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E-vitamin

K-komplex

100 NE × 90 adag

cseppek, normál és FORTE
változatban is – 500 mcg × 30 adag
illetve 1000 mcg × 60 adag
Organikus termelésből származó bio kókuszolaj-kivonatban
oldottuk a virágesszencia-komponensekből előállított K2-vitamin
legaktívabb MK-7-es változatát és
K1-vitamint. Íze nincs, ételbe is
cseppenthető, így gyermekeknek
is könnyen adható.

Kreatin
3 g × 30 adag

Taurin

3 g × 40 adag (1 g × 120 adag)

A GAL termékek az összetevőket olyan
formában és arányban tartalmazzák,
ahogyan azok természetes
élelmiszereinkben is előfordulnak.
Ebben nem tűrünk kompromisszumot,
hiszen számtalanszor bebizonyosodott,
hogy nem véletlenül fordul elő
a természetben minden úgy, ahogy.

Borsmentaolaj
bélben oldódó kapszulában,
100 mg × 60 kapszula

www.gal.hu
Vitaminok és táplálékkiegészítők
Az E-vitamincsalád mind a 4 tagját tartalmazó,
szójamentes, növényi kivonatot oldottunk alacsony
Ω6-tartalmú napraforgóolajban. Így természetes
E-vitamin-komplexhez juthat kapszulák nélkül.
Ugyan főleg testépítők körében ismert, de annyi előnyös
hatással rendelkezik, és egy kísérletben még jelentősen
meg is nyújtotta az egerek élethosszát… Nem bírtuk hát
ki, hogy fel ne vegyük termékkörünkbe, a kreatint körülvevő igazságtalan, pejoratív szemlélet ellenére sem.

Egy friss kutatás szerint a japánok a hosszú életüket és
öregkorban is meglévő fiatalos aktivitásukat nagyrészt
a táplálkozásukból adódó magasabb taurin-fogyasztásnak
köszönhetik. És még jó pár előnyös hatására mutatnak rá
kutatások… Ízetlen por, amely bármilyen italba keverhető.

Régi segítség az emésztésnek, új a bélflórának.
A pre- és probiotikumokon túl…

Fontos információ:
Tudatos Vásárlóként vitaminok és étrend-kiegészítők vásárlásakor minden esetben
ellenőrizze a termék 1 adagra jutó hatóanyagtartalmát illetve az adott kiszerelésben lévő
adagok számát, és ez alapján hasonlítsa össze a készítmények valós ár-érték arányát.
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D3-Vitamin

C-komplex

Q10 Lazacolaj

Bio Q10

2000 mg C-vitamin, 150 mg szőlőmagés héjkivonat + 300 mg bioflavonoid
30 adag (90 kapszula)

250 ml, 3300 mg Ω3 + 100 mg Q10
1 evőkanálban

Kicsi és nagyobb, töményebb változatban is –
50 mg x 30 adag illetve 100 mg × 60 adag

Ω3 Halolaj

4000 NE × 240 adag

250 ml, 3400 mg Ω3 1 evőkanálban

Organikus termelésből származó bio pálmazsírban
kíméletesen oldottunk fermentációval előállított
Q10-koenzimet, fokozva annak hasznosulását.
Kellemes vaj íze van.

Organikus termelésből származó bio kókuszolaj-kivonatban oldottunk természetes D3-vitamint,
így annak adagolását termékünk nagy dózisban,
kapszulák nélkül lehetővé teszi. Íze nincs, ételbe is
cseppenthető, így gyermekeknek is könnyen adható.

Nagy dózisú C-vitamint és annak felszívódását és
újrahasznosulását segítő növényi kivonatokat tartalmaz bioflavonoidokkal együtt. A benne lévő vörös
szőlőhéj- és mag-kivonatok szintén segítik a szervezet
védekezőképességét, erős antioxidánsok, és a szívre,
erekre, látásra kifejtett hatásuk miatt is előnyösek.

Bio-Curcumin®+
normál és emelt hatóanyag-tartalmú FORTE
változatban is – 225 mg × 30 kapszula illetve
300 mg × 60 kapszula

K2+D3
cseppek, 60 adag, normál
és FORTE változatban is –
500 mcg K-Komplex
+ 4000 NE D3 illetve
1000 mcg K-Komplex +
4000 NE D3
A K-komplex cseppekkel
megegyeznek, kivéve, hogy itt
mind a FORTE, mind a sima
változat 60 adagos, és adagonként 4000NE D3-vitamint is
tartalmaz.

Az Ω3 Halolajnál annyival tud többet, hogy
adagonként 100 mg fermentációval előállított Q10koenzimet is gondosan feloldottunk benne…

Nem átalakított, természetes formában tartalmazza
az ember számára megfelelő EPA és DHA nevű Ω3
zsírsavakat és 4 féle tokoferolt (E-vitamin) is, hogy a lehető legstabilabb legyen. Enyhe hal íze van csak, amit
szinte teljesen elfed a citromolaj, így nem kell többé
tucatnyi kapszulát lenyelnünk. 1 evőkanálnyi kb. 15 db
halolaj-kapszulának felel meg!

Szájon át szedve is képes
a kurkuma fő hatóanyagát,
a kurkumint nagy mennyiségben a véráramba juttatni egy
szabadalmaztatott, teljesen
természetes megoldás segítségével. A kurkuma illóolaját és
teljes spektrumú gyömbérkivonatot is tartalmaz.
A kurkumin kivonatolása
100%-ban napelem-működtetésű
gyárban történik.

