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LEEFTIJD IS MEER DAN EEN 
MANIER VAN DENKEND

Protandim® Nrf2 en NRF1 SynergizerTM 
supplementen gebruiken ingrediënten om 
oxidatieve stress te verminderen en de productie 
van mitochondriën te ondersteunen, teneinde 
een gezond verouderingsproces en optimale 
gezondheid op celulair niveau te bevorderen.

PROTANDIM - GEZONDHEID 
DOOR NUTRIGENOMICA

LifeVantage onderzoekt de impact van goede 
voeding op genexpressie om een gezond en 
gelukkig leven te ondersteunen.

CELLULAIRE WETENSCHAP MET 
SPECTACULAIRE RESULTATEN

Onze visie om mensen te helpen hun optimale 
gezondheid te behouden naarmate ze ouder 
worden was simpel: bestrijd oxidatieve stress op 
cellulair niveau. Sterke, gezondere cellen voor 
een gezonder leven.

MACHTIGE MITOCHONDRIËN

Minder energie, dagelijkse pijntjes, het ontstaan 
van fijne lijntjes en rimpels en al die extra tijd 
die het kost om ‘s ochtends uit bed te komen. 
Dit zijn veelzeggende tekenen van veroudering 
als gevolg van een afname van de productie 
van mitochondriën. Mitochondriën zijn de 
energiebronnen van jouw cellen. Ze maken ATP 
(adenosinetrifosfaat) - de brandstof die je hart laat 
pompen, spiergroei ondersteunt en een gezonde 
hersenfunctie stimuleert. Door afname van 
mitochondriën verlies je ATP en de bron van 95% 
van de energie die je lichaam gebruikt is weg.. 

Productinformatie
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PROTANDIM® NRF2 
SYNERGIZERTM

ONDERSTEUN EEN GEZOND 
VEROUDERINGSPROCE

Hoewel antioxidanten helpen bij het neutraliseren van 

vrije radicalen die leiden tot oxidatieve stress, kan je 

met het innemen van meer antioxidanten toch maar één 

vrije radicaal per keer neutraliseren. Dat is hetzelfde als 

proberen het zinken van een schip te voorkomen door met 

één emmer te hozen. Je kunt meer antioxidanten innemen. 

Maar wij raden je aan ze aan te maken. Protandim Nrf2 

Synergizer helpt je jouw lichaam gezond en sterk te 

houden van binnenuit. Protandim Nrf2 Synergizer is een 

dagelijks voedselsupplement dat cellulaire gezondheid en 

welzijn ondersteunt.

Protandim  Nrf2  Synergizer is ontworpen om: 

 •  Ondersteuning van algemene gezondheid en welzijn

 •  Steun gezondheid en welzijn  

 •  Te gebruiken bij elke gezonde voeding ter ondersteuning van de 
gezondheid en het welzijn van de cel

PROTANDIM® NRF1 
SYNERGIZERTM

EEN GLOED NIEUWE MANIER OM UW 
CELLEN TE VERMOGEN

Met nutrigenomics is het idee eenvoudig: produceer 
nieuwe, krachtigere mitochondriën, en je zult je 
jonger en energieker voelen van binnenuit. Nieuwe 
doorbraken in nutrigenomics geven aan dat het 
optimaliseren van de mitochondriënfunctie helpt om 
dat jeugdige gevoel op cellulair niveau te herstellen.  

Protandim  NRF1  Synergizer  kan je lichaam helpen:

•  Actiever te voelen

•  Alerter te voelen

•  Jonger te voelen

•  Voel je verjongd

Voordelen

DUAL SYNERGIZER

ELKE MOTOR HEEFT DE JUISTE 
BRANDSTOF NODIG

Wanneer je meer mitochondriën produceert en het ATP-niveau verhoogt, zul je je jonger voelen. 
En nu zijn er twee nieuwe Protandim-producten beschikbaar die je daarbij kunnen helpen.
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