани дражета




Състав: захар, царевична глюкоза, вода, пектин – желиращ агент, лимонена 
киселина, овкусител, лимонена киселина – регулатор на киселинността, сок от бъз, 
мелатонин. Този продукт може да съдържа следи от мляко, яйца, бадеми, кокос, 
фъстъци и соя.

Начин на употреба: Приемайте по 2 дражета на ден преди лягане. Не
превишавайте препоръчителните дози за деня. Продуктът е предназначен за
възрастни. Не употребявайте ако сте алергични към някоя от съставките, по
време на бременност и кърмене, след употреба на алкохол. Може да повлияе на 
психофизическата активност.

Този продукт се произвежда в производствена зала
където се обработват продукти като

мляко, яйца, бадеми, кокос, фъстъци и соя

ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА NUTRICODE 
MELATONIN DREAM 

мелатонинови желирани дражета

2 дражета 
съдържат:

Мелатонин 5 мг

Хранителна  
стойност

В 100 г В 2 дражета

Енергийна стойност

Мазнини

вкл. наситени мастни 

киселини

Въглехидрати

вкл. захари

Протеини

Сол

1260 kJ / 300 kcal

0 g

0 g

80 g

60 g

68 kJ / 16 kcal

0 g

0 g

4 g

3 g

Нето тегло: 75 г
30 желирани дражета



ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА VITA BOMB   
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

- добър източник на витамини за вегетарианци
- произведени в съответствие с процедурите за храна кошер и 
халал на базата на пектин вместо желатин
- не съдържат генно-модифицирани съставки
- не съдържат изкуствени оцветители, овкусители и консерванти
- не съдържат фъстъци, соя и млечни продукти
   не съдържат глутен

МУЛТИВИТАМИННИ ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА ЗА 
ВЪЗРАСТНИ – С ВКУС НА ЧЕРЕША, ЯГОДА И 
ПОРТОКАЛ 
Витамините и минералите под уникалната форма на желирани 
дражета са страхотна добавка към една балансирана диета. Специално 
подбраните съставки поддържат имунната система (витамини 
A, B6, C, D, цинк) и нервната система (витамин C, B6, биотин, йод). 
Пантотеновата киселина се грижи за умствения ви капацитет и заедно 
с витамини C и B12 съдействат за намаляване на отпадналостта и 
умората. Цинкът има благотворно влияние върху състоянието на 
косата и кожата, както и върху зрението. Въздействието му се подсилва 
от витамини C и D за заздравяване на костите. Витамини C и E помагат 
за предпазване на клетките от окислителния стрес.

допълнителна хранителна енергия
дават енергия, притежават антиоксидантни свойства, оказват благотворно влияние 
върху сърцето, имунитета, метаболизма и като цяло върху здравето




Състав: захар, царевичен сироп, вода, пектин – желиращ агент, 
лимонена киселина – регулатор на киселинността, овкусители, сок 
от бъз, анато – оцветител, гроздов сок, витамин C (L-аскорбинова 
киселина), пантотенова киселина (калциев D-пантотенат), витамин 
E (ацетат, DL-алфа-токоферол), цинк (цинков цитрат), витамин B6 
(пиродоксин хидрохлорид), витамин A (ретинол палмитат), фолиева 
киселина (фолиева киселина), биотин (D-биотин), йод (калиев йодид), 
витамин B12 (цианокобаламин), витамин D (холекалциферол). Този 
продукт може да съдържа следи от мляко, яйца, бадеми, кокос, 
фъстъци и соя.

Начин на употреба: Приемайте по 2 дражета на ден. Не превишавайте 
препоръчителните дози за деня. Продуктът е предназначен за 
възрастни. Не употребявайте ако сте алергични към някоя от 
съставките. 
Нето тегло: 75 г
30 желирани дражета

ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА  
NUTRICODE VITA BOMB 

мултивитаминни желирани 
дражета за възрастни

2 дражета съдържат:

Витамин C
Пантотенова киселина 

Цинк
Витамин B6
Витамин A
Витамин D

Фолиева киселина
Биотин

Йод
Витамин E

Витамин B12

60 мг (75%)*
10 мг  (167%)*

5 мг (50%)*
2мг (143%)*

1200 мкг RE (150%)*
10 мкг (200%)*

400 мкг (200%)*
150 мкг (300%)*

80 мкг (53%)*
53,6 мг α-TE (446%)*

16 мкг (320%)*

* NVR – % от референтната стойност за 
хранителен прием
RE – еквивалент на ретинол
α-TE – еквивалент на алфа-токоферол

Хранителна  
стойност

В 100 г В 2 дражета

Енергийна стойност

Мазнини

вкл. наситени мастни 

киселини

Въглехидрати

вкл. захари

Протеини

Сол

1360 kJ / 320 kcal

0 г

0 г

0 г

0 г

80 г

40 г

68 kJ / 16 kcal

0 г

0 г

0 г

0 г

4 г

2 г
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Научете доколко е окислен организмът ви! ТЕСТ РН
99% от хората не знаят колко е важно нивото на РН в организма, като повечето имат проблем с него. Стойността му е 
основен фактор за един здрав организъм. Ако консумирате сладко, пиете кафе, алкохол и газирани напитки, живеете 
в стрес, нервни сте, липсва ви енергия, кожата ви е повяхнала и косата ви пада, в лошо настроение сте и се чувствате 
изтощени... тогава направете теста по-долу и научете нивото на РН в организма си! Отнема само 1 минута!

