
MineralBalance
Sănătate, Putere, Energie!

Descoperă trei ingrediente
deosebite:

Curăță corpul de toxine și restabilește echilibrul
acid-alcalin, datorită tratamentului
pHBodyBalance (367256).

Completează de�ciența de ingrediente minerale!
După o săptămână de administrare de pHBodyBalance,
adaugă 2 capsule Mineral Balance pe zi.
După încheierea procesului de puri�care,
se iau 1-2 capsule.

Sporește eficiența
procesului de purificare
și întărește mecanismele

de apărare

Spirulină + Chlorella + Iarbă de Orz Verde

Ingrediente
de origine
naturală

SPIRULINA: Algă de mare verde-albastră,
o sursă bogată de proteine, vitamine
și ingrediente minerale. Reprezintă
o „bombă energetică" pentru organism.

CHLORELA reprezintă o adevărată „bombă 
nutritivă" – este o algă verde, de apă dulce, 
clasi�cată în categoria SUPER - FOOD datorită 
proprietăților sale nutritive extrem de valoroase. 
Conține o concentrație mare de cloro�lă, cea mai 
mare dintre toate organismele naturale. Cloro�la 
are un efect puternic antioxidant, protejând 
organismul împotriva radicalilor liberi.

ORZUL TÂNĂR reprezintă o „bombă de 
aminoacizi" – această plantă conține aminoacizi, 
care sunt necesari organismului uman, vitamine, 
enzime și ingrediente minerale.

Etapa 1

Etapa 2

Reprezentantul tău:
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MineralBalance
este o doză semni�cativă de minerale,

care provine de la
trei plante:

Știați că...

Ingredientele minerale sunt esențiale pentru o viață sănătoasă,
și pentru că organismul nu le produce, acestea trebuie
furnizate prin dietă.

Mineral Balance ajută la suplimentarea aportului
de vitamine, ingrediente minerale și aminoacizi
necesari pentru buna funcționare a organismului.

CHLORELLA

- Are o in�uență favorabilă asupra regenerării celulelor
 și formarea leucocitelor
- Ajută la curățarea corpului de toxine
- Ajută la digestie - ajută la reglarea nivelului de zahăr
 și a colesterol din sânge
- Ajută la reducerea țesutului adipos
- Bene�că pentru funcția hepatică

SPIRULINA

Ajută la:
- îmbunătățirea vitalității
- reducerea sentimentului de oboseală
- câștigarea de mai multă energie

De asemenea, contribuie la controlul greutății 
corporale, ajutând digestia. 
Menține nivelul glicemiei în normele permise.

IARBA DE ORZ VERDE 

- Protejează țesuturile și celulele organismului împotriva
 deteriorării oxidative
- Ajută la curățarea corpului de toxine
- Contribuie la producerea corespunzătoare a bilei

Cod 5010 

30 capsule
de pullulan
Administrare:
1-2 capsule pe zi

CAPSULĂ
PULLULAN 
● Naturală, astfel încât are un nivel
 ridicat de absorbție
 și biodisponibilitate 
● Vegană, vegetariană 
● Antialergică

Știai că Vitaminele
din grupa B nu sunt
produse de organism,
dar acestea sunt
necesare pentru
 a produce energie?

Este necesar dacă:
Ai grijă în mod conştient de sănătatea ta fizicăź
și emoţională
Ții o cură de slăbireź
Îți cureți organismul de toxineź
Urmezi o dietă vegetariană sau veganăź
Fumezi, consumi alcool ź

Ingredientele conținute în Mineral Balance 
contribuie la:
 Protecția țesuturilor și celulelor organismului
 împotriva deteriorărilor oxidative
 (cauzate de radicalii liberi)
 Creșterea vitalității și a energiei
 Suplimentarea dietei vegetariene și vegane
 cu ingrediente nutritive
 Îndepărtarea metalelor grele din organism
 Menținerea nivelului corespunzător de zahăr
 Creșterea microflorei intestinale benefice
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Ingrediente de origine
naturală


