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SỨC KHỎE  HOÀN THIỆN  ĐỘC ĐÁO- -
Chúng ta sống và kinh doanh phù hợp với các giá trị

SỨC KHOẺ 
Chịu 100% trách nhiệm về tính mạng và sức khỏe của mình. Cảm thấy khỏe mạnh về tinh thần, trí óc và thể chất. Không chờ đợi 
vào may rủi và có ý thức chăm sóc sức khỏe của mình.

HOÀN THIỆN
Trung thành với các giá trị cuộc sống của mình và trở thành một con người toàn vẹn. Chia sẻ sự hoàn thiện của mình cho môi 
trường xung quanh, để kết nối với các giá trị của tình yêu và tạo ra một thế giới đẹp hơn, có giá trị hơn.

ĐỘC ĐÁO

Phù hợp với những giá trị này, chúng tôi mang đến cho các bạn viên nén SirAnton's Formula Veritas BF.

Mỗi người trong chúng ta là thực thể duy nhất, luôn tập trung sự chú ý vào nỗi sợ hãi hoặc tình yêu. Nếu chúng ta tập trung vào 
nỗi sợ hãi, chúng ta sẽ đánh mất sức khỏe và tính toàn vẹn của mình. Chỉ một người sống trong tình yêu mới có thể sống lành 
mạnh, hoàn thiện và chia sẻ sự độc đáo của mình với môi trường xung quanh.

Viên nén được tạo ra trên cơ sở 25 năm nghiên cứu và phát triển dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Willem J. Serfontein (CH Nam 
Phi) và kinh nghiệm dày dặn trong sản xuất thực phẩm chức năng của Frederick Beuzuidenhout (CH Nam Phi) và Jiří V. 
Ligotzký (CH Séc).

Formula Veritas BF là sự kết hợp tinh vi của các loại vitamin, nguyên tố vi lượng và khoáng chất đã được chọn lọc, giúp điều 
chỉnh tổng thể từng chức năng của cơ thể.



Cân bằng nội môi là sự ổn định môi trường bên trong cơ thể và sự ổn định của các hoạt động của cơ thể, kể cả các cơ chế 
khác nhau đảm bảo sự ổn định này. Mặc dù cơ thể thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những thay đổi, các thông số bên trong 
của nó (nhiệt độ, pH máu, huyết áp, v.v.) được duy trì trong phạm vi tương đối ổn định.

Cơ thể con người được tạo thành từ các tế bào. Cụ thể là khoảng 35 nghìn tỷ (35 x 1013) tế bào. Tế bào là nền tảng của sự 
sống và cần phải hoạt động cộng sinh hoàn hảo, bất kể chúng phụ trách chức năng cụ thể nào.

Nhiều yếu tố cần thiết để các tế bào của cơ thể chúng ta có thể hoạt động chính xác, cơ bản nhất là cân bằng nội môi tế bào, 
tức là sự thăng bằng. Cơ thể và hệ thống miễn dịch của chúng ta là cơ quan sinh hóa tinh vi nhất, nhưng nó cần một tỷ lệ cân 
bằng của tất cả các nguyên tố vi lượng, khoáng chất và vitamin.

Không đủ khi chỉ đảm bảo cung cấp vitamin và khoáng chất dưới dạng thực phẩm bổ sung, cần bảo đảm cả sự hấp thụ và 
hoạt động cộng sinh hoàn hảo của chúng. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học của chúng tôi đã kết hợp trí tuệ của thiên 
nhiên với các công nghệ mới nhất và sau nhiều năm nghiên cứu cơ bản về các quá trình chức năng của tế bào trong cơ thể, 
đã tạo ra Formula Veritas BF hoàn toàn độc đáo. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới thịnh vượng vô biên với tuổi thọ dân số cao hơn đáng kể. Tuy rằng thực tế này tích 
cực nhưng các nghiên cứu khoa học và chuyên môn cho thấy rõ ràng sự suy giảm đáng lo ngại về sự dinh dưỡng và hỗ trợ 
chức năng của tế bào. Những thông số không may này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sản xuất công nghiệp thực phẩm, 
kiểm soát rộng rãi nông nghiệp bằng hóa chất, đất bạc mầu và do đó thiếu các nguyên tố vi lượng, khoáng chất và vitamin 
trực tiếp trong cây trồng. Chất lượng và sức sống của thực vật có ảnh hưởng chủ yếu đến sức khoẻ và khả năng miễn dịch 
của con người.



