
Plusssz 100% Мультивітамін + Залізо - спеціальний препарат, що містить комплекс з 10 найважливіших 
вітамінів, котрі забезпечують 100% добової норми поживних речовин для дорослих в 1 таблетці.  
Додатково, містить необхідне організмові залізо, яке бере участь в утворенні еритроцитів і гемоглобіну.

Plusssz 100% Мультивітамін Комплекс для Жінок - спеціальний препарат, що містить інгредієнти 
натурального походження: екстракт польового хвоща і екстракт кореня гуггула. Додатково, 
містить комплекс з 10 найважливіших вітамінів, котрі забезпечують 100% добової норми поживних 
речовин для дорослих в 1 таблетці, а також мінерали: цинк і селен. 

Plusssz 100% Мультивітамін Комплекс для Чоловіків - спеціальний препарат, що містить інгредієнти 
натурального походження: екстракт кореня женьшеню і екстракт падуба парагвайського. 
Додатково, містить комплекс з 10 найважливіших вітамінів, які забезпечують 100% добової норми 
поживних речовин для дорослих в 1 таблетці та мінерали такі, як цинк, марганець та селен.

Plusssz Active 100% Комплекс Енергія - спеціальний препарат, що містить рослинні екстракти: гуарана, 
бакопа, йєрба мате. Додатково, містить кофеїн, магній та комплекс з 10 найважливіших вітамінів, 
які забезпечують 100% добової норми поживних речовин для дорослих. Рекомендується особам, 
які відчувають втому та втомлюваність, а також у період підвищених фізичних і розумових навантажень.

Plusssz 100% Мультивітамін + Залізо
Шипучі таблетки з вишнево-апельсиновим смаком • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

BLOZ 3648821
EAN 5901785306941

Plusssz 100% Мультивітамін Комплекс для Жінок
Шипучі таблетки з малиново-апельсиновим смаком • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

BLOZ 3660161
EAN 5901785307016

Plusssz 100% Мультивітамін Комплекс для Чоловіків 
Шипучі таблетки з ожиново-апельсиновим смаком • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

BLOZ 3648861
EAN 5901785306965

Plusssz Active 100% Комплекс Енергія
Шипучі таблетки з фруктовим смаком • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

BLOZ 3648661
EAN 5901785307023
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(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – одна таблетка

вітамін C 80 мг 
вітамін E 12 мг 
тіамін 1,1 мг 
рибофлавін 1,4 мг 
ніацин 16 мг 
пантотенова кислота 6 мг 
вітамін B6 1,4 мг 
біотин 50 мкг 
Фолієва кислота 200 мкг
вітамін B12 2,5 мкг 
залізо 7 мг 
коензим Q10 400 мкг 
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(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – одна таблетка

вітамін C 80 мг 
вітамін E 12 мг 
тіамін 1,1 мг 
рибофлавін 1,4 мг 
ніацин 16 мг 
пантотенова кислота 6 мг 
вітамін B6 1,4 мг 
біотин 50 мкг 
фолієва кислота 200 мкг 
вітамін B12 2,5 мкг 
цинк 5 мг 
селен 27,5 мкг 
коензим Q10 400 мкг 
екстракт польового 
хвоща 50 мг 
екстракт кореня 
гуггула 50 мг 
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(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – одна таблетка

вітамін C 80 мг 
вітамін E 12 мг 
тіамін 1,1 мг 
рибофлавін 1,4 мг 
ніацин 16 мг 
пантотенова кислота 6 мг 
вітамін B6 1,4 мг 
біотин 50 мкг 
фолієва кислота 200 мкг 
вітамін B12 2,5 мкг 
цинк 5 мг 
марганець 1 мг 
селен 27,5 мкг 
коензим Q10 400 мкг 
екстракт кореня 
женьшеню 50 мг 
екстракт падуба 
парагвайського 30 мг

не стосується

не стосується

не стосується
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(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – дві таблетки

вітамін C 80 мг 
вітамін E 12 мг 
тіамін 1,1 мг 
рибофлавін 1,4 мг 
ніацин 16 мг 
пантотенова кислота 6 мг 
вітамін B6 1,4 мг 
біотин 50 мкг 
фолієва кислота 200 мкг 
вітамін B12 2,5 мкг 
магній 56,25 мг
кофеїн 200 мг 
коензим Q10 400 мкг 
екстракт гуарани 40 мг 
екстракт бакопи 
дрібнолистої 40 мг 
екстракт йєрба мате 40 мг 

не стосується
не стосується
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