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STOSOWANIE PRODUKTU:
q INTRA
• O dowolnej porze dnia, wraz z jedzeniem lub na czczo
• Od 28 do 56 ml lub od 2 do 4 kapsułek dziennie

q NUTRIAPLUS
• O dowolnej porze dnia, wraz z jedzeniem
• 2 kapsułki dziennie

q CARDIOLIFE
• O dowolnej porze dnia, wraz z jedzeniem
• 2 kapsułki dziennie

q FIBRELIFE

Część

zdrowego stylu życia!
Jeśli jesteś gotowy przejąć
kontrolę nad swoim zdrowiem
i wellness to Lifestyles pomoże
Tobie zacząć od dzisiaj!

Dzięki linii produktów
Lifestyles.. każdy
znajdzie coś dla siebie!

• Dla kontroli poziomu cukru i cholesterolu:
1 lub dwie kapsułki na początku posiłku
• Dla kontroli waga:
1 lub 2 kapsułki pomiędzy posiłkami od
2 do 3 razy dziennie (pij 250ml wody wraz
z każdą kapsułką. Przyjmuj Intra i NutriaPlus
godzinę przed przyjmowaniem Fibrelife)
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INTRA
Jako naturalny suplement diety, Intra posiada
specjalną formułę 23 botanicznych ekstraktów,
które współpracują ze sobą, aby lepiej
balansować i wzmacniać osiem kluczowych
biologicznych systemów organizmu, abyś czuł
się zdrowszy, szczęśliwszy i miał więcej energii!
Intra to przyjemna w smaku, opatentowana mieszanka,
23 sprawdzonych czasem i zaufanych ekstraktów
botanicznych, zapewniająca organizmowi antyutleniacze,
flawonoidy, ligninę, polisacharydy i inne zdrowotne
składniki właściwe dla danego ekstraktu.
Kluczem do skuteczności
Intra jest synergia mieszanki
ziołowych składników
działających razem – działając
razem przynoszą lepsze
korzyści niż gdyby każdy
z nich był podawany
oddzielnie. Lifestyles
ma wyłączność na
unikalną formułę Intra,
niezmienną od 1992
roku.
Formuła preparatu Intra
cieszy się uznaniem
milionów zadowolonych
klientów na całym
świecie, jest odpowiednia
dla wszystkich grup
wiekowych.
Pij Intra. Dziel się Intra.
Każdego Dnia!

NUTRIAPLUS
NutriaPlus to suplement stworzony z koncentratów
owoców i warzyw, ekstraktów roślinnych, witaminy
C oraz selenu, dzięki czemu przyczynia się ona do
ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym!
NutriaPlus została stworzona we współpracy z laboratorium
badawczym Zebrafish w Acenzia Inc.
Lifestyles opracował NutriaPlus jako kombinację
12 synergistycznych składników!
NutriaPlus jest pierwszym naturalnym produktem
zdrowotnym sformułowanym z użyciem Modelu
Badawczego Zebrafish!
Zebrafish (Danio pręgowane) są doskonałe do badań
ponieważ:
• mają aż 70% wspólnych z ludzkimi genów
•m
 ają aż 85% wspólnych genów z tymi, które powodują choroby
u ludzi
• są przeźroczyste – badacze mogą z łatwością badać ich komórki
• s ą idealnym sposobem, aby zobaczyć jak składniki odżywcze
funkcjonują w organizmie
• r osną ekspresowo i szybko
rozmnażają się

CARDIOLIFE

FIBRELIFE

Cardiolife to supplement diety zawierający ekstrakt z Głogu,
Kwas Foliowy, Witaminę K2 oraz witaminy B6 i B12.

Lifestyles opracowało rewolucyjną, opatentowaną
mieszankę rozpuszczalnych błonników, która
pomaga organizmowi zwalczać niedobory błonnika.
Fibrelife dostarcza Ci odpowiednią, dzienną dawkę
błonnika i pomaga Ci regulować Twój apetyt,
uzyskać oraz utrzymać zdrową masę ciała.

Kombinacja witaminy K2 (MK7), ekstraktu z głogu, witamin
B6,B12 oraz kwasu foliowego jest unikalną kombinacją, która
była badana przez naukowców i ekspertów zdrowotnych z
całego świata.
CMYK

CardioLife zawiera unikalny i dobrze zbadany rodzaj
witaminy K2 zwany VitaMK7.
PANTONE (using Lifestyles green #583)
(as per JJK CardioLife label - JULY 2022)

Znana z najwyższej jakości, najbardziej aktywna forma
witaminy K2, Vita MK7 jest czystym menachoninem-7 (MK7).
VitaMK7 jest jedynym rodzajem witaminy K2, który jest:
• Naturalny: opatentowany proces biofermentacji z
japońskiego pożywienia „natto” (sfermentowana soja), który
jest w 100% wolnym od chemii procesem
• Czysta: VitaMK7 zawiera ponad 99% czystego menachoninu
7 (MK7), najbardziej aktywnej formy witaminy K2. Zapewnia to
maksymalną absorpcję przez organizm
• Stabilny: ponieważ jest tak czysty, Vita MK7 jest stabilna przez
ponad 4 lata w temperaturze pokojowej
• Wiarygodny: Witamina K2 jest jedyną K2 wytwarzaną w
Europie, która jest zarówno
naturalna i łatwo dostępna
poprzez najnowocześniejszą
wytwórnię znajdującą się we
Włoszech
• Odpowiednia dla wszystkich
grup wiekowych: od
dzieciństwa, przez dorosłość aż
po starość, witamina K2 jako MK7
jest bezpiecznym i skutecznym
składnikiem do dodania do
Twojej diety.
Stosuj CardioLife codziennie aby:
• Wspierać serce i fizjologiczny stan
układu krążenia
• Pomagać w transporcie tlenu
• Wspierać fizjologiczny
metabolism homocysteiny

Intra jest dostępna w płynie lub w kaspułkach.

Fibrelife to naukowa formuła, która maksymalizuje naturalne
korzyści z błonnika poprzez:
• Promocję zdrowia żołądka i jelit
• Obniżenie ilości kalorii, jakie organizm absorbuje z posiłku
• Obniżenie poziomu protein C-reaktywnych
• Pomoc w jeszcze skuteczniejszym zwalczaniu zanieczyszczeń i
detoksykacji organizmu
• Działanie jak gąbka wiążąca ze sobą cholesterol i toksyny
pochodzące z posiłku, zanim zostaną absorbowane przez
organizm
• Wypłukiwanie toksyn z organizmu
Kiedy Fibrelife jest przyjmowany z odpowiednią ilością
wody, tworzy on żelową konsystencję rozpuszczalnych
błonników. Ta żelowa konsystencja spowalnia trawienie
i powoduje uczucie sytości..
W Lifestyles walczymy o tworzenie naturalnych suplementów
diety klasy premium oraz o
tworzenie zdrowych nawyków
żywieniowych, aby pomagać Tobie
żyć lepiej, każdego dnia.
Spożywaj już od dzisiaj swoją
dzienną dawkę błonnika dzięki
preparatowi Fibrelife firmy
Lifestyles!

