OPTIMÁLISAN ELLÁTVA
NAP MINT NAP

A 33 ml-es adag a 12 féle vitaminból a napi
szükséglet 100%-át illetve annál többet,
valamit a természetes forrásból származó
ásványi anyagokat, nyomelemeket
tartalmaz és egyben egy erőteljes
phytokoktél, értékes növényi
tápanyagokból.

Egy havi adag
VABO-N ESSENTIALS
tartalma: 2 palack
egyenként 500 ml (30 adag)
és egy adagoló pohár.

Te is szeretnél hozzájutni a napi
Healt Booster-edhez?
A VABO-N ESSENTIALS-al kapcsolatos
további információkért, a rendelés menetéért
vedd fel a kapcsolatot azzal a személlyel,
aki ajánlotta neked az ESSENTIALS-t,
illetve látogasd meg weboldalunkat.

George Pisok VID: 191225401
+4369919220498
info@krealex.com
http://krealex.vabo-n.com

www.vabo-n.com/essentials

Az étrend-kiegészítő termékek nem pótolják a kiegyensúlyozott táplálkozást
és az egészséges életmódot.
Teljes mértékben lebomló és újra felhasználható papírra nyomtatva.

„Minden az egyben“ Jó közérzet folyékony formában.

A JÓ ÍZŰ „MINDEN AZ EGYBEN“ TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ,
AMELY KÉNYELMESEN, MEGBÍZHATÓAN,
OPTIMÁLISAN LÁTJA EL TESTED NAP MINT NAP.
Jobb egészség? Az öregedési folyamatok lassítása? Több energia és vitalitás?
Az életkedv felébresztése? Vagy csak a bizonyosság, hogy testünk minden nap
optimális ellátásban részesül? Mindegy melyik a te kívánságod – a VABO-N ESSENTIALS
a megbízható “minden az egyben” megoldás, természetesen minden napra.

D Erősíti az immunrendszered
D Támogatja a bőröd és a hajad
D Jót tesz a csontjaidnak és a fogaidnak
D Segíti a normális látás megmaradását
D Támogatja a zsíranyagcserédet
D Növeli az energiád és a vitalitásod
D Megvédi a sejtjeidet és lelassítja
az öregedési folyamataidat

D Javítja az energiaanyagcserédet
D Támogatja a szívmüködésed
D Jót tesz az idegrendszerednek
D Stb…

A „VABO-N formulát tartalmaz” pecsét garantálja neked, hogy minden egyes adagban a 12 féle vitamin, az
ásványi anyagok, a mangosztán, az aloe vera, az acerola és a rezveratrol értékes keverékét kapod.

VEGÁN:

MENTES:

BELESZERETNI:

Vegetáriánus és vegán módon
táplálkozóak is örülhetnek
a VABO-N ESSENTIALS vegán
minősítéssel is rendelkezik.

ami nálunk biztosan NEM kerül az
üvegekbe – szinező anyagok,
mesterséges édesítők,
mesterséges ízesítők, glutén, sója,
gén technológia.

az egészség még sohasem ízlett ilyen
jól, még sohasem volt ennyire
egyszerű és még sohasem volt
ilyen szórakoztató!

12 féle Vitamin

Ásványi anyagok & Nyomelemek

Acerola

Mangosztán

Aloe Vera

Rezveratrol

A vitaminok olyan esszenciális anyagok,
amiket szervezetünknek naponta a
táplálékból kell felvennie, mert saját
maga nem képes előállítani. A VABO-N
ESSENTIALS a benne található 12 féle
vitaminból a napi ajánlott adag 100%-át
illetve annál többet is tartalmaz. A D3
vitamint zuzmóból állítjuk elő, ezáltal az
ESSENTIALS megfelel a vegan
előírásoknak is.

Ezek nélkül több mint 1 millió
anyagcsere folyamat és így maga az élet
sem lehetséges. Tudtad például, hogy a
normális termékenység
megmaradásához minden nap cinkre
van szüksége a szervezetednek? A
VABO-N ESSENTIALS tartalmazza az
ásványi anyagok és nyomelemek teljes
természetes spektrumát.

Ezt a cseresznyéhez hasonló
gyümölcsöt főként a délamerikai
térségben termelik és a természetes C
vitamin egyik ismert forrása. A VABO-N
ESSENTIALS-ban található bio
minőségű acerola egy olyan brazil
családi vállalkozásból származik, amely
értékes bio minőségú növényi
termékek előállítására szakosodott.

Az ízletes mangosztán gyümölcsöt
évszázadok óta használják az
ázsiai-karibi térségben. A számos
másodlagos növényi tápanyagtartalma
miatt (xanthonok) a Garcinia
Mangostana a nyugati tudományokban
is jól ismert. A mangosztánt egyébként a
„növények királynőjének“ is nevezik.

Az Aloe Barbadensis Miller-t
már évezredek óta az értékes
hatóanyagai miatt tartják számon.
Állítólag Kolumbusz Kristóf is
mindig vitt magával cserepes
aloe verát hosszú hajóútjai során.
A VABO-N ESSENTIALS-ban
kizárólag a bio formában termesztett
aloe vera levelében található
tiszta zselé kerül felhasználásra.

Ez a különleges növényi anyag a
polyfenolok csoportjába tartozik és
jogosan keltette fel a tudomány
érdeklődését. Ezért aztán
természetesen a VABO-N Essentials-ban
is benne kell, hogy legyen. Forrása a
japán keserűfűből természetesen
előállított trans-rezveratrol.
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A adagonkénti 43064-es ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) érték alapján a VABO-N ESSENTIALS
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az úgynevezett Szuper-Antioxidánsok közé tartozik és így hatásos módon védi a szervezetedet a szabad
gyököktől, a stressz és a környezet káros hatásaitól.

Megjegyzések a termék reklámszövegéről, az európai egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet szerint: például a Vitamin A, C és D valamint a cink segítik az imunrendszer normális működését. A cink elősegíti a bőr és a haj normális állapotának fenntartását, normalizálja a szénhidrát-, a makrotápanyag- és zsíranyagcsere folyamatokat. Ezenkívül a cink védi a sejtjeinket az oxidációs
stressz hatásaitól. A D Vitamin segíti a csontok és fogazat normális állapotának fenntartását. Az A vitamin és a cink erősíti a látást. A Niacin csökkenti a fáradékonyságot, támogatja az idegrendszer és az energiaanyagcsere normális működését. A Thiamin normalizálja a szív működésének funkcióit.

