
VOTALEK PLUS

Përdorimi:
• E përforcon sistemin imunitar dhe e përmirëson rezistencën natyrore të organizmit
• E rrit tonusin 
• E përmirëson funksionin normal dhe rinovimin e mëlçisë
• Veprim antioksidant

Përbërja e 1 kapsule (300mg) Votalek plus: 
Ekstrakt i thatë nga fara e qimnonit të zi (Nigella sativa) 30mg; ekstrakt i thatë nga hithra 
(Urtica dioica) pjesa mbi tokë - 30mg.; ekstrakt i thatë nga luleradhiqe (Taraxacum o�ci-
nalle) -  60 mg,; 5,7 dihidroksi 4 - metil kumarin -120mg.

Përbërës të tjerë: Kapsulë xhelatine (xhelatinë e pastër, ujë, ngjyrë), mbushës.

Metoda e marrjes:
Nga 1 kapsulë tre herë në ditë me sasi të mjaftueshme uji para ngrënies. Konsumi mund të 
zgjasë nga 1 deri në 3 muaj.
Mund të jetë i dobishëm edhe për njerëz shumë të shëndetshëm për mirëmbajtjen e 
shëndetit të mirë të mëlçisë, tëmthit dhe sistemit imunitar.
Paketa e Vodalek Plus është për 20 ditë.

Përbërja e dozës ditore e Votalek plus (3 kapsula): Ekstrakt i thatë nga fara e qimnonit 
të zi (Nigellasativa) 90 mg; ekstrakt i thatë nga hithra (Urticadioica) pjesa mbi tokë-90 mg.; 
ekstrakt i thatë nga luleradhiqe (Taraxacumo�cinalle) -  180 mg,; 5,7 dihidroksi 4 - metil 
kumarin -360 mg.

Paketimi: 60 kapsula xhelatine në (nga 10 kapsula / blister) në paketim kartoni

Paralajmërim:
Mos të konsumohet më shumë se sasia e rekomanduar. 
Mos të përdoret në rast të shtatzënisë dhe dhënies së gjirit. 
Mos të përdoret si zëvendësim i të ushquerit të ndryshme dhe racionale. 
Të rruhet në vende jashtë arritjes së fëmijve. 
Të rruhet në vende të thata e të erëta në temperaturë deri 25ºС.
Mos e përdorni pas skadimit të afatit të përdorimit e shtypur në paketim. 

Produkti shitet nën emrin "shtesë në ushqim"

E prodhuar për: 
"Unavita" EOOD, q. So�a, 
tel. +359877277265; +38970239087; 
e-mail: info@unavitapharmacy.com, 
www.unavitapharmacy.com  
Nga: “Galen-Pharma“ OOD