Въпроси Изобщо не Не особено

Начин на живот

Да, в общи 
линии

Да, определено

Водите ли заседнал начин на живот?

Консумирате ли високопротеинова храна (напр. месо) минимум 4  
пъти седмично? 

Работата ви стресираща ли е?

0

0

1

1

2

2

3

3

3 2 1 0

3

0

2

1

1

2

0

3

0

3

1

2

2

1

3

0

0

3

0

0

1

2

1

1

2

1

2

2

3

0

3

3

Упражнявате ли някакъв спорт поне 3 пъти седмично?
Вървите ли пеш по 10 000 крачки всеки ден?

Пиете ли кафе минимум 4 пъти седмично?

Чувствате ли се уморени, въпреки че спите по 7 часа на нощ?

Имате ли проблем с поддържане на теглото въпреки приемането на малки 
количества храна? 

Пиете ли минимум 1 л вода на ден?

Косата ви слаба и без блясък ли е?

Пушите ли никотинови продукти, например цигари?

Консумирате ли минимум пет плода или зеленчука на ден?

Трудно ли се концентрирате?

Консумирате ли сладкиши няколко пъти седмично?

Имате ли киселини или хиперацидитет (повишена киселинност на 
стомашния сок)?

Консумирате ли алкохол няколко пъти седмично?

Диета

Благосъстояние 

0 1 2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

0

0

0

0

1
1
1
1

Брой точки

Отговори Поздравления! 
Тялото ви е в 
отлично състояние 
благодарение на 
балансираната ви 
диета и здравословния 
ви начин на живот. 
Продължавайте така!

Браво! Тялото ви е в 
добра форма, но може да 
е окислено. Погрижете 
се повече за поддържане 
на алкалността на 
организма си като 
промените диетата си, 
станете по-активни 
физически и получите 
допълнителна помощ 
за възстановяване на 
алкално-киселинния 
баланс на организма ви.

За съжаление изглежда, 
че организмът ви е 
окислен. Помислете за 
промяна на диетата си 
и за по-активен начин 
на живот. Добре е да 
консумирате повече 
зеленчуци и да вървите 
пеш до работа вместо да 
шофирате. Помислете 
също за допълнителна 
помощ с обезкисляване 
на организма си.

Лоши новини! Организмът 
ви може да е силно окислен 
и трябва да предприемете 
мерки да промените тази 
ситуация. Помислете за 
промяна на хранителните 
си навици, занимавайте се 
повече със спорт и потърсете 
допълнителна помощ. 
Започнете днес, защото 
окисляването може да има 
негативно влияние върху 
функционирането на целия ви 
организъм.

0 - 10 11 - 20 20 - 30 30 - 48
ОБЩО ВЪПРОСИ 16, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 48, МИНИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 0.
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INNER BALANCE
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА - БАЛАНС

поддържа киселинно-алкалния баланс
представлява източник на важни 
микроелементи 

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ОРГАНИЗМЪТ ВИ НЕ Е ПОДКИСЕЛЕН! Направете безплатен тест на nutricode.fmworld.com. 

Организмът ви може да  
е подкислен, ако:
  консумирате сладки храни или други 
богати на захар храни
  пиете кафе, алкохол, сладки, газирани 
напитки
  често консумирате готова храна
   консумирате твърде много месо
   имате лошо настроение, чувствате  
се изтощени
   живеете в стрес, нервни сте

Важно! Дори и малкото изменение 
на pH в кръвта може да бъде опасно. 
Нормалното ниво е 7,35-7,45. 
Неговият спад може да доведе до 
сериозни здравословни проблеми. В 
този случай вашите бъбреци, дробове, 
кожа, мускули и кости могат да бъдат 
най-уязвими.

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ОРГАНИЗМЪТ 
ВИ НЕ Е ПОДКИСЕЛЕН! Направете 
безплатен тест на nutricode.fm-
world.com. 
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   ДНЕВНИ РАЗТВОРИМИ ПРАХЧЕТА – С ВКУС НА ЛИМОН
Хранителната добавка Nutricode Inner Balance е богат комплекс 
от допълващи активни съставки. Създадена от екстракт от 
цветовете на роза сентифолия, който подпомага физиологичните 
процеси, като елиминира отпадъчните продукти от метаболизма и 
подпомага поддържането на киселинно-алкалния баланс. Цинкът 
влияе благоприятно на функционирането на имунната система и 
защитава клетките от окислителния стрес, като заедно с калция 
подпомага поддържането на костите здрави. Калцият е отговорен 
също за нормалния енергиен метаболизъм и подпомага правилното 
функциониране на храносмилателните ензими. Магнезият и желязото 
допринасят за намаляване отпадналостта и умората, а калият и медта 
поддържат правилното функциониране на нервната система. Билковият 
екстракт от коприва подпомага освобождаването на вода от тялото.

Състав: калциев цитрат, набъбващ агент: сорбитоли, натриев цитрат, 
магнезиев цитрат, калиев цитрат, билков екстракт от коприва, екстракт 
от цветовете на роза сентифолия, железен (II) глюконат, аромат, цинков 
цитрат, подсладители: аспартам и ацесулфам К, меден (II) сулфат, 
оцветител: рибофлавини.
· Съдържа подсладители.
· Съдържа източник на фенилаланин.

