Waarmee kan Vital Formula 99 je helpen:
Hieronder staat een lijst, die gebruikers de laatste 18 jaar hebben ervaren
met het gebruik van de Vital Formula 99. Deze staan per groep gesorteerd.
Sommige ervaringen lijken op elkaar, maar zijn dan wel door verschillende
mensen zo opgeschreven.

Hart en bloedvaten:
Hart
ondersteunt het hart
goed voor hart en bloedvaten
verzorgende invloed op hart en bloedvaten
Bloedvaten
houdt de bloedvaten elastisch
houdt de bloedvaten soepel
houdt de bloedvaten schoon
voor het behoud van een sterke vaatwand
voor een goede conditie van de bloedvaten
Bloeddruk
goed voor de bloeddruk
houdt de normale bloeddruk in stand
voor behoud van goede/ gezonde bloeddruk
Bloedcirculatie
gunstige invloed op de bloedsomloop
goede invloed op bloedcirculatie
bevordert de doorbloeding
Bloed
bloedzuiverend
voor het behoud van een goed ijzergehalte in het bloed
bevordert de opname van ijzer in het bloed
voor een doelmatig zuurstoftransport
zuurstoftransport door rode bloedcellen
helpt bij verlaging van het homocysteïnegehalte
Bij ontsierende aderen
helpt bij ontsierende aderen
cosmetische verzorging van spataderen
helpt bij de verzorging van blauwe bloedvaten
Ledematen
bij vermoeide benen
zware benen
tegen koude handen en voeten
branderige en vermoeide voeten
Cholesterol
goed voor de cholesterolspiegel
voor een verantwoord cholesterolgehalte
helpt bij de verlaging van het cholesterolgehalte
past in een cholesterolverlagend dieet

De spijsvertering:
Afslanken
helpt op gewicht te blijven
helpt bij overgewicht
vermindert hongergevoel
beperkt de eetlust
ondersteunt de stofwisseling
vermindert energieopname door verminderde opname van suiker/vet
zorgt voor een vol gevoel
vermindert vetopname
verhoogt het energieverbruik
voor het behoud van een optimaal gewicht
ondersteunt gewichtsbeheersing
voorkomt hongergevoel doordat het de bloedsuikerspiegel normaal houdt
Maag
goed voor een normale maagfunctie
ontziet de maag
beschermt de maagwand
heeft een maagversterkende invloed
ondersteunt het behoud van een normale zuurgraad in de maag
voor een goed zuur base evenwicht in de maag
Lever en galblaas
goed voor de lever
ondersteunt lever-/galreiniging
reinigen van het lichaam
goed voor de galfunctie
heeft een positieve invloed op lever en galblaas
Darmen, stoelgang
beschermt de darmwand
voor een gladde darmwand
bevordert de darmwerking
goed voor een normale darmfunctie
helpt ontlasting dikker maken
ontlasting gaat weer zinken in water
voor een natuurlijke stoelgang / ontlasting
bevordert een regelmatige stoelgang
ondersteunt de vertering / splitsing van eiwitten in de darmen
helpt de vertering van melkzuur (lactose) in de darmen
helpt bij het opnemen van vocht uit de darmen
voor een zachte darminhoud
bevordert de darmperistaltiek
stimuleert de darmwerking
goed voor de darmpassage
ontslakkend
darm reinigend
bevordert de inwendige reiniging
Spijsvertering
ondersteunt een gezonde spijsvertering
bevordert de afbraak van lactose
winderig (De eerste maanden)

Darmflora
bevordert een goede darmflora
verhoogt de weerstand van de darmflora
helpt de darmflora te versterken
helpt de darmflora op te bouwen
verhoogt de weerstand tegen ongunstige bacteriën en schimmels in de darmen
goed voor een evenwichtige darmflora
voor een goede balans tussen gunstige en ongunstige bacteriën in de darmen
probioticum

Uro-genitaalsysteem:
Nieren
goed voor de nierfunctie en urinewegen
ondersteunt de nierfunctie
voor een goede vochthuishouding
voor een goede vochtbalans
Blaas
ondersteunt een gezond milieu in de blaas
goed voor de blaasfunctie
voor een sterke blaas
voor sterke blaasspieren
voor sterke bekkenbodem- en blaassluitspieren
houdt de blaas schoon
verhoogt de weerstand in de blaas
Menstruatie
bevordert een normale en regelmatige menstruatie
helpt bij wisselde stemmingen tijdens de menstruatiecyclus
helpt bij ongemakken voorafgaand aan / rondom / tijdens de menstruatie
Prostaat
goed voor een normale prostaat
voor het behoud van een goede prostaatfunctie
Zwangerschap
voor het welbevinden tijdens zwangerschap
helpt bij zwangerschap ongemakken

