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ATKURKITE ORGANIZMO BALANSĄ 

SU ŠIA HOLISTINE FORMULE

„Botanical Balance“ 
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SUSISIEKITE SU SAVO NEPRIKLAUSOMU „NEOLIFE“ KONSULTANTU 

„NEOLIFE“ IŠSKIRTINUMAS 
Nuo 1958 m., gamindami itin bioveiksmingus, išskirtinius, 

kliniškai patvirtintus maisto papildus, mes naudojame 

maistines medžiagas tik iš aukščiausios kokybės sveikų 

produktų. Šešis dešimtmečius savo legendinę „NeoLife“ patirtį 

taikome ir odos priežiūros priemonių gamyboje. Kurdami 

aukščiausios kokybės produktus mes visada naudojame 

pažangiausius mokslo metodus ir originalias technologijas.   

Garantuota kokybė 
SAB antspaudas – tai pasaulyje žinomų 
mokslo ir mitybos ekspertų patvirtinimo 
antspaudas. Šie žmonės savo reputacija 
pagrindžia pažangius „NeoLife“ produktus.

Sukurta gamtos,  
pagrįsta mokslo 

Kaip „NeoLife“ gali padėti jums 
džiaugtis geresniu gyvenimo būdu   

Valgykite kuo geresnį maistą ir padėkite sau papildydami 
mitybą aukščiausios kokybės maisto papildais.

„Pro Vitality+“ 
Maistinės medžiagos kasdienai iš  
sveiko maisto produktų  
„Pro Vitality+“ sukurtas siekiant užpildyti spragas jūsų mityboje,  
jo sudėtyje yra:

•  lipidų ir sterolių iš sveikų grūdų
•  karotenoidų iš vaisių ir daržovių 
•  omega-3 riebalų rūgščių iš žuvies 
•  platus vitaminų ir mineralų spektras 

„NeoLifeShake“
Kasdienei mitybai ir svorio kontrolei 
„NeoLifeShake“ – tai maisto porciją pakeičiantis baltyminis kok-
teilis, kuris pagamintas remiantis glikemijos reakcijos kontrolės 
technologija ir suteikiantis jūsų organizmui aukščiausios 
kokybės baltymų, skaidulų, vitaminų ir mineralų. 

Mažindami svorį vartokite du kartus per dieną (laikydamiesi 
mažo kaloringumo dietos). Siekdami kontroliuoti svorį 
vartokite vieną kartą per dieną. 
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Aukšto glikemijos indekso produktai 
Reguliuojama glikemijos reakcija
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„Botanical Balance“:   
„NeoLife“ ir glikemijos reakcijos 
kontrolės mokslas 

Suvalgytas maistas skaidomas virškinamajame trakte. Mais-
tinės medžiagos prieš tolesnį paskirstymą per kraują pa-
siekia kepenis, kuriose gliukozė kaupiama kaip glikogenas. 
Tokie hormonai, kaip insulinas ir gliukagonas, padeda regu-
liuoti gliukozės lygį kraujyje ir jos tiekimą per kraują energiją 
gaminančios ląstelėms.  

Turint omenyje, jog gliukozė yra  
pagrindinis organizmo kuras,  
jos įsisavinimo ir panaudojimo  
subalansavimas yra vienas  
svarbiausių fiziologinių procesų.

Valgydami sveiką maistą ir  
būdami fiziškai aktyvūs  
galime padėti organizmui  
tinkamai funkcionuoti,  
apsaugodami nuo bet kokio  
disbalanso visų gyvybiškai  
svarbių fiziologinių procesų  
metu. Taip pat labai svarbu  
visą gyvenimą išlaikyti  
sveiką, veiksmingą gliukozės  
balansą.

Šiandienos realybė:
Deja, nemažai žmonių šiandien vartoja daug rafinuotų 
angliavandenių ir sočiųjų riebalų bei nepakankamai vaisių ir 
daržovių. Tai skatina svorio augimą, taip pat prisideda prie 
gliukozės koncentracijos kraujyje disbalanso. Be to, dauge-
lis žmonių nėra fiziškai aktyvūs. Tyrimai parodė, kad norint 
palaikyti gerą sveikatą ir sumažinti gliukozės koncentracijos 
disbalanso riziką kraujyje užtenka vos 30 min. vidutinio inten-
syvumo fizinės veiklos per dieną penkis kartus per savaitę.

Rekomenduojamas sprendimas 
Daugumai reikėtų iš pagrindų keisti gyvenimo būdą. Tam, kad 
galėtų apsisaugoti nuo gliukozės koncentracijos disbalanso, 
bet kurio amžiaus žmonės turėtų siekti išlaikyti normalią kūno 
masę, valgyti sveiką maistą ir nerūkyti. 

 

GERA ŽINIA! MAISTO PAPILDAI GALI PADĖTI UŽPILDYTI MAISTINIŲ 
MEDŽIAGŲ SPRAGAS MITYBOJE.   

„NeoLife“ kompanija, būdama viena iš sveiko maisto, 
maistinių medžiagų ir maisto papildų lyderių, yra žinoma kaip 
natūralių, iš sveiko maisto gaminamų produktų, kurie padeda 
ir palaiko siekiant geros savijautos ir gyvybingumo, kūrėja.  

100%  
veganiškas

Natūralūs, augaliniai ingredientai iš sveikų šaltinių. Įvairiapusį 
palaikymą teikia cinamonai, kurkuminas bei ciberžolės.

Originalus ajurvedinis  
augalinis mišinys 

Ciberžolės (Curcuma longa L.)
Pasižymi plačiu kurkominoidų  
spektru.

Kurkuminas (Curcuma longa L.)
Pati bioaktyviausia ciberžolėse esanti 
medžiaga. 

Cinamonai (Cassia)
Nuo seniausių laikų naudojami maisto gamybai, 
taip pat kaip natūrali gydomoji medžiaga.

„NeoLife Botanical Balance“

Senovės išminties ir šiuolaikinio mokslo derinys 
Išskirtinė „NeoLife“ formulė apjungia senovės išmintį iš 
ajurvedinės ir tradicinės kinų žolelių medicinos bei pagrindžia 
ją šiuolaikiniu pažangiu klinikiniais tyrimais pagrįstu mokslu. Šių 
stiprų poveikį turinčių iš sveikų šaltinių gautų medžiagų tarpe 
yra originalus ajurvedinis augalinis mišinys su alfa lipo rūgštimi 
ir chromu iš GTF mielių (pati bioaktyviausia forma). Chromas 
padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą ir 
normalią gliukozės koncentraciją kraujyje.

Gliukozės  

disbalansas 
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