Начин на употреба: Разтворете съдържанието на сашето в 200 мл вода. 
Приемайте по 1 саше 2 пъти на ден. Не превишавайте препоръчителните 
дози за деня. Продуктът е предназначен за младежи и възрастни. 

Нето тегло: 240 г
60 сашета 

NUTRICODE
INNER

BALANCE
нощни капсули

2 капсули 
съдържат:

Магнезий

Цинк

Екстракт от 

маточина

Смлян хмел

15 мг (4%)*

5 мг (50%)*

400 мг

100 мг

* NVR – % от референтната 
стойност за хранителен прием

NUTRICODE
INNER BALANCE
дневни сашета  

1 саше 
съдържа:

2 сашета 
съдържат: 

5 мг (50%)*  

 0,5 мг (50%)*  

 5 мг (36%)*  

275 мг (34%)*  

 75 мг (20%)*  

 175 мг (9%)*  

 175 мг  

100 мг

150 мг             

Цинк   

Мед   

Желязо  

Калций  

Магнезий  

 Калий  

Натрий  

Екстракт от                              

Rosa Centifolia

Екстракт от коприва     

10 мг (100%)*  

1 мг (100%)*  

10 мг (71%)*  

550 мг (69%)*  

150 мг (40%)*  

 350 мг (18%)*  

350 мг  

200 мг

300 мг

* NVR – % от референтната стойност за 
хранителен прием

НОЩНИ КАПСУЛИ
Нощните капсули, които съдържат екстракт от маточина 
и хмел, подпомагат заспиването, а чрез осигуряване на 
правилен сън, те спомагат за по-нататъшното премахване 
на киселинността от организма.

Състав: екстракт от маточина, състав на капсулата: 
желатин, набъбващ агент: калциев цитрат, смлян хмел, 
магнезиев цитрат, цинков цитрат, антислепващ агент: 
магнезиеви соли на мастни киселини, оцветител: E171.

Начин на употреба: Препоръчва се да се приемат
по 2 капсули на вечер. След приема на капсулите
пийте много вода (минимум 1 чаша). Не превишавайте
препоръчителните дози за деня. Продуктът  
е предназначен за младежи и възрастни.

Нето тегло: 30 г
60 капсули
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SLIM EXTREME 
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Набор от съставки, които подпомагат намаляването на теглото посредством потискане на апетита. Уникалната система 
„Ежедневен контрол на теглото” е създадена за всички, които искат да намалят теглото си рационално. Те също 
поддържат кожата красива при спазването на диети за редуциране на теглото. 

Посетете nutricode.fmworld.com и 

проверете с колко трябва да намалите 

теглото си! Ползвайте безплатния онлайн 

калкулатор за изчисляване на индекса на 

телесната маса (ИТМ)! 

Освен това, изчислете необходимия си дневен 
прием на калории ползвайки калкулатора за 
изчисляване на базовата скорост на метаболизма 
(БСМ). Подготвили сме за вас диетична програма и 
многобройни  насоки за диетата ви.
Ако вашият индекс на телесната маса е твърде 
висок или чувствате, че трябва да отслабнете с 
няколко килограма, не чакайте – погрижете се за 
здравето и бъдещето си още днес!

 засилва загубата на тегло, потиска апетита
 с глюкоманан – изключителен съюзник при 
намаляване на телесната маса 
• поддържа кожата красива докато отслабвате

   ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ
Базирани на иновативна съставка – глюкоманан – растителна диетична фибра, която при комбиниране с нискокалорична 
диета въздейства за намаляване на теглото. Хромът спомага за поддържане на нормални нива на кръвната захар, като 
намалява желанието за сладко и похапвания между основните хранения. Цинкът подпомага балансираната диета, като 
се грижи за правилното усвояване на въглехидратите, мастните киселини и макрохранителните вещества, като също 
подпомага правилния синтез на протеини, включени в метаболизма. Екстрактът от гарциния камбоджа на свой ред е 
източник на хидроксилимонена киселина (HCA), която забавя образуването на мазнини в тялото.
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Състав: глюкоманан (съдържа сулфити), набъбващ агент: 
микрокристална целулоза и омрежена натриева карбоксиметил целулоза, 
екстракт от гарциния камбоджа (Garcinia Cambogia), антислепващ агент: 
магнезиеви соли на мастни киселини, цинков цитрат, хромов (III) хлорид, 
обвивка (сгъстител: хидроксипропилметилцелулоза, втвърдители: талк и 
полидекстроза, набъбващ агент: микрокристална целулоза, оцветители: 
E171 и E141.
Начин на употреба: Приемайте по 2 таблетки 3 пъти на ден. Приемайте 
с много вода (1 или 2 чаши), за да може субстанцията да достигне до 
стомаха. Не превишавайте препоръчителните дози за деня. 

