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Étrend-kiegészítő termékcsalád

Elérhetőség és bővebb információk:

• A FitoVita étrend-kiegészítő termékek mindegyike OETI számmal 
rendelkezik, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 
által nyilvántartott. 

• Valamennyi termék antioxidáns (polifenol) hatóanyaga bevizsgált, 
deklarált.

• A hidegen sajtolt vörös- szőlőmag olaj polifenol hatóanyagán kí-
vül, az összes zsírsav tartalma bevizsgált és deklarált. Ezen be-
lül az omega-6, omega-9, omega-3 is.

• Termékeink mindegyike mikrobiológiai lag és toxikológiailag 
is bevizsgált és deklarált. 

• Társaságunknál HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) szabvány szerint élelmiszer – minőségi biztonsági 
rendszer működik.

• Minden termékünk termékspecifikációval rendelkezik, 
melyet forgalmazó partnerek részére, annak kérésére 
rendelkezésre bocsájtunk.

• A termékek tartósítószert nem tartalmaznak.

Antioxidánsok, polifenolok

Gyártja és forgalmazza:

Medinvest Hungary Kft.
5430. Tiszaföldvár, Ó. Nagy B. út 7.

 E-mail: medinvest@freemail.hu
www.fitovita.hu

A koleszterinszint, és a vérzsírszint  kedvező 
irányú változása a szív- és érbetegségek ki-
alakulását csökkentheti, így megelőzheti a 
szívbetegségek kialakulását és a szívinfark-
tus előfordulási esélyét.  Megvédheti az ér-
rendszert a meszesedéstől, erősítheti a vérerek 
és a hajszálerek falait, ezáltal is csökkentheti a 
trombózisveszélyt. Továbbá a koleszterinszint, 
és a vérzsírszint  kedvező irányú változása seg-
íthet megelőzni a szürkehályog kialakulását, 
javíthatja a látást. A férfiaknál a prosztatára és 
az impotenciára lehet jó hatású, míg a nőknél 
a változókor kellemetlen tüneteit enyhítheti. Az 
érelmeszesedésben szenvedők emlékezete 
javulhat. 

Koleszterin, triglicerid (vérzsír)

A polifenolok a szőlőben és más növényi táplálékban található termé-
szetes antioxidánsok. Erőteljes antioxidáns hatásuk miatt évek óta a ku-
tatások középpontjában állnak.
Több típusuk létezik, attól függően, hogy a növény mely részében 
vannak jelen. A szőlő magja, héja többféle polifenolt tartalmaz. Az 
antioxidáns hatáson keresztül a polifenolok segítenek megelőzni az oxi-
dációból származó sejtkárosodást. Az ipari és kémiai szennyezés, sőt 
a dohányzás is szervezetünket fokozott szabadgyök termelésre kész-
teti. A fölös mennyiségben termelt szabadgyökök károsítják érrend-
szerünket, aminek eredményeképpen növekszik a szív- és érrendsze-
ri megbetegedések esélye. 

A polifenolok mint erélyes antioxidánsok, 
közömbösíthetik a szervezetben túlzott 
mértékben termelődött szabadgyököket. 
Ezen hatásuk révén megőrizhetik ill. ja-
víthatják az erek rugalmasságát, tágulá-
si képességét, így csökkenthetik a vér-
nyomást, megelőzhetik az érelmeszese-
dést, érszükületet, keringési betegségek 
következményeit /stroke, szívinfarktus/. A 
vérlemezkék összetapadásának gátlásával 
akadályozhatják a trombózis kialakulását. 

Az érrendszer karbantartásával javulhat az egész szervezet vérke-
ringése, ami az egészségi állapot általános javulásához vezethet: 
fokozódhat a testi és szellemi erőnlét, erősödhet az immunrendszer.
A polifenolok  továbbá - védhetik a szervezetet a szabadgyökök táma-
dása ellen, ezért rákellenes hatásúak lehetnek, az  öregedési folyama-
tokat lassíthatják, - csökkenthetik a kellemetlen visszér tüneteket és a 
végtagok ödémásodását, - allergiás tüneteket csökkenthetik.
- javíthatják a retina vérellátását, a látást, - növelhetik a nemi potenci-
át,  - erősíthetik az immunrendszert, - kedvezően befolyásolhatják a vér 
koleszterinszintjét, - gyulladásgátló hatásúak lehetnek, - erősíthetik a 
szervezetet a stressz ellen. 

