OMLADZUJÚCA

TECHNOLÓGIA PROTI STARNUTIU

Nikdy nechutila tak dobre.
je jedinečná
prírodná zmes dôležitých antioxidantov,
antokyanínov a esenciálnych mastných
kyselín s regeneračnými účinkami, ktoré posilnia
vaše zdravie a pomáhajú pri oddialení predčasného
starnutia. RESERVE™ je prirodzene sladký a
prekypuje exotickými príchuťami. Tento chutný a
výživný gél, ktorý bol vytvorený s cieľom poskytnúť
vám potrebnú ochranu, zaistí, aby ste cítili
mladistvú vitalitu a zvyšuje pocit celkového
dobrého zdravia.

Lekári a špecialisti na výživu z
celého sveta uznávajú, že podstatnou
príčinou predčasného starnutia je poškodenie
našich buniek voľnými radikálmi. Títo špecialisti sú
presvedčení, že efektívny spôsob, ako sa chrániť
pred poškodením voľnými radikálmi, je konzumácia
dostatočného množstva antioxidantov. Podľa
rozsiahlych lekárskych výskumov a klinických
testov, najlepším spôsobom je preto konzumácia
správnej stravy a užívanie antioxidačných doplnkov
stravy. RESERVE™ je excelentným ochranným
prostriedkom proti poškodeniu voľnými radikálmi.
RESERVE™ dodáva vášmu telu významné
množstvo resveratrolu, prírodnej antioxidačnej
zložky, ktorá sa nachádza v šupkách červeného
hrozna a vďaka biologicky vysoko dostupnej
gélovej forme sa oveľa lepšie absorbuje, než iné
produkty v tabletovej forme.

Využívajúc technológiu proti starnutiu, RESERVE™ je
výsledkom inovatívnej vedy a prevratných výskumov
lekárskych profesionálov z celého sveta. Superstar ingrediencia
resveratrol, obsiahnutá v RESERVE™ je sprevádzaná ďalšími
podporujúcimi a účinnými antioxidantmi, ako sú açai,
granátové jablko, čučoriedky, sladká tmavá višňa, aloe vera,
hroznové semienka a zelený čaj. Tento výnimočný výživový
doplnok naštartuje váš deň s úžasnými protistarnúcimi
vlastnosťami a dôležitými výživovými výhodami. Zahrňte
RESERVE™ do vašej každodennej wellness rutiny a
vychutnávajte si nasledujúce výhody:
ANTIOXIDANTY POMÁHAJÚ CHRÁNIŤ SA PRED
OXIDATÍVNYM STRESOM A PREDČASNÝM STARNUTÍM
ANTOKYANÍNY PODPORUJÚ ZDRAVÉ
KARDIOVASKULÁRNE FUNKCIE
ESENCIÁLNE MASTNÉ KYSELINY PODPORUJÚ
FUNKCIE TRÁVIACEHO TRAKTU
PODPORUJE ZDRAVÝ IMÚNNY SYSTÉM
POMÁHA PRI UDRŽANÍ ZDRAVÉHO METABOLIZMU
PODPORUJE TVORBU ZDRAVEJ ENERGIE
PODPORUJE ZDRAVÝ ZÁPAL A FUNKCIE KĹBOV
POZITÍVNE VÝSLEDKY TESTU CAP-E INDIKUJÚ, ŽE
RESERVE™ PRENIKÁ DO ŽIVÝCH BUNIEK A CHRÁNI ICH
PRED OXIDATÍVNYM POŠKODENÍM*
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VÝHODY
OBSAHUJE JEDINEČNÚ
OMLADZUJÚCU KOMBINÁCIU
ANTIOXIDANTOV, ANTOKYANÍNOV
A ESENCIÁLNYCH MASTNÝCH
KYSELÍN
BIOLOGICKY VYSOKO DOSTUPNÁ
GÉLOVÁ FORMA ZVYŠUJE
ABSORPCIU, NA ROZDIEL OD
INÝCH PRODUKTOV V
TABLETOVEJ FORME
ČERSTVÉ OVOCIE A DUŽINA
VYMRAZENÁ PRE UCHOVANIE
ŽIVÍN

NÍZKY OBSAH
UHĽOHYDRÁTOV A CUKRU;
LEN 13 KALÓRIÍ
NEZÁVISLÉ LABORATÓRNE
TESTY POTVRDZUJÚ, ŽE
KAŽDÉ VRECKO RESERVE™
OBSAHUJE CELKOVO VIAC
AKO 185 MG
RESVERATROLU**
HALAL-CERTIFIKOVANÉ

KĽÚ Č OVÉ I N GR ED I EN CI E:
RESVERATROL†
Štúdie preukázali, že táto antioxidačná zmes môže
mať široký rozsah výhod a môže byť jedným z
najefektívnejších anti-aging prostriedkov dostupných
na dnešnom trhu
DŽÚS Z TMAVEJ SLADKEJ VIŠNE
prírodný sladký zdroj antioxidantov, ktoré
pomáhajú pri udržiavaní zdravej hladiny
cholesterolu a zápalu

EXTRAKT ZO ZELENÉHO ČAJU
účinný zdroj antioxidantov, ktorý taktiež
pomáha pri podporovaní imúnneho systému

ČUČORIEDKOVÝ DŽÚS
tmavomodrá farba je významným zdrojom antokyanínov, ktoré
majú pozoruhodnú schopnosť bojovať proti oxidatívnemu
stresu

ALOE VERA
pomáha pri uchovaní zdravej hladiny
cukru a zápalu

EXTRAKT Z HROZNOVÝCH SEMIENOK
účinný zdroj antioxidantov a
vitamínu E

DŽÚS Z GRANÁTOVÉHO JABLKA

DŽÚS Z HROZNA CONCORD

prírodný sladký zdroj antioxidantov, ktoré
môžu pomôcť pri udržaní zdravého srdca

EXTRAKT Z AÇAI
prírodný sladký zdroj
antioxidantov

prírodný sladký zdroj vitamínu C, ktorý pomáha pri udržaní
zdravého imúnneho systému a srdca

POUŽITIE A APLIKÁCIA:
NÁVOD NA POUŽITIE: RESERVE™ môžete užiť
kedykoľvek. Alebo môžete užiť dve vrecká počas dňa,
jedno vrecko ráno a jedno večer pred spaním.
UPOZORNENIE: Tehotné, alebo dojčiace ženy a osoby
so známymi zdravotnými ťažkosťami by sa najprv mali
poradiť so svojim lekárskym odborníkom pred užitím
akéhokoľvek výživového doplnku.
Tieto vyhlásenia neboli vyhodnotené Úradom pre
kontrolu potravín a liečiv USA. Tento produkt nie je
určený na diagnózu, liečenie, ani prevenciu proti žiadnej
chorobe.

DALI SME

MLADOSTI

NOVÝ VÝZNAM
*RESERVE™ CAP e Výsledky testov, Marec 2010. Dostupné online na JeunesseGlobal.com.
**RESERVE™ Resveratrol Výsledky testov, November 2010.
Dostupné online na JeunesseGlobal.com. †Baur et al., (2006) Resveratrol zvýšil zdravie a
dĺžku života myší pri vysoko kalorickej strave. Nature 444(16): 337-342.

