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A profitorientált termelés következménye, hogy nApjAinkrA 
Az élelmiszerek hAsznos tápAnyAgtArtAlmA csökkent. 

kiegyensúlyozAtlAn táplálkozásunk csAk tovább rontjA  
A helyzetet.

  
A SWISS LABORATORY eredeti svájci alapanyagokból fejlesztett élelmiszerei 

vitaminokkal, ásványi anyagokkal és gyógynövényekkel dúsítottak,  
így támogatják a szervezet kiegyensúlyozott működését. 

 
A tápanyagok gondosan megtervezett kombinációját nagy dózisú, könnyen 

fogyasztható formában adjuk fogyasztóink kezébe.
 

Receptúráink összeállításánál az élvezeti értékre is nagy figyelmet fordítunk, 
termékeink kivételesen finomak.

A kompromisszummentes svájci nívót a legmodernebb gyártási technológia 
és a nagy gondossággal válogatott alapanyagok biztosítják. 

Termékeink Európa legmodernebb gyárában, szigorú élelmiszer-biztonsági 
előírások alapján készülnek. 

Az egészség 
nem luxus



minden  

termékünk AlApjA

3 eredeti svájci 

gyógynövény- 

kivonat
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* a tradicionális népi gyógyászat tapasztalatai alapján

minden termékünk AlApAnyAg-beszállítójA egy évszázAdos 
múltú, saját ültetvényekkel rendelkező svájci  

nAtúrmAnufAktúrA.
  

Kizárólag az Alpok vegytiszta ültetvényein, organikusan termelt növényeket 
dolgoznak fel számunkra. A természet és a tudomány fúziójából született 

gyógynövénykomplex valamennyi italunkban megtalálható. 
A kutatóink által kidolgozott receptúrák a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági 

előírások mellett egyesítik a modern táplálkozástudomány eredményeit  
a népi gyógyászat évszázados tapasztalataival.

svájci  
hAgyományok

vitalizálásra + stresszoldásra* + az 
emésztés támogatására + moderált 

fájdalmak enyhítésére 

bergAmott mentA

immunrendszer-erősítésre + méreg-
telenítésre + a veseműködés támoga-
tására + anyagcsere-gyorsításra + az 

emésztés serkentésére*

mályvAlevél

baktérium- és vírusellenes hatású  
+ a légzőszervek működésének  

támogatására*

izsópfű
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eredeti svájci gyógynövénykomplex és vitAminok optimális 
kombinációjA, koncentrált dózisbAn.

 
Egyedi receptúrájú multivitamin-ital, amely stresszes életmód, dohányzás, 

intenzív sport, időskori vitaminhiány, illetve vitaminszegény táplálkozás 
mellett megkönnyíti a létfontosságú tápanyagok napi pótlását. 

Nélkülözhetetlen mikrotápanyagokkal látja el a szervezetet, összetevői pedig 
célzottan járulhatnak hozzá annak működéséhez.  

Az élet itAlA

L a  B o i s s o n  D e L a V i e  é s  D e L a V i e  Z e r o

lA boisson delAvie zeronagy dózisú multivitamin-ital svájci gyógynövény-
kivonatokkal, vegyes gyümölcssűrítménnyel ízesítve, 

édesítőszerrel (szukralóz-aceszulfám k).  tartósítószer-mentes, szénsavmentes.vitaminok/doboz
A-vitamin

600 μg  (75% NRV*)E-vitamin  
4,5 mg (37,5% NRV*)C-vitamin
1000 mg (1250% NRV*)

Niacin B3
12 mg (75% NRV*)B6-vitamin
1 mg (75% NRV*)Folsav B9
150 μg (70% NRV*)B12-vitamin
2 μg (75% NRV*)Biotin B7
37,5 μg (75% NRV*)Pantoténsav B5
4,5 mg (75% NRV*)svájci gyógynövénykivonatokHyssopus officinalis, Mentha citrata, Malvae folium 4,75 mg
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lA boisson delAvie

nagy dózisú multivitamin-ital svájci gyógynövénykivona-

tokkal, vegyes gyümölcslésűrítménnyel ízesítve, cukorral 

(7,6 g/100 ml). tartósítószer-mentes, szénsavmentes.

vitaminok/doboz

A-vitamin
600 μg  (75% NRV*)

E-vitamin  
4,5 mg (37,5% NRV*)

C-vitamin
1000 mg (1250% NRV*)

Niacin B3
12 mg (75% NRV*)

B6-vitamin
1 mg (75% NRV*)

Folsav B9
150 μg (70% NRV*)

B12-vitamin
2 μg (75% NRV*)

Biotin B7
37,5 μg (75% NRV*)

Pantoténsav B5
4,5 mg (75% NRV*)

svájci gyógynövénykivonatok

Hyssopus officinalis, Mentha citrata, 

Malvae folium

4,75 mg
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eredeti svájci gyógynövénykomplex és hétféle vitAmin optimális 

kombinációjA, hozzáAdott kAlciummAl és mAgnéziummAl.

