
P O M L A J E V A N J E  
N I  B I L O  Š E  N I K O L I  

                                                                    je unikatna rastlinska 
mešanica esencialnih antioksidantov, antocianinov in 
esencialnih maščobnih kislin, ki ohranja mladostno počutje. 

  

 

RESERVE™ je rezultat inovativne pomlajevalne 
znanosti in številnih zdravstvenih raziskav. 

 

Ta slasten in hranljiv gel zagotavlja potrebno zaščito organizma, 
medtem ko ohranja vitalnost in zdravje.

Zdravstveni in prehrambni strokovnjaki se strinjajo, da 
mnoge zdravstvene težave povzroča preveč prostih radikalov v 
organizmu. Najboljša preventiva je povečanje telesne imunosti z 
uživanjem pravilne prehrane in dodatnim vnosom antioksidantov. 
RESERVE™ je odlična obramba pred škodljivimi vplivi, saj varuje 
celično membrano in krepi celice, s čimer jim podaljšuje življenjsko 
dobo. Organizem preskrbi z visoko količino resveratrola, naravnega 
antioksidanta iz olupkov rdečega grozdja; ker je v obliki gela, se 
absorbira v telo do 200-krat hitreje kot kapsulirani antioksidanti.

Njegova poglavitna sestavina je resveratrol, dodani pa so še drugi 
močni antioksidanti, kot so akai jagode, granatno jabolko, 
borovnice, sok temne sladke češnje in zeleni čaj. Ta neprimerljiv 
dodatek bo dvignil raven vaše dnevne energije, saj ima hkrati 
pomembno prehransko vlogo in izredne pomlajevalne sposobnosti.

Proizvedeno v ZDA. Ekskluzivno za JEUNESSE GLOBAL 

650 Douglas Avenue, Altamonte Springs, FL 32714. 

Za več informacij pokličite 407-215-7414 oz. osebo, ki vam 

je dala letak. 

www . j e u n e s s e . s i

VSEBUJE ANTIOKSIDANTE, KI PREPREČUJEJO 

OKSIDATIVNI STRES IN PREZGODNJE STARANJE

VSEBUJE ANTOCIANINE, KI PODPIRAJO 

KARDIOVASKULARNE FUNKCIJE

VSEBUJE ESENCIALNE MAŠČOBNE KISLINE, KI 

POMAGAJO PRI DELOVANJU PREBAVNEGA TRAKTA

PODPIRA DELOVANJE IMUNSKEGA SISTEMA

IZBOLJŠUJE PRESNOVO IN SODELUJE PRI ZDRAVEM 

IZGUBLJANJU ODVEČNE TEŽE

PODPIRA DELOVANJE SKLEPOV, MOŽGANOV IN 

KREPI SPOMIN

ZMANJŠA KOPIČENJE MAŠČOB V JETRIH

POSPEŠUJE RAST LAS IN NOHTOV, KREPI ZOBE

                             

tako okusno



študije kažejo, da zagotavlja široko paleto koristi 
in je verjetno eden najbolj učinkovitih pomlajevalcev

RESVERATROL

naravno sladek vir antioksidantov, ki pomaga zmanjševati 
vnetja in holesterol

SOK TEMNE SLADKE ČEŠNJE 

umirja vnetja in izboljša raven glukoze v krvi

ALOE VERA 

naravno sladek vir antioksidantov, ki učinkovito 
zmanjša tveganje srčnih in kardiovaskularnih obolenj

SOK GRANATNEGA JABOLKA 

bogat vir antioksidantov, ki nudi podporo imunskemu sistemu 
in posredno preprečuje nekatere »bolezni življenjskega stila«

KLJUČNE SESTAVINE:

U PORA BA :

ZNAČILNOSTI:

VSEBUJE UNIKATNO POMLAJEVALNO KOMBINACIJO 
ANTIOKSIDANTOV, ANTOCIANINOV IN ESENCIALNIH 
MAŠČOBNIH KISLIN

SVEŽE SADJE JE NA HITRO ZAMRZNJENO, DA OHRANI 
ČIMVEČ HRANIL

GEL PO CAP-e TESTU DOKAZANO PRODIRA SKOZI CELIČNO 
MEMBRANO IN NJEGOVA ABSORBCIJA V TELO JE BISTVENO 
VEČJA KOT PRI KAPSULIRANIH IZDELKIH*

NIZKA VSEBNOST KARBOHIDRATOV IN SLADKORJA; 
SAMO 13 KALORIJ

NAVODILA: RESERVE™ lahko spi jete kadarkol i oz. zauži j te eno 
vrečko zjutraj na tešče in eno zvečer pred spanjem.

OPOZORILA: Nosečnice, doječe ženske in l judje s posebnimi 
zdravstvenimi pogoji naj bi se pred uporabo vsakega prehrans-
kega dopolni la posvetoval i s svoj im zdravstvenim svetovalcem.

Teh izjav ni ocenila organizacija Food and Drug administration. 
Izdelek ni namenjen za diagnozo, zdravljenje ali preprečevanje 
bolezni.

EKSTRAKT ZELENEGA ČAJA 

naravno sladek vir antioksidantov, ki vsebuje resveratrol; 
pomaga pri zniževanju holesterola

bogat vir antioksidantov in vitamina E

naravno sladek vir antioksidantov

* RESERVE™ rezultati CAP-e testa, marec 2010; dosegljiv na JeunesseGlobal.com.

naravno sladek vir vitamina C, ki nudi podporo imunskemu 
sistemu in krepi zdravo delovanje srca

BOROVNIČEV SOK 

EKSTRAKT GROZDNIH PEČK 

EKSTRAKT AKAI  JAGOD 

SOK KONKORD GROZDJA 

MLADOSTNA MOČ VAS ČAKA 
V VSAKI VREČKI

MLADO S T I  
DAJEMO NOV POMEN


