Voeding op de
manier zoals je
lichaam het wil.
Je lichaam wil voeding uit echte voedingsbronnen.
Klaar voor een schok?

Introductie NutriVerus ™ poeder

De meeste voedingssuplementen komen ernstig
tekort aan wat je lichaam eigenlijk beschouwt
als “ goede voeding.” Uiteraard prijst het etiket
alle populaire vitamines, mineralen en andere
voedingsstoffen op indrukwekkende wijze aan.
Maar je lichaam hou je niet voor de gek. Je lichaam
is complex, het heeft veel meer nodig dan een
synthetisch voedingssuplement om goed te
funtioneren

NutriVerus poeder levert de voeding die je lichaam
nodig heeft, op de manier waarop je lichaam wil. Dit
volledig unieke supplement combineert uit voeding
afkomstige vitaminen, mineralen, glyconutriënten
en vet- en wateroplosbare anti-oxidanten in een
voedingsrijke real-food basis van gestabiliseerde
rijstzemelen en biologische groenten en fruit.

Maak je lichaam tevreden.

•

Mannatech erkent het belang van voedingsstoffen uit
de natuur. We introduceerden Real Food Technology

•

oplossingen en daarmee hebben we gekozen voor
een andere benadering van voedingssupplementen.
Simpel gezegd, we gebruiken de wetenschap niet om
voeding te “creëren” maar om voeding vast te houden.
Uit de natuur, natuurlijk.

Het resultaat?:

•

B-vitaminen voor een normale
Energiemetabolisme,
vitaminen A, C en D en Selenium voor de
ondersteuning van een normal werkend
immuunsysteem.
Lichaamsondersteunende voeding op een manier
die precies goed is om tot voedings-synergieën
te komen. Dit komt door de verbeterde interactie
Vet & Water
van de
oplosbare
antioxiindividuele
danten
Vitaminen
voedingsstoffen. Glyconutriënten
& Mineralen
Essentiële

En voor je lichaam maakt deze
benadering het grote verschil.
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De naam “NutriVerus” is afgeleid van twee woorden: Nutritie dat voeding
betekent en het Latijnse woord “Verus”, dat betekent echt of authentieke.
NutriVerus is echte voeding.
NutriVerus zit vol met voordelen die merkbaar van invloed
zijn op uw algehele welzijn.
NutriVerus poeder kan het volgende voor u betekenen:
• Biedt antioxidanten ondersteuning. (Vitamine C en E)
• Helpt uw lichaam om een goede energie
metabolisme te handhaven.
• Ondersteunt uw immuunsysteem. (Vitamine A, C, D
en Selenium)
• Aloë vera en arabinogalactan voor ondersteuning
van een gezonde spijsvertering te behouden
energiemetabolisme te behouden (b-vitaminen)
• Ondersteunt het immuun system (vit. A,C,D en
Selenium)
• Aloe Vera en Arabische gom voor een verbeterde
spijsvertering
• Ondersteunt een goede werking van het hart.
(Vitamine B ₁)
• Ondersteuning bij cognitieve functies. (Zink)
• levert een vitamine en mineralen complex uit
natuurlijke voedselbronnen voor maximale
absorptie.

Voeding was nog nooit zo eenvoudig
De wetenschap van NutriVerus poeder mag dan complex
zijn, maar het product is ontworpen om voeding te
vereenvoudigen op een manier dat je nog nooit hebt gezien:
1.

Simpel in gebruik: Meng een maatschep per dag in je
eten of drinken, NutriVerus poeder heeft een neutrale
smaak, zodat u dit aan vrijwel alles kunt toevoegen.

2.

Betaalbaar: De meeste mensen moeten minstens
drie verschillende supplementen kopen om de
verscheidenheid van voedingsstoffen in NutriVerus
poeder te benaderen, en de voedingswaarde komt nog
niet eens in de buurt.

3.

Flexibel en Handig: De unieke toelevering en uit echt
voedsel afkomstige voedingsstoffen maken NutriVerus
poeder de beste keuze voor zowel volwassenen als
kinderen.†

Voor meer informatie of voor het bestellen van NutriVerus neem contact
op met:

NutriVerus is veilig voor kinderen van 4 jaar en ouder.

†

1297930.051112

Wist u dat?
Gestandaardiseerde rijstzemelen (SRB) is een
opkomende bron van voedingsstoffen. Het meest
voedzame deel van de kern werd voorheen verwijderd in
het maalproces maar door de nieuwste technologien nu
behouden. De SRB in NutriVerus poeder bevat een groot
aantal plantsterolen, glyconutriënten, vezels en vele andere
voedingsstoffen.
Manapol ®, de superieure aloë vera gel die in NutriVerus
poeder wordt gebruikt, is exclusief van Mannatech.
Geteeld in de mineraalrijke vulkanische bodem van
Costa Rica, wordt Manapol gemaakt van de belangrijkste
gestabaliseerde ingrediënten van aloë vera gel
(acemannan). Deze gel heeft aantoonbaar bewezen de
meeste voordelen te bieden voor uw gezondheid
De hydroponische technologie die gebruikt wordt
om de plantaardige mineralen in NutriVerus poeder te
standaardiseren is de eerste en is zeer uniek. Dit proces
maakt het niet alleen mogelijk om gebruik te maken van
uit echte voeding afkomstige voedingsstoffen in het
product, maar ook om hun gehaltes te waarborgen .

Bent u zover om eindelijk uw lichaam te geven wat
het wil? Vraag de persoon die u deze informatie
heeft gegeven voor meer informatie over hoe u kunt
beginnen met NutriVerus poeder.

