
Doplněk stravy.
Aktivní složky komplexu pomáhají chránit tělo před ničivými účinky volných radikálů, 
zpomalují proces stárnutí a zlepšují kvalitu života. Jedná se o silný antioxidační komplex, 
který prodlužuje mládí a oddaluje stáří. 
Plody borůvky přispívají k udržení normálního stavu cév a zraku.
Vitamín A: přispívá k udržení normálního stavu zraku, sliznic, pokožky a funkce imunitního systému.
Vitamín B6: podporuje normální fungování nervového systému, přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání. Vitamín D: přispívá k udržení normálního stavu kostí a normální činnosti svalů.
Kyselina listová: přispívá k normální krvetvorbě a ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Složení: želatina (materiál kapsle), mikrokrystalická celulosa E 460 (plnidlo), 
směs vitamínů: kyselina askorbová (vitamín C), nikotinamid (niacin), 
DL-alfa-tokoferyl-acetát (vitamín E), D-pantothenan vápenatý (kyselina pantothenová), 
pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), thiamin hydrochlorid (vitamín B1), riboflavin (vitamín B2), 
retinyl - palmitát (vitamín A), kyselina pteroylmonoglutamová (foláty, kyselina listová), 
D-biotin (biotin), cholekalciferol (vitamín D3), kyanokobalamin (vitamín B12), 
extrakt z plodů borůvek (Vaccinium myrtillus) s definovaným obsahem anthokyanů, 
prášek z Cordyceps sinensis, koenzyme Q10, quercetin, resveratrol.
Složení v 1 kapsli (% RHP*): koenzym Q10 – 1,3 mg (-); Quercetin – 25 mg (-); 
Resveratrol – 7 mg (-); extrakt z plodů borůvky – 50 mg (-); s anthokyany – 5 mg (-); 
vitamín C – 22 mg (27,5); niacin - 4,8 mg NE (30); vitamín E - 2 mg α-TE (17); 
kyselina pantothenová - 1,9 mg (32); vitamín B6 – 0,5 mg (36); thiamin - 0,42 mg (38); 
riboflavin - 0,42 mg (30); vitamín A - 400 μg RE (50); kyselina listová (foláty) - 150 μg (75); 
biotin - 54 μg (108); vitamín D3 - 3 μg (60); Cordyceps sinensis – prášek – 30 mg (-).
RHP – referenční hodnota příjmu
Upozornění: není určeno dětem. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Shoushin je nevhodný pro těhotné a kojící ženy. 
Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na kteroukoli složku doplňku stravy.
Skladování: při teplotě do 25°C Netto váha: 9,9 g (30 kapslí po 320 mg)
Doporučené denní dávkování: dospělí jednu kapsli denně při jídle. Doporučená délka užití je 3 až 4 týdny. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. 
Uchovejte mimo dosah dětí.
Země původu: Rusko. Distributor: ISTA Corporation, s.r.o., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, Česká republika
Minimální trvanlivost do konce: viz. obal. Číšlo šarže: viz. obal.
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