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PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Fiecare organism uman este format din trilioane de
celule şi este uimitor să observăm sinergia dintre
acestea. „Energia” necesară susţinerii vieţii provine de la
mitocondriile din interiorul celulelor. Pe măsură ce
îmbătrânim, mitodondriile din organismul nostru nu mai
funcţionează la fel de eficient. Ca rezultat, nu mai avem
acelaşi nivel de energie şi se produc mai multe deşeuri
metabolice toxice. Sportul şi activităţile de care ne
bucuram în tinereţe pot deveni mai puţin plăcute. Unii
oameni încearcă să îşi ridice nivelul de energie prin
consumul de cafeină sau a altor substanţe energizante,
care pot oferi un stimul de energie de moment, însă,
deseori, îi face să simtă mai rău după aceea.
Mito2Max este conceput după o formulă proprie
dōTERRA care conţine acetil L-carnitină ca ingredient
principal şi care susţine un stil de viaţă sănătos. Conţine
de asemenea, Oligonol®, un amestec unic de antioxidanţi
care combină polifenoli biologic activi extraşi din fructul
de lici şi din ceaiul verde.

BENEFICII PRIMARE
• Vă susţine organismul în ritmul alert de viaţă
cu o formulă exclusivă de extracte
standardizate din plante şi cofactori metabolici.
• Conferă o dispoziţie pozitivă de-a lungul zilei.
• Se poate utiliza pe termen lung ca o
alternativă sănătoasă la cofeină.

Extractul din rădăcină de Ashwaganda este, de
asemenea, un ingredient principal din Mito2Max,
Ashwaganda fiind numită „planta folosită de secole”
datorită multiplelor beneficii pe care le oferă.
Ashwaganda a fost studiată de multe generaţii şi poate
îmbunătăţi starea de spirit şi calma sistemul nervos.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Luaţi 2 capsule zilnic cu mâncare. Nu folosiţi înainte de
a merge la culcare.

PRECAUŢII

Mito2Max™
60 capsule

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă sunteţi
însărcinată, alăptaţi sau vă aflaţi sub supraveghere
medicală, consultaţi medicul. Nu utilizaţi dacă sigiliul de
siguranţă este rupt sau lipseşte. A se păstra într-un loc
uscat şi răcoros.
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