
Składniki: diglicynian magnezu, kapsułka celulozowa (substancja żelująca – 
hydroksypropylometyloceluloza, woda oczyszczona, karagen, octan potasu); sprosz-
kowany liść opuncji figowej (Opuntia ficus indica), ekstrakt z nasion ostropestu 
plamistego (Silybum marianum), witamina C, olej z nasion ogórecznika lekarskiego 
(Borago officinalis) zawierający kwas gamma-linolenowy (GLA), L-metionina, L-cyste-
ina, sproszkowany korzeń eleuterokoka kolczastego (Eleutherococcus senticosus), 
sproszkowany korzeń imbiru lekarskiego (Zingiber officinale), sproszkowany korzeń 
żeń-szenia (Panax ginseng), koncentrat ryżowy, substancja przeciwzbrylająca: dwu-
tlenek krzemu, diglicynian cynku, witamina B , tiamina (witamina B ), kwas foliowy.6 1
Wytworzono w zakładzie przetwarzającym także soję, nasiona sezamu, orzeszki 
ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zboża 
zawierające gluten, łubin, mięczaki, seler, gorczycę – stąd możliwa obecność tych 
składników w produkcie......................................................................................
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 2 kapsułki dziennie. 
Przyjmij jedną kapsułkę po posiłku zanim udasz się na zabawę i drugą przed pójściem spać.

 Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) Uwagi!
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny 
dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Nie używaj produktu, jeśli brakuje zewnętrznej folii zabezpieczającej lub jest ona 
uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmujące leki, przed zastosowaniem 
preparatu powinny skonsultować się z lekarzem...................................................................

 nadwrażliwość na składniki preparatu, kobiety w ciąży                 Przeciwwskazania:
i karmiące piersią..........................................................................................

 datę podano na opakowaniu.Najlepiej spożyć przed końcem: .......... 
 produkt należy przechowywać zamknięty,   Warunki przechowywania:

w suchym i chłodnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane  
w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

®Producent: CaliVita  International, 225 Episcopal Road, Berlin, Connecticut 06037, USA
Importer: CaliProducts Kft., 1052 Budapeszt, Węgry......................................... 
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn. 

©Nr partii: podano na opakowaniu.          Copyright California Fitness Polska
      Więcej informacji o produkcie na stronie www.calivita.com.pl

#partyUp 
  Suplement diety

 60 kapsułek   Masa netto: 49,3 g
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, uzupełniający dietę w składniki aktywne 
wspomagające organizm w szybszym łagodzeniu skutków nadmiernego spożycia 
napojów alkoholowych. Ostropest plamisty wspomaga ochronę wątroby, 

1odtruwa, oczyszcza organizm.  Imbir zwiększa odporność, działa 
2antyoksydacyjne, dodaje energii.  Opuncja figowa zmniejsza objawy 

3kaca.  Żeń-szeń korzystnie wpływa na układ nerwowy, sprawność fizyczną, 
psychiczną w przypadku osłabienia, wyczerpania, zmęczenia,  odświeża umysł, 

4wzmacnia koncentrację.  Ogórecznik lekarski wspomaga funkcje 
5wydalnicze organizmu.  Cynk wspiera funkcje poznawcze, ochronę 

6komórek przed stresem oksydacyjnym, zwiększa odporność.  Magnez 
zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, wspiera układ nerwowy, prawidłowe 

7funkcje psychologiczne.  Witaminy: C, B , kwas foliowy wzmacniają 6
8odporność ; C, B , B  pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 1 6

9nerwowego ; C, B , B , kwas foliowy wspomagają funkcje psycho- 1 6
10logiczne , C, B , kwas foliowy zmniejszają uczucie zmęczenia i znu- 6

11żenia.  Skład produktu został także wzbogacony o aminokwasy L-metioninę 
i L-cysteinę.......................................................................... 
1-11 Ilość środka spożywczego i poziom jego spożycia niezbędny do uzyskania ko-  
rzystnego działania, o którym mówią oświadczenia zdrowotne -2 kapsułki dziennie.

                                                       
Magnez                                                                     
Sproszkowany liść opuncji figowej                                    
Witamina C                                                                       
Olej z nasion ogórecznika lekarskiego                                    
(zawierający kwas gamma-linolenowy - GLA)                         
Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (25-30:1)                 
(std. 80% sylimaryny)                                                        
L-metionina                                                                      
L-cysteina                                                                       
Sproszkowany korzeń eleuterokoka kolczastego              
Sproszkowany korzeń imbiru lekarskiego                          
Sproszkowany korzeń żeń-szenia                                      
Cynk                                                                              
Witamina B                                                                      6
Tiamina (witamina B )                                                        1
Kwas foliowy                                                                   

Składniki aktywne
2 kapsułki zawierają:                                                           %RWS*                                                         

* % RWS - referencyjna wartość spożycia                                                         
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