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Τώρα με κάθε αγορά
πακέτου Vital5
ΔΩΡΟ η υπέροχη
τσάντα ώμου!

Η Προηγμένη Διατροφή Έγινε Απλή

Δεν υπάρχει μυστικό για να νιώθετε υπέροχα.
• Να τρώτε υγιεινά.
• Να αθλείστε συχνά.
• Να λαμβάνετε καθημερινά το Vital5.

Ανθρώπινη Φύση
Είναι στη φύση μας να μοιραζόμαστε τα καλά νέα. Μιλήστε
σε έναν φίλο για το Vital5 και διαδώστε τα οφέλη του στην
υγεία. Έτσι λειτουργεί η επιχείρηση βασισμένη στον άνθρωπο. Μια ιστορία κάθε φορά. Από τον έναν στον άλλον.
Ρωτήστε τον Συνεργάτη που σας έδωσε αυτό το πακέτο σχετικά με το πώς η δική σας εμπειρία μπορεί να σας εξασφαλίσει καλύτερες τιμές στα προϊόντα, μηνιαίο bonus και
ανεπανάληπτα ταξίδια.

Για την υγεία σας:
• Να καταναλώνετε τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών
την ημέρα.
• Να αθλείστε συχνά.
• Να αποφεύγετε τα λίπη, τη ζάχαρη και τροφές πλούσιες σε αλάτι.
• Να μην τρώτε ανάμεσα στα γεύματα.
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ΕΥΕΞΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ &
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΓΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

FOREVER ALOE
VERA GELTM

FOREVER DAILYTM

FOREVER ACTIVE
PROBIOTIC®

FOREVER
ARCTIC SEA®

AR G I + T M

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

ΩΜΕΓΑ 3 : ΩΜΕΓΑ 6

ΑΡΓΙΝΙΝΗ &
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το όνομά του είναι συνώνυμο με την ευεξία. Φανταστείτε να χαράζετε ένα
φύλλο Αλόης Βέρα και να
απολαμβάνετε το ζελέ κατευθείαν από το φυτό. Το
Forever Aloe Vera Gel είναι
τόσο κοντά στη φύση, όσο
μπορείτε να φτάσετε κι
εσείς. Προάγει ένα υγιές πεπτικό σύστημα και συντελεί
στη βέλτιστη απορρόφηση
των θρεπτικών
συστατικών.

Παρέχει τις απαραίτητες
βιταμίνες και μεταλλικά
στοιχεία που χρειαζόμαστε καθημερινά για υγεία
και ευεξία. Βοηθά στην
ισορροπία των ελλείψεων
που οφείλονται στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες και ενεργοποιεί τον
μεταβολισμό.

Περιέχει 6 στελέχη μικροβίων που προάγουν
τη χλωρίδα του εντέρου.
Ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, τη λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος και προάγει
τη βέλτιστη πέψη.

Περιέχει ένα αποκλειστικό μείγμα από Έλαιο
Καλαμαριού πλούσιο σε
DHA, εξαιρετικά αγνό
Έλαιο Ψαριού με Ωμέγα-3
και Ελαιόλαδο. Προσφέρει ισορροπία ανάμεσα
σε Ωμέγα 3:Ωμέγα 6 λιπαρά οξέα και συμβάλλει
στην ομαλή καρδιαγγειακή λειτουργία.

Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Συνδυάζει την L-Αργινίνη με ένα κοκτέιλ βιταμινών και εκχυλίσματα
φρούτων για την τέλεια
υποστήριξη πριν ή μετά
την άσκηση. Οι βιταμίνες
C, B6 και B9 συμβάλλουν
στην αύξηση της ενέργειας και μειώνουν το αίσθημα της κόπωσης.

