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LIVE VITAMINS 

ЛАЙВ ВИТАМИНС
УКРЕПВА ЗДРАВЕТО,  

ПОДСИЛВА ИМУНИТЕТА
хранителна добавка

30 капсули  680 mg 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Live Vitamins е комплекс от жизненоважни витамини, минерали 
и микроелементи, който съдейства за укрепване на здравето и допринася за нор-
малната функция на имунната система. Благоприятства нормалните функции на 
щитовидната жлеза и на мозъка. Подкрепя доброто зрение и поддържането на нор-
мални нива на кръвна захар и хемоглобин. Допринася за намаляването на мускулната 
умора и отпадналост. Спомага за нормалния метаболизъм на хранителните вещест-
ва в организма, което осигурява висок тонус и енергия и подкрепя нормалния рас-
теж при децата. Съдейства за поддържане здравето на косата, кожата и ноктите, 
както и на костите и зъбите. Оказва благоприятно въздействие върху половото 
здраве, особено при мъжете. Проявява антиоксидантно действие.

ДЕЙСТВИЕ: Live Vitamins е балансирана формула от витамини и минерали, специално 
подбрани за поддържане здравето и нормалните функции на жизненоважни органи и 
системи в човешкото тяло. Комплексното действие на съставките в Live Vitamins 
допринася за:

• нормалната функция на имунната система с комплекса от желязо, мед, селен, 
витамин А, витамин D, витамин В6, витамин В12 и витамин С. Допринася за под-
държане на нормалната функция на имунната система, като витамин С подкрепя 
функциите ú по време на интензивни физически упражнения и след това.

• нормалната функция на сърдечно-съдовата система с комплекса от калций, 
желязо, витамин В1, витамин В2, витамин В6, витамин В12 и витамин С. Витамин 
В1 допринася за нормалната сърдечна функция, а калцият съдейства за нормалното 
кръвосъсирване. Витамин С допринася за нормалното образуване на колаген за нор-
малната функция на кръвоносните съдове (вените). Желязото и витамините В6 и 
В12 допринасят за нормалното образуване на червени кръвни телца и хемоглобин, а 
витамин В2 за поддържането на нормалното им състояние.

• нормалното състояние на опорно-двигателния апарат с комплекса от кал-
ций, магнезий, цинк, манган, мед, витамин С и витамин D. Калцият е необходим за под-
държане на нормалното състояние на костите, а магнезий, цинк, манган и витамин D 
допринасят за поддържането му. Витамин С е особено полезен, тъй като допринася 
за образуването на колаген за нормалната функция на костите. Манганът допринася 
и за нормалното образуване на съединителна тъкан (ценно за здравето на ставите), 
а медта за поддържането на нормалното състояние на съединителната тъкан.

• добър тонус и енергия с енерджи комплекса от желязо, магнезий, витамин В2, 
витамин В6, витамин В12, витамин С. Всички съставки допринасят за намаляване 
на чувството на отпадналост и умора. Съдействат за нормалното протичане на 
метаболизма и производството на енергия.

• нормалната когнитивна функция с комплекса от йод, желязо и цинк. Другият 
комплекс от биотин, мед, йод, магнезий, витамин В1, витамин В2, витамин В6, вита-
мин В12 и витамин С допринася за нормалната функция на нервната система, като 
биотин, магнезий и витамините В1, В6, В12 и С също така подкрепят поддържането 
на нормалната психична функция. Това съдейства за нормалната функция на мозъка 
и паметта.

• поддържане на красив външен вид с комплекса от коензим Q10, витамин А, 
витамин С, витамин Е, витамин В2, биотин, цинк, селен, йод, мед. Те допринасят за 
поддържането на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за нормал-
ната пигментация на кожата, а витамин С за нормалното образуване на колаген за 
нормалната функция на кожата. Биотин, селен и цинк допринасят за поддържане 
на нормалното състояние на косата, а селен и цинк за нормалното състояние на 
ноктите. Допълнителна подкрепа за красивия външен вид е и антиоксидантното 
действие на комплекса от мед, манган, селен, цинк и витамините В2, С и Е.

• нормалното зрение с комплекс от цинк, биотин, витамин А и витамин В2. Цин-
кът заедно с витамините А и В2 допринасят за поддържането на нормално зрение. 
Тези два витамина плюс биотин подпомагат нормалното състояние на лигавиците.

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА КАПСУЛИРАНЕ LICAPS™
Live Vitamins е произведен във Франция по патентована технология LICAPS™ за вла-
гане на течни екстракти в твърди желатинови капсули. При този процес се елими-
нира термичната обработка на активното вещество. Това позволява да се запазят 
полезните му свойства в максимална степен и гарантира бързото и пълното му 
усвояване от организма.

Желатиновите капсули LICAPS™ са:
без разтворители;
без консерванти;
без глутен;
без захар;
без ГМО.