Huid:
Huidverzorging
ruwe huid wordt zacht en glad
bij droge / gevoelige / geprikkelde huid
schrale plekken
voedt en beschermt de huid
goed voor bindweefsel in de huid
beschermt de huid tegen veroudering
bij een sinaasappelhuid
ondersteunt het herstellend vermogen van de huid
beschermt huid tegen weersinvloeden

Puisten
zuivert de huid
voor een goede flora op de huid
Voet
verzachtend bij blaarvorming
verzorging van dikke, bruine nagels
bij koude handen en voeten
zweetvoetengeur
versterkt de nagels
Haar
tegen haaruitval
geeft weer glans aan het haar
tegen roos

Bewegingsapparaat:
Spieren
zorgt voor de spieren
ter verzorging gevoelige spieren na / bij sport
voor herstel na fysieke inspanning
bij vermoeide spieren
koude spieren
stijve spieren bij het opstaan
maakt spieren soepel
bij langdurig werken met computer / muis / beeldschermen
bij continue belasting van spieren en pezen
verzorging van zwaar belaste spieren
soepel bewegen
Gewrichten
voor het behoud van soepele gewrichten
smering van de gewrichten
voor de gewrichtsfunctie
goed voor de aanmaak / opbouw van kraakbeen
Botten
behoud van sterke botten
voor een goede botaanmaak
voor opbouw botten / beenderstelsel
bij verhoogde kalkbehoefte (i.v.m. de overgang, tijdens de groei)
voor een goede opname van kalk
Zenuwen
goed / van belang voor het zenuwstelsel
goed voor de coördinatie
draagt bij aan de ontwikkeling van de hersenen
Gemoedstoestand
voor een goede gemoedstoestand
opbeurend
indien neerslachtig / somber / terneergeslagen / zwaarmoedig / moedeloos
bij ups en downs

Geest / geestelijk / reactie
voor een heldere geest
houdt de geest helder
voor de geestelijke veerkracht
gunstig voor een goede geestelijke balans
bij grote geestelijke inspanning
voor meer geestelijke energie
positief voor lichaam en geest
bevordert de reactiesnelheid
voor een goed reactievermogen
Stress
helpt bij een zenuwachtig gevoel
tegen zwakke zenuwen
geeft zwakke zenuwen een weldadige rust
zenuwversterking
evenwichtig in stresssituaties
in spannende tijden
minder stressgevoelig
bij spanning en inspanning
helpt bij geestelijke druk en inspanning
tijdens drukke werkzaamheden
bij innerlijke onrust / rusteloos / prikkelbaar / snel geïrriteerd
ontspannend en rustgevend
is een natuurlijke rustgever
Concentratie
verbetert de concentratie
om geconcentreerd te blijven
bij moeite om te concentreren
goed voor concentratievermogen
Geheugen
goed voor het geheugen
verbeterd het geheugen
om "bij de tijd" te blijven
Examens / leren
bij examenspanning
opzien tegen examen
bij plankenkoorts
voor betere leerprestatie
Ongeboren kind
ondersteunt de opbouw van zenuwcellen
voor vrouwen die zwanger willen worden (geldt alleen voor foliumzuur)
ter bevordering van een goede ontwikkeling van het zenuwstelsel van het ongeboren kind (Foliumzuur)
De Gezondheidsraad beveelt zwangere vrouwen aan foliumzuur te gebruiken in de aangegeven dosering, ter
bevordering van een goede ontwikkeling van het zenuwstelsel van het ongeboren kind

Algemene lichamelijke toestand:
Fit / energie / gezond
geeft meer energie
wordt opnieuw fit
voelt u potent door gebruik van Vital Formula 99
versterkt de levenskracht
gunstige invloed op de gezondheid
voor een gezond leven
vergroot het uithoudingsvermogen
voor een natuurlijke afbouw van het roken
vermindert de trek in een sigaret
vergemakkelijkt het roken te laten
Weerstand / afweer / immuunsysteem
verhoogt de weerstand van het organisme
ondersteunt het afweersysteem
activeert het afweersysteem
bevordert het natuurlijke afweersysteem van de lichaamscellen
ondersteunt en stimuleert het immuunsysteem
Stofwisseling
ondersteunt de stofwisseling
bevordert en verbetert de stofwisseling
ter ondersteuning van een gezond zuur base evenwicht
Vermoeidheid / prestaties
helpt bij moeheid / vermoeidheid /voorjaarsmoeheid / lusteloosheid
helpt prestaties te verbeteren

