Twój niezależny
konsultant Vision:

SKŁAD

UBICHINON – aktywna forma koenzymu Q10.

Imię i nazwisko:

EKSTRAKT Z LIŚCI ZIELONEJ HERBATY jest potężnym
przeciwutleniaczem, który spowalnia procesy starzenia się.

Telefon:

EKSTRAKT Z OWOCÓW ROKITNIKA w 95% składa się z
– kwercetyny. Wzmacnia serce.
RESWERATROL – korzystnie wpływa na naczynia
krwionośne i serce.

ZACHOWAJ BLASK MŁODOŚCI

E-mail:

Szereg silnych przeciwutleniaczy i innych
cennych składników w zbilansowanej formule
preparatu o działaniu kaskadowym

Kod konsultanta:
Skype:

ASTAKSANTYNA – związek chemiczny z grupy ksantofili.
LIKOPEN – cenny składnik pochodzący z pomidorów.
EKSTRAKT Z JAGÓD ACAI EUTERPA – jego miąższ
jest wykorzystywany w tradycyjnej kuchni brazylijskiej. W
Amazonii jest wręcz podstawą diety mieszkańców dżungli,
stanowiąc wagowo do 42% ogółu pożywienia.
CHLOROFILINA - korzystnie wpływa na serce, nerwy i
mięśnie.
LSELENOMETIONINA – źródło selenu, który zapewnia
skuteczną ochronę DNA i wspomaga regenerację tkanek
oraz odporność. Korzystnie wpływa na włosy i paznokcie.
EKSTRAKT Z NASION SZARŁATU ZWISŁEGO –
tradycyjne zboże Ameryki Południowej i jednocześnie
silny antyoksydant. Nasiona szarłatu pod względem
najważniejszych składników odżywczych przewyższają
nawet pszenicę. Nie zawierają glutenu.

LiveLon’+

• Wspomaga naturalne siły całego organizmu
Szczegółowe informacje o produktach Vision:
www.vipgroup.net

• Chroni przed starzeniem
• Zwalcza zewnętrzne oznaki starzenia się
• Neutralizuje działanie wolnych rodników

Informacje nt. zamawiania produktów Vision
(należy podać kod konsultanta):
Tel: +48 22 5588999
E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com
www.visionshop.me
www.vipgroup.net

Ulotka jest przeznaczona do użytku wewnętrznego

Tylko najlepsze.
Tylko z Europy.

DZIAŁANIE ANTIAGE

JAK ZATRZYMAĆ CZAS?

Wraz z upływem czasu nasz organizm zaczyna się zużywać:
pogarsza się sprawność fizyczna, układ odpornościowy nie
funkcjonuje już tak efektywnie, pojawiają się zaburzenia w
pracy układu krążenia oraz innych systemów organizmu.

Składniki preparatu LiveLon’+ wspomagają systemowe
odmładzanie całego organizmu. Zbilansowany preparat zawiera
szereg najsilniejszych przeciwutleniaczy o działaniu kaskadowym
a także ubichinon, czyli znany powszechnie koenzym Q10 czy
astaksantynę z alg morskich, likopen i jagody acai. Ponadto zawarty
w produkcie resweratrol korzystnie wpływa na stan naczyń
krwionośnych i serce. Z kolei chlorofilina korzystnie wpływa na
serce, nerwy i mięśnie. Selen zawarty we wchodzącej w skład
preparatu L-selenometioninie – to przeciwutleniacz, który chroni
komórki przed szkodliwym oddziaływaniem wolnych rodników
oraz przed zniszczeniem komórek DNA, jak również uzupełnia
zasoby odpornościowe organizmu. Ekstrakt z liści zielonej herbaty
to silny przeciwutleniacz, który chroni przed przedwczesnym
starzeniem się. Ekstrakt z rokitnika korzystnie wpływa na skórę
i wzmacnia serce. Szarłat zwisły jest silnym antyoksydantem –
chroni komórki przed
stresem oksydacyjnym
i wolnymi rodnikami.
Składniki
preparatu
LiveLon’+
oddziałują
systemowo na szereg
organów i tkanek
organizmu.

Starzenie się organizmu – to proces o indywidualnym
uwarunkowaniu, gdyż mają na niego wpływ czynniki
genetyczne, stan narządów wewnętrznych, tryb życia,
warunki ekologiczne oraz kondycja psyciczna. Głównymi
winowajcami procesu starzenia się są wolne rodniki.
Powodem ich nadmiernej ilości w organizmie może być
promieniowanie ultrafioletowe, substancje toksyczne,
stres itp. Wolne rodniki oddziałują na cząsteczki tłuszczów,
białka, cukrów i DNA, powodując ich utlenienie. W ten
sposób stopniowo pogarsza się praca wszystkich narządów
i układów w organizmie: wątroba coraz gorzej radzi sobie z
oczyszczaniem krwi z substancji toksycznych, co powoduje
powstawanie przebarwień pigmentacyjnych na skórze.
Gromadzenie się cholesterolu w naczyniach krwionośnych
zaburza proces odżywiania komórek i detoksykacji
organizmu. W wyniku pogorszenia aktywności fibroblastów,
czyli tzw. komórek młodości oraz ogólnego niedoboru
cennych substancji skóra staje się coraz cieńsza, zmienia się
jej mikrorzeźba, pojawiają się zmarszczki, a owal twarzy traci
wyrazistość. Procesy metaboliczne w organizmie ulegają
spowolnieniu i zmniejsza się poziom hormonów płciowych,
co negatywnie odbija się na stanie włosów i skóry. Pogarsza
się wzrok i słuch, a masa ciała zaczyna stopniowo wzrastać.
Zachować młodość i naturalną urodę na dłużej oraz cofnąć
czas pomogą składniki najnowszego i ekskluzywnego
produktu firmy Vision – wyjątkowego preparatu LiveLon’+ o
silnym działaniu antyoksydacyjnym i przeciwstarzeniowym.

Ekskluzywne składniki
preparatu
LiveLon’+
podarują Ci naturalną
świeżość i pozwolą
zachować promienny
wygląd!

KOMU ZALECA SIĘ STOSOWANIE
PREPARATU LIVELON’+

Wszyscy, którzy dbają o swoje zdrowie

Osoby, które pragną spowolnić proces starzenia się
organizmu

Osoby, które doświadczają długotrwałego obciążenia
fizycznego i emocjonalnego

Osoby, których skóra jest narażona na długotrwałe
oddziaływanie promieni ultrafioletowych

Osoby, które nie stosują zasad zdrowego żywienia i
często jedzą produkty fast food

Osoby pijące alkohol i palące papierosy

Pamiętaj! Najważniejszy jest zdrowy tryb życia i
zbilansowana dieta

