
Enzyme Nutrition™ Multi-Vitamin -
Eesti kvaliteetseimad ensüümide poolt 

tõhustatud multivitamiinid!

Enzymedica Enzyme Nutrition™ Multi-Vitamin puhul kasutatakse ainulaadset Thera-Blend™ (Thera-Segu) 
protsessi ensüümidele proteaas ja amülaas, mille käigus kombineeritakse erinevatest allikatest pärit 
ensüümid. See tagab ensüümide toimivuse erineva pH (happelisusega) tasemega seedekulgla osades, mis 
teeb mikrotoitainete omandamise veelgi tõhusamaks. 

Kapslis sisalduvad seedeensüümid tagavad kõikide ülejäänud  
koostisosade jõudmise sihtpunkti - Sinu Tervisesse:

100% looduslikud komponendid
Sobivad kogu perele, k.a. rasedatele.

100% toimeained
Ei sisalda ühtegi lisaainet. Ei sisalda gluteeni, piima, suhkrut, pähkleid, nisu, soja, muna, kaseiini.

100% GMO-vaba
Ei sisalda ühtegi biotehnoloogiliselt toodetud koos�sosa.

0% lisaaineid
Ei sisalda lisa-, mahu- ega täiteaineid.

0% E-aineid
Ei sisalda kunstlikke toiduvärve ning lõhna- ja maitseaineid.

Sobivad taimetoitlastele

ATP-molekulid - Sinu energia allikas!

Multivitamiinilisandeid soovitatakse kasutada järgmistel juhtudel:
• ühekülgne igapäevane toidulaud;
• vähene värskete saaduste (puuviljad, juurviljad, köögiviljad) osakaal menüüs;
• probleemid toitainete ja vitamiinide imendumisega;
• analüüsidega kindlaks tehtud vitamiinide-mineraalainete puudus;
• raseduse ning imetamise ajal ema ja lapse piisava mikroitoitainete hulga tagamiseks;
• spordiga tegelevad inimesed, kes vajavad lisatuge ning energiat;
• vanemaealised ning haigusseisunditest tervenejad, kelle vitamiinivajadus on tavapärasest suurem;
• kui soovid oma tervist ning enesetunnet igapäevaselt turgutada.

Kuidas võtta Enzymedica Enzyme Nutrition™ Multi-Vitamin toidu-
lisandit?
• 2 kapslit  päevas (koos või eraldi võetuna päeva jooksul), soovitavalt koos toiduga. 
• Tootja soovitab tarvitada ühe kapsli hommikul ja teise peale lõunat. 
• Kuna toidulisand ei sisalda süntee�lisi koos�sosi, võib seda tarvitada tühja kõhuga, piisava koguse veega.
• Efek�ivseima tulemuse saavutamiseks kasutada mul�vitamiine regulaarselt.
• Kui kapsel on neelamiseks liiga suur (eri� laste puhul), võib kapsli sisu puistata ka toidu/joogi sisse, 
mis on maksimaalselt söömistemperatuuril, mi�e kõrgem.
• NB! Lisandis sisalduvate seedeensüümide kogus ei ole piisav toetamaks eine seedimist. Seede-
probleemide puhul tuleks kindlas� tarvitada vastavaid seedeensüüme, mille kohta leiad info meie kodulehelt.

Mul�vitamiini ja seedeensüümide toime kohta ning rahulolevate klien�de 
kogemuslugusid saad lugeda kodulehel rubriikidest “Ensüümidest” ja “Edulood”.

NB! Ettevaatust koliidi, gastriidi, kõrge maohappesuse, mao ja soolestiku haavandiliste seisundite korral. 
Vajadusel konsulteerige arsti või tervisenõustajaga.

tellimus@enzymedica.ee | www.seedeensüümid.ee

Kui oled otsinud parimat mul�vitamiini lisandit, mis aitab vita-
miinide ja mineraalainete varusid päriselt täiendada, oled teinud 
õige valiku! Enzymedica Enzyme Nutri�on™ Mul�-Vitamin on mitme-
külgne ning omalaadne toidulisand, mis sobib kasutamiseks kogu 
perele. Preparaat on heaks täienduseks tervislikule eluviisile ning 
selle eriline koos�s toetab inimese tervist ning immuunsüsteemi 
mitmekülgselt võrreldes paljude teiste turul olevate toodetega.

Enzymedica Enzyme Nutri�on™ Mul�-Vitamin sisaldab hulgaliselt 
inimesele vajalikke piimhappebakteritega rikastatud vitamiine ja 
mineraalaineid, ensüüme, supertoite ning piimhappebaktereid. 
Ainulaadne toode sisaldab ka ATP-energiamolekule, millel on täh�s 
roll rakusiseses energiatootmises ning rakkudevahelises toitainete 
liikumises, tehes sellest täiusliku mul�vitamiinipreparaadi.