Slaap:
bevordert een natuurlijke gezonde nachtrust
bevorderen van de slaapbereidheid
gunstige invloed op de slaapfunctie
bevordert een natuurlijke, gezonde slaap
's Ochtends uitgerust wakker worden
helpt tegen jetlag
Vitaminen, mineralen etc.
bevordert opname van mineralen en vitamines
vult tekort aan vitamines en mineralen in de voeding aan
bij gebruik van Vital Formula 99 verzekerd van voldoende inname
voorziet lichaam van extra ijzer
ondersteunt de vorming van prostaglandines
geeft extra gammalinoleenzuur

Veroudering:
gunstige invloed op ouderdomsverschijnselen
beschermt tegen ouderdomsverschijnselen
beschermt bij veroudering
bij verlies aan vitaliteit

verhoogt de vitaliteit
houdt uw uiterlijk fris en jeugdig
ter aanvulling van anti oxidanten
volledige anti oxidanten groep (vitamines A, C, E, Selenium en Béta-caroteen)
ter bescherming tegen vrije radicalen
bij veroudering door vrije radicalen
vrije radicalenvanger (immuunsysteem)
antioxidant
cel beschermend
ter bescherming van gezonde cellen en weefsels
houdt jong
Overgang
bij overgangsverschijnselen
wisselde stemmingen tijdens de overgang
prikkelbare gevoelens
bij opvliegers
sterkt aan tijdens menopauze

Diversen:
Vital Formula is een natuurproduct (Gemaakt van biologische groenten en fruit)
dit is een voedingssupplement
geconcentreerd in de juiste verhouding zoals alle cellen dat nodig hebben
beschouw het als een onderhoudsproduct
kan langdurig worden gebruikt (heeft geen bijwerkingen en is 100% veilig)
goed voor de algehele gezondheid

Aanbevelingen / verwijzingen:
ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten
vervaardigd volgens GMP
Molecular Nutriceutical Carrier System (MNCS)(Zorgt dat alle voedingstoffen optimaal in de cellen komen)
kwaliteit erkenning naar Duitse maatstaven
Bio Signaling Nutrion (BSN) (Bevat alle secundaire plantenstoffen voor optimale bescherming)
goedkeuring volgens EU document Nr. 1169/2011
CTF keurmerk

Categorie sportgerelateerde claims:
Algemeen
Onderstaande sport gerelateerde claims zijn uitsluitend
toegelaten binnen de context sport en zware fysieke inspanning
en indien in de context de vermelding "de basis is goede
voeding & voldoende training" is opgenomen.
Training en prestatie
speciaal uitgebalanceerd voor sporters
verhoogde behoefte bij sportprestatie
om een fysieke topprestatie bij sport te kunnen leveren
bevordert het uithoudingsvermogen / conditie / fysieke prestatie bij sporters
sportieve voorsprong door complete voeding
snel aanvullen (verbruikte) energie na training / sport (-prestatie)
bevordert alertheid / concentratie / zelfvertrouwen bij sport (-prestatie)
ter aanvulling van energievoorraad in de spieren na training / sport (-prestatie)

langer kunnen trainen
energieboost voor training / sport (-prestatie)
snel aanvullen vocht- en mineralenverlies bij training / sport (-prestatie)
Weerstand en herstel bij sport (-prestatie)
voor sneller herstel na training / sport (-prestatie)
herstel van spierweefsel na training (-prestatie)
beschermt lichaamscellen bij training / sport (-prestatie)
helpt bij vermoeide spieren bij training / sport (-prestatie
vertraagt de verzuring van de spieren bij training / sport (-prestatie)
vertraagt de melkzuurvorming in de spieren bij training / sport (-prestatie)
helpt bij herstel na een sportblessure
vermindert het risico op blessures bij training / sport (-prestatie)
Spiermassa / -kracht
voor meer kracht
stimuleert spiergroei / (vetvrije) spiermassa bij sport
voor meer / sterkere spieren / spieropbouw / spierkracht
Gewicht -(klasse) controle / vetmassa
bevordert de vetverbranding / vetstofwisseling
helpt bij overgewicht
vermindert het hongergevoel
vermindert de vetvorming / vermindert de vetopname uit voeding
helpt het vetgehalte in het lichaam te verlagen
Diversen sport
adviseurs: topsporter, coach, sportbond, sport diëtist / voedingsdeskundige
de gebruikte ingrediënten staan niet op de IOC/WADA dopinglijst

