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PURŠKIAMI VITAMINAI IR 
MAISTO PAPILDAI
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Paprasta 
naudot i ,  
nereik ia 

užgert i  
vandeniu.

Vi taminai  i r  
e lementai  

patenka t iesiai  į  
kraują  per 

burnoje esanč ius 
kapi larus.

Vitaminai  i r  
e lementai  jau yra 

iš t i rpę ,  todė l  
nereik ia v i rškint i .  

Apsaugotas 
skrandis.

Specialus 
purkš tukas 

išpurškia ik i  
30-40% 

mažesnius 
lašel ius.

Ster i lu 
naudot i ,  nes 

elementai  
nesi l ieč ia  su 

pavirš ia is.

Tinka visai  
šeimai.

Maža, patogi  
pakuotė  neš t is  

su savimi.

240 papurškimų ,  
kur ių  už teks 

ik i  8 mėn.

Ik i  10 kartų  
efektyviau 

nei  tabletės.

Tinka vegetarams 
i r  veganams.



KITAS ĮSISAVINIMO LYGIS!  

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS PER BURNOS GLEIVINĘ 
PATENKA TIESIAI Į KRAUJĄ. 

 Šiuos vitaminus galima vartoti net “neturint skrandžio”, o dėl pasisavinimo 
technologijos vienoje  pakuotėje esantis produkto kiekis yra ekvivalentiškas net 
keliolikai įprastos formos maisto papildų pakuočių.
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KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS 
• Aukščiausios kokybės produktai už mažą kainą! 

• Pakuotėje yra 240 dozių, todėl jos užtenka 4-8 mėnesiams, priklausomai nuo 
rekomenduojamos paros dozės 

• Skaičiuodami ar lygindami  kainas, nepamirškite, kad šių vitaminų pakaks net iki 8 
mėnesių! 

• Įvertinus 1 mėnesio kainą, jie vieni pigiausių rinkoje pagal aukščiausios kokybės 
veikliosios medžiagos kiekį pakuotėje.
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PATOGU. PAPRASTA. GREITA 
Vitaminai subalansuoti šiuolaikinio žmogaus poreikiams:  

● veikia iškart,  

● efektyviai,  

● patogu naudoti.   

Specialiai sukurtas purkštukas skleidžia smulkią dulksną.  

Tai ne paprasti purškiami vitaminai, o specialia dulksna purškiami elementai tiesiai į 
jūsų kraujo sistemą. Tai užtikrina greitą tikslo pasiekimą. 
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INGREDIENTAI  
Fortivitum produkcijoje nenaudojame cukraus, krakmolo, kviečių, sojos, gliuteno, kiaušinių, druskos ar 
pieno produktų. Malonus Fortivitum vitaminų skonis kuriamas iš natūralių žolelių ir vaisių ekstraktų. 


Vitaminuose nėra GMO, kai kurie tinkami naudoti vegetarams bei veganams.


VARTOJIMAS 
Prieš naudojant švelniai suplakti. Naudojant pirmą kartą 4–6 paspaudimais aktyvuoti purškiklį. Skystį 
rekomenduojama purkšti tiesiai į vidinę žando pusę. Papurškus nenuryti, palaukti 30-60s kol aktyvūs 
elementai rezorbuosis per gleivinę. Neužgerti jokiu skysčiu! Pakartotinai purkšti ne anksčiau kaip po 60s 
jei norima visą paros dozę suvartoti vienu metu.


SVARBU 
Neviršyti rekomenduojamos normos. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. 
Svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Dėl tikslių vartojimo dozių tartis su 
gydytoju arba vaistininku.
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Vitaminas D3:
Būtinas normaliam vaikų kaulų vystymuisi ir 
augimui;
Padeda palaikyti normalų:
•kalcio lygį kraujyje;
•kalcio ir fosforo pasisavinimą/ panaudojimą 

organizme;
•sveiką kaulų būklę;
• raumenų funkciją;
•sveikus dantis;
• imuninės sistemos funkcijas (taip pat ir 

vaikų);
• ląstelių dauginimosi procesus;
Vyresniems negu 60 metų žmonėms padeda 
sumažinti riziką kristi dėl laikysenos 
nestabilumų ir raumenų silpnumo;

FORTIVITUM®  VITAMINAS D3. Maisto papildas  
Pažangių technologijų būdu sukurta vitamino D3 forma, kuri užtikrina efektyvų įsisavinimą. Papurkškite nurodytą 
dozę į vidinę žando pusę ir per keletą sekundžių vitaminas pateks tiesiai į kraujotakos sistemą. Tai puiki alternatyva 
tabletėms ar kapsulėms, kurių įsisavinimui įtakos gali turėti žarnyno būklė.
● Ypač aukštos kokybės ingredientai – natūralūs, be dirbtinių 

saldiklių;

● Malonaus skonio, kuris išgaunamas iš stevijos ir pipirmėtės

● Preparatas skirtas įvairaus amžiaus žmonėms,

● Patogu naudoti net kūdikiams ir vaikams,

● tinka sergantiems diabetu;

● tinka vegetarams;


Purškiklyje yra 13,5 ml arba apie 240 dozių (papurškimų), todėl 1 
flakono užtenka iki 8 mėn. 

