FIATALÍTÓ

KORT MEGHAZUDTOLÓ TECHNOLÓGIA

ilyen finom még nem volt.
A

a szükséges
antioxidánsok, antociánok és nélkülözhetetlen zsírsavak olyan egyedülálló, növényi

keveréke, amelynek helyreállító ereje kicsattanó
egészséget eredményez, valamint segítséget jelent
a korai öregedés késleltetésében. A RESERVE™

Az öregedésgátló technológiát alkalmazó RESERVE™
egy innovatív tudományos és úttörő kutatás eredménye, melyet orvosi
szakértők dolgoztak ki szerte a világon. A RESERVE™ fő összetevője,
a rezveratrol mellett egyéb hatékony antioxidánsok is helyet kaptak,
például az acai-bogyó, gránátalma, áfonya, cseresznye, aloe vera,
szőlőmag és zöld tea. Ez a rendkívüli táplálékkiegészítő segít jól
indítani a napot, ráadásul csodálatos öregedésgátló tulajdonságait és

természetesen édes, egzotikus ízekben teljesedik ki.

lényeges táplálkozástani előnyeit is élvezheti. Építse be a RESERVE™

E finom és tápláló gélt azért hoztuk létre, hogy

terméket napi wellness rutinjába, és élvezze az alábbi előnyöket:

biztosítsa Önnek a szükséges védelmet, általa
fiatalos lendületet kapjon, és átélhesse a mindenre

ANTIOXIDÁNSOK AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS A
KORAI ÖREGEDÉS ELLEN

kiterjedő egészség érzését.

ANTOCIÁNOK AZ EGÉSZSÉGES SZÍV- ÉS
ÉRRENDSZERI FUNKCIÓKÉRT

Az orvosok és táplálkozási szakértők
szerte a világon felismerték, hogy a

ESSZENCIÁLIS ZSÍRSAVAK AZ EMÉSZTŐSZERVI
FUNKCIÓ TÁMOGATÁSÁHOZ

korai öregedés legfőbb oka a szabad gyökök káros

AZ EGÉSZSÉGES IMMUNRENDSZER ELŐSEGÍTÉSE

hatása a sejtjeinkre. A szakértők arra mutatnak rá,

SEGÍT AZ EGÉSZSÉGES ANYAGCSERE FENNTARTÁSÁBAN

hogy a szabad gyökök okozta károsodás elleni

HOZZÁJÁRUL AZ EGÉSZSÉGES ENERGIASZINTHEZ

védelem hatékony módja, ha kellő mennyiségű

ELŐSEGÍTI AZ EGÉSZSÉGES GYULLADÁSCSÖKKENTŐ
ÉS ÍZÜLETI FUNKCIÓKAT

antioxidánst fogyasztunk. Az orvosi kutatások és
klinikai tesztek azt mutatják, hogy a legjobb módja
ennek a helyes táplálkozás és az antioxidáns
táplálékkiegészítők fogyasztása. A RESERVE™
kiváló védelmet nyújt a szabad gyökök káros

A POZITÍV CAP-E TESZT (CELL-BASED ANTIOXIDANT PROTECTION
IN ERYTHROCYTES – SEJTALAPÚ ANTIOXIDÁNS-VÉDELEM A
VÖRÖSVÉRTESTEKBEN) EREDMÉNYEI KIMUTATJÁK, HOGY A
RESERVE™ BEHATOL AZ ÉLŐ SEJTEKBE ÉS MEGVÉDI AZOKAT AZ
OXIDATÍV KÁROSODÁSTÓL*

hatásai ellen. A RESERVE™ jelentős mértékben
tartalmaz rezveratrolt (természetes
antioxidáns-tartalmú vegyület, amely a vörös szőlő
héjában található meg) egy magas biológiai
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felszívódik, mint a kapszulás termékek.

Bővebb információkért hívja a 407-215-7414 telefonszámot
JEUNESSEGLOBAL.COM

JELLEMZŐK:
EGYEDÜLÁLLÓ, FIATALÍTÓ
VEGYÜLETET TARTALMAZ
ANTIOXIDÁNSOKBÓL,
ANTOCIÁNOKBÓL ÉS
ESSZENCIÁLIS ZSÍRSAVAKBÓL
MAGAS BIOLÓGIAI HOZZÁFÉRHETŐSÉGŰ GÉL FORMULÁJÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN KÖNNYEBBEN
FELSZÍVÓDIK, MINT A
KAPSZULÁS TERMÉKEK
A FRISS GYÜMÖLCSÖK
GYORSFAGYASZTOTTAK, ÍGY
MEGKÖTIK A TÁPANYAGOKAT

ALACSONY SZÉNHIDRÁT- ÉS
CUKORTARTALOM; CSUPÁN
13 KALÓRIA
FÜGGETLEN LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
BIZONYÍTJÁK, HOGY
MINDEN EGYES RESERVE™
CSOMAG TÖBB MINT 185
MG REZVERATROLT
TARTALMAZ.**
HALAL-TANÚSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZIK

LEGFON TOSA BB A LKOTÓELE MEK:
REZVERATROL†
Vizsgálatok bizonyítják, hogy ennek az antioxidánsban bővelkedő vegyületnek rengeteg pozitív hatása
van, és így talán az egyik leghatékonyabb rendelkezésre álló öregedésgátló eszköz.
CSERESZNYELÉ
természetesen édes antioxidáns-forrás, amely
segít az egészséges koleszterin- és
gyulladáscsökkentő szint fenntartásában

VIGYÁZAT!

Szupererős hatóanyagok minden csomagban.
ZÖLDTEA KIVONAT
alapvető antioxidáns-forrás, amely erősíti az
immunrendszert

ÁFONYALÉ
Az áfonya mélykék színe jelentős antociánforrás, amely
jelentős segítség az oxidatív stressz ellen.

ALOE VERA
segít az egészséges cukor- és gyulladáscsökkentő
szint fenntartásában

SZŐLŐMAG KIVONAT
alapvető antioxidáns- és
E-vitamin-forrás

GRÁNÁTALMALÉ

CONCORD SZŐLŐLÉ

természetesen édes antioxidáns-forrás, amely
elősegítheti a szív egészségének fenntartását

AÇAIBOGYÓ-KIVONAT
természetesen édes
antioxidáns-forrás

természetesen édes C-vitamin-forrás, amely segít fenntartani az
egészséges immunrendszert és szívműködést

FELHASZNÁLÁS ÉS ALKALMAZÁS:
HASZNÁLATI JAVASLAT: A RESERVE™ bármikor fogyasztható.
Akár két tasakkal is fogyaszthat naponta – reggel közvetlenül
felkelés után és este közvetlenül lefekvés előtt.
VIGYÁZAT: A várandós és szoptató nők, illetve diagnosztizált
betegséggel rendelkező személyek mindenképpen kérjék ki egy
egészségügyi szakember véleményét, mielőtt bármilyen
táplálékkiegészítőt felvesznek az étrendjükbe.

A dokumentumban szereplő állításokat nem értékelte az
Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság. A termék
nem alkalmas semmilyen betegség diagnosztizálására,
kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
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*RESERVE™ CAP-e teszteredmények, 2010. március. Elérhető az interneten: JeunesseGlobal.com
**RESERVE™ Rezveratrol teszteredmények, 2010. november
Elérhető az interneten: JeunesseGlobal.com. Baur és társai, (2006) A rezveratrol javítja az egerek
egészségét és túlélési esélyeit magas kalóriatartalmú étrend mellett. Nature 444(16): 337-342.

