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 DeLixirDetox.

ΜΕ ΓΕΥΣΗ
ΛΕΜΟΝΙΟΥ

Εναρμονίζει την οξεο-βασική
ισορροπία τού οργανισμού
Περιέχει σπιρουλίνα, κουρκούμη,
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 οξεο-βασικής 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 DeLixirpH-Balance.

ΜΕ ΓΕΥΣΗ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Χάρις στις βιταμίνες και τα μεταλλικά
στοιχεία προσδίδει απίστευτη ενέργεια
Περιέχει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες
και ανόργανα συστατικά, συνένζυμο
Q10, το σελήνιο και λουτεΐνη
Ανακουφίζει από την καταπόνηση των
ματιών και την κούραση
Για όσους θέλουν να ζήσουν μια
δραστήρια ζωή

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

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 DeLixirMulti-Energy.

