
Komplexný výživový doplnok

Prispieva k správnej
kognitívnej funkcii

a k správnej látkovej 
premene dôležitej 
pre tvorbu energie. 

Pomáha pri správnom
fungovaní nervového

systému. 

Udržiava zdravú pokožku. 

Prispieva k správnej tvorbe 
hormónov štítnej žľazy.

UPOZORNENIE: 

Nevhodné pre deti, tehotné  
a dojčiace ženy. Uchovávajte 
na suchom mieste pri teplote 
do 25 °C, v dobre uzatvorenom 
obale, mimo dosahu malých 
detí. Výrobok chráňte pred 
mrazom, priamym slnečným 
žiarením a sálavým teplom. 
Ustanovená odporučená den- 
ná dávka sa nesmie pre- 
siahnuť. Výživový doplnok sa 
nesmie používať ako náhrada 
rozmanitej stravy.

ZLOŽENIE V 1 KAPSULE: 

Tekvicový olej 207,5 mg, čias-
točne hydrogenovaný sójový 
olej 100 mg, Sigesbeckia orien- 
talis L., extrakt z vňate 100 mg, 
vápnik (Aquamin F) 16 mg,  
chaluha bublinatá extrakt (Fu-
cus vesiculosus) 15 mg (zod-
povedá obsahu jódu 75 µg), 
čepelatka japonská extrakt 
(Saccharina japonica) 7,5 mg 
(zodpovedá obsahu jódu  
75 µg), oxid kremičitý koloidný 
10 mg, sójový lecitín 10 mg. 

Obal: hovädzia želatína 132 
mg, glycerol 64,5 mg, čistená 
voda 22 mg, pigment červený 
E172 (oxid železa), farbivo 
Carmine E120.

VÝROBCA:

ALAGENEX life s.r.o.
Radlinského 10
920 01 Hlohovec, SK
alagenex.com

VYROBENÉ 
NA SLOVENSKU

Zloženie/
účinné látky 

Tekvicový olej

Sigesbeckia orientalis L., 
extrakt z vňate

Vápnik (Aquamin 
F 32 % vápnika)

Jód (chaluha bublinatá 
extrakt Fucus vesiculosus/
 čepelatka japonská extrakt 
Saccharina japonica)

% NRV*

-

-

2 %

100 %

v 1 kapsule,
v 1 dennej dávke

207,5 mg

100 mg

16 mg

150 µg

* Podiel denného referenčného príjmu vitamínov a minerálov pre dospelých.

Vita JÓD

      1/24 h

ODPORÚČANÉ  
DÁVKOVANIE: 

1 mäkká kapsula denne.



Objavte naše ďalšie produkty Alfa Omega výživové doplnky (Brain, Eyes, Energy,  
PH balance, Dreams), Alfa Omega Vita (Vita D, Vita C, Vita B) a zubnú pastu Aladent.

Náš príbeh

Vyskúšajte Alaskin

Účinne regeneruje kožu – mi-
moriadne rýchlo obnovuje 
poškodené alebo opotrebo-
vané tkanivo. Jedinečný gél 
obsahuje alaptid, biologicky 
aktívnu látku, ktorá stimuluje 
rast zdravých buniek a har-
monizuje účinky jednotlivých 
zložiek.

PRVÁ POMOC
PRE VAŠU KOŽU

Používa sa na popáleniny, 
poranenia, poštípania, opa-
ry, jazvy po chirurgických 
zákrokoch, rosaceu, vredy 
predkolenia (bércové vredy), 
ekzémy, preležaniny.

Sme tím ľudí, ktorí vytvárajú originálne receptúry v oblasti kozmetiky a výživových do-
plnkov. Pri výrobe našich produktov venujeme pozornosť aj tomu najmenšiemu detailu 
a stále hľadáme cestu, ako sa zlepšovať a ponúkať niečo unikátne. Vďaka lekárom, ved-
com, inštitúciám a nekonečnému testovaniu sa nám podarilo prísť na koreň najop-
timálnejším kombináciám látok, ktoré sa navzájom podporujú a umocňujú efekt re-
generácie organizmu. Budeme vám prinášať vitamínové komplexy, regeneračné gély, 
kozmetiku a ďalšie produkty, o ktorých môžeme smelo povedať, že budú alfou a omegou 
vášho zdravia. Pretože to, čo robíme, je jednoducho alfa a omega nášho zdravia a života.

ALFA OMEGA tím

alfaomegazdravia.sk