FitoVita
Étrend-kiegészítő termékcsalád

A SEJTJEINK VÉDELMÉÉRT
A JÓ KOLESZTERIN ÉS 
TRIGLICERID SZINTÉRT

A kiadványban szereplő terméknevek, logók, egyéb 
kép-, és szövegtartalmak szerzői jog védelem alatt állnak!

Figyelmeztetések, információk: Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl! 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet, az egészséges 
életmódot. Ne alkalmazza a készítményt, ha összetevőinek bármelyikére 
érzékeny, vagy allergiás! Gyermekek elől elzárva tartandó! A kiadvány tartalma 
információs célokat szolgál, nem tekinthető orvosi tanácsnak, nem helyettesítheti 
kompetens egészségügyi szakember (orvos) tanácsát. A termékeknek nem 
céljuk, hogy megelőzzenek vagy gyógyítsanak bizonyos betegségeket. A kiadvány 
nem kíván az öndiagnózis felállításában és az önkezelésben útmutató lenni. Ha Ön 
gyógyszert szed vagy orvosilag elismert betegségben szenved, kérjük konzultáljon 
egészségügyi szakemberrel. Az Európai Parlament és Tanács 1924/2006/EC rendelete 
szabályozza az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokat. A gyártó és forgalmazó cég az általa gyártott és forgalmazott termékekkel 
kapcsolatos tájékoztatásokat, valamint az egész kiadvány tartalmát tekintve  a fent említett 
jogszabályt figyelembe véve, a lehető legnagyobb gondossággal, jóhiszeműen, abban foglaltak 
betartására törekedve állította azt össze.
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Azok a vegyületek amelyek gátolhatják a sejtek 
öregedését, rendkívül nagy mennyiségben 
megtalálhatóak a szőlő magvakban, és a mag-
vakból kivont olajban, de a széles körben alkal-

mazott olcsóbb, alkoholos lepárlással nyert, 
és „finomított” étolajokban éppen a legfonto-
sabb anyagok semmisülnek meg, és a hő-
kezelés miatt káros anyagok is keletkeznek. 
A hideg sajtolással készülő szőlőmag-olaj 
rengeteg bioaktív anyagot tartalmaz, szá-
mos előnyös élettani tulajdonsága miatt va-
lamennyi olajfélénél értékesebbnek tartják. 
Táplálkozásbiológiai hatását a Közpon-
ti Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetben 
vizsgálták. Kiderült, hogy antioxidáns hatá-
sa igen jelentős. Nagy az Omega-6 zsírsav-
tartalma, valamint gazdag nyomelemekben 

és más vitaminokban. 
A FitoVita hidegen sajtolt étrend-kiegészítő vörös-szőlőmag 
olaj összes zsírsav tartalma, valamint polifenol tartalma is be-
vizsgált és deklarált! Az összes zsírsav tartalom megközelítőleg 
87%-a telítetlen zsírsav! Ezek közül a legjelentősebb az Ome-
ga-6, Omega-9, és Omega-3! 
A FitoVita hidegen sajtolt vörös-szőlőmag olajat ajánlott na-
ponta 2 - 4 kávéskanálnyi (1 kávéskanál kb. 2,5 ml) mennyisé-
get magában, vagy ételhez adagolva, (pl. pirítósra csepegtet-
ve) fogyasztani. A FitoVita hidegen sajtolt vörös-szőlőmag olaj 
tisztán mechanikai eljárással készül, tartósítószert nem tartal-
maz. A tisztán mechanikai eljárásokból adódóan a készítmény-
ben előfordulhat a szőlőmag rostjából származó üledék kiválás, 
amely a termék minőségét nem befolyásolja.

Kiszerelés: 200ml, 100ml, 50ml, 30ml.
OETI nyilv. tart. sz.: 5722/2009

A FitoVita  vörös-szőlőmag kapszula 
fogyasztása naponta 4-8 kapszula bő fo-
lyadékkal lenyelve ajánlott.

Kiszerelés: 
190db 500mg-os össztömegű kapszula, 
140db 500mg-os össztömegű kapszula, 
80db 500mg-os össztömegű kapszula.

OETI nyilv. tart. sz.: 5720/2009

A vörös szőlő héjából készült természe-
tes vörös-szőlőhéj kivonat. Az alkalma-
zott extrakciós eljárásnak köszönhetően, 
a vörös szőlő héjában található polifenol 
hatóagyag a készítményben koncentrál-
tan van jelen. 