Нето тегло: 2 x 103,5 г , 180 обвити таблетки

ГЛЮКОМАНАН – УБИЕЦ НА АПЕТИТА
Глюкомананът представлява диетична фибра, разтворима във вода, извлечена от растението Amorphophallus Konjac. 
Тъй като се разширява в стомаха, глюкомананът го изпълва и в резултат изпраща сигнал, че не сте гладни до центъра 
за задоволяване на глада в хипоталамуса на вашия мозък. Това спомага за намаляване броя и размера на храненията. 
Проучванията показват, че приемането на глюкоманан, съчетано с нискокалорична диета, намалява теглото на хората с 
наднормено тегло средно с 3 кг на месец. За да може глюкомананът да свърши своята работа, погрижете се да приемате 
таблетките с достатъчно количество вода.
1 Birketvedt GS. “Опит с три различни добавки с фибри за намаляване на теглото.” Med SciMonit. Януари 2005г.; 11(1): PI5-8

NUTRICODE
SLIM EXTREME

обвити таблетки

2 таблетки 
съдържат:

6 таблетки 
съдържат:

Цинк

Хром

Глюкоманан

Екстракт от Garcinia 

Cambogia

3,4 мг (34%)* 10 мг (100%)*

13 мкг (33%)* 40 мкг (100%)*
1 г 3 г

40 мг 120 мг

Благоприятен ефект има приемът 
на 3 г глюкоманан на ден на 3 дози 
всяка по 1 г (3 x 2 таблетки) с една 
или две чаши  вода преди хранене 
и като част от нискокалорична 
диета.

   ЕФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТКИ – С ВКУС НА ГРОЗДЕ
Перфектното допълнение към диетата: внимателно подбран комплекс 
от витамини и минерали, важни за поддържането на красива кожа. 
Витамин С подпомага формирането на колаген, който е необходим за 
нормалното функциониране на кожата. Биотинът се грижи за правилния 
метаболизъм на енергията и макрохранителните вещества, заедно с 
витамин В2, който поддържа здравословния тен на лицето. Медта 
отговаря за поддържане на здравословния цвят на кожата, както и на 
косата. Калцият оказва влияние върху правилното функциониране на 
стомашните ензими.

Състав: регулатор на киселинността: лимонена киселина, калциев 
карбонат, калиев цитрат, магнезиев карбонат, регулатор на 
киселинността: натриеви карбонати, калиев бикарбонат, набъбващ 
агент: сорбитоли, L-аскорбинова киселина (витамин C), подсладител: 
цикламати, малтодекстрин, аромат, подсладители: аспартам и ацесулфам 
К, пиридоксин хидрохлорид (витамин В6), меден (II) сулфат, рибофлавин 
5'-натриев фосфат (витамин В2), тиамин мононитрат (Витамин В1), 
подсладители: неохесперидин дихидрохалкон, цианокобаламин 
(Витамин В12),  птероилмоноглутамова киселина (фолиева киселина), 
D-биотин.
· Съдържа подсладители.
· Съдържа източник на фенилаланин.

Нето тегло: 2 х 67,5 г
2 х 15 ефервесцентни таблетки

Начин на употреба: Разтворете 1 
таблетка дневно в чаша (200 мл) вода. 
Пийте преди хранене. Не превишавайте 
препоръчителните дози за деня. Продуктът 
е предназначен за младежи и възрастни. 
Подходящ е за вегетарианци и вегани.

* NVR – % от референтната 
стойност за хранителен прием

NUTRICODE
SLIM EXTREME

ефервесцентни 
таблетки

1 таблетка  
(4500 мг) 
съдържа:

Биотин
Витамин B6

Тиамин
Рибофлавин

Фолиева киселина
Витамин C

Витамин B12
Мед

Калций
Магнезий

Калий

75 мкг (150%)*
1 мг (71%)*

0,7 мг (64%)*
0,8 мг (57%)*

100 мкг (50%)*
30 мг (38%)*

0,5 мкг (20%)*
0,5 мг (50%)*
267 мг (33%)*
100 мг (27%)*
300 мг (15%)*

Важна информация: Съществува риск от задавяне при хора, които срещат трудности 
при преглъщане или при приемане с недостатъчно количество течност. Продуктът е 
предназначен за младежи и възрастни. Подходящ за вегетарианци и вегани.
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VITALITY BOOST 
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА - ЕНЕРГИЯ

Комбинация от перфектно подбрани съставки, които оказват влияние върху прилива на физическа и психическа енергия през 
целия ден. В същото време съставките на Vitality Boost (желязо, магнезий, калций и екстракт от черен пипер, който съдържа 
пиперин), чрез ускоряване на метаболизма, помагат за отпускане през нощта и в резултат на това увеличават енергията през 
деня.

ДОБЪР РИТЪМ НА ЖИВОТ
Погрижете се за циркадния ритъм на вашето тяло. 
От 22:00 ч. до 2:00 ч., по време на фазата на дълбок 
сън, тялото ви се регенерира и възстановява своята 
жизненост. Това е скъпоценно време на усилена 
биологична активност. Въпреки това, неподходящият 
начин на живот, нередовната почивка и използването 
на изкуствено осветление отслабват ритъма на вашето 
тяло, което може да доведе до смущения в съня.

ПОМИСЛЕТЕ КАКВО МОЖЕТЕ ДА 
ПОСТИГНЕТЕ, АКО ИМАХТЕ ПОВЕЧЕ 

ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ!
Сменете чехлите със спортни обувки, кажете сбогом 

на дивана и изведете децата си в парка.