  
A DeLaVie Kids összetevői hozzájárulhatnak a fejlődő szervezet optimális 

tápanyagellátásához, pótolhatják az egész napos játék során elvesztett energiát. 
Az ital csökkentett cukortartalmú, és steviakivonattal édesített. Megunhatatlanul 

finom ízéért és illatáért egyszerűen rajonganak a gyerekek.

A gyermekkor 
itAlA

D e L a V i e  K i d s

delAvie kids

vitaminos ital kalciummal, magnéziummal és svájci 

gyógynövénykivonatokkal, gyümölcslésűrítménnyel  

ízesítve, cukorral (5,9 g/100 ml) és édesítőszerrel (stevia). 

tartósítószert nem tartalmaz, szénsavmentes.

vitaminok/doboz

A-vitamin

300 μg  (50% NRV*)

E-vitamin  

3,9 mg (32,5% NRV*)

C-vitamin

52 mg (65% NRV*)

B5-vitamin

19,6 mg (122,5% NRV*)

B6-vitamin

0,52 mg (37,5% NRV*)

B12-vitamin

0,93 μg (37,5% NRV*)

B3-vitamin

2,25 mg (37,5% NRV*)

ásványi anyagok/doboz

Kalcium

90 mg  (11,25% NRV*)

Magnézium

42,5 mg (11,25% NRV*)

gyógynövénykivonatok/doboz

Hyssopus officinalis, Mentha citrata, 

Malvae folium

4,75 mg
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ErEdEti svájCi gyógynövénykomplEx és spECiális  
növényi kivonatok optimális kombináCiója, nagy dózisban 

hozzáadott kalCiummal.
  

Egyedi receptúrájú kalciumos, szénsavas ital, melyet a sport miatt 
megnövekedett kalciumszükséglet fedezésére, illetve a változókori 

csontképződés támogatására fejlesztettünk.

Az Erő ItAlA

L a  B o i s s o n  E l y s é e

la boisson ElyséE

kalciumos ital svájci és egyéb gyógynövénykivonatokkal, 

gyümölcslésűrítménnyel ízesítve, cukorral (4,18 g) és 

édesítőszerrel (stevia). Szénsavas, tartósítószer-mentes.

ásványi anyagok

Kalcium

120 mg

növényi kivonatok

Kamilla, gyömbérgyökér, csalán
210 mg

svájci gyógynövénykivonatok

Hyssopus officinalis, Mentha citrata, 

Malvae folium

4,75 mg
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nAgy dózISú AnyAgcSErE-fokozó vItAmInmátrIx + zSírlEbontáSt 
fokozó növényI kIvonAtok + koffEIn + StEvIA + ErEdEtI SvájcI 

gyógynövénykomplEx.
  

Forradalmi összetételű zsírblokkoló ital, melynek 11 természetes összetevője külön-
külön is képes támogatni a szervezet energialebontó folyamatait. Szimbiózisuk pedig 

olyan mértékben járul hozzá a zsírégetéshez – és így a fogyáshoz* –, hogy napi két ital 
elfogyasztása már 24 nap alatt megmutatja hatékonyságát.

a karCsúság  
itala

S l i m B i o s i s

slimbiosis

nagy dózisú l-carnitines ital vitaminokkal, svájci és 

egyéb gyógynövénykivonatokkal, édesítőszerrel (stevia, 

szukralóz, nátrium-szacharinát). tartósítószer-mentes, 

szénsavmentes.

vitaminok/doboz

Tiamin B1

0,41 mg (37,5% NRV*)

Niacin B3

6 mg (37,5% NRV*)

B6-vitamin

0,55 mg (37,5% NRV*)

