
ELKE DAG VITALER 

Gezondheidsvoordelen van Vitaily 
Hier is een overzicht van de voordelen die je van Vitaily kunt verwachten: 

Afweer 

Vitaily ondersteunt je immuunsysteem en levert stoffen 

die antioxidant zijn. Vitamine A, B6, D en 

selenium ondersteunen je immuunsysteem. Vitamine 

E en selenium hebben een antioxidante werking. 

 
 

Bloed en hart 

Vitaily ondersteunt de bloedstolling 

via vitamine K en de aanmaak van rode bloedcellen via 

vitamine B6. Daarnaast ondersteunen DHA en EPA de 

normale werking van het hart (bij 250 mg EPA en DHA per 

dag). 

 
Hersenen, zenuwstelsel en je mentale staat 

Het omega-3 vetzuur docosahexaeenzuur (DHA) is 

een belangrijke bouwsteen voor de hersenen en draagt 

bij aan de normale hersenfunctie. DHA heeft een 

positief effect bij een dagelijkse inname van 250 mg. 

Vitamine B6, magnesium en jodium ondersteunen 

het zenuwstelsel en dragen bij aan functies, zoals 

geheugen en concentratie. 

Energie en spieren 

Vitaily activeert je natuurlijke energie in je 

lichaam onder andere via vitamine B6, B12, magnesium en 

jodium. Verder ondersteunen vitamine D en magnesium de 

normale functie van spieren. 

 
Calcium, botten en gebit 

Vitamine D is betrokken bij calcium. Het helpt bij de 

opname van calcium uit voeding, het behoud van normale 

calciumniveaus in het bloed en bij de opname van kalk in 

de botten. Vitamine D en magnesium helpen om je gebit 

sterk te houden. 



 
Gezichtsvermogen 

DHA en retinol zijn goed voor je ogen en zicht. Het 

gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname 

van 250 mg DHA. DHA helpt ook bij de normale 

ontwikkeling van ogen in ongeboren baby’s en kinderen 

die borstvoeding krijgen, wanneer de moeder dagelijks 200 

mg neemt. 

 
Schildklier 

Jodium en selenium zijn essentieel voor de aanmaak 

van schildklierhormonen en ondersteunen de normale 

schildklierwerking. 

Huid 

Vitamine A en jodium helpen de huid gezond te 

houden. Selenium is goed voor je haar en nagels. 

 

Overzicht van alle voordelen van Vitaily 
 Vult de voedingsstoffen aan 

 Hoge kwaliteit ingrediënten 

 Makkelijk in gebruik door verpakking per dagdosering 

 Ondersteunt de vitale functies van je lichaam 

 Samengesteld door de experts van OERsterk 

 Lage prijs door verkoop zonder tussenpersonen 

 Verpakt in biologisch afbreekbaar biofolie 

 Voor iedere maanddoos planten we één boom  

 
 
Klik hier om te bestellen 

https://vitaily.nl/producten/ref/66/?campaign=website


 
 