Ühena vähestest Ees� turul olevatest mul�vitamiini toidu-
lisanditest sisaldab Enzyme Nutri�on™ Mul�-Vitamin toitaineid, 
mis on ensüümide poolt tõhustatud ja ak�veeritud, tänu millele on 
need organismis häs� omastatavad.

SISALDAB:
•  13 vitamiini
•  7 mineraalainet
•  10 ensüümi
•  4 supertoitu
•  ATP-energiamolekule
•  piimhappebaktereid

•  100% toimeaineid
•  0% lisa- ja e-aineid

Tes�tud 130 kahjuliku raske-
metalli ja kemikaali suhtes



tellimus@enzymedica.ee | www.seedeensüümid.ee

Enzymedica Enzyme Nutrition™ Multi-Vitamin puhul kasutatakse ainulaadset Thera-Blend™ (Thera-Segu) 
protsessi ensüümidele proteaas ja amülaas, mille käigus kombineeritakse erinevatest allikatest pärit 
ensüümid. See tagab ensüümide toimivuse erineva pH (happelisusega) tasemega seedekulgla osades, mis 
teeb mikrotoitainete omandamise veelgi tõhusamaks. 

Kapslis sisalduvad seedeensüümid tagavad kõikide ülejäänud  
koostisosade jõudmise sihtpunkti - Sinu Tervisesse:

100% looduslikud komponendid
Sobivad kogu perele, k.a. rasedatele.

100% toimeained
Ei sisalda ühtegi lisaainet. Ei sisalda gluteeni, piima, suhkrut, pähkleid, nisu, soja, muna, kaseiini.

100% GMO-vaba
Ei sisalda ühtegi biotehnoloogiliselt toodetud koos�sosa.

0% lisaaineid
Ei sisalda lisa-, mahu- ega täiteaineid.

0% E-aineid
Ei sisalda kunstlikke toiduvärve ning lõhna- ja maitseaineid.

Sobivad taimetoitlastele

ATP-molekulid - Sinu energia allikas!

Multivitamiinilisandeid soovitatakse kasutada järgmistel juhtudel:
• ühekülgne igapäevane toidulaud;
• vähene värskete saaduste (puuviljad, juurviljad, köögiviljad) osakaal menüüs;
• probleemid toitainete ja vitamiinide imendumisega;
• analüüsidega kindlaks tehtud vitamiinide-mineraalainete puudus;
• raseduse ning imetamise ajal ema ja lapse piisava mikroitoitainete hulga tagamiseks;
• spordiga tegelevad inimesed, kes vajavad lisatuge ning energiat;
• vanemaealised ning haigusseisunditest tervenejad, kelle vitamiinivajadus on tavapärasest suurem;
• kui soovid oma tervist ning enesetunnet igapäevaselt turgutada.

Kuidas võtta Enzymedica Enzyme Nutrition™ Multi-Vitamin toidu-
lisandit?
• 2 kapslit  päevas (koos või eraldi võetuna päeva jooksul), soovitavalt koos toiduga. 
• Tootja soovitab tarvitada ühe kapsli hommikul ja teise peale lõunat. 
• Kuna toidulisand ei sisalda süntee�lisi koos�sosi, võib seda tarvitada tühja kõhuga, piisava koguse veega.
• Efek�ivseima tulemuse saavutamiseks kasutada mul�vitamiine regulaarselt.
• Kui kapsel on neelamiseks liiga suur (eri� laste puhul), võib kapsli sisu puistata ka toidu/joogi sisse, 
mis on maksimaalselt söömistemperatuuril, mi�e kõrgem.
• NB! Lisandis sisalduvate seedeensüümide kogus ei ole piisav toetamaks eine seedimist. Seede-
probleemide puhul tuleks kindlas� tarvitada vastavaid seedeensüüme, mille kohta leiad info meie kodulehelt.

Mul�vitamiini ja seedeensüümide toime kohta ning rahulolevate klien�de 
kogemuslugusid saad lugeda kodulehel rubriikidest “Ensüümidest” ja “Edulood”.

NB! Ettevaatust koliidi, gastriidi, kõrge maohappesuse, mao ja soolestiku haavandiliste seisundite korral. 
Vajadusel konsulteerige arsti või tervisenõustajaga.

Enzymedica Enzyme Nutrition Multi-Vitamin™ purgi suurus:
60 kapslit (1 kuu)


