NUTRILITE™ WITAMINA B PLUS
Nie pozwól, aby zmęczenie było dla Ciebie
przeszkodą!
Jeżeli często odczuwasz senność i znużenie, nie możesz
się skoncentrować, a Twój metabolizm przestaje
prawidłowo pracować, to być może brakuje w Twojej
diecie witamin z grupy B. W celu uzupełnienia braków
należy przede wszystkim zastosować odpowiednią
dietę lub skorzystać z suplementacji.
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KORZYŚCI
NUTRILITE™ Witamina B Plus natychmiast dostarcza
witaminy z grupy B pomagające z energią rozpocząć
nowy dzień i wspierające organizm przez pełne osiem
godzin.
Dzięki NUTRILITE™ Witaminie B Plus możesz
w łatwy sposób utrzymać wysoki poziom energii.
Witaminy z grupy B wspomagają prawidłowe procesy
metabolizmu energetycznego, pomagając zmniejszyć
poziom zmęczenia i znużenia.
Jak wykazały badania, witaminy B12 i B6 przyczyniają
się do prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego, zapewniając Ci codzienne wsparcie,
dzięki któremu możesz żyć pełnią życia.
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego oraz funkcji psychologicznych dzięki
zawartości witamin z grupy B: biotyny, kwasu
foliowego, niacyny, tiaminy, witaminy B12 i witaminy
B6.
* “Źródło: Euromonitor International Limited. Twierdzenie
oparte na badaniu i metodologii firmy Euromonitor dla
Amway Corporation. Badanie przeprowadzono w maju 2016
r. oraz w październiku-listopadzie 2016 r. Euromonitor badał
sprzedaż 10 globalnych marek Witamin i Suplementów Diety
w 2015 r.; sprzedaż wartościowa.”

DLACZEGO NUTRILITE™?
NUTRILITE™ to wiodąca marka wśród witamin na świecie.
Jako pierwsza zawarła w swoim produkcie kompleks witamin
z grupy B z technologią podwójnego działania.*
Dwuwarstwowa tabletka uwalnia natychmiast dwie z witamin
z grupy B, a następnie stopniowo uwalnia 6 pozostałych, działając
przez 8 godzin. Suplement diety zawiera naturalną spirulinę,
bogate w składniki odżywcze niebieskozielone mikroglony,
uprawiane i zbierane na farmie wodnej z certyfikatem NUTRICERT™
Jedna tabletka NUTRILITE™ Witamina B Plus dostarcza 100%
RWS (referencyjnej wartości spożycia) dla wszystkich ośmiu
niezbędnych witamin z grupy B.
Optymalne wchłanianie: technologia podwójnego działania
uwalnia w organizmie wszystkie witaminy z grupy B
w optymalnym czasie.
Nie zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników,
aromatów i substancji konserwujących.

GRUPA DOCELOWA

Osoby dorosłe prowadzące aktywny tryb życia, które dbają o swój
organizm, ale nie zawsze dostarczają mu wszystkich składników
odżywczych wraz z pożywieniem i nie chcą narażać się
na niedogodności związane z przyjmowaniem suplementów diety
częściej niż raz dziennie.

Numer katalogowy: 110178, 60 tabletek
Więcej informacji na www.amway.pl lub u Przedsiębiorcy Amway.

ZALECENIA
Ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej diety
oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.