NUTRICODE VITALITY BOOST  
ще ви помогне да го направите!

    ДНЕВНИ ТЕЧНИ САШЕТА – С ВКУС НА ПОРТОКАЛ
Вашата дневна доза енергия. Ниацинът, пантотеновата киселина и рибофлавинът, допълнително подсилени с кофеин, 
допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. Пантотеновата киселина допълнително влияе на мозъчната 
активност. Витамините от група В поддържат нормалния енергиен метаболизъм (тиамин, рибофлавин), грижат се за 
нервната система (рибофлавин, витамин В6) и спомагат за поддържане на подходящите мозъчни функции (биотин, витамин 
В6). Тиаминът е отговорен за нормалното функциониране на сърцето. Витамин Е допринася за защитата на клетките от 
оксидативен стрес.

    Вашата дневна доза енергия за тялото и ума 
    Подобрява жизнената активност

Комбинация от перфектно подбрани съставки, 
които оказват влияние върху прилива на физическа 
и психическа енергия през целия ден и върху съня 
през нощта.



NUTRICODE | 15  

Състав: вода, концентрат от портокалов сок, екстракт от гуарана, 
екстракт от зелен чай, кофеин, антиоксидант: аскорбинова киселина, 
сгъстяващ агент: ксантанова смола, DL-алфа токоферил ацетат (витамин 
Е), аромати, никотин амид (ниацин), консерванти: калиев сорбат и натриев 
бензоат, калциев D-пантотенат (пантотенова киселина), пиридоксин 
хидрохлорид (витамин В6), рибофлавин 5'-натриев фосфат (витамин В2), 
фолиева киселина, подслаждащи вещества: сукралоза и неохесперидин 
DC, тиамин мононитрат (витамин В1), цианокобаламин (Витамин В12), 
D-биотин.
· Съдържа подсладители.
· Съдържа кофеин (50 мг/саше);  
не се препоръчва за употреба от деца и бременни жени.

Начин на употреба: Приемайте съдържанието на 1 саше дневно. Не 
превишавайте препоръчителните дози за деня. Продуктът е предназначен 
за младежи и възрастни. Подходящ за вегетарианци и вегани.

Нето тегло: 300 г
30 сашета

Състав: калциев фосфат, набъбващ 
агент: микрокристална целулоза, 
магнезиев оксид, L-аскорбинова 
киселина (витамин С), DL-алфа 
токоферил ацетат (витамин Е), калиев 
йодид, никотин амид (ниацин), железен 
(II) сулфат, цинков сулфат , антислепващ 
агент: силициев диоксид и магнезиеви 
соли на мастни киселини, натриев 
молибдат (VI), екстракт от черен пипер, 
калциев D-пантотенат (пантотенова 
киселина), натриев селенит (IV), хромов 
(III) хлорид, пиридоксин хидрохлорид 
(витамин В6), рибофлавин 5'-натриев 
фосфат (витамин В2), фолиева киселина, 
меден сулфат, тиамин мононитрат 
(витамин В1), холекалциферол (витамин 
D), манганов сулфат, цианокобаламин 
(витамин В12), филохинон (витамин 
К), D- биотин, обвивка (сгъстители: 
хидроксипропилметилцелулоза и 
хидроксипропилцелулоза, набъбващ 
агент: целулоза, втвърдяващ агент: талк, 
антислепващ агент: мастни киселини, 
оцветители: Е171 и Е172).

Нето тегло: 48 г
60 обвити таблетки

* NVR – % от референтната 
стойност за хранителен прием
NE – еквивалент на ниацин
α-TE – еквивалент на алфа-
токоферол

NUTRICODE 
VITALITY 

BOOST 
дневни сашета

8 мг NE (50%)*
6мг α-TE (50%)*

3 мг (50%)*
0,7 мг (50%)*
0,7 мг (50%)*

0,55 мг (50%)*
100 мкг (50%)*
25 мкг (50%)*

1,25 мкг (50%)*
50 мг

50 мг

50 мг

NUTRICODE 
VITALITY 

BOOST 
вечерни  
таблетки

2 таблетки 
съдържат:

    ВЕЧЕРНИ ТАБЛЕТКИ
Богат източник на витамини и минерали, 
които засилват метаболизма през нощта, за да 
ви помогнат да работите по-ефективно през 
деня. Хромът допринася за поддържането на 
нормални нива на кръвната захар и осигурява 
нормалната обмяна на макрохранителни 
вещества. Магнезият подпомага електролитния 
баланс. Селенът се грижи за имунната 
система и помага за защитата на клетките 
от оксидативен стрес. Желязото участва в 
нормалния транспорт на кислорода в тялото. 
Медта допринася за нормалния енергиен 
метаболизъм. Цинкът спомага за правилния 
метаболизъм на въглехидратите и мастните 
киселини, докато пиперинът от черен пипер 
поддържа храносмилането и усвояването на 
хранителни вещества.

