
Valens je svetovno priznan proizvajalec inovativnih prehranskih 
dopolnil, ki ponujajo odgovor na izzive sodobnega načina življenja. 
Ekipa vrhunskih strokovnjakov s področja farmacije in živilske tehno- 
logije nenehno skrbi za razvoj izdelkov, ki prinašajo nove dimenzije 
zdravja, dobrega počutja in notranje lepote. Pri proizvodnji, ki poteka 
v Sloveniji, se zgledujemo po standardih za zdravila, kar pomeni, 
da za vsako serijo z analizami potrdimo varnost izdelka in 
zagotavljamo ustrezno kakovost. 

Valens Int. d.o.o., 
Poslovna cona A 35, 4208 Šenčur www.valens.si

Izdelki Valens so na voljo v lekarnah in  
specializiranih trgovinah po Sloveniji.

Prehranska dopolnila v obliki ustnih pršil predstavljajo dobrodošlo 
novost za vse, ki ne želijo ali ne morejo uživati kapsul ali tablet.  
Valens ponuja pester izbor izdelkov, ki jih odlikuje:

•	 Hitra absorpcija v ustni votlini

•	 Enostavna uporaba

•	 Prilagojeno odmerjanje

•	 Priročno shranjevanje

•	 Odličen okus

•	 Zabavna uporaba za otroke

•	 Nič več kapsul in tablet

•	 Brez dodanega sladkorja

•	 Primerno za vegetarijance

Živeti zdravo je  
postalo preprosto

Prehranska dopolnila v ustnih pršilih

prepogib

prepogib



Valens Multivitamin Junior 
multivitaminska formula za otroke

Ustno pršilo vsebuje širok spekter vitaminov v odmerkih, 
prilagojenih posebej za otroke. Izdelek omogoča zabavno 
uporabo, zato ga otroci obožujejo.

Okus 
pomaranče 

Zabavna  
uporaba

Zadostuje  
za 60 dni

Valens Vitamin D1000 
za zdrave kosti in imunski sistem

Ustno pršilo vsebuje naravno obliko vitamina D3 
(1000 IU), ki prispeva k ohranjanju zdravih kosti 
in zob ter k delovanju imunskega sistema.

Odličen okus 
jabolka

Z dvojnim 
odmerkom D3

Zadostuje 
za 125 dni

Valens Vitamin D Plus 
za zdrave kosti in svež dah

Ustno pršilo vsebuje naravno obliko vitamina D3 (500 IU), 
ki prispeva k ohranjanju zdravih kosti in zob, vitamin K2 pa 
prispeva tudi k normalnemu strjevanju krvi.

Odličen okus 
peperminta

Z dodatkom 
vitamina K2

Zadostuje 
za 125 dni

Valens D Baby
za zdrave kosti in imunski sistem

Ustno pršilo vsebuje naravno obliko vitamina D3 (400 IU),  
ki prispeva k zdravemu razvoju kosti in zob ter k delovanju 
imunskega sistema.

Odličen okus 
jagode

Zabavna 
uporaba

Zadostuje 
za 125 dni

Quvital® Q10 
za več energije in lepšo kožo

Ustno prišilo vsebuje patentirano vodotopno obliko ko-
encima Q10 z dokazano izjemno absorpcijo. Vsebuje tudi 
vitamin B1, ki prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Odličen okus 
ananasa

Prilagojeno 
odmerjanje

Dokazani
učinki

Valens B12  

za zmanjševanje utrujenosti

Ustno pršilo vsebuje vitamin B12, ki prispeva k zmanjševan-
ju utrujenosti in izčrpanosti, sproščanju energije pri presno- 
vi, delovanju živčnega sistema, normalnem psihološkem  
delovanju ter nastajanju rdečih krvničk.

Odličen okus 
češnje

Primeren tudi 
za vegane

Zadostuje 
za 125 dni

Valens B kompleks  

za več energije in zdravo kožo

Ustno pršilo vsebuje celoten spekter vitaminov skupine B, ki 
prispevajo k sproščanju energije pri presnovi in delovanju in 
živčnega sistema, biotin, niacin in riboflavin pa prispevajo 
tudi k ohranjanju zdrave kože in las.

Okus 
pomaranče

Primeren za 
vegane

Zadostuje 
za 30 dni

Ustna pršila Valens vitamin D  
ponujajo pravo rešitev za vse, ki 

želijo hitro in učinkovito odmerjanje tega 
»sončnega« vitamina. Inovativna oblika, 

ki je prejela nagrado Inštituta za  
Nutricioistiko, omogoča enostavno 
uporabo, zagotavlja hitro absorpcijo  

in ponuja odličen okus za  
različne generacije.
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