EN
LIVE VITAMINS

IMPROVES HEALTH, 
STRENGTHENS THE IMMUNE SYSTEM

dietary supplement
30 capsules  680 mg 

 
INDICATIONS: Live Vitamins is a complex of vital vitamins, minerals and microelements 
meant to promote good health and enhance the immune system. It supports the normal 
function of the thyroid gland and the brain, improves good vision, and maintains healthy 
levels of blood glucose and hemoglobin. Reduces muscle fatigue and weakness. Facilitates 
metabolism of nutritional substances in the body which gives vital tonus and energy and 
provides normal growth in kids. Supports healthy hair, skin, nails, as well as bones and 
teeth. Has a positive effect on sexual function, particularly in men. It has an antioxidant 
effect.

ACTION: Live Vitamins is a balanced formula of vitamins and minerals, specifically chosen 
to maintain health and normal functioning of vital organs and systems in the human 
body. The complex action of the ingredients of Live Vitamins contributes to:

• the normal function of the immune system – with the complex of iron, copper, 
selenium, vitamin A, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12 and vitamin C. It supports the 
normal function of the immune system, while vitamin C supports its functions during and 
after intense exercise.

• the normal function of the cardiovascular system – with the complex of calcium, 
iron, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12 and vitamin C. Vitamin B1 contributes to 
normal cardiac function, and calcium contributes to the normal blood coagulation. Vitamin 
C contributes to the normal formation of collagen for normal function of blood vessels 
(veins). Iron and vitamins B6 and B12 contribute to the normal formation of red blood cells 
and hemoglobin, while vitamin B2 maintains their normal state.

• the normal state of the musculoskeletal system – with the complex of calcium, 
magnesium, zinc, manganese, copper, vitamin C and vitamin D. Calcium maintains the nor-
mal condition of the bones, while magnesium, zinc, manganese and vitamin D contribute 
to its maintenance. Vitamin C is particularly useful, as it contributes to the formation of 
collagen for normal bone function. Manganese contributes to the normal formation of 
connective tissue (valuable for joint health), and copper maintains the normal condition 
of the connective tissue.

• good tone and energy – with an energy complex of iron, magnesium, vitamin B2, 
vitamin B6, vitamin B12, vitamin C. All ingredients help reduce the feeling of tiredness and 
fatigue, and support the normal course of metabolism and energy production.

• normal cognitive function – with the complex of iodine, iron and zinc. The other 
complex – biotin, copper, iodine, magnesium, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin 
B12 and vitamin C contributes to the normal functioning of the nervous system, and biotin, 
magnesium and vitamins B1, B6, B12 and C also support the maintenance of normal cogni-
tive function. This contributes to the normal functioning of brain and memory.

• maintaining an attractive appearance – with the complex of coenzyme Q10, 
vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B2, biotin, zinc, selenium, iodine, copper. They 
contribute to the maintenance of normal skin condition. Copper contributes to the normal 
pigmentation of the skin, and vitamin C supports the proper formation of collagen for 
normal functioning of the skin. Biotin, selenium and zinc help maintain the normal condi-
tion of hair, and selenium and zinc – the normal condition of nails. Additional support for 
the beautiful appearance is the anti-oxidant action of the complex of copper, manganese, 
selenium, zinc, and vitamins B2, C and E.

• normal eyesight – with a complex of zinc, biotin, vitamin A, and vitamin B2. Zinc, 
along with vitamins A and B2 contribute to the maintenance of normal vision. These two 
vitamins plus biotin support the normal condition of the mucous membranes.

 

LICAPS™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
Live Vitamins is produced in France as per LICAPS™ patented technology for liquid extracts 
filled in hard gelatin capsules. This process eliminates the heat treatment of the active 
substance and thus allows preserving its useful properties to the maximum extent and 
guarantees its fast and complete absorption by the organism.

LICAPS™ gelatin capsules are:
solvent free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
GMO free.



УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА: За възрастни 1–2 капсули дневно. При деца над 3-годишна 
възраст – 1 капсула дневно.
СЪСТАВКИ Рафинирано слънчогледово масло; калциев карбонат; рибен желатин; маг-
незиев оксид; аскорбинова киселина; моно- и диглицериди на мастни киселини (сгъс-
тител); железен фумарат; вода; соев лецитин (емулгатор); D-алфа-токоферол; нико-
тинамид; цинков оксид; убидекаренон; натриев флуорид; калциев D-пантотенат; 
манганов сулфат; железен оксид (оцветител); цианокобаламин; пиридоксин хидрохло-
рид; тиамин нитрат; рибофлавин; ретинил палмитат; меден оксид; холекалциферол; 
фолиева киселина; хром хлорид; калиев йодид; натриев селенат; биотин.