Dozavimas: 1 papurškimas į vidinę žando pusę 1 kartą per dieną. Dėl 
individualios gydomosios dozės būtina pasikonsultuoti su gydytoju 
ar vaistininku. Tinka diabetikams, vaikams ir suaugusiems. 

1 purškiamoje dozėje (0,05 ml skysčio) yra (RMV*, %): vitamino D3 1000 
TV/ 25 mcg (500 %*). kada Jums patogu. 


*RMV – referencinė maistinė vertė.
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Sudėtis: Išgrynintas vanduo, tirpiklis (glicerolis), emulsiklis (akacijos derva), cholekalciferolis (vitaminas D3), 
saldiklis ( steviolio glikozidai), natūrali pipirmėčių (Folia Menthae piperitae) aromato kvapioji medžiaga, VGT 
(vidutinės grandinės trigliceridai), konservantas (kalio sorbatas).



Vitaminas B12 ir B6 padeda palaikyti 
normalią:

• nervų sistemos ir psichologinę 

funkciją;

• imuninės sistemos veiklą;

• raudonųjų kraujo kūnelių 

formavimąsi;

• ląstelių dalijimosi procesus;

• homocisteino metabolizmą;

• sumažinti nuovargio jausmą.

Vitaminas B6 dar padeda palaikyti 
normalią:

• cisteino sintezę;

• baltymų ir glikogenų apykaitą;

• energijos gamybos procesą;

• hormoninę veiklą;

Vitaminas B9 (Folio rūgštis) padeda:

• Nėštumo metu susidaryti vaisiaus 

nerviniui kanalui;

FORTIVITUM® VITAMINAS B12 + FOLIO RŪGŠTIS. Maisto papildas 
Skirtas palaikyti vitamino B12, B9 ir B6 norimą kiekį kraujyje. Fortivitum Vitaminas B12 + Folio rūgštis - tiems kurie 
daug dirba ar mokosi.  Taip pat esant B12 trūkumui. Purškiklis veikia iš karto ir yra puikaus skonio. Tinka vegetarams ir 
veganams.

Sudėtis:
Vitaminai (4-iuose papurškimuose) (1-ame papurškime)

Kiekis *RMV Kiekis *RMV

Vitaminas B12 (Metilkobalaminas) 500 mcg 20000% 125 mcg 5000%

Vitaminas B6 2,5 mg 180% 0,625 mg 45%

Vitaminas B9 (folio rūgštis) 300 mcg 150% 75 mcg 37,5%
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*RMV – referencinė maistinė vertė.

Purškiklyje yra 13,5 ml arba apie 240 purškimų, užtenka iki 8 mėn. 

Dozavimas: 1 papurškimas (0,05 ml) jums patogiu metu. 
Vienu metu purkšti tik 1-2 dozes. Rekomenduojama vartoti iki 4 
papurškimų per dieną (4 papurškimai atitinka 0,2 ml skysčio).

Sudėtis: išgrynintas vanduo, tirpiklis: glicerolis, emulsiklis: akacijos derva, natūrali apelsinų ir pipirmėtės (Folia 
Menthae piperitae) kvapioji medžiaga, saldiklis steviolio glikozidai, konservantas: kalio sorbatas, Pteroilmonoglutamo 
rūgštis (vitaminas B9), Metilkobalaminas (vitaminas B12), Piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6). 



FORTIVITUM® LALUNA. Maisto papildas 
LALUNA – melatoninas su 5-HTP (5-hidroxitriptofanu) ir vaistažolių ekstraktu kokybiškam miegui. 
LALUNA sukurta žmonėms, turintiems miego sutrikimų: padeda greičiau užmigti. Nesukelia mieguistumo ryte. 
● Melatoninas sutrumpina užmigimo laiką; 
● Pabudus nėra mieguistumo ar kitų liekamųjų reiškinių; 
● Nesivysto pripratimas; 
● Tinka vegetarams; 
● Visi ingredientai yra natūralūs, be dirbtinių saldiklių. 
Purškiklyje yra 13,5 ml apie 240 purškiamųjų dozių, užtenka ~ 2 mėn.  

