Vitaliteit, daar draait het om!
Vitolize Men’s en Women’s
Iedereen voelt zich aangesproken wanneer het om
vitaliteit gaat. Maar wat betekent het eigenlijk? Vitaliteit
is de mate waarin iemand krachtig én energiek is - vol
levenskracht. Forever Vitolize Men’s en Women’s zijn speciaal
ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan uw vitaliteit.

Vit♂lize Men’s
Vit♂lize Men’s is speciaal ontwikkeld om de vitaliteit van mannen op
peil te houden. Het bevat o.a. plantaardige ingrediënten zoals zaagpalm,
pygeum en pompoenzaad, welke lastig in voldoende mate via de
voeding zijn op te nemen. Vit♂lize Men’s biedt door de uitgekiende
samenstelling vele voordelen van krachtige antioxidanten, vitaminen
en mineralen:
• Granaatappel: kan een bijdrage leveren aan een normale PSA-waarde
in het bloed, heeft een gunstige invloed op de bloeddruk en is goed
voor het cholesterol;
• Lycopeen: voorkomt tekenen van vroegtijdige veroudering, houdt
de huid jong en strak;
• Quercetine: voor het behoud van een gezonde bloeddruk en
cholesterol spiegel;
• Vitamine B6: draagt bij aan de productie van serotonine, welke een
belangrijke invloed heeft op de stemming;
• Vitamine C: ondersteunt het immuunsysteem;
• Vitamine D: ondersteunt hart-en bloedvaten en de bloedsuikerspiegel;
• Vitamine E: helpt het lichaam beschermen tegen vrije radicalen;
• Zink: speelt een belangrijke rol bij de seksuele gezondheid;
• Selenium: draagt bij aan het behoud van een normale prostaat.

Vit♀lize Women’s
Forever Vit♀lize Women’s is speciaal ontwikkeld om de vitaliteit bij
vrouwen op peil te houden. De unieke mix van ingrediënten bevat
o.a. appelpoeder, passiebloem, sichandra bes en veenbes fruitpoeder.
Vit♀lize Women’s vormt een uniek voedingssupplement voor vrouwen:
• Veenbessen: een gunstige invloed op de water huishouding;
• Vitamine B6: draagt bij aan het behoud van een stabiel oestrogeen
level en bevordert een normale en regelmatige menstruatie;
• Vitamine B12: van belang voor het zenuwstelsel en de stemming;
• Vitamine C: ondersteunt het immuunsysteem en bevordert de opname
van ijzer;
• Vitamine D: bevordert de opname van calcium en draagt bij aan
soepele gewrichten;
• Vitamine E: helpt het lichaam beschermen tegen vrije radicalen;
• Calcium: bevordert de stofwisseling en speelt een belangrijke rol bij
de seksuele gezondheid;
• Magnesium: ondersteunt de bloedsuikerspiegel
• IIzer: ondersteunt de spieropbouw en de hersenfunctie.
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