
американският лидер в производството на 

течни добавки
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течен витаМин D3
(горски плодове)

Vitamin D3, 480 ml

Витамин D3 на иновативната американска марка 
Wellesse се усвоява бързо и се абсорбира на 100%. 
Подходящ за възрастни и деца над 4-годишна възраст. 
Изгодна разфасовка от 48 приема.

Съдържание в 1 ч. л./5ml дн. доза (2 ч. л./10ml)
Витамин D3 (като холекалциферол) 5 µg 10 µg

Дозировка и приложение: Възрастни и деца над 12 години: по  
2 чаени лъжици дневно; за деца от 4 до 12 години: по 1 
чаена лъжица дневно.

течен витаМин в12 
капки (горски плодове)

Vitamin B12, 60 ml 

Течният витамин В12 на американската марка 
Wellesse e с висока ефикасност и се усвоява напълно. 
С прекрасен аромат на горски плодове.  
Витамин В12:
• Увеличава енергията
• Поддържа нервната система
• Потиска раздразнимостта
• Увеличава вниманието и концентрацията
• Допринася за оползотворяването на мазнините, 

въглехидратите и протеините
• Намалява риска от развитие на анемия и подпомага 

организма при вече съществуваща такава. 

Съдържание в ½ капкомер /0,5ml дн. доза (1 капкомер/1ml)
Витамин B12 25 µg 50 µg

Дозировка и приложение: Възрастни и деца над 12 години: от 
½ капкомер (0,5 ml) до 1 капкомер (1 ml) дневно. Поставя 
се под езика и се задържа за 30 секунди преди поглъщане. 

американският  
лидер в производството  

на течни добавки!

Брандът Wellesse е основан преди повече от 25 години в САЩ, а към 

момента той вече е част от семейството на Nature’s Way. 

Специалистите от Wellesse създават хранителни добавки в течна 

форма. Техните продукти са много добър източник на витамини, ми-

нерали и други ценни компоненти в супер бионалична форма. Течните 

форуми на Wellesse гарантират максимално усвояване и ефикасност!

Защо да се доверите на продукти Wellesse?

• Висока бионаличност в течна форма!

• Страхотни, свежи вкусове и лабораторно-тествани съставки!

• Сертифицирани от GFCO за това, че не съдържат глутен!

• Отговарят на стандарт GMP (добра производствена практика)! Той 

гарантира, че продуктите се произвеждат и контролират в съот-

ветствие с определени строги изисквания. GMP съблюдава не само 

крайния продукт, а всички етапи от производството!

• Съобразени със строгите изисквания на Администрацията по храни-

те и лекарствата в САЩ (FDA)!
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течен витаМин 
в-коМПЛекС 
боровинка и нар

B-Complex Complete, 480 ml

Течен витамин В комплекс е естественият избор за 
хора със забързан начин на живот, които се нужда-
ят от повече енергия, по-добър фокус и ефективно 
преодоляване на стреса. Продуктът подпомага 
метаболизма на въглехидратите, мазнините и 
протеините. 

Съдържание в 1 с.л./15ml дн. доза  
(1 с.л./15ml)

Калории 10 10
Витамин D3 (като холекалциферол) 2,5 µg 2,5 µg
Витамин В1 (като тиамин хидрохлорид) 7,5 mg 7,5 mg
Витамин В2 (като рибофлавин 5’-фосфат) 8,5 mg 8,5 mg
Ниацин (като никотинамид) 25 mg 25 mg
Витамин В6 (като пиридоксин хидрохлорид) 5 mg 5 mg
Фолиева киселина 400 µg 400 µg
Витамин В12 (като цианокобаламин) 50 µg 50 µg
Биотин 300 µg 300 µg
Пантотенова киселина (като декспантенол) 10 mg 10 mg
Инозитол 50 mg 50 mg
Холин (като холин битартат) 60 mg 60 mg
Синя боровинка (екстракт) 25 mg 25 mg

Дозировка и приложение: Възрастни и деца над 12 години: по 
1 супена лъжица (15 ml) дневно. 

течен 
ГЛЮкоЗаМин
горски плодове

Joint Movement Glucosamine, 1 L

Уникална смес от глюкозамин, хондроитин, МСМ 
(метилсулфонилметан) и хиалуронова киселина в 
подкрепа на ставите! 
• В течна форма, с цел 100% абсорбция! 
• Вегетарианска формула!
• Със съдържание на глюкозамин хидрохлорид от 

растителни източници (вместо черупчести)
• Подходящ за хора с алергии към протеините, 

съдържащи се в мекотелите (миди, скариди, 
стриди, раци)

Съдържание в 2 с.л./30ml дн. доза (2 с.л./30ml)
Витамин D3 (като холекалциферол) 10 µg 10 µg
Глюкозамин хидрохлорид 2000 mg 2000 mg
Хондроитин сулфат натрий 1200 mg 1200 mg
MSM (Метилсулфонилметан) 500 mg 500 mg
Хиалуронова киселина 10 mg 10 mg

Дозировка и приложение: За възрастни и деца над 12 години: 
по 2 супени лъжици (30 ml) дневно. 