Dozavimas: Einant miegoti papurkšti 1- 4 kartus (0,05 - 0,2 ml). Galima vartoti iki 8 purškiamųjų dozių per parą  
(8 purškiamosios dozės atitinka 0,45 ml skysčio).


Svarbu: Sudėtyje yra alkoholio. Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms moterims. Laikyti vėsioje, sausoje, 
vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Sudėtis: Išgrynintas vanduo, tirpiklis: augalinis glicerolis, alkoholis, melatoninas, grifonijos (Griffonia simplicifolia) sėklų

ekstraktas, 5-hidroksitriptofanas (5-HTP), L-teaninas, patentuotas vaistažolių ekstraktas: paprastasis putinas, vaistinis

skaistenis, ginkmedis, melsvoji pasiflora, pipirmėtė, šviesioji kalpokė, valerijono šaknis, natūrali pipirmėčių (Folia Menthae

piperitae) aromato kvapioji medžiaga, saldiklis: steviolio glikozidai, konservantas: kalio sorbatas.


4 purškiamosiose dozėse (0,2 ml skysčio) yra: 5-HTP – 1,5 mg, L-teanino – 1,5 mg, melatonino 1 mg. 10



FORTIVITUM® MULTIVITAMINAS. Maisto papildas 
Šis maisto papildas skirtas tiems, kas nori lengvai ir greitai gauti būtiniausių vitaminų dienos normą. 
Purškiamas į vidinę žando pusę, per gleivinę greitai patenka į kraujotaką.

Vitaminas Kiekis RMV%*

 E  7,5 mg  62,5%

 C  4,5 mg 6%

 B3  4,5 mg 6%

 B5  4,5 mg 75%

 B6  1 mg 71%

 A  600 mcg 75.00%

 B9  200 mcg 100%

 B7  11,5 mcg 23%

 B12  3 mcg 120%

 D3  2,5 mcg 50%
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Tinkamas vaikams ir suaugusiems. 
Kasdienei sveikatai palaikyti skirtas Fortivitum® „Multivitaminas" yra malonaus 
skonio, kurį išgauname iš natūralių ingredientų. 

Rekomenduojama paros dozė yra 4 papurškimai. Momentinė dozė 1-2 
papurškimai. Efektui pasiekti svarbu laikytis vartojimo rekomendacijų (žr.Vartojimas).

Purškiklyje yra 13,5 ml arba apie 240 purškimų, užtenka ~ 2-4 mėn. 
Dozavimas: 
Suaugusiems: 1-2 papurškimai į vidinę žando pusę jums patogiu metu. 
Rekomenduojama vartoti iki 8 purškiamųjų dozių (0,45 ml skysčio) per dieną.

Vaikams nuo 2 metų: 1 purškiama dozė 2 kartus (0,1 ml) per dieną. Laikytis tų 
pačių purškimo taisyklių kaip ir suaugusiems.

Vaikams nuo 12 metų: iki 4-ių purškiamųjų dozių per dieną. Jei patiriami dideli 
krūviai ar ženkliai trūksta vitaminų, galima vartoti iki 8 purškiamųjų dozių per dieną.

Sudėtis: Grynintas vanduo, tirpiklis: glicerolis, saldiklis: steviolio glikozidai, 
tokoferolis d-alfa tocopheryl acetate (natūralus vitaminas E), mononatrio 
askorbatas, dipeptidas (vitaminas B5), nikotinamidas (vitaminas B3), piridoksino 
hidrochloridas (vitaminas B6), retinolis (vitaminas A), tiaminas (vitaminas B1), 
kvapioji medžiaga,), konservantas: kalio sorbatas, folio rūgštis ( vitaminas B9), 
biotinas (vitaminas B7), metilkobalaminas (vitaminas B12), cholekalciferolis 
(vitaminas D3). 

Sudėtis: 

  

*RMV% - Referencinė maistinė vertė 

procentais



FORTIVITUM® ENERGIJA. Maisto papildas  
Maisto papildas, galintis padėti ilgiau išlikti energingais. Sudėtyje esantis aktyvūs komponentai, tokie, kaip kofeinas, 

taurinas, gliukurono laktonas (jie dedami į energetinius gėrimus), vitaminai B6 ir B12 padeda jaustis žvalesniais, 
energingesniais, toleruoti didesnius fizinius krūvius. Sudėtyje dar yra augalinių ekstraktų: ženšenio, mango, žalios 
arbatos, ašvagandos ir astragalus ekstrakto.


