
џМеждународна система за наблюдение 
на производството, съхранението и раз-
пространението на хранителни продукти. 
Гарантира за спазване на качеството, 
чистотата и стандартите в производството 
на продукта, както и че е безопасен за 
консумация.

Всички продукти, предлагани от
РондоВитал ООД, са произведени
в Нидерландия от фармацевтично
пречистени суровини по серти-
фицирана липозомна технология. 



Технология на липозомно капсулиране
Клинично тестван продукт

Пречистена суровина
HACCP сертификат



мембраната на 
човешката клетката
е изградена от
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Липозомите имат субмикроскопични размери и стурктура, която е 
разпознаваема като „добра" субстанция за тялото. 

лекота да се движат през 
храносмилателната система, лимфите и кръвоносните съдове и системи. 

Те капсулират в 
ядрото си хранителни добавки и могат с 

ПРЕДИМСТВО НА ТЛК

Липозомите са образувани от слоеве на специални видове молекули, 
известни като фосфолипиди. Фосфолипидите са жизнено важни, тъй 
като представляват основен компонент на всяка биологична 
мембрана. Свързани, те образуват защитна мембрана, много 
подобна на тази, която обгражда клетките в тялото ни. Тя защитава и 
съдържащото  се в нея хранително вещество. 



Желязото допринася за:
Oбразуването на хемоглобин и преноса на кислород в тялото,
като по този начин намалява усещането за умора и отпадналост;
Необходимо е за синтеза на ензими, отговорни за
производството на енергия и метаболизма, а също и
за синтеза на ДНК;
Допринася за нормалното образуване
на червени кръвни телца;
Регулира хормоналната активност.





Поддържане развитието на костите и зъбите;
Здравето на имунната система;
Допринася за нормалната мускулна функция;
Бързо усвояване на активните вещества благодарение
на липозомната си формула.

Eстествена формула;
Не причинява дразнене на стомашно-чревния тракт;
Доставя 400 IU  (в 10 µg)  бионаличен витамин D3;
Пречистен продукт;
Изключително висока абсорбция на витамин D3
по Технология на липозомно капсулиране.

Препоръчителен дневен прием: 1 х 5 ml дневно.
В 5мл се съдържат 100 mg  Acujoint® (смес от куркума, Бета-кариофилен,
екстракт от Boswellia serrata и Kaempferia galangal)

Acujoint® е патентован продукт, разработен в лабораториите 
на Aurea Biolabs. Представлява  високоефективна смес от: 
Куркуминоиди; Босвелия; Бета-кариофилен (B-Carypohyllene); 
Kaempferia galangal (растение от сем. на джинджифила). 

Съставки: активна съставка: Витамин D3 (под формата на холекалциферол); 
емулгатор: лецитин (от слънчоглед без ГМО); влагозадържащ агент: глицерол; 
подсладител: Ксилитол; с аромат на кайсия; витамин Е (като -алфа-
токоферол); консервант: калиев сорбат;пречистена вода.
Естествен подсладител ксилитол, с аромат на кайсия.
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Благоприятно повлиява нормалното състояние на стави,
мускули, сухожилия и хрущяли;
Подпомага в подкрепата на нормалната
ставна мобилност и комфорт;
Високоефективен състав с естествени биоактивни вещества;
Активните съставки в Акюджоинт имат богата история в
медицината на Аюрведа, предшественик на
съвременната медицина;
Растителен произход, подходящ за хора със специфичен режим
на хранене - вегани, спортисти. Изцяло натурален продукт.





П
Активните вещества се усвояват напълно  от организма в сравнение с 
конвенционалните добавки. Без загуба на ценно съдържание.

Висока бионаличност
Хранителните вещества се доставят директно в клетките, оттам към 
прицелните тъкани и органи, където има нужда от тях.

Щадят стомаха
Хранителните вещества са защитени в липозомна мембрана и не 
причиняват стомашно-чревни раздразнения и страничен дискомфорт.

Ефективност
Хранителните вещества се абсорбират и метаболизират от клетките 
като възстановяват максимално бързо техния дефицит в организма. 

Органичен произход
Пречистена суровина без ГМО и добавена захар.

Гъвкавост при дозирането
Могат да се включват в комбинации за индивидуално предписание 
поради течната си форма.

Биосъвместими
Външни фосфолипидни слоеве от естествени липиди - биосъвместими с 
човешките тъкани. 
 Амфифилни молекули
Способни са да капсулират  както хидрофилни (водоразтворими), така 
и липофилни ( мастноразтворими) вещества. 

ълноценно усвояване

Сертифицирано европейско качество.
Клинично доказано действие.
Производство в строго стерилна среда.
Произведени в Нидерландия.