B12-vitamin
0,93 μg  (37,5% NRV*)

növényi kivonatok

Citromfű, csipkebogyó,  

gyömbérgyökér

1270 mg

Zöld tea

375 mg

Guarana

20 mg

l-carnitin

750 mg

svájci gyógynövénykivonatok

Hyssopus officinalis, Mentha citrata, 

Malvae folium

4,75 mg

* Azonos, vagy csökkentett kalóriabevitel esetén.  
A hatás aktív, sportos életmóddal fokozható.
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A svájci székhelyű sgs a világ vezető vizsgáló, ellenőrző és tanúsító vállalata. Nevük 
világszerte a minőség és a tisztesség szinonimája. Szakvéleményük szerint a La 

Boisson DeLaVie multivitamin-italban mért vitaminok mennyisége hiteles, mivel azok 
meghaladják a terméken feltüntetett értékeket.

  
Az 1931-ben alapított sWiss vitamin institutE patinás svájci vitaminbevizsgáló 

intézmény. Laboratóriumukban a legszigorúbb szabványok szerint folynak az 
élelmiszer-vizsgálatok. A hitelesített termékek jogot kapnak, hogy csomagolásukon 
feltüntessék az intézmény pecsétjét. A Swiss Laboratory valamennyi italán szerepel 
az ISV minősítés. A La Boisson DeLaVie pedig elsőként nyerte el az intézmény által 

alapított isv „év tErmékE” díjat.

A dubai drink technology Expo (ddtE) az italszakma exkluzív világkiállítása. 
A legjobb gyártók számára kínál lehetőséget a találkozásra, tapasztalatcserére és 

megméretésre. 2017-ben (több mint 200 gyártó és 10 000 szakember részvételével) 
tizedik alkalommal rendezték meg az eseményt, ahol a rangos „bEst innovativE 

hEalth drink” díjat a La Boisson DeLaVie kapta meg.

ElismErésEk



lépjEn bE a sWiss laboratory közösségébE, és tapasztalja mEg  
Az ElőnyökEt fogyASztóként vAgy üzlEtI pArtnErként. 

közösség
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fogyasztó

Ha Ön a kiskereskedelmi árnál 
kedvezőbben szeretne termé-
keinkhez jutni, webshopunkon 

keresztül adhatja le rende-
lését a minimum 48 darabos 

kiszerelésű csomagokra.  
Képviselőnk közreműködésé-

vel, VIP-vevőként, akár  
20% kedvezménnyel  

vásárolhat.

értékESítő

Tartozzon Európa egyik legdi-
namikusabban fejlődő funkci-
onálisélelmiszer-kereskedelmi 
vállalatához. Értékesítőként 
kereskedelmi és vendéglátó 
egységek, gyógyszertárak, 
fitnesztermek kiszolgálását 
szervezheti, amivel stabil, 
állományalapú jutalékra  

tehet szert.

üzlEtI pArtnEr

Business termékcsomag 
vásárlásával, POOL jutalék 

formájában részesülhet nem-
csak a hazai, de a nemzetközi 
forgalom profitjából is, illetve 

akár 25% kedvezménnyel 
vásárolhat.

HálózAtépítő

 Unilever és Mátrix rendsze-
rünkben fair, és kiemelkedően 
magas hálózati jutalékot érhet 

el. Hibrid modellünknek köszön-
hetően nemcsak közvetlen fo-
gyasztókkal, de hagyományos 

kereskedők forgalmával  
is növelheti hálózati  

teljesítményét.

kErESkEdő, 
vEndéglátó,  

fItnESz üzlEtág

Profitáljon viszonteladóként 
egy növekvő piac leginnovatí-
vabb szereplőjének forgalma-
zásából. Nagykeráron juthat  

termékeinkhez, melyeket  
magas haszonkulccsal  

értékesíthet.
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vItAmInSzükSéglEtünkEt EgyrE nEHEzEbb cSupán A HAgyományoS 
étkEzésEkkEl fEdEzni.

új, InnovAtív funkcIonálIS élElmISzErEkrE vAn SzükSégünk.
  

A SWISS LABORATORY hamarosan hozzáadott tápanyagokkal dúsított teával  
és kávéval, valamint csokoládéval is piacra lép.

