
Хранителна добавка ”Виталит - С”  
 

Виталит – С съдържа витамин С и натурални съединения на калция и силиция, които 

имат естествената способност да свързват и извеждат от организма нитрозамините 

/канцерогенни вещества, които се образуват по време на консервиране на храните, 

пържене, пушене и използване на нитратна сол/. Нитрозамините са съединения, които 

са в основата на покачващия се брой случаи на рак на стомаха и панкреаса.  

 

Природната структура на съставките на добавката обуславя свързването на свободните 

радикали и извеждането им от организма.  

 

Притежава силни абсорбиращи свойства на радиоактивни елементи /цезий 134, цезий 

137, стронций/, тежки метали /живак, кадмий, олово, цинк, хром/.  

Тежките метали са една от причините за поява на аутизъм, Алцхаймер, деменция и др. 

 

Виталит – С оказва благоприятен ефект върху естествените защитни механизми на 

имунната система и подпомага оптималното протичане на процесите на отстраняване 

на патогенните вируси и бактерии, както и паразитни гъбички, които потискат 

нормалната й функция и синтеза на хормони. 

Изразява се в благоприятен ефект върху проявите на алергия.  

 

Добавката подпомага поддържането на нормалния киселинно – алкален баланс, което е 

от особено значение, поради съвременния начин на хранене, който води до повишена 

киселинност в организма.  

 

Виталит – С благоприятства естествените процеси на извеждане на амониевите 

съединения получени в резултат на клетъчния метаболизъм като постига поддържането 

на здравето на клетъчно ниво.  

 

Подпомага по лесен и естествен начин нормалните процеси на регулиране на 

биохимичния баланс в организма и благоприятства естествените процеси на изхвърляне 

на отпадните продукти от обмяната на веществата, функцията на черния дроб, 

отделянето на песъчинки и камъни от бъбреците и жлъчния мехур.  

 

Подпомага устойчивостта на стрес, лесното заспиване и поддържането на нормалните 

нива на кръвното налягане. 

 

Продуктът е подходящ за спортуващи, като благоприятства естествените процеси на 

отстраняване на млечната киселина и съответно бързото възстановяване на мускулите.  

 

Препоръчвана доза за дневен прием:  
Приемайте по 1 капсула 3 пъти дневно с вода по време на хранене и след хранене. Няма 

установени отрицателни ефекти. Нежелан страничен ефект може да бъде лека 

дехидратация, поради което е необходимо да се приема достатъчно количество вода по 

време на приема на добавка – 2-3 литра, което улеснява естествените процеси на 

циркулация на кристалните структури в организма и отделянето на отпадните продукти 

от метаболизма /шлаки и др./  

Да не се приема от деца под 12 г. възраст. 

Максимална продължителност на прием: 3 месеца.  

Подходящо за вегетарианци и вегани. Продуктът не съдържа мая. Не съдържа глутен! 



Да се съхранява на хладно, тъмно и сухо място, недостъпно за малки деца. Затваряйте 

контейнера плътно след употреба. 

Хранителната добавка не е заместител на разнообразното и балансирано хранене. 

Този продукт не може да се използва за превенция или лечение на заболяване. 