TÁI SINH CƠ THỂ NHANH HƠN
 HỖ  TRỢ HỆ MIỄN DỊCH ThỂ  HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT CHẤT LƯỢNG HƠN

SỰ ỔN ĐỊNH CẢM XÚC CÂN BẰNG HƠN NgỦ NGON HƠN
 KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG CỦA CƠ 

KHẢ NĂNG HẤP THỤ CAO

KHẢ NĂNG HOÀ TAN HAI PHA

25 NĂM NGHIÊN CỨU
TẠI CỘNG HOÀ NAM PHI

GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY 
ĐƯỢC ĐẶT RA RÕ RÀNG

SẢN XUẤT TẠI CHS



Viên nén này độc đáo ở chỗ nó được gọi là hai pha. Các phần riêng lẻ của viên nén được hấp thụ riêng biệt. Một phần trong 
dạ dày và một phần khác ở ruột non. Đó là, ở những nơi mà các phần riêng lẻ có thể được sử dụng tốt nhất và nhờ đó đạt 
được sự hấp thụ cộng sinh tối đa.

Sản phẩm này đã được tạo ra phù hợp với các giá trị của công ty chúng tôi và nhằm giúp các bạn trên con đường đạt được 
sức khỏe mạnh mẽ và một cuộc sống lâu dài, hài lòng và giá trị.

FORMULA VERITAS BF là thực phẩm chức năng, nhờ công nghệ sản xuất, chế biến và hàm lượng độc đáo, có tác dụng hỗ 
trợ và tăng cường sức đề kháng một cách rõ rệt. Trong trường hợp viên nén của chúng tôi, kết hợp công nghệ với những gì 
tốt nhất của thiên nhiên. 

Liều khuyến cáo hàng ngày là 1 viên, với việc sử dụng thường xuyên, cơ thể sẽ nhận được một tỷ lệ cân bằng của tất cả các 
thành phần để nuôi dưỡng và củng cố các tế bào, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và chức năng thích hợp của nó. Nhờ đó, cơ thể 
khai thác được tất cả các lợi ích được mô tả của từng thành phần.



Selen là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho nhiều quá trình trong cơ thể. Khi lượng selen trong cơ thể thấp, khả năng 
phòng thủ của cơ thể chống lại virus, vi khuẩn và độc tố bị suy giảm.

Nếu chúng ta có virus hoặc vi khuẩn trong cơ thể, sẽ bắt đầu tiêu thụ selen trong cơ thể. Sau khi tiêu thụ hết và không được 
bổ sung, virus và vi khuẩn trong cơ thể chúng ta sẽ có quyền truy cập tự do vào màng tế bào. Do đó, nếu chúng ta có đủ 
lượng selen trong cơ thể, sự nhân lên và đột biến của virus sẽ bị ngăn chặn đáng kể và hệ thống miễn dịch của chúng ta có 
đủ thời gian và không gian để loại bỏ và đào thải virus ra khỏi cơ thể.

Khảnh khắc khác dẫn đến việc tiêu thụ selen trong cơ thể, đó là quá trình giải độc cơ thể. Trong quá trình giải độc, selen giúp 
loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Quá trình giải độc của cơ thể diễn ra có hệ thống và liên tục, nếu không có quá trình này thì mọi cơ 
thể sẽ chết vì say những chất độc không mong muốn.

Selen còn có tác dụng tích cực đối với chức năng của gan, tuyến giáp, tim và mạch máu, bảo vệ mắt, khả năng sinh sản của 
nam giới, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Selen hoạt động như một chất chống oxy hóa, ngăn chặn các gốc tự do có hại, gây hại cho DNA và làm chậm quá trình lão 
hóa tế bào. Cùng với vitamin C và E, nó giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương tế bào bởi các gốc tự do.

SELEN



Iốt là một trong những khoáng chất quan trọng nhất đối với cơ thể chúng ta. Thật không may, một phần lớn dân số trên thế 
giới bị thiếu iốt. Khi lựa chọn thực phẩm chức năng bổ sung iốt, điều cần thiết là chọn những sản phẩm có chứa nguồn iốt 
hoạt tính sinh học tự nhiên.

Nó cần thiết cho chức năng thích hợp của tuyến giáp và sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng (đường, chất béo và protein). 
Nó ảnh hưởng tích cực đến hệ thần kinh của chúng ta, cải thiện chức năng tinh thần và trí tuệ, chất lượng của da, tóc, móng 
tay và răng, thúc đẩy tiêu hóa và có tác động có lợi đến tình dục và khả năng sinh sản của chúng ta.

Bổ sung đủ iốt đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai và cho con bú vì nó có tác dụng hữu ích đối với sự phát triển của 
thai nhi.

Cùng với selen, các vitamin và các chất khác, nó giúp đỡ bảo vệ và làm sạch tế bào. Nhờ công nghệ hoàn hảo của viên nén, 
nó có thể thực hiện chính xác chức năng của mình ở vị trí cần thiết.