Витамин C
Ниацин

Витамин E
Пантотенова киселина

Витамин B6
Рибофлавин

Тиамин
Фолиева киселина

Биотин
Витамин D

Витамин B12
Витамин K

Мед
Йод

Молибден
Хром

Желязо
Цинк
Селен

Магнезий
Калций
Манган
Фосфор

Екстракт от черен 
пипер

80 мг (100%)*
16 мг NE (100%)*

12 мг α-TE (100%)*
6 мг (100%)*

1,4 мг (100%)*
1,4 мг (100%)*
1,1 мг (100%)*

200 мкг (100%)*
50 мкг (100%)*
5 мкг (100%)*

2,5 мкг (100%)*
37,5 мкг (50%)*

1 мг (100%)*
150 мкг (100%)*
50 мкг (100%)*
40 мкг (100%)*

7 мг (50%)*
5 мг (50%)*

27,5 мкг (50%)*
100 мг (27%)*
200 мг (25%)*
0,5 мг (25%)*
125 мг (18%)*

5 мг

Начин на употреба: 
Приемайте по 2 
таблетки на вечер. 
Приемайте с вода. 
Не превишавайте 
препоръчителните 
дози за деня. 
Продуктът е 
предназначен за 
младежи и възрастни.

1 саше съдържа:

Ниацин
Витамин E

Пантотенова 
киселина

Витамин B6
Рибофлавин

Тиамин
Фолиева киселина

Биотин
Витамин B12

Кофеин
Екстракт от зелен чай

Екстракт от гуарана

* NVR – % от референтната стойност  
за хранителен прием
NE – еквивалент на ниацин
α-TE – еквивалент на алфа-токоферол
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IMMUNO
 

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА - СТИМУЛАНТ НА ИМУННАТА 
СИСТЕМА

100% натурален витамин С от ацерола 

НАТУРАЛЕН 
СТИМУЛАНТ НА 
ИМУННАТА СИСТЕМА
Витамин С е известен от години, но по настоящем 
изживява ренесанс, който е в резултат на 
последните проучвания не само за влиянието 
на този витамин върху нашата имунна система, 
но и за използването му при много заболявания. 
Не позволявайте на повтарящите се настинки да 
поставят бариера пред вас! Вземете вашата доза 
здраве директно от природата!

   ПАСТИЛИ – С ВКУС НА АЦЕРОЛА И ЧЕРЕША
Витамин C се извлича от натуралния плод на растението ацерола, познато още като барбадоска вишна (Barbados cherry) . Тя 
е супер плод, който съдържа 30 пъти повече витамин C от лимона. Шипката от своя страна е също богата на биофлавоноиди, 
които представляват естествен антиоксидант. Редовното приемане на витамин C подсилва имунитета, особено при 
занимаващите се със спорт и на упражняващите физически труд. Има благоприятен ефект върху зъбите, кожата, костите и 
нервната система, като също предпазва клетките от окислителния стрес.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ... 
Биофлавоноидите са изключително ценни съставки, съдържащи се главно в кората 
на плодовете. Те не са витамини, но някои често са обозначавани като витамин P. 
Биофлавоноидите образуват група от естествени антиоксиданти и могат да бъдат 
открити например в плодовете на шипката.

Нето тегло: 72 г
60 пастила

Състав: подсладители: изомалт, екстракт от 
плодове на ацерола (стандартизирани до 25% 
от съдържанието на витамин С) (Malpighia glabra 
L.), прахообразна шипка (Rosa canina L.), прах от 
сок на червено цвекло, аромати, антислепващ 
агент: магнезиеви соли на мастни киселини, 
подсладител: стевиол гликозиди.
   Съдържа подсладители.

Начин на употреба: Приемайте 
по два пастила на ден. Смучете 
ги бавно. Не превишавайте 
препоръчителните дози за деня. 
Продуктът е предназначен за 
младежи и възрастни. Подходящ 
е за вегетарианци и вегани. 
Прекомерната консумация може 
да предизвика слабителен ефект.

640 мг

160 мг (200%)*

160 мг

Екстракт от плод на 
ацерола, витамин C

Шипка на прах

NUTRICODE
IMMUNO
пастили

2 пастила 
съдържат:

* NVR – % от референтната стойност 
за хранителен прием
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HAIR SKIN NAILS
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА-

ЗА КОСАТА, ЗА КОЖАТА, ЗА НОКТИТЕ

       професионална формула за красота 
      екстракт от нар

Искате да имате 
красива, безупречна 
кожа отново! 
Сдобийте се със 
здрави и силни нокти! 
Насладете се на 
блестяща, разкошна 
коса!

    КОСА КОЖА НОКТИ
Перфектно съчетание от съставки за силна и блестяща коса, кадифена кожа и здрави нокти. Професионалната формула 
за красота съдържа мед, която влияе благотворно върху цвета на косата, желязо, което подпомага пренасянето на 
кислород в организма и се грижи за деленето на клетките, цинк, който осигурява градивни блокове за растежа на здрави 
нокти, както и витамин Е и екстракт от нар. Комплексът е обогатен с бирена мая, витамини Α, Β2, Β6, Β12 и C, както и с 
биотин и аминокиселини, които имат благоприятен ефект върху косата, кожата и ноктите.

ПОЛЕЗНИТЕ СЕРНИ АМИНОКИСЕЛИНИ 
Метионинът и цистеинът са серни аминокиселини, които се съдържат 
в бирената мая. Те са основни съставки на кератина – естествен 
протеин, присъстващ в кожата, косата и ноктите. Комбинацията от 
метионин, цистеин и професионалната формула за красота, която 
включва екстракт от нар с антиоксидантни свойства, е истински 
еликсир за вашата красота!

