
Kodas: 942
30 maišelių 1 dėžutėje Sveika ir maistinga mityba suteikia energijos, padeda 

išlaikyti normalų svorį ir gerai atrodyti. Gera mityba 
prasideda nuo pagrindinių dalykų: mitybos įvairovę 
sudaro sveiki grūdai, švieži vaisiai ir daržovės bei sveika 
žuvis. Toks maistas suteikia energijos ir leidžia mums 
gerai atrodyti bei gerai jaustis.  

Galbūt jūs taip pat, kaip ir daugelis žmonių, norite sveikai 
maitintis. Tačiau patenkinti savo kasdienius maistinių medžiagų 
poreikius ne visada yra taip paprasta. Užimtas gyvenimo 
būdas, valgymas paskubomis, pusfabrikačių gausa – visa tai 
leidžia atsirasti maistinių medžiagų spragoms, t.y. skirtumui 
tarp to, ko reikia organizmui, ir to, ką iš tikrųjų valgote.

NeoLife pasiryžusi aprūpinti visaverčiu maisto papildu, kuris 
gali padėti užpildyti jūsų maistinių medžiagų spragas visus 
metus!

PUIKŪS PRIVALUMAI 
•  Trykštanti energija 
•  Sudėtyje yra antioksidantų 
•  Padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės 

pažaidos 
•  EPR ir DHR svarbios normaliai širdies veiklai 
•  Svarbios normaliai imuninės sistemos veiklai 
•  Odai, plaukams ir nagams  

Visavertis maisto papildas 
– kiekvienai dienai!

Kiekvienoje pakuotėje:
  „TRE-EN-EN” GRŪDŲ KONCENTRATAS 

MAITINA JŪSŲ LĄSTELES 
Gera mityba prasideda nuo ląstelių lygmens. „Tre-en-en” yra vienas pirmųjų 
pasaulyje sveikų grūdų lipidų ir sterolių maisto papildų, kurio gebėjimas 
sustiprinti ląstelių energiją ir gyvybingumą gerinant ląstelių mitybą yra įrodytas.  

  „CAROTENOID COMPLEX”

SAUGO JŪSŲ LĄSTELES 
Karotenoidai iš morkų, pomidorų, špinatų, raudonųjų paprikų, persikų, braškių 
ir abrikosų gali padėti imuninei sistemai.

  „OMEGA-3 SALMON OIL PLUS”

BALANSUOJA IR REGULIUOJA LĄSTELES 
Ypatingai veiksmingas žuvų aliejus su standartizuotu visų aštuonių omega-3 
riebalų rūgščių kiekiu – EPR ir DHR svarbios normaliai širdies veiklai.

 „ESSENTIAL VITAMIN & MINERAL COMPLEX”

MAITINA JŪSŲ LĄSTELES 
Per 50 metų sukaupta patirtis ir žinios mitybos srityje, pradedant „Formula IV”,   
leido sukurti šį maisto papildą su 18 vitaminų ir mineralų, galinčių padėti užpildyti 
neretai šiandien pasitaikančias mitybos spragas. 

Patogi nešiojamoji pakuotė leidžia lengvai gauti jums 
reikalingų maistinių medžiagų! 

SPAUSKITE „PATINKA”  
MŪSŲ „FACEBOOK”  
PUSLAPYJE!  

Jūsų nepriklausomas NeoLife konsultantas:

MAISTINĖS MEDŽIAGOS IŠ SVEIKŲ ŠALTINIŲ JŪSŲ 
GYVYBINGUMUI 

SVEIKI GRŪDAI ŽUVIS 

VAISIAI IR 
DARŽOVĖS

VITAMINAI IR 
MINERALAI 
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