D4X Get Smart

Smart Food
Smart Food Vision – to podstawa zdrowego trybu życia oraz zbilansowanego i prawidłowego żywienia. Preparaty D4X są wzmocnione wyjątkowymi 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. Superfood doładowuje zasoby organizmu, pozwala utrzymać je na optymalnym
poziomie dla zdrowia i funkcji życiowych oraz jest bogatym źródłem substancji odżywczych.

Nanotechnologie
Każdy z preparatów D4X został wyprodukowany przy pomocy nanocząstek –
liposomów, które zwiększają odporność na działanie soków trawiennych, poprawiają 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.

Właściwości:
• Poprawia funkcje mózgu, takie jak pamięć, koncentracja i szybkość reakcji
• Aktywizuje krążenie krwi w mózgu
• Chroni tkankę nerwową przed oddziaływaniem wolnych rodników oraz innych toksyn, spowalnia proces starzenia się mózgu
• Wspomaga zdolność koncentracji
• Poprawia nastrój, napełnia spokojem i przywraca równowagę
duchową
• Zwiększa odporność organizmu na stres
• Łagodzi uczucie lęku i przygnębienia

Doskonały sposób na aktywizację pracy mózgu! D4X Get Smart
zawiera substancje odżywcze, ekstrakty roślinne i składniki o
ukierunkowanym działaniu, przeznaczone do optymalizacji funkcji
kognitywnych (poznawczych) mózgu, jak również poprawy pamięci i zdolności uczenia się. Zestaw ten łagodzi skutki stresu i zmęczenia, poprawia nastrój, dodaje energii i wspomaga koncentrację.
Superfood matcha – to najważniejszy spośród „inteligentnych”
produktów, niezbędny do zapewnienia prawidłowej pracy mózgu.
Matcha – to cały arsenał witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i
aminokwasów.
• Zawiera 137 razy więcej przeciwutleniaczy niż zielona herbata
• Przyspiesza przemianę materii
• Poprawia nastrój i wspomaga zdolność koncentracji
Skład: miód, herbata chińska w proszku Matcha, ekstrakt z suszonych liści rozmarynu lekarskiego, ekstrakt ze sproszkowanych nasion kakaowca właściwego, lecytyna
sojowa, ekstrakt z suszonych liści żeń-szenia właściwego, propolis, ekstrakt z suszonych owoców orzecha włoskiego.

D4X: Doskonałość jako przeznaczenie!

www.vipgroup.net