A FitoVita vörös-szőlőhéj kivonatból 
ajánlott  naponta 1-3 alkalommal 60 csep-
pet, kevés vízben, vagy gyümölcslében 
hígítva bevenni. (60 csepp=2,5ml megfe-
lel kb1 kávéskanálnyi mennyiségnek)     

Kiszerelés: 100ml, 50ml.
OETI nyilv. tart. sz.: 5721/2009

A vörös-szőlőmag őrlemény egy speciális sajátos eljárással elő-
állított, szinte púder finomságú mikroszemcsékre őrölt por ala-

kú készítmény. A vörös-szőlőmagból az előállí-
tás során, az un. „kősejtréteg” és a „kristályos 
zárványok” jelentős része kivonásra, elválasz-

tásra  kerül, ami a szőlőmag legfontosabb 
polifenol hatóanyagát tekintve, nem érté-
kes része a szőlőmagnak. Ezért a FitoVita 
vörös-szőlőmag őrlemény polifenol ható-
anyag tartalma a „kősejtréteg”, és a „kris-
tályos zárványok” jelentős részének eltá-
volításából adódóan  magasabb egy „na-
túr” szőlőmag őrleményhez képest.

A FitoVita vörös-szőlőmag őrleményt 
ajánlott naponta 1-3 alkalommal enyhén 
púpozott kávéskanállal (kb. 2g/kávéska-
nál) kevés joghurtba, gyümölcslébe, gyü-
mölcslekvárba, vagy más pépes ételbe be-

lekeverve fogyasztani.

Kiszerelés: 140g, 250g, 500g.    
OETI nyilv. tart. sz.: 5723/2009

Tulajdonságok, jellemzők: A hidegen sajtolt vö-
rös-szőlőmag olajban található polifenol antioxidáns 

hatóanyagok  elősegíthetik a sejtek védelmét  
a szabadgyökök okozta káros oxidációs fo-
lyamatokkal szemben. A hidegen sajtolt  ét-
rend-kiegészítő szőlőmag olaj kedvezően 
befolyásolja a vér összes koleszterin tar-
talmát, növeli a „jó” HDL és csökkenti a 
„rossz” LDL koleszterin szintet, valamint 
a triglicerid (vérzsír) szintjét. 

Tulajdonságok, jellemzők: A szőlőmag és a szőlőhéj a termé-
szetben megtalálható egyik leghatásosabb antioxidáns, amely segíthet 
semlegesíti a szabad gyökök (sejt rombolók) emberi szervezetre és fi-

ziológiájára gyakorolt negatív hatását. Igen sok flavonoid, 
vagyis olyan növényi antioxidáns  (polifenol) van benne, 

amely megvédhetii a sejteket a szabad gyökök káro-
sító hatásától. A szőlő magja, héja többféle polifenolt 
tartalmaz. A vörös-szőlőmagban és a vörös szőlő-
héjban található polifenolok antioxidáns hatásuk-
nak köszönhetően elősegíthetik a sejtek védelmét 
a szabadgyökök okozta káros oxidációs folyama-
tokkal szemben.

Kozmetika: A szőlőmag olajat elő-
szeretettel alkalmazzák hatékony 
kozmetikai szerek alapanya-
gaként is. Masz-
szírozás közben 
könnyen felszívó-
dik a bőrbe és a 
kötőszövet kollagén 
tartalmának megúju-
lását is serkentheti. A 
bőr simaságát, rugalmas-
ságát biztosíthatja, megelőz-
heti korai öregedését, regenerálhat-
ja a kollagén szöveteket, stimulálhatja növekedésüket , a petyhüdt 
bőr állapotát javíthatja. A bőrbe könnyen és gyorsan felszívódik, 
különösen alkalmas száraz, érett bőr ápolására.  Lehet alkalmaz-
ni az egész testen masszázsolajként, valamint célzottan az arcon, 
és dekoltázson néhány cseppet enyhén belemasszírozva a bőrbe. 
A fel nem szívódott olajat kb. 40-60 perc múlva ajánlott puha tör-
lőkendővel letörölni.
A szőlőmagolajat alkalmazzák továbbá hajápolószerekben, vé-
konyszálú zsíros, gyenge illetve erős igénybevételnek kitett hajra.
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