● Gali padėti atsikratyti priklausomybės nuo kavos ir energinių gėrimų; 
● Saugus, nes dienos dozę galima lengvai reguliuoti; 
● Efektas pasireiškia greitai; 
● Visi ingredientai natūralūs, be dirbtinių saldiklių; 
● Tinka veganams; 

Sudėtis: Išgrynintas vanduo, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, taurinas, kofeinas (iš kavos pupelių ekstrakto),          
gliukuronolaktonas, augalinių ekstraktų mišinys (migdomųjų vitanijų, kulkšnių, burokėlių sulčių, ženšenių, žaliosios arbatos, 
mangų), natūralios kvapiosios medžiagos (apelsinų, vanilės, monoamonio glicirizinatas (iš saldymedžių), saldiklis steviolio 
glikozidai, piridoksino hidrochloridas, tirštiklis akacijų derva, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis,   
konservantas kalio sorbatas, metilkobalaminas.

Purškiklyje yra 13,5 ml arba apie 240 purškimų, užtenka ~ 2 mėn. 
Dozavimas: Pritrūkus energijos papurkšti 2-4 kartus (0,1-0,2 ml) pagal poreikį. 
Galima vartoti iki 8 purškiamųjų dozių per parą (8 purškiamosios dozės atitinka 
0,45 ml skysčio).  

Svarbu: Sudėtyje yra kofeino. Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms 
moterims. Laikyti vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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Vitaminas B12 ir B6 padeda palaikyti 
normalią:


● nervų sistemos ir psichologinę 
funkciją;


● imuninės sistemos veiklą;

● raudonųjų kraujo kūnelių formavimąsi;

● ląstelių dalijimosi procesus;

● homocisteino metabolizmą;

● sumažinti nuovargio jausmą.

Vitaminas B6 dar padeda palaikyti 

normalią:

● cisteino sintezę; 

● baltymų ir glikogenų apykaitą; 

● energijos gamybos procesą;

● hormoninę veiklą;



Sveikam metabolizmu ir kovai su viršsvoriu. 
Revoliucinis produktas skirtas metabolizmui gerinti. Poveikis pasireiškia 
jau po pirmųjų vartojimo savaičių, dėl chromo subalansuojamas gliukozės 
kiekis kraujyje ir sumažėja alkio jausmas, todėl pasiektas efektas išlieka 
dar kelis mėnesius. 

Fortivitum®  Slim Line maisto papildas, turi malonų skonį, kurį išgauname 
iš vaisių ir mėtos. Visi ingredientai natūralus, be jokių dirbtinių saldiklių.

Purškiklyje yra 13,5 ml arba apie 240 purškimų, užtenka ~ 2 mėn. 
Dozavimas: Suaugusiems purkšti 2- 4 kartus (0,1 - 0,2 ml). Vienu metu 
purkšti tik 1-2 dozes. Rekomenduojama vartoti iki 8 papurškimų per dieną 
(8 papurškimai atitinka 0,45 ml skysčio). 
Svarbu: Dėl stipraus metabolizmo skatinimo papildas netinka vartoti 
maitinančioms. Neviršyti rekomenduojamos dozės. Laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. 
Sudėtis: Grynintas vanduo, glicerolis, L-karnitinas, pantoteno rūgštis 
(vitaminas B5), kambodžinės garcinijos (Garcinia gummi-gutta) ekstraktas, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinos rūgštis), piridoksino 
hidrochloridas (vitaminas B6), akacijos guma, saldiklis (steviolio glikozidai), 
natūralus pipirmėčių aromatas, chromo polinikotinatas, konservantas (kalio 
sorbatas).

FORTIVITUM® SLIM LINE. Maisto papildas 
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• L-karnitinas skatina energijos 
gamybą iš r iebalų, padeda 
natūraliai numesti svorio;


• Chromas aktyvina medžiagų 
apykaitą (angliavandenių, riebalų) 
bei  energijos gamybą iš riebalų ir 
baltymų;


• Palaiko normal ią gl iukozės 
koncentraciją kraujyje, dėl to 
mažėja alkis;


• Vitaminas B6 palaiko normalią 
baltymų ir glikogeno apykaitą; 


• Kambodžinė garcinija padeda 
reguliuoti  kūno svorį. 
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FORTIVITUM® ŽALIASIS MEDUS SU SPIRULINA  
(„OPEN-CELL“ TECHNOLOGIJA)



Vitaminų, mineralų ir naturalių augalinių medžiagų šaltinis stipresnei imuninei sistemai. 

Šio preparato pagrindinė paskirtis - greitas energijos šaltinis ir bendras organizmo 
stiprinimas (atsparumo stresams). Patentuota "Open Cell" - laisvos ląstelės komponentų 
technologija išlaisvina veikliąsias spirulinos medžiagas iš membranos apsupties, todėl žymiai 
padidėja atskirų medžiagų efektyvumas ir sumažėja poreikis organizmui skaidyti sudėtingus 
elementus. Ši technologija leidžia organizmui įsisavinti ankščiau neprieinamus spirulinos 
membranoje užrakintas fitomedžiagas, tokias kaip: chlorofilai, fikocianinas, įvairūs 
karotenoidai.  Kanapių sėklų aliejus suteikia didelį kiekį organizmo procesams būtinų Omega 
- 3, 6 ir 9 riebalų rūgščių.