Termékportfóliónk bővítése továbbra is a funkcionálisélelmiszer-fejlesztések 
irányába mutat, és ezen a területen lehetőségeink határtalanok.

kEzünkbEn A jövő



komplEx tErmékportfólIót fEjlESztünk, AmEly különlEgES 
Színfoltot képvISEl A funkcIonálIS élElmISzErEk pIAcán.

világmárkát 
építünk

www.swisslaboratory.ch

402017 A SorozAtoS  
orSzágnyItá-
sokról szól,  

év végérE

orSzágbAn lESzünk 
jElEn folyamatosan 
bővülő tErmék-
palEttánkkal.

5Egy év alatt

funkCionális italt 
mutattunk bE, mElyEk 
mind világújdonság-
nAk SzámítAnAk.

6piaCra 
lépéSünk 

ElSő évébEn

orSzágbAn kEzdtük 
mEg A tErmék-
forgalmazást.

12017-bEn 
Célunk

millió  
vásárlót Elérni.



Kósa EriKa aKadémia
Célunk, hogy értékesítőink folyamatosan növekvő 

jövedelemre tegyenek szert. Az ország egyik vezető 
üzletasszonya által alapított képzési intézmény 

támogatásával munkatársaink a legjobbaktól tanulva 
fejleszthetik magukat az értékesítéspszichológia, 

kommunikáció, tárgyalástechnika területén.

FSSC 22000
Gyártás- és 

csomagolástechnológiánk 
az élelmiszergyártó 

társaságok legtekintélyesebb 
minőségbiztosítási tan sítványával 

rendelkezik. Tartalmazza a GMP, 
HACCP, SQF, BRC, IFS, GLOBALGAP 

biztonsági szabvány és 
követelményrendszer előírásait.

SGS
A svájci centrumú céget 1919-ben 

jegyezték be en en, s azóta a 
világ vezető vizsgáló, ellenőrző és 
tan sító vállalatává növekedtek. 

an sítványuk bizonyítja, hogy 
termékeink megfelelnek a vállalt 

minőségi követelményeknek, 
illetve a hazai és nemzetközi 

szabványoknak, szabályozásoknak. 

SwiSS Vitamin 
inStitute

talaink minőségét folyamatosan 
vizsgálja és auditálja urópa 

legnevesebb itamin ntézete, 
az ben alapított svájci 

. rvosi és laboratóriumi 
elemzésekkel, vitaminstabilitási 

felmérésekkel igazolják 
élelmiszereink tápanyagtartalmát.

KPMG
Üzleti hitelességünk alapja, hogy auditálásunkat 
a világ egyik vezető könyvvizsgáló, adó  és üzleti 

tanácsadó cége végzi. A   országban m ködtet 
független tagtársaságokból álló hálózatot, mely a  

nternational Cooperative hez, a vájci llamszövetség 
joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. 

partnereink
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Oppenheim
Termékeink egyedi gyártástechnológiával készülnek, 
cégünk a gyártási licencek kizárólagos tulajdonosa. 

Licencjogainkat, termékvédjegyeinket az Oppenheim, 
Közép-Kelet-Európa egyik leginnovatívabb ügyvédi 
irodája képviseli. zakértő csapatuk biztosítja jogi 

hátterünket a magyar és nemzetközi piacon.

HELL EnErgy
A világviszonylatban is hihetetlen dinamikusan 

fejlődő C  márka rendelkezik urópa 
legmodernebb italgyártó, palackozó  és 

csomagolóüzemével. riási kapacitással és 
kiemelkedő élelmiszer biztonsági garanciákkal 

gyárthatjuk termékeinket.



Szerkesztette és kiadja:

Interex Global Ltd. – GB

CentraL OffICe

1068 Budapest, andrássy út 126.

faCtOry OffICe

3800 Szikszó avalon út 4.
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Legyen FogyaSztója  

és értékesítője termékeinknek!
Érdeklődjön munkatársainknál, ismerje meg üzleti modellünket,

építse velünk a SwISS LaBOratOry hálózatát!



Válts  
v itaminra !

Még soseM volt ilyen  
egyszerű egészségesen 

táplálkozni.
napi tápanyagpótlás kapszulák, tabletták nélkül, funkcionális élelmiszerekkel

vitaminmátrixok – egymás hatását fokozó vitaminkapcsolódások a maximális hatásért

Könnyen felszívódó, oldott formájú összetevők

Magas minőségű, nemzetközileg hitelesített alapanyagok

A svájci Alpokból származó gyógynövények kivonatai

ellenállhatatlan ízek

tartósítószer és mesterséges színezék nélkül
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