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Herbaland - żelki funkcjonalne dla dzieci i dorosłych 

Odpowiednia suplementacja najpotrzebniejszych substancji odżywczych i utrzymanie organizmu w jak 
najlepszej kondycji i zdrowiu nigdy nie były przyjemniejsze! Dzięki unikalnym recepturom i innowacyjnej 
technologii eko-formowania, Herbaland produkuje najczystsze i najsmaczniejsze żelki na świecie.

W skład żelków Herbaland wchodzą tylko najlepsze, naturalne składniki co sprawia, że produkty 
cechuje najwyższa jakość i wartość odżywcza. Żelki Herbaland są wegańskie, bez żelatyny, bez cukru, 
bez glutenu i alergenów. Wyprodukowane w Kanadzie zgodnie z GMP.


MULTIWITAMINA 
 


Żelki multiwitaminowe opracowane są z myślą o codziennych 
potrzebach żywieniowych osób dorosłych. Zapewniają 
zrównoważone połączenie witamin i minerałów, które są 
niezbędnymi mikroskładnikami odżywczymi potrzebnymi 
organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Poprawiają 
metabolizm, wzmacniają układ odpornościowy i wspomagają 
cały organizm.


SKŁADNIKI AKTYWNE:

Witamina A (jako palmitynian witaminy A), witamina B12 (jako metylokobalamina), witamina B6 

(jako chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (jako folian), witamina C (jako kwas askorbinowy), 
cynk (jako cytrynian cynku), witamina D3 (jako cholekalcyferol z porostu), biotyna, witamina E 

(jako octan d-alfa tokoferylu), inozytol, kwas pantotenowy (jako d-pantotenian wapnia), jod (jako 
jodek potasu), cholina (jako dwuwinian choliny)

KIDS MULTIWITAMINA 
Całkowicie naturalna multiwitamina dla dzieci łącząca 
wszystkie potrzebne składniki odżywcze w smacznym 
i  aromatycznym żelku. Ta wyjątkowa formuła zapewnia 
zrównoważone połączenie witamin i minerałów, które są 
niezbędnymi mikroskładnikami odżywczymi potrzebnymi 
organizmowi do prawidłowego funkcjonowania.


SKŁADNIKI AKTYWNE: 

Witamina A (jako palmitynian witaminy A), jod (jako jodek potasu), witamina C (jako kwas 

askorbinowy), cynk (jako cytrynian cynku), witamina D3 (jako cholekalcyferol z porostu), inozytol, 
witamina B1 (jako monoazotan tiaminy), biotyna, witamina B2 (jako ryboflawina), witamina B3 

(jako niacynamid), cholina (jako dwuwinian choliny), witamina B6 (jako chlorowodorek 
pirydoksyny), kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia), 


witamina B12 (jako metylokobalamina)

dla 
dzieci

dla 
dorosłych

Owoce jagodowe

Borówka - Brzoskwinia - Mango
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OMEGA-3  
POCHODZENIA ROSLINNEGO 

Kwasy tłuszczowe Omega-3 odgrywają istotną rolę w  utrzymaniu 
dobrej kondycji organizmu. Wspomagają pracę serca, układ krążenia 
oraz są niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu i centralnego układu 
nerwowego. Do wyprodukowania roślinnej wersji Omega-3 
wykorzystano olej lniany.


SKŁADNIKI AKTYWNE: 

Olej lniany, kwasy tłuszczowe omega-3 (jako kwas alfa-liponowy (ALA)

KIDS OMEGA-3 
POCHODZENIA ROSLINNEGO 

Kwasy tłuszczowe Omega-3 odgrywają istotną rolę w  utrzymaniu 
dobrej kondycji organizmu. Wspomagają pracę serca, układ krążenia 
oraz są niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu i centralnego układu 
nerwowego. Do wyprodukowania roślinnej wersji Omega-3 
wykorzystano olej lniany.


SKŁADNIKI AKTYWNE: 

Olej lniany, kwasy tłuszczowe omega-3 (jako kwas alfa-liponowy (ALA)

IMMUNE PLUS 
Żelki Immune Plus to połączenie silnych przeciwutleniaczy takich jak 
witamina C, wysokoskoncentrowanego ekstraktu z  czarnego bzu 
i jeżówki purpurowej z witaminą D3 i cynkiem. Ta wyjątkowa receptura 
to smaczny sposób na przeziębienia i  sytuacje kiedy konieczne jest 
wzmacnianie odporności.


SKŁADNIKI AKTYWNE:

Witamina C (kwas askorbinowy), witamina D3 (cholekalcyferol z porostu), 


cynk (cytrynian cynku), ekstrakt z jeżówki purpurowej (4:1), 

ekstrakt z czarnego bzu (75:1)

KIDS IMMUNE 
Żelki Kids Immune to połączenie silnych przeciwutleniaczy takich jak 
witamina C, wysokoskoncentrowanego ekstraktu z  czarnego bzu 
i jeżówki purpurowej z witaminą D3 i cynkiem. Ta wyjątkowa receptura 
to smaczna odpowiedź na przeziębienia i sytuacje kiedy konieczne 
jest budowanie odporności.


SKŁADNIKI AKTYWNE: 

Witamina C (jako kwas askorbinowy), witamina D3 (jako cholekalcyferol z porostu), cynk (jako 

cytrynian cynku), ekstrakt z jeżówki purpurowej (4:1), 

ekstrakt z czarnego bzu (75:1)

KIDS CALCIUM & D3 

Wapń jest niezbędny dla silnych i zdrowych kości oraz zębów, 
natomiast witamina D3 wspiera wchłanianie wapnia w  kościach. 
Połączenie wapnia z D3 pełni także wiele innych ważnych funkcji, 
między innymi wpływa korzystnie na system nerwowy, skurcze mięśni 
i prawidłową akcję serca.


SKŁADNIKI AKTYWNE: 

Witamina D3 (cholekalcyferol z porostu), 


wapń (TCP), fosfor (TCP)
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