IỐT



biệt danh là "vitamin sinh sản”

da và tóc khỏe mạnh

phục hồi và tăng trưởng khối lượng cơ và các mô 
khác

tăng khả năng giải độc của gan   
giúp cơ thể sử dụng selen

chống oxy hóa

sức khỏe tổng thể của cơ thể

VITAMÍN  E 

VITAMÍN  B1

hỗ trợ chức năng của tim, thận, hệ thần kinh và tiêu 
hóa
góp phần chuyển hóa năng lượng - chuyển đổi 
đường từ thức ăn thành năng lượng

VITAMÍN  B2

mắt sáng khỏe
hỗ trợ sinh sản
bảo tồn và chữa lành mô

cùng với sắt, tham gia vào quá trình hình thành các tế 
bào hồng cầu

tình trạng của da, tóc và móng tay tốt

quan trọng đối với sự hấp thụ và tác dụng của axit 
folic, vitamin B6, C và A

giảm mệt mỏi và kiệt sức
hình thành các tế bào miễn dịch

chức năng của tim, gan, não và hệ thần kinh thích hợp

VITAMÍN  B6

điều chỉnh lượng đường trong máu
giảm mệt mỏi và kiệt sức
điều hòa hoạt động nội tiết tố
điều hòa tình trạng lo lắng, giảm trầm cảm
phòng ngừa bệnh tim và các rối loạn mạch máu khác
sản xuất hồng cầu, giúp sản xuất protein trong tế bào

KẼM

móng tay khỏe đẹp
lành vết thương và da

khả năng chống nhiễm trùng
khả năng sinh sản của nam giới, tuyến tiền liệt khỏe 
mạnh

sự phát triển và chức năng thích hợp của bộ phận 
sinh dục 

hệ miễn dịch hoạt động tốt   

SẮT

hỗ trợ khả năng tồn tại

điều nhiệt
sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em

một phần của hemoglobin trong các tế bào hồng cầu, 
đảm bảo việc chuyển oxy từ phổi đến các mô khác

khả năng bảo vệ của cơ thể



xương và răng khỏe mạnh

hỗ trợ hoạt động của tim ổn định

sự hấp thụ nó được hỗ trợ bởi vitamin B1, B2 và B6
chức năng của cơ và thần kinh bình thường

hệ miễn dịch khỏe mạnh

MAGNESIUM

VITAMÍN C 

ổn định chức năng não và tâm thần

chống oxy hóa mạnh
làm lành vết thương

hỗ trợ sản xuất hormone sinh dục trong buồng trứng

bảo vệ chống lại bệnh tim

hỗ trợ hấp thụ sắt và hiệu quả của axit folic

tái tạo và bảo vệ các mô - xương, da, mạch máu

giúp chữa các bệnh do vi rút, vi khuẩn và truyền 
nhiễm

miễn dịch

AXÍT FOLIC

giảm nguy cơ bệnh tim, mạch máu và đột quỵ
hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh

trong cơ thể, hình thành tế bào máu, chữa lành vết 
thương và hình thành cơ bắp

tham gia vào các quá trình tăng trưởng và phát triển

sự tăng trưởng và phát triển thích hợp của thai nhi
tạo máu

sự sinh sản, sinh trưởng và phát triển bình thường 
của cơ thể

thị lực tốt

phòng chống cảm lạnh và các bệnh truyền nhiễm 
khác

duy trì tình trạng của tế bào da và tế bào của tất cả 
các niêm mạc tốt   

VITAMÍN A 

Thông tin nhiều hơn về từng thành phần trên 
www.unicuscommunitas.com. 



VIỆC SẢN XUẤT VIÊN NÉN PHỤ THUỘC VÀO CÁC QUY TRÌNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN SAU ĐÂY:

Giấy chứng nhận quy trình thực hành xản xuất tốt GMP - 
Đảm bảo tính toàn vẹn của các quy trình chế biến thực 
phẩm và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
- giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và tăng cường an 
toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận IFS FOOD International Food Standard - liên 
quan đến an toàn sản phẩm, tuân thủ các yêu cầu của pháp luật 
và hệ thống quản lý chất lượng.

MEDICINA 
ALTERNATIVA
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Chỉ có thể mua sản phẩm trên e-shop của chúng tôi , nơi các bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết www.unicuscommunitas.com
hơn. Bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội – Facebook, Instragram.

Ing. Petr Kolbaba
Team UNICUS COMMUNITAS

Jiří V. Ligotzký, Ph.D.

Cuối cùng, chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã 
đóng góp vào việc tạo ra viên nén Formula Veritas BF và tờ 
gấp quảng cáo này:

www.facebook.com/unicuscommunitas 

www.instagram.com/unicuscommunitas
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