
Nuolatinis stresas, bėgimas, nesvei-
kas gyvenimo būdas, žalingi įpro-
čiai – tai tik dalis priežasčių, kodėl 
mūsų organizmas alinamas ir kenčia 

nuo kone nuolatinio vitaminų ir mi-
kroelementų trūkumo. Tačiau ne tik 
tai yra priežastis, kodėl reikėtų var-
toti vitaminus papildomai.

Chroniškas vitaminų trūkumas –  XXI amžiaus bėda. 
Mokslininkai siūlo revoliuciją

Naujos kar tos purškiami 
vitaminai visai šeimai

w w w . f o r t i v i t u m . l t

Mokslininkai daugybę metų tiria įvairius pro-
duktus ir nustatė, kad per pastaruosius metus 
maiste smarkiai sumažėjo vitaminų ir mineralų. 
Ar žinojote, kad iš jautienos praktiškai išnyko vi-
taminas A, o per pastaruosius 30 metų paukš-
tienoje jo sumažėjo net iki 80 procentų? Ir tokia 
situacija yra daugelyje produktų.

Kopūstuose net 85 procentais sumažėjo kal-
cio, o iš agurkų praktiškai visai išnyko vitaminas 
C. Sąrašą galima būtų tęsti ir tęsti.

Ką daryti? Atsakymas akivaizdus  – varto-
ti maisto papildus. Šeimos gydytoja Jurga Du-
dienė sako, kad iš tradicinių tablečių ar kapsulių 
žmogaus organizmas pasisavina tik apie treč-
dalį naudingų medžiagų, todėl ji siūlo išbandyti 
naujovišką būdą papildyti organizmą vitaminais.

„Oksfordo mokslininkai prieš gerą dešimt-
metį išrado būdą, kaip pasisavinti naudingas 
medžiagas daug paprasčiau ir efektyviau. Tai 
skystu pavidalu gaminami purškiami maisto pa-
pildai. Juos reikia purkšti į vidinę žando dalį, kur 
jie per kapiliarus iš karto patenka į organizmą. 
Tokiu būdu vitaminų kelias tampa gerokai trum-
pesnis,“ – sako J. Dudienė.

Moksliniai tyrimai teigia, kad vitaminų įsisa-
vinimo per gleivinę efektyvumas yra net iki 93–
95 %. Purškiami vitaminai per burnos gleivinę 
patenka tiesiai į kraują, todėl išlieka efektyvūs. 
Kadangi jie nepatenka į skrandį, jie išlieka ne-
paveikti virškinamajame trakte vykstančių pro-
cesų. 

Vieni tokių – nauji purškiami maisto papildai 
„Fortivitum“. Pagaminti pagal unikalią techno-
logiją jie ne tik lengvai pasisavinami. Unikalaus 
purkštuko, sukurto specialiai šiam produktui 
dėka, išsiskiria mikrolašeliai, primenantys dulks-
ną, jie gana maži, kad prasiskverbtų pro gleivi-
nės sienelę.

Unikalu yra ir tai, kad pagaminti šiems vita-
minams nereikia naudoti praktiškai jokių prie-
dų – konservantų, dažiklių, dirbtinių skonių, ce-
liuliozių, krakmolo, talko, GMO ir pan. Todėl juos 
gali vartoti veganai, vegetarai ar skrandžio ligo-
mis sergantys žmonės. „Fotivitum“ itin pamė-
go mamos, kurioms tampa tikra kankyne sugir-
dyti savo mažyliui kartais net po keletą skirtingų 
maisto papildų.

Be to, unikali pakuotė yra kur kas efektyves-
nė dėl sunaudojamo medžiagos kiekio – vienos 
itin mažos pakuotės užtenka net iki 8 mėnesių, 
ją lengva transportuoti. Galų gale ne visiems pa-
tinka tabletės, kurios dažnu atveju, švelniai ta-
riant, nepasižymi labai geru skoniu, o kapsulių 
daugelis nemėgsta dėl to, kad jas sunku praryti.

Skysti vitaminai, tokie kaip „Fortivitum“, iš-
sprendžia šias problemas. Jie tinka paties įvai-
riausio amžiaus žmonėms ir yra turbūt lengviau-
siai pasisavinami maisto papildai rinkoje.
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