Състав: набъбващ агент: микрокристална целулоза, сушени дрожди (съдържащи глутен), екстракт от нар, L-аскорбинова 
киселина (витамин С), желeзен (П) фумарат, цинков цитрат, DL-алфа токоферил ацетат (витамин Е), L-цистеин, L-
метионин, никотин амид (ниацин), антислепващ агент: магнезиеви соли на мастни киселини, ретинил ацетат (витамин А), 
цианокобаламин (витамин В12), меден (II) сулфат, рибофлавин (витамин В2), тиамин мононитрат (витамин В1), пиридоксин 
хидрохлорид (витамин В6), холекалциферол (витамин D), D-биотин, покритие (сгъстители: хидроксипропилметилцелулоза 
и хидроксипропилцелулоза, набъбващ агент: целулоза, антислепващ агент: мастни киселини, сгъстител: талк, оцветители: 
E171 и E172, ябълка, касис и концентрат от репички).

Начин на употреба: Приемайте по 1 таблетка 
дневно. Приемайте с вода. Не превишавайте 
препоръчителните дози за деня. Продуктът е 
предназначен за младежи и възрастни. 

Нето тегло: 44,8 г
56 обвити таблетки

* NVR – % от референтната стойност 
за хранителен прием

α-TE – еквивалент на алфа-токоферол
NE – еквивалент на ниацин

RE – еквивалент на ретинол

NUTRICODE
HAIR SKIN NAILS

таблетки

1 таблетка  
(800 мг)  

съдържа:

Рибофлавин
Тиамин

Витамин C
Витамин B12
Витамин B6
Витамин E

Ниацин
Витамин A
Витамин D

Биотин
Желязо

Цинк
Мед

L-цистеин
L-метионин

Сушени дрожди
Екстракт от нар

1,6 мг (114%)*
1,2 мг (109%)*
80 мг (100%)*
2,5 мг (100%)*
1,2 мг (86%)*

10 мг α-TE (83%)*
10 мг NE (63%)*
450 мг RE (56%)*

1.25 мг (25%)*
10 мг (20%)*

20 мг (143%)*
10 мг (100%)*
1 мг (100%)*

30 мг
30 мг

100 мг
100 мг



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

РЕЦЕПТИ

BLOG

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 
ИНДЕКСА BMR

ПРОГРАМА ЗА 
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

1. Посетете nutricode.fmworld.com

2. Информирайте се за хранителните добавки.

4. Обърнете внимание на съветите, съдържащи се в блога!

5. Възползвайте се от лесните, вкусни и здравословни 
рецепти.

6. Информирайте се как в рамките на 10 стъпки можете да се 
сдобиете със здравословен живот, изпълнен с радост.

7. Заедно е по-лесно да направим нещо за вас! Поканете и 
предизвикайте приятелите си, за да постигнете целите си по 
по-приятен начин.

3. Изчислете скоростта на базовия си метаболизъм (BMR – 
basal metabolic rate) с помощта на личните си данни и след 
това въведете уникалната си парола, която се намира отзад на 
кутията си с хранителната добавка.

След 5 минути ще получите личната си хранителна програма на 
имейла си.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
√ Предназначение: пълноценна диета 
с витамини, микроелементи или други 
вещества, които притежават хранителни или 
други ползи за психическото здраве.

√ Не лекуват болести, но ги предотвратяват.

√ За здрави хора. Имат подхранваща 
функция или поддържат организъм, който 
функционира нормално.

√ Продават се под формата на капсули, 
таблетки, хапчета, разтворими прахчета, 
течни ампули, капки в шишенца с капкомер 
и други подобни варианти в течна или 
прахообразна форма, за да могат да се 
приемат в малки измерени количества.

√ Приемат се през устата.

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ
√ Предназначение: Профилактика на 
болестите, помагат за подобряване на 
съществуващото патологично състояние, 
диагностицирайки състояния на организма 
които показват вероятни заболявания на 
организма, възстановяване, подобряване 
и промяна на физиологичните функции на 
тялото чрез фармацевтична, имунологична 
или метаболична активност.

√ Лекуват болести. Предотвратяват 
развитието им, блокират причините или 
симптомите за болестите.

√ За болни хора, на които организмът се 
нуждае от възстановяване, подобряване 
или изменение на психологическите 
функции. Както и за хора, нуждаещи се от 
диагностициране.

√ Продават се под формата на таблетки, 
разтворими таблетки, ефервесцентни 
таблетки, капсули, гранули, прахчета за 
прием през устата, сиропи, микрокапсули, 
ампули, флакони, свещички, спрейове,  
кремове за мазане, гелове и лепенки.

√ Приемат се през устата, под езика, чрез 
инжекции, вътрешномускулно, ректално, 
инхаланти или чрез кожата.

NUTRICODE ви предлага 24-часова  
помощ чрез уебсайта си, който беше  
създаден специално за вас!

ХРАНИТЕЛНИ 
ДОБАВКИ

ЛЕКАРСТВА

24 часа в денонощието

НЕ ГУБИ ВРЕМЕ

изтегляйки приложението на NUTRICODE за 
мобилни телефони

ПОЛУЧЕТЕ ВАШАТА ЛИЧНА
ХРАНИТЕЛНА И ФИТНЕС ПРОГРАМА



Специалистите
отговарят!

