
HYVE Vita Aktive® 
 

Vita Aktive® on koko perheen monivitamiini-

hivenaineaine tabletti, joka sopii myös raskaana 

oleville päivittäiseen käyttöön. Vita Aktive® sopii 

lisäksi terapeuttiseen käyttöön vitamiinien ja 

hivenaineiden lisääntyneeseen tarpeeseen. Tuote 

sopii myös koirille ja kissoille.  
 

Vita Aktive® sisältää niitä ravintoaineita, joita 

elimistö tarvitsee päivittäin terveyden 

ylläpitämiseen. Vita Aktive® sisältää ravintoaineet oikeassa suhteessa ja oikeassa 

muodossa rasittamatta elimistöä liian suurina pitoisuuksina. Ravintoaineiden 

synergia lisää valmisteen tehoa. 
 

HYVE Vita Aktiven® käyttö alueita ovat mm. 
 

Väsymys - Uupumus – Hermosto - Silmät – Iho 
Hiukset - Kynnet - Kollageeni - Immuunijärjestelmä  

Kilpirauhasen toiminta - Raskaus 
 

 

Vita Aktive® sisältää luonnollisia B-, C- ja E-vitamiineja. B-vitamiinit tulevat luomutuotetusta 

Panmol® B-Complex kvinoauutteesta. Lisäksi valmiste sisältää hyvin imeytyvää sinkkiä, seleeniä, 

kromia, jodia, molybdeeniä sekä magnesiumia ja piitä.  

 

 

 
 

Panmol® B-Complex -uute (chenopodium quinoa) sisältää kaikkia kahdeksaa B-ryhmän vitamiinia 

luonnollisessa, aktiivimuodossa. Vuosikymmenien tutkimustyö on auttanut kehittämään idätetyistä 

luomukvinoan siemenistä sertifioidun Panmol® fyto-elintarvikkeen.  Panmol® sisältää B-vitamiinien 

lisäksi kofaktorit, jotka tekevät siitä ylivoimaisen synteettisiin B-vitamiineihin verrattuna. Panmol® 

sisältää myös B3-vitamiinin aktiivisen muodon NADH (nikotiiniamiiniadeniini-dinukleotidi).  

Lisätietoa NADH:n ja muiden luonnollisten B-vitamiinien vaikutuksista löytyy juuri ilmestyneestä  

-Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa -oppaasta.  

 

B- ja C-vitamiinit auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta sekä edistävät hermoston ja 

immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. E- ja C-vitamiinit edistävät solujen suojaamista 

hapettumisstressiltä. C-vitamiini edistää kollageenin normaalia muodostumista ihossa, verisuonissa 

ja rustoissa. Biotiini edistää hiusten ja ihon normaalia toimintaa. B2-vitamiini ja sinkki edistävät näön 

normaalia toimintaa. Kromi edistää veren glukoositasojen pysymistä normaalina. Folaatti edistää 

psykologisia toimintoja, homokysteiinin aineenvaihduntaa sekä raskauden aikaista kudosten kasvua. 

Jodi ja seleeni edistävät kilpirauhasen normaalia toimintaa.  

 



Vita Aktive®:n normaali annostus on 1-2 tablettia päivässä. Vitamiinien ja hivenaineiden 

lisääntyneeseen tarpeeseen tehoannostelu on 3-4 tablettia päivässä jaettuna kahteen annokseen. 

Tehoannostelua jatketaan 1-3 kuukautta tai tarpeen mukaan. Tabletit voi myös pureskella tai sekoittaa 

nesteen joukkoon.  

 

Annostelu koirille ja kissoille: koirat alle 10 kg ½ tabl. pv. Alle 20 kg 1 tabl. pv. 20-30 kg 1½ 

tabl. pv. Yli 30 kg painavat koirat 2 tabl. päivässä. Kissat ½ tablettia päivässä. 

 
 

Vita Aktive®:n ainesosat: Paakkuuntumisenestoaineet E 460 (mikrokiteinen selluloosa) ja E 551 (piioksidi) Panmol® B-

Complex kvinoauute (Chenopodium quinoa): Tiamiinipyrofosfaatti (B1), Flaviiniadeniinidinukleotidi ja 

flaviinimononukleotidi (B2), Nikotiiniamiiniadeniini-dinukleotidi eli NADH (B3), Pyridoksoli ja pyridoksamiini (B6), 

Folaatti (foolihappo), Metyylikobalamiini (B12), Biosytiini (biotiini), Koentsyymi A(B5), Natriumaskorbaatti, Piimaa, 

Magnesiumoksidi, Acerolakirsikkauute, Sinkkiglukonaatti, Pintakäsittelyaine E 470b, D-alfa-tokoferyylisukkinaatti, 

Natriummolybdaatti, Selenometioniini, Kaliumjodidi, Kromipikolinaatti. 

 
MAIDOTON – LAKTOOSITON – GLUTEENITON – HIIVATON – MAISSITON 

MAKEUTTAMATON - EI SISÄLLÄ ELÄINPERÄISIÄ AINEITA 

 

 

HYVE Vita Aktive® jälleenmyyjiä:  

 

Luontais-Prisma, Pori. Luontaislääkintäkeskus, Pori. Amplia Klinikka, Tampere. Jokilaakson 

Luontaispuoti, Jämsä. Natural, Pirkkala. Life, Pori. Life Puuvilla Pori. Life Prisma, Länsi-Pori. 

Terveystuulia, Pori. Terveyskauppa Ulpukka, Espoo. Efrosiina, Rauma. Luontaiscenter, 

Kankaanpää. Life Kuopio Sektori. Life Kuopio Matkus. Life Iisalmi Prisma. Nordic Genex Oy, 

Helsinki. Baldrian, Hyvinkää. Luontaistuntija Malmi, Helsinki.  

 

STJ ry:n jäsenet saavat kyseisistä liikkeistä Vita Aktivesta 5% alennuksen näyttämällä jäsenkorttia.   

 

Jos et löydä paikkakunnaltasi Vita Aktive® jälleenmyyjää, niin laita postia info@stjry.fi. 