Състав на препоръчвана доза за дневен прием  2 капсули %ХРС* 

Калций  120 mg 16
Витамин C 80 mg 100
Магнезий 56,6 mg 16
Витамин В3 (ниацин) 16 mg NE 100
Желязо 14 mg 100
Витамин Е 12 mg алфа-ТЕ  100
Коензим Q10 10,2 mg **
Цинк 10 mg 100
Витамин В5 6 mg 100
Флуор 3,6 mg 102
Манган 2 mg 100
Витамин В2 1,4 mg 100
Витамин В6 1,4 mg 102
Витамин В1 1 mg 100
Мед 1 mg 100
Витамин А 804 µg RE 100
Витамин В9 202 µg 100
Йод 153 µg 102
Селен 56 µg 102
Биотин 50 µg 100
Хром 40 µg 100
Витамин D 5 µg 100
Витамин В12 2,6 µg 104

*ХРС – хранителни референтни стойности „Референтни количества за прием на 
средностатистически възрастен (8400 kJ/2000 kcal)“.
**Не е установен Препоръчителен дневен хранителен прием

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не са известни. 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: На стайна температура (15° – 25°С), без пряко въздейст-
вие на светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца!
Да не се превишава препоръчваната дневна доза! 
Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене!

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1–2 capsules a day. For children over 3 years – 1 capsule 
a day.
CONTENT Refined sunflower oil; calcium carbonate; fish gelatin; magnesium oxide; ascor-
bic acid; mono and diglycerides of fatty acids (thickener); iron fumarate; water; soy-
bean lecithin (emulsifier); D alpha tocopherol; Nicotinamide; zinc oxyde; ubidecarenone; 
sodium fluoride; calcium D-pantothenate; manganese sulfate; iron oxide (colorant); 
cyanocobalamin; pyridoxine hydrochloride; thiamine nitrate; riboflavin; retinil palmitate; 
cuppric oxide; cholecalciferol; folic acid; chromium chloride; potassium iodide; sodium 
selenate; biotine.

Content of the recommended daily allowance  2 capsules %RDA* 

Calcium  120 mg 16
Vitamin C 80 mg 100
Magnesium 56,6 mg 16
Vitamin B3 16 mg NE 100
Iron 14 mg 100
Vitamin E 12 mg α-ТЕ  100
Co-enzyme Q10 10,2 mg **
Zinc 10 mg 100
Vitamin B5 6 mg 100
Fluor 3,6 mg 102
Manganese 2 mg 100
Vitamin B2 1,4 mg 100
Vitamin B6 1,4 mg 102
Vitamin B1 1 mg 100
Copper 1 mg 100
Vitamin A 804 µg RE 100
Vitamin B9 202 µg 100
Iodine 153 µg 102
Selenium 56 µg 102
Biotine 50 µg 100
Chromium 40 µg 100
Vitamin D 5 µg 100
Vitamin B12 2,6 µg 104

*RDA – Recommended daily allowance for adults (with daily food consumption of 8400 
kJ/2000 kcal).
**Not determined Recommended daily allowance

CONTRAINDICATIONS: There are no known contraindications. 

STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (15° – 25°С), do not expose to direct 
light. Keep out of the reach of children. 
Do not exceed the recommended daily dose. 
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕЧНАТА ФОРМУЛА СПРЯМО ПРАХОВИТЕ ФОРМИ / LIQUID FORMULATION BENEFITS OVER POWDER

LICAPS™ освобождава съставките много бързо.  
В сравнение с твърдите форми, като таблетките, състав-
ките, намиращи се в LICAPS™, се освобождават много бързо, 
защото те са предварително разтворени. Разтварянето на 
LICAPS™ е винаги константа*. 

LICAPS™ capsule releases ingredients very rapidly.  
In comparison to solid delivery forms like tablets the ingredients in 
LICAPS™ capsule are released very rapidly because they are already 
dissolved. The dissolution of LICAPS™ capsule is always constant*.

* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug 
products. 1973.

ЛАЙВ ВИТАМИНС течност в LICAPS™

LIVE VITAMINS liquid in LICAPS™ capsules
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PRODUCED BY:  
CAPSUGEL (now a Lonza company) – FRANCE
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, F-68027 Colmar, 
Cedex, France, for VITASLIM INNOVE Ltd.  
1113 Sofia, Bulgaria, 18 Shipchenski Prohod Blvd., 
floor 8, office 802; +359 2 944 26 27

ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ:  
CAPSUGEL, ФРАНЦИЯ
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, F-68027 Colmar, 
Cedex, France, за ВИТАСЛИМ ИНОВЕ ООД, 
София 1113, бул. „Шипченски проход“ №18,  
ет. 8, офис 802; +359 2 944 26 27

LICAPS™ & logo are trademarks 
of Lonza or its affiliates