Какво е специалното при хранителните добавки Nutricode?
Това, с което се отличават нашите хранителни добавки, са техният уникален състав и система.  Нашите специалисти създадоха 
5 програми, включващи 3 иновативни и обхватни системи от добавки. Действащи през деня и дори през нощта, нашите 
хранителни добавки се грижат по-добре за вашите тела. Програмите се допълват взаимно, т.е. добавката Inner Balance трябва 
да се взема преди добавката Slim Extreme, подготвяйки тялото за загуба на тегло, или преди Vitality Boost, за възстановяване 
на жизнеността на тялото. Нашата тайна е уникалната рецепта на нашите системи за добавки. Ние използвахме последните 
технологии, черпейки както от богатството на природата, така и от знанията на най-добрите специалисти. Всеки комплект 
хранителни добавки Nutricode е оптимална комбинация от съставки, предназначена да удовлетвори нуждите на организма. 
Те ще ви помогнат да се погрижите за тялото си на клетъчно ниво, което на свой ред ще доведедо подобряване на вашето 
физическо и психическо здраве. Нашето предимство е също и система от поддръжка в преследване на целите ви под формата 
на уебсайт и приложение за мобилни телефони. Те съдържат база информация, както и интересен блог. В допълнение сме 
подготвили рецепти за вкусни и здравословни ястия и вие можете да свалите пълни диетични планове, да изпълнявате 
комплекси от упражнения и дори да проследявате хода на изпълнение на поставената от вас цел – мечтаното тегло. Повече 
информация можете да намерите на nutricode.fmworld.com.

Съществува ли разлика между хранителните добавки на фирмата ни и подобни продукти на други фирми?
Хранителните добавки на нашата фирма са с уникален състав, който винаги се различава от останалите хранителни добавки 
на пазара с поне една съставка. Този състав, който се подбира от нашите специалисти, съдържа идеалната доза витамини, 
микроелементи и други съставки с цел постигане на най-добри резултати. Друга разлика е, че те могат да се комбинират в 
системи за постигане на най-добрите възможни резултати.

Какви хора (с какви здравословни проблеми) не могат да вземат хранителни добавки? Могат ли хранителните 
добавки да се вземат от хора, страдащи от хронични болести като напр. диабет, хипотиреоидизъм, 
хипертиреоидизъм?  
Хранителните добавки са хранителни продукти, така че по дефиниция са безопасни. Все пак, всичко зависи от състава на 
добавката и съпътстващото лечение. Ние винаги включваме информация, която е важна за потребителя, върху пакета. 
Тя включва информация когато е необходимо да се обърне внимание при употребата на добавката, относно състава й и 
дали съдържа подсладители. Ако имате колебания, винаги трябва да се консултирате с лекаря си. 

С кои лекарства не трябва да се комбинират хранителните добавки?
Не съществува някакво просто правило – всичко зависи от състава на добавката. В случая със Slim Extreme, съдържащите 
се в нея фибри, си взаимодействат с приемането на някои лекарства, включително с контрацептиви. Следователно, първо 
трябва да вземете лекарствата си и след това, след 20-30 минути, таблетките с глюкоманан.  Препоръчва се внимание при 
приема на витамин С при хора със склонност към образуване на камъни в бъбреците. С добавките не трябва да се приемат 
антибиотици: антибиотиците трябва да се приемат между дозите на антибиотика, което важи и в случаите с прясно мляко, 
кисело мляко и други продукти, които влияят върху действието на тези лекарства. Ако имате колебания, трябва да се 
консултирате с лекаря си.

За повече информация, посетете уебстраницата ни посветена на продуктите Nutricode: www.nutricode.fmworld.com.

Допълнителна информация:
Хранителните добавки не трябва да заместват правилното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. 
Комплексите не могат да се използват като заместител на разнообразната диета. Ако сте бременна, кърмите, вземате 
някакво лекарство или сте под лекарско наблюдение, преди да започнете употребата им се консултирайте с лекар. 
Прекъснете употребата и се консултирайте с лекар, ако забележите нежелани странични реакции. Съхранявайте извън 
обсега на деца. Съхранявайте на хладно и сухо място. Не употребявайте ако запечатващата лента под капачката е счупена 
или липсва. Запомнете: винаги четете етикета!



Желаете лесно и бързо, а преди всичко и здравословно да свалите излишните килограми?

Желаете здрави и твърди нокти, блестяща и впечатляваща коса, безупречна кожа?

Желаете да имате засилен имунитет, да заздравите зъбите, кожата, костите и нервната  
си система по 100% естествен начин?

Консумирате киселинни храни като например захар, алкохол, кафе, преработени храни?

Често чувствате тялото си тежко и имате лошо настроение и главоболие?

Затруднявате се да съчетавате работата си и хобито си в рамките на денонощието?

Събуждате се с чувство за умора, нямате енергия след работа?

Как Ви се струва факта, че само в 1 драже ще откриете най-необходимото за здравето на децата Ви?

Затруднявате се да заспите и не знаете къде да намерете решението за това ?

Имате нужда от допълнителна енергия в забързаните темпове на живот?

Ако отговорихте с ДА на някои от горните въпроси,
тогава продуктите NUTRICODE са това, което търсите!  

www. nutricode.fmworld.com


