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PÁGINA INFORMAÇÃO DE PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Apoia o seu estilo de vida atarefado com uma
fórmula propria de extratos vegetais
padronizados e cofatores metabólicos.
• Promove um humor positivo ao longo do dia.
• Use como um substituto a longo prazo de
bebidas com cafeína.

Trilhiões de células compõem cada corpo humano. É
notável refletir sobre a sinergia que ocorre entre essas
células. A “energia” para a vida vem do interior das
mitocôndrias dessas células. À medida que
envelhecemos, a função mitocondrial do nosso corpo se
torna cada vez menos eficiente. Isso nos deixa com
níveis mais baixos de energia e resíduo celular mais
tóxico. O desporto e as atividades que desfrutamos na
nossa juventude podem se tornar menos agradáveis.
Algumas pessoas tentam aumentar seus níveis de
energia através da cafeína e outros estimulantes que
podem fornecer um zumbido rápido, mas muitas vezes
nos deixam sentir pior. O Mito2Max é a fórmula única da
dōTERRA que contém Acetil-L carnitina como ingrediente
principal e foi concebido para apoiar um estilo de vida
saudável. Ele também contém Oligonol® , uma mistura
única de antioxidantes que combina polifenóis
biologicamente ativos de frutas de lichia e chá verde.
Extrato de raiz de Ashwaganda também é um ingrediente
chave em Mito2Max que tem sido chamado de “erva das
idades” devido aos muitos usos que fornece.
Ashwaganda tem sido estudada por gerações e pode
afetar positivamente o humor e acalmar o sistema
nervoso.

INSTRUÇÕES DE USO
Tome 2 cápsulas por dia com alimentos. Evite usar antes
de ir dormir.

PRECAUÇÕES
Mantenha fora do alcance de crianças. Se você estiver
grávida, amamentando ou sob cuidados de um médico,
consulte seu profissional de saúde. Não utilizar na falta
do selo de segurança ou se o mesmo estiver danificado.
Armazenar em local fresco e seco.

Mito2Max™
60 Cápsulas
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