УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ІМУНОБУСТЕР
ДИКА ЕНЕРГІЯ
ЧИСТОЇ ПРИРОДИ

ШВИДКЕ ТА
ЗРУЧНЕ РІШЕННЯ!
•

При стресах та застудах.

•

Зміні часових поясів і
кліматичних зон.

•

Іспитах і тяжкій праці,
виснаженні та поганому
настрої.

•

Будь-яких хронічних
виснажливих станах і
несприятливих умовах
навколишнього середовища.

ВЛИЙ У СВОЇ КЛІТИНИ
ЧИСТУ ЕНЕРГІЮ!
Постав щит від бактерій і токсинів!
Працюй із задоволенням, поки інші
стогнуть! Не старій і не іржавій зсередини!

ДЛЯ ТИХ,
ХТО ЗАЙНЯТИЙ
СПРАВОЮ!

ПОЄДНУЄ В СОБІ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДВОХ ЛЕГЕНДАРНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ
ВІДМІННОГО САМОПОЧУТТЯ! «АДАПТОВИТ» і
«АДАПТОВИТ»
Енергомодулюючий комплекс

• Містить потужний
адаптогенний коктейль із
сибірських трав.
• Тонізує, сприяє
нормалізації сну та апетиту.
• Забезпечує максимальний
ефект завдяки
математично
змодельованим
дозуванням дієвих
компонентів.
ПОСИЛЕНИЙ:
E N D E M I X™
КОМПЛЕКС ЕНДЕМІЧНИХ
РОСЛИН-АДАПТОГЕНІВ
ЕЛЕУТЕРОКОК, МАРАЛОВИЙ КОРІНЬ,
БАЙКАЛЬСЬКА ШОЛОМНИЦЯ

«КОРЕНЬ»!

«КОРЕНЬ»
Бальзам широкого спектра дії

• Надає багаторівневого
впливу на організм завдяки
унікальній композиції
дикорослих рослин Сибіру.
• Сприяє полегшенню
дискомфортних відчуттів і
зняттю втоми після фізичних
навантажень.
• Має захисний і
зміцнювальний ефект.
ПОСИЛЕНИЙ:
RG
COREN
РОСЛИННИЙ КОМПЛЕКС
ЧЕРВОНА ЩІТКА, КУРИЛЬСЬКИЙ ЧАЙ,
ЧЕБРЕЦЬ, ЗВІРОБІЙ

100%
Натуральний продукт на основі рослинних
сибірських компонентів – універсальне
рішення для активного життя!
БЕЗ ЦУКРУ. БЕЗ КОФЕЇНУ. БЕЗ ТАУРИНУ.

АКТИВНІ
ЕЛЕМЕНТИ СКЛАДУ
Підвищує активність мозку, посилює імунітет
і стимулює клітинне оновлення.

Допомагає акумулювати енергію в організмі,
продовжує молодість і здоров'я клітин, поліпшує
обмінні процеси, забезпечує потужний
антиоксидантний захист.

Надає міцної антибактеріальної,
противірусної та протитоксичної дії.

ЕФЕКТ:
Підвищує активність мозку, тонізує, активізує
імунітет, знижує втомлюваність, прискорює
відновлювальні процеси в організмі та заряджає
клітини енергією.
ТЕХНОЛОГІЇ:
Завдяки інноваційній обробці без високих
температур і органічних розчинників концентрат
зберіг натуральний біохімічний склад тайгової ялиці.
СЕРЦЕ BIOEFFECTIVE®:
Ялиця сибірська – одна з найбільш морозостійких
рослин у Сибіру. Багата на вітамін С, мальтол,
флавоноїди та фенольні кислоти. Має помітну
антиоксидантну та імуностимулюючу дію.

ЕФЕКТ:
Заряджає енергією на тривалий час, підвищує
опірність організму, забезпечує захист від
негативних зовнішніх факторів і поліпшує
обмінні процеси в клітинах.
ТЕХНОЛОГІЇ:
Завдяки революційній технології екстракції –
евтектигенезу – ми змогли отримати з цінних
рослин максимально ефективні
висококонцентровані активи Eutectys™.
В основі технології — моделювання
природного екстрагента, схожого за складом
і властивостями на натуральний сік живих
рослин.

