
Vítamín  
og bætiefni



Swanson Premium
Inniheldur hágæða bætiefni og nýjar 
tegundir bætast sífellt við.

Swanson Superior Herbs
Inniheldur hágæða jurtabætiefni. Sérhver 
jurtablanda er vandlega unnin til að beisla 
krafta náttúrunnar.

Swanson Ultra
Þarna getur neytandinn verið viss um að 
fá bestu fáanlegu gæði í innihaldsefnum 
og samsetningu. Swanson Ultra er studd af 
nýjustu vísindalegum rannsóknum og hjálpar 
til við að viðhalda góðri heilsu og vellíðan.

Best Weight Control Formulas
Færir okkur sérvalin innihaldsefni til 
þyngdarstjórnunar og er varan þróuð til að 
hjálpa til við að ná markmiðum í þyngd á 
náttúrulegan hátt.

Swanson Probiotics
Býður upp á mismunandi blöndur af 
vinveittum bakteríum, en sífellt fleiri 
rannsóknir eru gerðar á samspili heilbrigðs 
meltingakerfis og almennrar heilsu sem 
og tengsla á milli heilbrigðrar meltingar, 
árangursríks frásogs næringarefna og 
heilbrigðs ónæmiskerfis.

Hágæða vítamín og bætiefni



Swanson Health Products 
á að baki nærri 50 ára 
sögu í heimi vítamína 
og bætiefna. Fyrirtækið 
leggur áherslu á að 
bjóða bestu fáanlegu 
fæðubótarefni á eins lágu 
verði og mögulegt er án 
þess að það komi niður á 
gæðunum.

Swanson EFAs
Hér má finna brot af því besta í 
Omega fitusýrum. Inniheldur Omega 
3, 6, 7 og Omega 9 og einnig EPA, 
DHA og GLA.Green

Green Foods Formula
Algengt er að fólk borði ekki 
ráðlagðan dagsskammt af ávöxtum  
og grænmeti. Green Foods Formula, 
hefur að geyma tegundir sem inni
halda þykkni úr grænni fæðu sem 
koma að góðum notum í þeirri 
baráttu.



Swanson er leiðandi fyrirtæki á bætiefna
markaði. Það er GMP vottað (Good 
Manufacturing Practice) og tekur reglulega 
þátt í „thirdparty“ bætiefnaprófunum af 
óháðum aðilum eins og ConsumerLab.com.

Samstarfsaðilar Swanson eru fyrirtæki  
sem framleiða virk efni í hæsta gæðaflokki 
sem fyrirtækið notar í margar af vörulínum 
sínum. Hjá Swanson er viðskiptavinurinn 
í öndvegi og því býður fyrirtækið eingöngu 
úrvals vörur. 

Á heimasíðu Swanson geta viðskiptavinir 
og aðrir fundið nánari upplýsingar um 
gæðastaðla fyrirtækisins. 

www.swansonvitamins.com

Innflutningur 
og dreifing: 
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