 

 


FORTIVITUM® ŽALIASIS MEDUS SU SPIRULINA („OPEN-CELL“ TECHNOLOGIJA). 
 Maisto papildas 

,,Žaliojo medaus“ unikalumas – jį sudarantis medus, 
maksimaliai prisotintas „Open-cell“ technologija apdorotos 
spirulinos elementais. Spirulinoje tie elementai „užrakinti“ 
žmogaus fermentams ne įveikiama membrana, o 
„Žaliajame meduje“ jie yra laisvi ir paruošti žmogui lengvai 
įsisavinti. Tai, kas iki šiol buvo nepasiekiama, tapo lengvai 
prieinama

Viename pakelyje (1 g)  yra: 
Fikocianino             2 mg

Alofikocianino        5 mg

Fikoeritrino             2 mg

Chlorofilo A         0.3 mg

Chlorofilo B         0.7 mg

Beta karotenų     0.3 mg

Zeaksantino        0.2 mg


Šiame maisto papilde yra didelė įvairovė vitaminų, mineralų, riebalų ir nepakeičiamų amino 
rūgščių. Kaip konservantas naudojamas Labanoro girios medus, kuris saugo produktą ir 
suteikia puikų skonį. Fortivitum "Žaliasis medus„ padeda gauti ypač brangių augalinių 
medžiagų, kurios, pasak naujausių mokslinių tyrimų, atlieka ypatingas organizmą 
stiprinančias funkcijas. Daugiau informacijos: www.fortivitum.lt 
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Maistinė vertė               100 g: 
Energinė vertė              445 kcal

Angliavandeniai           56.27 g

Baltymai                        7.55 g

Iš jų amino rūgščių       6.4 mg

Riebalų                        22.95 g

Iš jų riebalų rūgščių     19.4 g

Iš jų:

Omega - 3     4.5 g 
Omega - 6    13.1 g 
Omega - 9     1.8 g 
 

FORTIVITUM® ŽALIASIS MEDUS SU SPIRULINA („OPEN-CELL“ TECHNOLOGIJA).  

Vartojimas: 
Vienoje pakuotėje 14 pakelių po 1 gramą. Rekomenduojama vartoti po 1 pakelio 
(1 g masės) turinį 1 kartą per dieną. Pakelio turinį laikyti po liežuviu, kol ištirps. 
Nevartoti jei esate alergiški medui ar jo gaminiams.  Sergant peršalimo ligomis 
dozę galima didinti iki 3 pakelių per parą.


Kaip atskirti kokybę? 
Dėl „Žaliajame meduje“ esančių laisvų spirulinos 
elementų orginalus Fortivirtum “Žaliasis medus” 
pašvietus žibintuvėliu šviečia ryškiai raudonai. 
Neorginaliame produkte be „Open-cell“ 
technologija išlaisvintų spirulinos elementų  
dominuoja žalia ar tamsiai žalia spalva. Tai 
požymis, kad spirulinos elementai nėra paruošti 
įsisavinimui žmogaus organizme dėl nesuardytų 
membranų, kurių žmogus nevirškina.


Sudėtis: 
Medus 66.7%, kanapių sėklų aliejus 22.2%, plokščioji vingrūnė (spirulina) 11.1 %.

1 pakelyje (1g masės) yra: 0.667 g medaus, 0.22 g kanapių sėklų aliejaus,  
plokščiųjų vingrūnių (spirulinos) 0.11 g.

16



17

Open-Cell technologija pakėlė bakterijų panaudojimo galimybes  į visai kitą lygį 
Open-Cell technologija  - pavadinimas pats pasako, kokia šios technologijos esmė: „atidaryti“ ląsteles, kurių turinys 
įprastomis sąlygomis žmogui neprieinamas.  Iki šiol tai buvo daroma mechaniniais-cheminiais būdais, todėl 
nepavykdavo išgauti spirulinos elementų natūralių, chemiškai nepažeistų. Pavyzdžiui cheminiu būdu išgautas C- 
fikocianinas leidžiamas naudoti labai mažais kiekiais, nes yra toksiškas dėl išgavimo procese naudojamų cheminių 
medžiagų, be to dar labai brangus dėl didelių proceso kaštų. Open-Cell technologija leidžia bakterijų elementus išgauti 
nei chemiškai, nei mechaniškai nepaveiktus, tokius pat natūralius, kokie jie yra gyvos bakterijos ląstelės viduje. Tokie 
elementai yra saugūs ir lengvai žmogaus įsisavinami.
Daug žmogui naudingų elementų yra įvairių bakterijų 
viduje, tik mes jų negalime pasiekti, nes bakterijos 
turi membranas, kurios ne visada yra  įveikiamos 
žmogaus virškinimo fermentų. Taip yra ir su 
spirulinos bakterijomis - jų dangalo žmogus negali 
suvirškinti, nes apvalkalo sudėtis labai panaši į 
žmogaus gerųjų bakterijų membranas. Jei jas 
suvirškintumėm, nebeliktų žarnyne gerųjų bakterijų.