В ОСНОВІ ENDEMIX™ – ЕКСТРАКТИ
ТРЬОХ ЛЕГЕНДАРНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН:
БАЙКАЛЬСЬКА ШОЛОМНИЦЯ має
адаптогенні, антиоксидантні, антивікові
властивості.
ЛЕВЗЕЯ (мараловий корінь) надає тонізуючої,
стимулюючої, адаптогенної дії.
ЕЛЕУТЕРОКОК заряджає організм енергією та
забезпечує накопичувальний ефект.

ЕКСТРАКТ ЧЕРВОНОЇ ЩІТКИ очищає організм від шлаків,
нейтралізує токсини. Містить глікозид салідрозид, який
допомагає організму справлятися з бактеріями та запальними
процесами.
ЕКСТРАКТ КУРИЛЬСЬКОГО ЧАЮ надає протизапальної,
знеболювальної, протимікробної, відхаркувальної та
бронхолітичної дії.
ЕКСТРАКТ ЧЕБРЕЦЮ має антибактеріальні, антивірусні та
протигрибкові властивості.

ЕКСТРАКТ ЗВІРОБОЮ допомагає впоратися із запальними
процесами ротової порожнини, горла та носу, знижує
вираженість симптомів синдрому хронічної втоми.

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ:
КЛАСИЧНИЙ СПОСІБ:
Під язик по 10–20 крапель (0,5–1 мл).
Один раз на день.

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ:
20 крапель розвести в 100 мл води та випити.
Один раз на день.
Перед вживанням струсити.

ЯК І КОЛИ ЗАСТОСОВУВАТИ:
РЕГУЛЯРНО

SOS-КУРС

•
•
•

•
•

Насичує енергією.
Адаптує до середовища.
Відновлює організм при
перевантаженнях.

ВИБЕРИ СВІЙ ВАРІАНТ:
1. 1 піпетка 1 раз на день
регулярно.
2. 1 піпетку розвести в 100 мл
води.
3. 2 піпетки перед перельотом
і після.

Захищає від інфекцій.
Підвищує імунітет.

ЗАСТОСУВАННЯ:
1 піпетка 2 рази на день, курс 1
місяць.
Актуально в періоди
міжсезоння.

ЕФЕКТ ВІД
ЗАСТОСУВАННЯ:
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

Нормалізація біоритмів.
Бадьорість та енергійність щодня.
Зміцнення імунітету.
Підтримка організму в будь-якій
ситуації.
Збереження молодості клітин.
Підвищення працездатності.
Посилення розумової активності.
Поліпшення адаптаційних
можливостей організму.
Прискорення відновлення після
навантажень.
Захист від стресу та втоми.

ЧИМ CORENRG

КРАЩЕ ЗА

ЗВИЧАЙНИЙ ЕНЕРГЕТИК?

VS

ЗВИЧАЙНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ:

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІМУНОБУСТЕР CORENRG:

ОСНОВНІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ:
• Кофеїн – підвищує тиск.
• Таурин – прискорює енергетичний обмін.
• Екстракти ягід або рослин – посилюють дію
попередніх компонентів.

ОСНОВНІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ:
• Екстракт ялицевої хвої – стимулює клітинне оновлення.
• Натуральні адаптогени – підвищують опірність організму
до негативних факторів.
• Рослини з високим антибактеріальним профілем –
посилюють захисні функції організму.

ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ:
• Цукор – має високу калорійність, призводить
до розвитку карієсу, ожиріння та інших
проблем зі здоров'ям.
• Підсолоджувачі – збільшують калорійність,
негативно впливають на організм.

ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ:
• Тільки справжня природна вода – для розведення
хвойного концентрату та створення більш м'якого смаку.

ПЛЮСИ:
• Моментальний прилив енергії та бадьорості.

ПЛЮСИ:
• Тривалий тонізуючий ефект.
• Додаткове зміцнення організму, підвищення захисних
функцій.
• Ефективний проти хронічної втоми.
• Корисні компоненти роблять продукт безпечним для
більшості людей.
• Потужний захист від бактерій, інфекцій і вільних
радикалів.

МОЖЛИВІ МІНУСИ:
• Підвищення рівня цукру в організмі.
• Ефективність при хронічній втомі вкрай мала.
• Розвиток толерантності до діючих
компонентів, порушення сну.
• Передозування може призвести до розвитку
аритмії та тремору.

МОЖЛИВІ МІНУСИ
• Відсутність миттєвого ефекту.
• Можливе звикання.
• Незначне підвищення артеріального тиску.

