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Activize Oxyplus Lemongrass puszka

kategoria: WITAMINY, MIKROELEMENTY, ODZYWKI > PM- International AG

Producent: PM International AG
Cena brutto: 141,00 zł
Cena netto: 130,56 zł
Kod QR:

Activize Oxyplus Lemongrass puszka (produkt sezonowy)

FitLine Activize Oxyplus dostarcza dokładnie tych substancji czynnych, których organizm
potrzebuje do wytworzenia energii. Zaopatruje komórki w dodatkowe substacje witalne. Activizer
jest preparatem o charakterze aktywizującym idealny na rozpoczęcie dnia. Pobudza aktywność
psychiczną i ogólną sprawność umysłową, działa pobudzająco, odżywia i doświeża. Podstawą
jego składu jest kompleks witamin z grupy B podtrzymującą sprawność układu nerwowego oraz
witaminę C należącą do grupy antyoksydantów. Preparat wzbogacono o kofeinę pozyskiwaną z
nasion tropikalnej rośliny guarany pochodzącej z Amazonii.
Kofeina z Guaranany uwalnia się powoli i długotrwale. Dzięki temu nie powoduje tzw "porannego
kopa" - nagłej aktywności organizmu, a pózniej jego gwałtownego spadku.
Activizer pozbawiony jest skutków ubocznych typowej kofeiny w postaci roztrzęsienie i
niepokoju. ( np tak jak po wypiciu kawy )
Przeciwdziała zmęczeniu podnosząc sprawność intelektualną i aktywność ruchową. Dodatkowo
Activizer zawiera dużą dawkę witaminy PP która powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych.
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bogaty w witaminę C - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego
z witaminą B2 (ryboflawina) i niacyną - zmiejszają uczucie zmęczenia i znużenia
biotyna, niacyna i witamina B2 (ryboflawina) odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego
NTC wspomaga optymalne wchłanianie substancji
produkt 2-krotnie opatentowany

Nr art.: 0708018 Zawartość: 175 g (Opakowanie miesięczne )

PROSIMY NIE ŁACZY W JEDNYM ZAMÓWIENIU Z INNYMI PRODUCENTAMI

Jeśli chciałbyś kupować te produkty taniej, lub zostać dystrybutorem proszę o kontakt
ze sklepem.
Główny importer na Polskę to firma: P.M. International Sp. z o. o. Katowice KRS:
0000096047
Możesz sam dokonać rejestracji przez internet klikając link i podając nr sponsora
1553142
Dla wszystkich klientów, którzy jednorazowo zamówią produkty firmy PM
International AG, powyżej 700 zł, sklep funduje kartę stałego klienta upowazniajacą
do późniejszych zakupów o 20 % taniej
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