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DeLaVie 
KIDS

Multivitamin 
för barn

52 mg Vitamin C  
Vitamin A  Vitamin E   
Vitamin B complex 

120 mg Calcium 
Magnesium

Schwiziska Örtextrakt

Hur många barn tycker om att 
ta tabletter? 

DeLaVie KIDS det perfekta vitamintillskottet för 
barn. En god dryck med alla vitaminer och miner-
aler som ditt barn behöver för att växa och orka 
med sitt aktiva liv Helt utan konserveringsmedel, 

DeLaVie KIDS är ett enkelt sätt att säkerställa 
att barnen får i sig alla de näringsämnen som de 
behöver. 

Smak av 
Äpple och Apelsin

Nyckeln till skönhet.

Svaret på den frågan är Kollagen. Din hud 
består av ca 75 % av kollagen. Ganska 
naturligt att det är en aktiv ingrediens i ma-

marknaden idag, eller hur?

all bindvävsstruktur, så som leder, brosk, hud 
och hår. Ca 30 % av proteinerna i din kropp är 
uppbyggda av kollagener. 

Ta hand om dig med en genom en daglig dos 
kollagen serverad som en läskande dryck. 

DeLaVie 
BEAUTY

Kollagen

8250 mg Kollagen 
50 mg Hyaluronsyra 

505 mg L-Karnitin 
300 mg Vitamin C 

Smak av 
Körsbär

750 mg L-Karnitin Vitamin 
B complex Magnesium 

samt extrakt från Grönt Te, 
Citrongräs Rosehip 

Ingerfära och Schweiziska 
Örter

DeLaVie 
SLIMBIOSIS

L-Karnitin

Smak av 
Ice Tea Persika

Grunden i en hälsosam viktnedgång 
är ökad metabolism. 

Att svälta kroppen i olika  dieter är långt ifrån 
nyttigt för den. 

Däremot, genom regelbunden träning och att 
stödja kroppen egna naturliga funktion för  
viktnedgång, metabolismen är en hälsosam 
väg till din målvikt. Karnitin är en aminosyra 
som hjälper kroppen att omvandla fett till 
energi. 

UNIK

UNIK

UNIK



En sportdryck med hög  
koncentration av viktiga vitaminer 

och amonisyror.

När du tränar hårt är det extra viktigt att så 
snabbt som möjligt återställa både vätskebal-
ansen och de vitaminer och mineraler som 
förbrukas i samband med träningspasset. 

DeLaVie SPORT är en avancerad sportdry-
ck framtagen för att återställa kroppen efter 
träning.

2000 mg BCAA L-Karnitin 
Vitamin C Vitamin B6 

Vitamin B12 Biotin Niacine 
Folsyra Green tea extrakt 

Örtextrakt

DeLaVie
SPORT

 
Vitaminer and 

aminosyror

Smak av 
Citron

Få din dagliga vitamindos direkt från 
de schweiziska alperna!

Delavie VITALITY, en välsmakande och nyttig 
vitamindryck gjord på rent vatten från de 
schweiziska alperna som ger ett högt energit-
illskott. 

Näringsämnena absorberas snabbt av kroppen 
och drycken är helt fri från  

DeLaVie 
VITALITY

 
Multivitamin

1000 mg Vitamin C  
Vitamin A  Vitamin E   
Vitamin B complex 

Schweiziska Örtextrakt

Smak av 
Passionsfrukt

DeLaVie  
VITALITY

ZERO  
 Multivitamin

1000 mg Vitamin C 
Vitamin A Vitamin E 
Vitamin B complex 

Schweiziska Örtextrakt

Smak av 
Passionsfrukt

Få din dagliga vitamindos direkt från 
de schweiziska alperna!

Delavie VITALITY, en välsmakande och nyttig 
vitamindryck gjord på rent vatten från de sch-
weiziska alperna som ger ett högt energitillskott. 

Näringsämnena absorberas snabbt av kroppen 
och drycken är helt fri från konserveringsmedel 

SOCKERFRI



VITAMIN E är en antioxidant som bland annat 
skyddar våra vävnader genom att förhindra 
att de fleromättade fettsyrorna som bygger 
upp membranen bryts ner.

BIOTIN Kroppen behöver biotin bland annat 
för fettsyraomsättningen. 

VITAMIN C fungerar som antioxidant och be-
hövs bland annat för att bygga upp kroppens 
brosk- och benvävnad. Det underlättar även 
upptaget av järn från maten.

VITAMIN B6 är nödvändigt för protein-
omsättningen och har betydelse för 
exempelvis nervernas funktion.

PANTOTENSYRA behövs för omsättningen av 
kolhydrater och fett. 

VITAMIN A behövs för att syn, hud och slem-
hinnor ska fungera normalt. 

VITAMIN B12 behövs bland annat för celler-
nas ämnesomsättning och för bildningen av 
blodkroppar. Det är också nödvändigt för 
nervsystemets funktion.

KALCIUM är ett livsnödvändigt grundämne 
som behövs vid blodkoagulering och nerv -
funktion. Långvarig brist på kalcium kan orsa -
ka benskörhet.

NIACIN behöver kroppen för att omsätta fett, 
kolhydrater och protein till energi. 

MAGNESIUM behövs bland annat för  
produktionen av protein, för omsättningen
av kalcium samt för bibehålla en normal  
nerv- och muskelfunktion. 

KARNITIN är en aminosyra som hjälper  
kroppen att omvandla fett till energi. 

Fysologiska effekter

klinisk forskning som genomförts av European Food Safety Authority.

Alla DeLaVie drycker innehåller också ett 
Schweiziskt Örtextraktet skapat på följande örter 

Hyssopus of icinalis, Mentha citrata och Malvae 
folium. 

Swiss Laboratory’s goda och nyttiga vitamindry-
cker från de schweiziska alperna säljs i Sverige 
genom MEAS. Företaget är generalagentur för 
Swiss Laboratory på den nordiska marknaderna 
och i ytterligare 14 länder. 

Kontakta oss gärna för mer information!

Middle East Agency Sweden AB (MEAS)
Box 4044, 163 04 Spånga 

Telefon 08 590 30 145, mobil 0739 25 85 20
Web: measgroup.com ( Delavie )

Mail: roger@meas.se 
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