EEN WETENSCHAPPELIJKE
DOORBRAAK VOOR
VEROUDERING
Wijsheid en volwassenheid komt met de jaren. Dat is
het voordeel. Maar je voelt je ook oud en hebt een
gebrek aan energie. Oud worden is niet makkelijk.
Wij begrijpen dat. Wij begrijpen ook waarom. Dankzij
een doorbraak in nutrigenomica kunnen we gezond
ouder worden op cellulair niveau ondersteunen. Het
heet Protandim NRF1 Synergizer en het betekent een
revolutie in gezondheid en welzijn.

Productinformatie

DE MACHTIGE MITOCHONDRIËN
Helaas hebben we de fontein van de eeuwige
jeugd nog steeds niet gevonden. Maar we
begrijpen eindelijk waardoor we ouder worden.
Jouw cellen worden elke dag beschadigd door vrije
radicalen uit natuurlijke processen zoals ademen,
vervuiling van je omgeving en door je dieet.
Dit leidt tot oxidatieve stress en een afname van
je gezondheid op cellulair niveau - één van de
belangrijkste ondersteunende aspecten die bijdraagt
aan het natuurlijke verouderingsproces. Een van de
belangrijkste factoren bij het ondersteunen van een
gezond verouderingsproces en het herstellen van
een jeugdig gevoel in je lichaam, bevindt zich in je
cellen. Ze worden mitochondriën genoemd

Mitochondriën produceren tot wel 95% van de
energie die je lichaam gebruikt. Maar die sterke,
microscopische krachtbronnen in je lichaam
nemen af naarmate je ouder wordt. Dit is een
natuurlijk onderdeel van oxidatieve stress. Maar
minder mitochondriën betekent niet alleen
minder energie. Mitochondriën produceren ook
ATP (adenosinetrifosfaat) - de bron van cellulaire
energie die ervoor zorgt dat je hart blijft pompen,
je spieren kunnen groeien en je hersenen goed
blijven functioneren.
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Voordelen

EEN UNIEKE OPLOSSING VOOR GEZOND
OUDER WORDEN

LIFEVANTAGE NRF1 SYNERGIZER
ZORGT VOOR:

Het idee is simpel: produceer nieuwe, krachtigere
mitochondriën en je zult je van binnen uit jonger
en energieker voelen. Nieuwe doorbraken in
nutrigenomica geven aan dat het optimaliseren van
het werken van mitochondriën, op cellulair niveau
helpt bij het herstellen van dat jeugdige gevoel.

• Voel je actiever
• Voel je alerter
• Voel je jonger
• Voel je als nieuw

Gebruiksaanwijzing
Neem twee capsules per
dag bij een maaltijd

Nutritional Values/ Nährwerte/Valor Nutricional
By Recommended Daily Dose/ Durchschnittlicher Gehalt
Pro Empfolener Tagesdosis/ Dosis Diaria
L-Carnitine/ L.Carnitin/ L-Carnitina
500 mg
Quercetin/ Quercetina
12 m g
Co-enzyme Q10/ Coenzima Q10
60 mg
Grape Seed Extracts/ Traubenkern und
Fruchtextrakte/ Extracto de la semilla y fruta de Uva
69 mg
INGREDIËNTEN: Eigen combinatie van L-carnitine, capsule-omhulsel
(Hydroxypropylmethylcellulose), uienbol-extract Allium Cepa L. (15%
quercetine), druivenpitten en fruitextracten Vitis vinifera L., ubiquinol
(coenzyme Q10), stabilisator (magnesiumstearaat).
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