№1 
по продажби 

в САЩ!
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течен  
дидЖеСтив 3 в 1 
(портокал и ванилия)

Digestive 3-in-1 Health, 480 ml

Течен диджестив комбинира 3 активни, супер ефикасни 
съставки в подкрепа на добрто храносмилане – раз-
творими фибри, пребиотици и екстракт от алое вера. 
Течна формула, която гарантира 100% усвояване!

Съдържание в 2 с.л./30ml дн. доза (6 с.л./90 ml)
Патентована формула 3 в 1 5,3 g 15,9 g
Изоматоолигозахариди (пребиотични фибри), устойчив декстрин (разтворими 
фибри), частично хидролизирана гума гуар (разтворими фибри), галактооли-
гозахариди (пребиорици), Алое Вера (екстракт от гел от вътрешността на 
листата 200:1).

Дозировка и приложение: Възрастни и деца над 6 години: по 2 
супени лъжици (30 ml) дневно с или без храна. Приемайте с 
чаша (около 230 ml) вода. 

течен каЛЦиЙ  
и витаМин D3 
(цитрус)

Calcium & Vitamin D3, 480 ml

Калций и витамин D3 е високо ефективна течна фор-
мула, която гарантира оптимално здраве на костите 
и намалява риска от остеопороза. Оптимална абсорб-
ция и усвоимост! Натурален аромат на цитрус!

Съдържание в 1 с.л./15ml дн. доза (2 с.л./30ml)
Витамин D3 (като холекалциферол) 5 µg 10 µg
Калций (като калциев цитрат и калциев фосфат)  500 mg 1000 mg
Магнезий (като магнезиев цитрат) 20 mg 40 mg
Фосфор (като калциев фосфат) 95 mg 190 mg
Бор (като борен аспартат) 125 µg 250 µg

Дозировка и приложение: Възрастни и деца над 9 години: по 1 
супена лъжица (15 ml) 2 пъти дневно с храна.

течен 
МУЛтивитаМин+
(цитрус)

MultiVitamin +, 480 ml

MultiVitamin+ компенсира недостига на ценни храни-
телни вещества и осигурява високи нива на жиз-
неност и енергия. Абсорбира се перфектно и има 
приятен цитрусов вкус, напомнящ пресен порто-
калов сок. Продуктът е естествено подсладен със 
стевия! 

Съдържание в 2 с.л./30ml дн. доза  
(2 с.л./30ml)

Калории 25 25
Витамин А  
(като бета-каротен и ретинил палмитат) 

1500 µg 1500 µg

Витамин С (като аскорбинова киселина) 60 mg 60 mg
Витамин D3 (като холекалциферол) 10 µg 10 µg
Витамин Е (като dl-алфа токоферол ) 20,1 mg 20,1 mg
Витамин В1 (като тиамин хидрохлорид) 1,5 mg 1,5 mg
Витамин В2 (като рибофлавин) 1,7 mg 1,7 mg
Ниацин (като никотинамид) 20 mg 20 mg
Витамин В6 (като пиридоксин хидрохлорид)     2 mg 2 mg
Фолат (като фолиева киселина) 400 µg 400 µg
Витамин В12 (като цианокобаламин) 6 µg 6 µg
Биотин 300 µg 300 µg 
Пантотенова киселина (като декспантенол) 10 mg 10 mg
Смес от плодове и зеленчуци (пудра) 200 mg 200 mg
Синя боровинка, домат, грозде, червена боровинка, акай бери, кайсия, къпина, 
манго, тиквено семе, ябълка, цвекло (сок), черна боровинка, касис, броколи, 
морков, вишна, годжи бери, кале (къдраво зеле), биофлавоноиден комплекс от 
лимон, портокал (кора), нар, малина, спанак, пшенична трева.

Дозировка и приложение: Възрастни и деца над 12 години: по 
2 супени лъжици (30 ml) дневно.



вносител: Ревита ООД, 02 953 05 83, 032 64 16 16
info@revita.bg, www.revita.bg

бърЗо
УСвояващи Се

течни
добавки

Без лактоза.  
Без глутен. Без захар.


