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SKIN VITALITY kan købes fra marts 2021 på advancednutritionprogramme.dk  
og hos udvalgte forhandlere over hele landet. 

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt Færch a/s på tlf. 86 72 58 00 eller på info@advancednutritionprogramme.dk  
Pressemateriale + fotos kan downloades på https://kosmetolognet.dk/medie

Advanced Nutrition Programme™ har siden 2006 været pionerer i kosttilskud til huden og er et prisvindende udvalg af 
evidensbaserede kostilskud, som ikke indeholder gluten eller kunstige aromaer. Derudover arbejdes der hårdt for at bevare 
miljøet og eliminere engangsplastik til fordel for mere miljømæssigt ansvarlig papirbaseret emballage, som er printet med 
vegetabilsk blæk. Advanced Nutrition Programme™ kosttilskud sælges i mere end 20 lande.

I Danmark finder du Advanced Nutrition Programme™ kosttilskud hos udvalgte forhandlere 
samt online på advancednutritionprogramme.dk.

FÆRCH A/S er distributør af Advanced Nutrition Programme™ kosttilskud, Dermalogica hudpleje og 
Jane Iredale mineralmakeup og kan derfor levere en komplet løsning for at opnå sund hud fra inderst til yderst;  
Feed, Fortify & Finish. 



GODE TIL:
- Alle hudtyper

-  Anbefales til alle aldre fra 16 - 60+

DAGLIG INDTAGELSE:
-  Tag 1 kapsel i forbindelse med et måltid.

-  Egnet til vegetarer.

-  Personer i medicinsk-behandling bedes konsultere en 
læge inden indtagelse.
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1 kapsel inderholder:     %RI*
Vitamin D     5µg 100
Vitamin E    6mg aTE 50
Vitamin K     50µg 66
Vitamin C    100mg   125
Thiamin    1.1mg 100
Riboflavin	 	 		 1.4mg	 100
Niacin     16mg 100
Vitamin	B6	 		 1.4mg		 100
Folsyre    200µg 100
Vitamin B12   2.5µg 100
Biotin    50µg 100
Pantothensyre   6mg   100
Calcium    120mg 15
Magnesium   100mg   27

   %RI*
Jern   7mg 50
Zink   5mg 50
Kobber   150µg 15
Mangan   0.5mg 25
Selen	 		 45µg	 82
Chrom	 		 40µg	 100
Molybdæn   50µg 100
Jod	 		 83µg	 55
Bor	 		 33µg	 	
Beta-caroten   0.5mg  
Blåbærpulver	 		 10mg	 	
Broccolipulver	 		 10mg	 	
Spinatpulver	 		 10mg	 	
Acaibærpulver		 	 10mg

RI = (dagligt) Referenceindtag
aTE	=	Alpha	Tocopherol	equivalent

SKIN VITALITY
Pakke med 60 kapsler 

Vejl. udsalgspris DKK 360,-

SKIN VITALITY
NYHED! DET MODERNE MULTIVITAMIN

SKIN VITALITY er et nyt, moderne multivitamin, der er udviklet af vores Research & Development team. SKIN VITALITY 
indeholder i alt 28 smarte næringsstoffer i én kapsel til daglig indtag for at fremme sund hud, negle, hår og krop. 

Vores hud producerer 200 millioner hudceller i timen, så det er vigtigt at 
forsyne vores største organ med de rigtige næringsstoffer. Videnskabelige 
fremskridt inden for kosttilskud har inspireret vores videnskabelige forskere 
på Advanced Nutrition Program ™ til at udvikle vores ny SKIN VITALITY. 

Dette multivitamin er udarbejdet til at imødekomme de ernæringsmæssige 
krav den nutidige travle, moderne livsstil kræver med følgende:

• 13 ingredienser til energi

• 11 ingredienser til kognitiv præstation

• 8 ingredienser til knogler og muskler

• 8 ingredienser til immunitet

• 7 ingredienser til hud, hår og negle

Derudover indeholder SKIN VITALITY en plantebaseret “smoothieblanding” 
til huden af blåbær, broccoli, acai bær og spinat blade. 

I samarbejde med uafhængige laboratorier udfører vores team omhyggeligt 
over 696 tests pr. Batch for at sikre, at alle kosttilskud screenes for tungmetaller, allergener, mikrober og gærforurening.

ET MULTIVITAMIN ANERKENDES AF ERNÆRINGSTERAPEUTER, SOM ET LET SUPPLEMENT TIL DIN KOST 
OG LIVSSTIL, OG VORES ERNÆRINGSCHEF, LORRAINE PERRETTA, FORKLARER VIDENSKABEN BAG DETTE 
KOSTTILSKUD.

”Med den innovative udvikling industrien befinder sig i, er jeg selv og vores forskerteam stolte over at introducere dette 
nye kosttilskud, som vi kærligt kalder vores moderne multivitamin-mesterværk ”. 

”Det er lykkedes os at løse den udfordrende opgave det har været, at kombinere 
28 vitaminer, mineraler og phytonæringsstoffer i en koncentreret ”clean label” 
multivitamin. En organisk blanding af blåbær, broccoli, spinat og acai-bær 
forstærker vores antioxidantniveauer. 

Denne hybrid af næringsstoffer øger hudens sundhed og alle de sammenkoblede 
systemer i kroppen: det forsyner ikke kun huden, men forbedrer også 
energimetabolisme, den kognitiv ydeevne og immunforsvaret.  
SKIN VITALITY er en komplet moderne allround multivitamin og passer perfekt  
sammen med alle de øvrige kosttilskud i Advanced Nutrition Program ™. ”