Mokslininkai pasaulyje suka galvas ir testuoja 
įvairius metodus, kaip įveikti spirulinos dangalą, o 
Lietuvos mokslininkai tai jau padarė. Šio atradimo 
svarba didžiulė, nes pagaliau atsirado galimybė 
dideliais keikiais išgauti iš spirulinos ypač vertingus 
komponentus – fikobilinus (vienas labiausiai žinomų 
yra f ikocianinas), chlorof i lus, karot inoidus 
(zeaksantiną, beta-karoteną) ir panaudoti juos ne tik


Daug kartų 
padidintas vaizdas

Susisluoksniavę skirtingi 
išlaisvinti elementai

Tai, ką galima nusipirkti 
kapsulėse ir tabletėse

maisto papildų, bet ir vaistų gamyboje.



18

Open-Cell technologija pakėlė bakterijų panaudojimo galimybes  į visai kitą lygį 
Vienas labiausiai studijuojamų spirulinos elementų - fikocianinas. Jis pasaulyje išgaunamas cheminių procesų būdu, 
todėl leidžiama naudoti tik nedideliais kiekiais. Kita vertus, brangus išgavimo procesas riboja platesnį fikocianino 
panaudojimą. Bet jau šiandien yra publikuota daug tyrimų, kurie patvirtina, kad fikocianinas:


● pasižymi vėžinių ląstelių augimą stabdančiu veikimu (G0/G1 fazėje), 

● gali potencijuoti spindulinio gydymo efektą, 

● gali sumažinti chemoterapijos toksišką poveikį inkstams ir širdžiai, 

● yra puikus antioksidantas, 

● suriša radionuklidus, 

● slopina uždegimą ir skausmą (blokuodamas COX-2 receptorius), 

● slopina antibiotikams atsparių mikrobų bei tokių virusų, kaip ŽIV ar koronavirusai, dauginimąsi, 

● veikia imunomuduliuojančiai, skatina žaizdų gijimo ir ląstelių atsinaujinimo procesus.


Open-cell technologiją pritaikius spirulinai, žmogui neįveikiamos membranos neliko, dabar 
visi naudingi elementai lengvai prieinami ir įsisavinami žmogaus organizmui. Šia technologija 
apdorota spirulina yra skystos formos, įvairūs jos elementai dėl skirtingų charakteristikų 
išsisluoksniuoja ir galima įvertinti tiksliai, kiek ir kokių elementų yra išlaisvinta. Dėl skystos 
formos „Open-Cell“ technologija apdorotos spirulinos elementus galima kokybiškai įterpti į 
medų, panaudojant medų kaip saugų, stiprų ir tuo pačiu natūralų konservantą. 
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KAM KALBĖTI APIE SPIRULINĄ, JEI RINKA PERKRAUTA ĮVAIRIAUSIAIS PAPILDAIS? 
NES NAUJOS TECHNOLOGIJOS GARNATUOJA DAUGIAU! 

Problema 1. Kaip dažnai skaitome, kas įeina į maisto papildo sudėtį? Dažnai sudėtinga atsirinkti, ką geriausia vartoti. O 
ir laiko reikia turėti, jei norime įsigilinti, kokia maisto papildų sudėtis, kiek naudingų, o kiek nereikalingų balastinių 
medžiagų ten yra. Kitas klausimas, ar tie elementai tikrai lengvai bus organizmo įsisavinti ir veiklūs? Ar tikrai veikliosios 
medžiagos pereis skrandžio ar žarnyno sienelę pakankamai gerai, juk kiekvieno virškinimo sistema veikia skirtingai? Ar 
vartojami vaistai nesumažins įsisavinimo? O ir vieno elemento nepakanka, nes geram efektui pasiekti, reikia viso 
komplekso, pats savaime vienas elementas nieko organizme nedaro. Galima tikėtis viską gauti iš maisto, bet ar tikrai? 
O valgyti kalnus bet kokių papildų – brangus ir prastas pasirinkimas. 
Sprendimas. Jei žmogus galėtų lengvai įsisavinti spirulinoje esančius elementus, ši 
cianobakterija (melsvadumblis) būtų išeitis, nes joje yra beveik visko, ko mūsų organizmui reikia. 
Kol kas farmacijos kompanijos neišrado būdo, kaip dirbtinai į vieną tabletę sudėti daugiau nei 
100 skirtingų elementų, kurie sunkiai suderinami. Jau 20 elementų yra iššūkis. O spirulinoje pati 
gamta viską suderino. Čia yra visos žmogui reikalingos amino rūgštys (pakeičiamos ir 
nepakeičiamos), polinesočiosios omega-riebalų rūgštys, beveik visi vitaminai, mineralai ir 
mikroelementai. Dar čia yra dideli kiekiai žmogui svarbių pigmentų: chlorofilų, beta-karotenų, 
fikobilinų, kurių atstovas fikocianinas yra daugelio farmacijos kompanijų geidžiamiausias 
elementas dėl savo ypatingų savybių stabdyti antibiotikams atsparių mikrobų, virusų (ŽIV ir 
koronavirusų) dauginimąsi, slopinti vėžinių ląstelių augimą, slopinti skausmą ir uždegimą, 
moduliuoti imuninę sistemą, skatinti ląstelių atsinaujinimą, stabdyti kolageno degradaciją.  
Fikocianinas - ateities superelementas. 

