D4X Get Active

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:
• Jest źródłem aminokwasów, wzmacnia mięśnie
• Łagodzi bóle mięśni po treningu sportowym
• Dodaje energii w przypadku wysiłku fizycznego
• Zwiększa zasoby energii niezbędnej do codziennej aktywności
fizycznej i umysłowej
• Poprawia wewnątrzkomórkową przemianę materii
• Wzmacnia układ odpornościowy
• Poprawia pracę układu sercowo-naczyniowego

Zastrzyk energii dla Ciebie – kiedy tylko chcesz! D4X Get Active
zawiera substancje odżywcze, ekstrakty roślinne i składniki o ukierunkowanym działaniu, dzięki czemu dostarcza organizmowi
optymalnego zestawu wszystkich pierwiastków niezbędnych dla
zachowania zdrowia i energii na najwyższym poziomie. Preparat
Get Active – to bezpieczny, niezawodny i skuteczny fundament
zdrowego trybu życia i aktywnej nauki oraz środek pozwalający
osiągnąć przewagę konkurencyjną.
Superfood spirulina – najbogatsze źródło beta-karotenu. Ten
wodorost pozwala zachować energię podczas aktywności fizycznej.

• 1 g spiruliny zawiera tyle samo cennych substancji, co 1 kg
warzyw
• Zawiera wszystkie najważniejsze rodzaje aminokwasów
• Jedno z najbogatszych źródeł białka
Skład: miód, spirulina w proszku, ekstrakt z suszonej kory cynamonu, chlebek pszczeli, L-Karnozyna, lecytyna sojowa, kwas bursztynowy, L-Arginina.

D4X: Doskonałość jako przeznaczenie!

www.vipgroup.net

