ELIXIR
ΥΓΙΟΥΣ ΖΩΗΣ

ΜΕ ΓΕΥΣΗ
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ

Καθαρίζει από τις τοξίνες και
αναζωογονεί τον οργανισμό
Ενδυναμώνει με ολοκληρωμένο
τρόπο
Περιέχει αλόη βέρα, χυμό νόνι, MSM
(οργανικό θείο), τα μούρα goji και
τζίντζερ
Για όσους ζουν στο ρυθμό της
σύγχρονης πόλης

DETOX

Kαθαρισμός του σώματος από τις τοξίνες. Η συσσώρευση των τοξινών στον ανθρώπινο οργανισμό αποτελεί τη μάστιγα
της σύγχρονης εποχής. Οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες, η κατάχρηση φαρμάκων, οι λοιμώξεις, η υπέρμετρη σωματική
επιβάρυνση, όλα αυτά οδηγούν στη συσσώρευση τοξινών. Επιδεινώνουν τη λειτουργία των οργάνων, προκαλώντας μια
μόνιμη κόπωση και ληθαργία με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην εξωτερική εμφάνιση και την αποδυνάμωση του
ανοσοποιητικού.

Για την αποβολή των τοξινών θα πρέπει να εκτελείται τακτικά διαδικασία αποτοξίνωσης και να
χρησιμοποιείται το DeLixir Detox.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ
DELIXIR DETOX

•

•

•

•

MSM - αυξάνει την διαπερατότητα των τοιχωμάτων των κυττάρων και συμβάλλει
αποφασιστικά στην αποβολή των τοξινών από τα κύτταρα, επιπλέον είναι
πανίσχυρο αντιφλεγμονώδες
ΔIATOMMIKH ΓH (ΖΕΟΛΙΘΟΣ) - εξουδετερώνει τα βαρέα μέταλλα και τις
ελεύθερες ρίζες, παγιδεύει τα αλλεργιογόνα από την κυκλοφορία του αίματος και
την πεπτική οδό, έχει αντιμυκητιασικές αντιβακτηριακές και αντιικές ιδιότητες,
μειώνει την αρτηριακή πίεση
DMAE (διμεθυλαμινοαιθανόλη) - αποτοξινώνει τον εγκέφαλο και το κεντρικό
νευρικό σύστημα, βελτιώνει την συγκέντρωση και την διάθεση (συνδράμει στην
παραγωγή του νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνης), ανακουφίζει από το άγχος
ΟΙ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ (Νόνι, Αλόη, Τζίντζερ, Γκότζι μπέρι κλπ) αποτοξινώνουν το
συκώτι, το αίμα και το γαστρεντερικό σύστημα και έχουν γενικότερη
αντιοξειδωτικη και ευεργετική επίδραση στον οργανισμό

ΜΕ ΓΕΥΣΗ
ΛΕΜΟΝΙΟΥ

Εναρμονίζει την οξεοβασική
ισορροπία του οργανισμού
Περιέχει σπιρουλίνα, κουρκούμα,
θαλάσσια μεταλλικά στοιχεία
Δρα ως αντιοξειδωτικό
Γι’αυτούς που νοιάζονται για την υγεία
τους

pH-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Πρόκειται για την αναλογία των βάσεων και οξέων στον οργανισμό. Στο εσωτερικό περιβάλλον του σώματός
μας η διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας αποτελεί ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα
τρόφιμα που καταναλώνουμε, προκαλούν την όξυνση του οργανισμού. Τα πιο δημοφιλή προϊόντα στο
τραπέζι μας όπως το κρέας, τα ψάρια, τυριά, γλυκά, λευκό ψωμί, μια ποικιλία από σάλτσες είναι όλα όξινα.
Η αύξηση της οξύτητας προκαλεί διαφόρων ειδών δυσλειτουργίες και σοβαρά προβλήματα στον
οργανισμό. Για ν’ αποκατασταθεί η ισορροπία θα σας βοηθήσει το DeLixir pH-Balance.

ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ
pH BALANCE
• Αλκαλικά μέταλλα
• Ιχνοστοιχεία και μέταλλα από κόκκινα
φύκια του ωκεανού
• Σπιρουλίνα
• Προβιοτικά
• Μπρόκολο
• Turmeric

ΜΕ ΓΕΥΣΗ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Με βιταμίνες & μεταλλικά στοιχεία
που προσδίδουν απίστευτη ενέργεια
Περιέχει όλες τις απαραίτητες
βιταμίνες και ανόργανα συστατικά,
συνένζυμο Q10, σελήνιο και λουτεΐνη
Ανακουφίζει από την καταπόνηση
των ματιών και την κούραση
Για όσους θέλουν να ζήσουν μια
δραστήρια ζωή

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ

Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούν ζωτικής σημασίας ουσίες για τη λειτουργία του οργανισμού.
Χωρίς αυτές ασθενούμε πιο συχνά και κουραζόμαστε πιο γρήγορα. Μπορούν να εμφανιστούν και πιο
σοβαρά προβλήματα υγείας. Το σώμα μας παίρνει τις απαραίτητες βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία μέσω της
τροφής. Ωστόσο, με τη σύγχρονη επεξεργασία τροφίμων η περιεκτικότητα αυτών των σημαντικών ουσιών
είναι πολύ μικρή.
Γι’αυτό το λόγο είναι αναγκαία η αναπλήρωση της ανεπάρκειας των βιταμινών με τη βοήθεια μιας
λειτουργικής διατροφής, όπως για παράδειγμα με την DeLixir Multi-Energy.

ΤΑ 139 ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΤΟΥ MULTI ENERGY ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού
Αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση
Καρδιαγγειακή προστασία
Εξομάλυνση του νευρικού συστήματος και ενίσχυση της μνήμης
Ρύθμιση του μεταβολισμού και αποκατάσταση της ορμονικής
ισορροπίας
Προστασία για την όραση
Υψηλή περιεκτικότητα σε D3, που πλέον θεωρείται το ελιξήριο της
ζωής
Αποκατάσταση της σεξουαλικής δραστηριότητας και ενίσχυση του
επιπέδου διάθεσης και ορμής

ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
• Λαμπερό δέρμα και λείανση των ρυτίδων?
• Γερά νύχια και μαλλιά?
• Υγιείς αρθρώσεις?

ΜΕ ΓΕΥΣΗ
ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟΥ

Διατηρεί τη νεανικότητα της
επιδερμίδας, επιβραδύνει τα ηλικιακά
σημάδια
Περιέχει υαλουρονικό οξύ, αμινοξέα
Βοηθά στη διατήρηση της
ελαστικότητας των συνδέσμων, των
αρθρώσεων και των τενόντων
Για εκείνους που θέλουν να
διατηρήσουν την εσωτερική και
εξωτερική νεότητα

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ

Το κολλαγόνο είναι μια από δομικές πρωτεΐνες του οργανισμού. Αποτελεί, θα λέγαμε, ένα είδος
πλαισίου που συγκρατεί το δέρμα και διατηρεί την ελαστικότητά του. Επίσης, το κολλαγόνο είναι
ωφέλιμο για τις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη αφού διατηρεί την ευελιξία και την ελαστικότητά
τους. Με το πέρασμα του χρόνου, η ποσότητα του κολλαγόνου στο σώμα μειώνεται έτσι το δέρμα
χάνει την ελαστικότητά του και οι αρθρώσεις γίνονται πιο εύθραυστες.
Η χρήση του DeLixir Collagen + δίνει τη δυνατότητα να σταθεροποιηθεί η ποσότητα του
κολλαγόνου, επαναφέροντας τη νεανική όψη τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του
οργανισμού.

Η ΣΥΝΕΡΓΙKH ΔΡΑΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΥΑΛΟΡΟΥΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΣ
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