
Smart Food
Smart Food Vision – to podstawa zdrowego trybu życia oraz zbilansowa-
nego i prawidłowego żywienia. Preparaty D4X są wzmocnione wyjątkow-
ymi składnikami superfood, szlachetną mieszanką najlepszych rodzajów 
miodu oraz innymi efektywnymi składnikami, które oczyszczają organizm i 
dostarczają mu niezastępowalnych substancji odżywczych.

Superfood
Superfood – to naturalny skarb, bogaty w liczne substancje odżywcze; to 
żywność, która syci i oferuje zarazem ogromny potencjał życiodajny. Super-
food doładowuje zasoby organizmu, pozwala utrzymać je na optymalnym 
poziomie dla zdrowia i funkcji życiowych oraz jest bogatym źródłem sub-
stancji odżywczych.

Nanotechnologie
Każdy z preparatów D4X został wyprodukowany przy pomocy nanocząstek – 
liposomów, które zwiększają odporność na działanie soków trawiennych, po-
prawiają przyswajalność składników aktywnych, a tym samym zwiększają ich 
stężenie we krwi i poprawiają skuteczność stosowania produktów z linii D4X. 

Ekskluzywny koktajl miodowy
Preparaty zawierają unikalną kompozycję szlachetnych rodzajów miodów, 
takich jak manuka, gryczany, spadziowy, leśny, rzepakowy, lawendowy, 
słonecznikowy, lipowy i miód z dzwonków. Każda kropla miodu zawiera 
około 70 substancji niezbędnych dla organizmu człowieka.
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Właściwości:

• Wspomaga rekonwalescencję po urazach i operacjach

• Wzmacnia organizm i układ odpornościowy osłabiony na skutek 
długotrwałego działania stresu

• Poprawia funkcje wątroby i wspomaga wydalanie toksyn z 
organizmu

• Wspomaga regenerację organizmu po zatruciu pokarmowym i 
alkoholowym

• Poprawia wytrzymałość organizmu, stymuluje popęd seksualny 
i odbudowuje naturalne zasoby energetyczne organizmu

• Wzmacnia układ odpornościowy

Potężne wsparcie dla przywrócenia równowagi fi zjologicznej. 
Preparat D4X Get Detox mobilizuje zasoby organizmu i uruchamia 
mechanizmy jego oczyszczania przy utrzymaniu wszystkich funkcji 
na optymalnym poziomie. Preparat działa odmładzająco, pobudza 
funkcje wszystkich narządów detoksykacyjnych oraz dostarcza or-
ganizmowi zastrzyku naturalnej energii, życiodajnej siły i zdrowia.

Superfood manuka 20+ miód leśny, będący podstawą preparatu 
D4X, wyróżnia się wysokim wskaźnikiem UMF – 20+, co czyni go 
„królem wszystkich miodów”.

• Wysoki poziom Unikalnego Manuka Faktoru (UMF) -  5+ (UMF 
16+ mówi o doskonałej jakości miodu)

• Niemal 200 razy skuteczniejszy od innych gatunków miodu

• Zawiera 4 razy więcej minerałów niż zwykły miód kwiatowy 

Skład: miód, miód manuka, ekstrakt z suszonych kwiatów ketmi szczawiowej, 
ekstrakt z suszonych owoców głogu jednoszyjkowego, ekstrakt z suszonych liści 
mniszka pospolitego, ekstrakt z suszonych liści maczużnika chińskiego, ekstrakt z 
suszonych owoców aceroli, kwas bursztynowy, lecytyna sojowa. 

D4X: Doskonałość jako przeznaczenie!