“Žaliajame meduje“ visi spirulinos elementai Open-Cell technologijos pagalba yra išlaisvinti ir 
paruošti lengvam ir greitam įsisavinimui.
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Sprendimas. Open-cell technologija. Pritaikius šią technologiją 
spirulinai, žmogui neįveikiamų dangalų ir membranų neliko, dabar visi 
naudingi elementai savo natūraliu pavidalu yra lengvai prieinami ir 
įsisavinami žmogaus organizme. Jau yra produktas su Open-cell 
spirulina, kuriame cianobakterijos (melsvadumblio) naudingi 
elementai, tame tarpe ir fikocianinas, yra „laisvi“, o medus 
panaudotas kaip saugus ir natūralus konservantas, tad produktas yra 
be jokios chemijos.

Spirulinos milteliai – tai mechaniškai sutrintos spirulinų spiralės. 
Virškinimo trakte žmogus gali įsisavinti tik tiek naudingųjų maistinių 
elementų, kiek mechaniškai smulkinant spiruliną pažeidžiama 
bakterijų ląstelių. Tai yra, tik iš spirulinos fragmentų galų.

Open-Cell technologija leidžia suardyti spirulinos apvalkalą ir pačių 
bakterijų ląstelių membranas.

Visos ląstelėje esančios maistingos medžiagos patenka į specialią 
skystą terpę ir jau paruoštos žmogui įsisavinti. Galima naudoti 
įvairiomis formomis: inhaliuoti, purškti per multidispersorių į žando 
gleivinę (greičiausias poveikis) ar tradiciškai per os, kaip „Žaliajame 
meduje“.


Problema 2. Spirulina turi žmogaus fermentams neįveikiamą 
membraną. Maisto papilduose spirulina yra sutrinta iki pudros 
smulkumo miltelių, bet tai spiruliną padaro tik dalinai įsisavinamą, iki 
5% to, ką suvalgome. 95% naudingų elementų pašaliname lauk. 

Spirulinos milteliai. Mums reikalingi elementai yra 
prieinami tik iš spiralės galų, kur mechaniškai 
pažeista kraštinių bakterijų  membranos.

Open-Cell technologija „atidaryta“ spirulina. Visi 
spirulinos  elementai yra prieinami ir įsisavinami 
žmogui.

KAM KALBĖTI APIE SPIRULINĄ, JEI RINKA PERKRAUTA ĮVAIRIAUSIAIS PAPILDAIS? 
NES NAUJOS TECHNOLOGIJOS GARNATUOJA DAUGIAU!



SAUSOS DRUSKOS INHALIATORIUS INHALO DSI  
Natūralus sprendimas lengvesniam kvėpavimui

Inhaliatoriaus savybės 

– INHALO DSI poveikis panašus, kaip druskų kambaryje ar fizioterapijos procedūroje;


– Inhaliacijų metu įkvėpsite mikroskopiškai mažas sausos druskos daleles;


– Inhaliatorius toks mažas, kad telpa delne, todėl jį visada galėsite turėti su savimi;


– Naudoti inhaliatorių patogu, bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu, kai Jums jo 
prireiks;


– Inhaliatorius pagamintas iš saugių, medicininės kokybės reikalavimus atitinkančių 
medžiagų;


– Inhaliacijoms naudojamos tik 100% natūralios medžiagos be vaistų ir kitų cheminių 
priedų;


– Nosies inhaliacijoms papildomai naudojamas pipirmėtės eterinis aliejus;


– Inhaliacijoms naudojama druska iš garsiosios „Praid“ druskos kasyklos 
Transilvanijoje (Rumunija).
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Kodėl verta naudoti sausos druskos inhaliatorių INHALO DSI?

