
MULTIVITAMIN
–MAN

✔ Potřebujete dodat tělu prospěšné 

vitamíny a minerály?

✔ Posílit nebo podpořit přirozenou 

imunitu a vitalitu?

✔ Snížit míru únavu a vyčerpání?

✔ Posílit psychické a neurologické 

funkce?

✔ Podpořit energetický 

metabolismus?

✔ Udržet si zdravé kosti, svaly 

a zrak?

Komplex vitamínů a minerálů navržený speciálně pro potřeby mužů

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

 246 052 946, po-pá 9-16:30

 NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2

 info@novaxnaturpharma.cz

 www.novaxnaturpharma.cz

Doplněk stravy. Toto není léčivý přípravek! Dodržujte dávkování uvedené na obale. Přípravek není určen jako 

náhrada pestré stravy.



Co je dobré vědět?
V životě každého muže se vyskytují období, která si vyžadují zvýšený příjem vitamínů a minerálů. 

V posledních letech jsou na muže kladeny stále vyšší nároky, ať už v práci nebo v osobním životě. 

Neustálé pracovní tempo a vytížení se může projevit stresem, vyčerpáním nebo zhoršením celkového 

fyzického i psychického stavu. Špatná nálada, nedostatek energie nebo dokonce deprese – i to mohou 

být příznaky nízké hladiny vitamínů a minerálů. 

Předcházení
Lidský organismus je neuvěřitelně složitý systém a k tomu, aby správně fungoval, potřebuje celou řadu 

důležitých látek, především vitamínů a minerálů. Vitamíny v lidském organismu plní celou řadu důležitých 

funkcí: podílejí se na metabolismu bílkovin, tuků a cukrů, jsou nezbytné pro správné fungování tělesných 

funkcí, pro výstavbu nových tkání, podporují správnou funkci imunitního systému, fungují jako preventivní 

opatření proti některým onemocněním (a zároveň jako podpůrná péče v průběhu některých onemocnění).

Minerální látky, podobně jako vitaminy, jsou nezbytnou součástí naší výživy. Ačkoliv jsou v lidském těle 

zastoupeny pouze v malém množství, tvoří nepostradatelnou složku pro správné fungování celého organismu. 

Lidské tělo si je neumí samo vytvořit a do organismu se dostávají pomocí přijaté potravy a vody. Minerály 

se podílejí na výstavbě a růstu tělesných tkání, na metabolismu, jsou důležité pro vedení nervových vzruchů 

a podstatné pro tvorbu hormonů, zajišťují činnost tělesných funkcí jako je rozmnožování, zažívání a vylučování.

Vyživující složky
Je doporučováno během užívání kvalitních doplňků stravy eliminovat alkohol, cigarety, a zároveň 

zkvalitnit jídelníček a pitný režim. Všechny vyživující složky doplňku stravy MULTIVITAMIN–MAN 

mají výrazně vyšší šanci projevit své účinky během kratší doby při dodržení zdravé životosprávy.

Ribofl avin přispívá k:

✔  zachování normálního energetického metabolismu

✔  udržení normálního stavu pokožky 

✔  udržení normálního stavu zraku

Vitamin B12 přispívá k:

✔  normální funkci imunitního systému 

✔  normální činnosti nervové soustavy

Vitamin D přispívá k:

✔  udržení normální funkce imunitního systému

✔  vstřebávání a využití vápníku z potravy

Vitamin C přispívá k:

✔  snížení míry únavy a vyčerpání

✔  normální psychické činnosti

Vitamin E přispívá k:

✔  ochraně buněk před oxidačním poškozením

Vápník přispívá k:

✔  udržení zdravých kostí a zubů

Železo přispívá k:

✔  tvorbě červených krvinek a hemoglobinu

Selen přispívá k:

✔  normální spermatogenezi

Mangan přispívá k:

✔  udržení zdravého stavu kostí

Zinek přispívá k:

✔  metabolismu mastných kyselin

✔  pozitivnímu vlivu na normální kognitivní funkce

Je dobré vědět, že…

Vitaminy a minerály jsou pro správné fungování našeho organismu naprosto nepostradatelné.

IMUNITA • VITALITA • PSYCHICKÁ CINNOST

Multivitamin-Man obsahuje: Hořčík, Vápník, Vitamin C, Železo, Zinek, Vitamin E, Mangan, 

Niacin, Vitamin D, Selen, Kyselina listová, Vitamin B12, Ribofl avin a Vitamin B6


