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Mito2Max™ 

• Поддържа вашия динамичен начин на живот  
с помощта на патентована формула от 
стандартизирани растителни екстракти и 
метаболитни кофактори 

• Помага за позитивно настроение през деня  

• Използвайте като дългосрочен заместител на 
напитки с кофеин.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА   
Човешкото тяло е изградено от милиарди клетки. 
Синергията между тези клетки е нещо забележително, 
върху което можем да помислим. “Енергията” за живот 
идва от митохондриите на тези клетки. С остаряването 
на телата ни, функцията на митохондриите става 
по-малко ефективна. Това води до по-ниски нива на 
енергия и повече токсични отпадъци в клетките. 
Спортът и дейностите, на които сме наслаждавали като 
млади, вече не са ни така приятни. Някои хора се 
опитват да повишат нивата на енергията си с кофеин и 
други стимуланти, които ни дават бърза енергия, но 
след като тя свърши, се чувстваме по-зле. Mito2Max е 
уникална формула на dōTERRA, която съдържа като 
основна съставка ацетил-L-карнитин и има за цел да 
подпомогне здравословния начин на живот. Съдържа и 
Oligonol®, уникална смес от антиоксиданти,която 
комбинира биологично активни полифеноли от плодове 
на личи и зелен чай. Друга ключова съставка на 
Mito2Max е извлек от корен от ашваганда, която е 
наричана “вечната билка” заради своите многобройни 
ползи. Ашвагандата се изучава от поколения и може да 
окаже положително въздействие върху настроението и 
да успокои нервната система. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Приемайте 2 капусли днвено по време на хранене. Не 
се препоръчва да се използва преди лягане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна е чувствителност на кожата. Съхранявайте 
далече от деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под 
лекарски грижи, трябва да се консултирате с вашия 
лекар. Избягвайте контакт с очите, вътрешността на 
ушите и чувствителни области.

Mito2Max™

60 капсули

Номер на продукта: 60203815