– Gydomasis efektas įrodytas moksliškai


– 100% natūralus be vaistų ir kitų cheminių priedų


– Padeda išvalyti kvėpavimo takus


– Palengvina atsikosėjimą, kvėpavimą, alergines reakcijas


– Profilaktiškai saugo nuo kvėpavimo takų infekcijų


– Padeda sumažinti astmos priepuolių tikimybę


– Stiprina imunitetą


– Sumažina gydomųjų procedūrų poreikį


– Pagerina gyvenimo kokybę


– Tausojantis gydymas be pašalinių poveikių


– Paprasta ir patogu naudoti
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Inhaliacijos metu įkvepiamos mikroskopiškai 
mažos sausos druskos dalelės, kurios nusėda 
ant kvėpavimo takų gleivinės ir skatina jos 
sekreciją. Suskystėjęs sekretas lengviau 
pašalinamas, kartu išvalydamas kvėpavimo 
takus nuo pavojingų mikroorganizmų ir 
alergijas sukeliančių dalelių. Tuo pačiu 
sumažėja gleivinės paburkimas, atsipalaiduoja 
bronchų sienelės, išsiplečia kvėpavimo takai, 
kas palengvina kvėpavimo takų išsivalymą, 
palengvina kvėpavimą, sumažina kvėpavimo 
takų uždegimą ir kosulio priepuolius. Druska 
turi dezinfekuojantį poveikį, todėl dalį virusų, 
bakterijų ir grybelių sunaikina tiesiogiai. 
Druska suaktyvina medž iagų apykaitą, 
kraujotaką ir stiprina imunitetą.

Kaip veikia INHALO DSI? 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NOSIES INHALIATORIUS 
Palengvina tokius viršutinių kvėpavimo takų simptomus, 

kaip nosies užgulimas, pasunkėjęs kvėpavimas per 
nosį, čiaudulys, sinusitas, apsunkintas nosies 
išsivalymas, palengvina alergijų sukeltus nemalonius 
pojūčius. 


Inhaliatoriaus kasetėje yra: 
● 5 g natūralių neperdirbtų druskos kristalų (natrio 

chloridas, magnis ir kalcis skirtingose formose) be 
vaistų ir kitų cheminių priedų.


● Aromatinė lazdelė, prisotinta natūraliu Pipirmėtės 
eterinių aliejumi, kuris mažina nosies sudirgimą ir 
vėsina bei atpalaiduoja nosies gleivinę.

BRONCHŲ INHALIATORIUS 
Palengvina tokius apatinių kvėpavimo takų 

simptomus, kaip pasunkėjęs kvėpavimas, 
kosulys, apsunkintas atsikosėjimas, gerklės 
perštėjimas, palengvina alergijų ir astmos 
sukeltus nemalonius pojūčius.


Inhaliatoriaus kasetėje yra: 
● 5 g natūralių neperdirbtų druskos kristalų (natrio 

chloridas, magnis ir kalcis skirtingose formose) 
be vaistų ir kitų cheminių priedų.

Nuolatinis INHALO sausos druskos inhaliatoriaus naudojimas padeda palaikyti optimaliai sveikus ir higieniškus 
kvėpavimo takus bei sumažina jaučiamus nepatogumus.
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SAUSOS DRUSKOS INHALIATORIAUS INHALO DSI NAUDOJIMAS 

Sausos druskos inhaliatorius padeda sumažinti šių kvėpavimo takų ligų 
simptomus:  

● lėtinė obstrukcinė plaučių liga, 

● bronchitas, 

● sinusitas, 

● astma, 

● alerginės kvėpavimo takų reakcijos, 

● alerginė sloga, čiaudulys, 

● kosulys, 

● peršalimas, 

● burnos, gerklės ir nosiaryklės uždegimai ir žaizdos.


Sausos druskos inhaliacijas pravartu naudoti profilaktiškai. Gyvename įvairiais 
virusais ir bakterijomis užterštoje aplinkoje, todėl apsisaugoti nuo jų patekimo į 
nosį, burna ir kvėpavimo takus praktiškai neįmanoma. Kasdienis INHALO DSI 
naudojimas padės išvalyti kvėpavimo takus ir apsisaugoti nuo peršalimo, 
gripo, astmos priepuolių ir alerginių reakcijų.
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NOSIES INHALIATORIUS instrukcija:
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BRONCHŲ INHALIATORIUS instrukcija:
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Daugiau informacijos: 

WWW.FORTIVITUM.LT


http://inhalo.lt/


info@fortivitum.lt

http://www.fortivitum.lt
http://www.fortivitum.lt

