Vaša pametna naprava za vitalni nasvet

Prvi osebni pripomoček na svetu
za preverjanje vitaminskomineralnega statusa

NOV IN INOVATIVEN
Vitastiq je nov in inovativen pripomoček, ki
omogoča vpogled v vitaminsko mineralno raven
posameznika ter omogoča osebni nasvet o
izboljšanju vitalnosti s pravo izbiro hranil. Na ta
način lahko uporabnik pravočasno ukrepa in vpliva
na ohranitev lastnega dobrega počutja. Vitastiq
deluje s pomočjo mobilne aplikacije, ki vrednoti
zgodovino meritev in tako omogoča spremljanje
napredka posameznega uporabnika.
KAKO DELUJE
Vitastiq je enoten inovativen concept, ki
povezuje EAV metodologijo s pametnim
telefonom. Metodologija EAV temelji na
tradicionalni kitajski akupunkturi. Njen energetski
vzorec se že desetletja uporablja v lekarnah in v
specialističnih ordinacijah.
OMOGOČA VPOGLED, DAJE NASVET
Vitamini in minerali so nujno potrebni za naše
življenje. Vendar nas zanima kako lahko
izvemo kateri vitamin in minerali so prisotni v
zadostnih oz. nezadostnih količinah? Vitastiq je
pri tem opravilu lahko odličen spremljevalec za
zdrav življenjski slog, saj omogoča dnevno in
redno spremljanje vitaminsko-mineralnega
statusa našega telesa.
Vitastiq preverja status 30 najbolj
pomembnih vitaminov in mineralov in
določa katere snovi so na spodnji,
zgornji ali srednji vrednosti.
Biotin
Vitamin C
Magnezij
Vitamin B1
Vitamin B2
Zink
Selen
Vitamin B6
Vitamin E
Folna kislina

Krom
Vitamin A
Glukozamin
Vitamin B12
Mangan
Vitamin B3
Omega 3-6
Vitamin B5
Vitamin D
Kalcij

Kalij
Natrij
Jod
Železo
Pepsin
Hemoglobin
Koencim Q10
Baker
Žolčne kisline
Proteini

DOKAZAN TRŽNI POTENCIAL
Vitastiq je začel svoj pohod z uspešno
predstavitvijo na platformi za množično
financiranje, Indiegogo, ki je potrdila njegov
marketinški potencial s pridobitvijo več kot
300% zagonskega kapitala.

ENOSTAVNA UPORABA
Vitastiq povežite z avdio vhodom
pametnega telefona s pomočjo
priloženega kabla.

Dimenzije embalaže / Teža
133 × 23 × 210 mm / 160 g
Velikost naprave / Teža
148 x 18 mm / 60 g
Pakiranje vsebuje:
• Vitastiq napravo
• Vitastiq etui
• Avdio kabel
• CTIA /OMTP adapter
• Navodila in Registracijsko kodo

Podrobna navodila za hitro in enostavno ne invazivno
in nebolečo meritev
Povezava s kablom za zagotovitev takojšnje povratne
informacije
Sodobna naprava narejena iz kvalitetnih in
vzdržljivih materialov

Lau Naložite
useruporabniku
prijazno
appl aplikacijo.

Uporabniku prijazna uporaba
Primerne velikost, ki omogoča trden oprijem
Brez starostne omejitve
Ena naprava za neomejeno število uporabnikov
Združljiv z iPhone iOS 6 ali novejšim
operacijskim sistemom
Združljiv z Android 4 ali novejšim operacijskim
sistemom
Vitastiq ni medicinska naprava, zato ne more preprečiti, zdraviti
ali ozdraviti zdravstvenih težav, niti ne more diagnosticirati
bolezenskega stanja.

Začnite z
meritvijo

ing.
Lastno preverjanje
in spremljanje
napredka kadarkoli,
in kjerkoli.

Uvoznik in distributer:
BOV d.o.o.
Dunajska cesta 22
SI-1000, Ljubljana, Slovenija,
Več informacij na
www.vitastiq.si
Pišite na: info@vitastiq.si

