


Deseori, oamenii se confruntă cu lipsa de
rezistență și energie, oboseală și epuizare



•  Oboseală cronică

•  Nemulțumire

•  Incapacitatea de a munci productiv

•  Motivație scăzută

•  Probleme de percepție

•  Probleme de socializare

Epuizare



•  Pierderea interesului de a avea grijă de tine

•  Niciun interes de a petrece timpul liber

•  

•  Suprasolicitare la muncă

•  Schimbări de dispoziție

•  Tulburări ale somnului

Epuizare



Consecințe posibile

Risc crescut de
boli oncologice

Dureri de cap regulate, amețeală Dureri ale umerilor și gâtului Dureri de spate

Schimbări în greutate Ulcer peptic Palpitații

Tensiune arterială ridicată Mâncărimi ale pielii



energizat imediat 



Un complex de
substanțe naturale

și aminoacizi



și/sau mentală, corpul dvs. are nevoie
de o sursă suplimentară de energie



Adecvat în special pentru
oamenii activi, care

practică sport regulat



Forță, tonus, rezistență și energie

Sporește forța și abilitățile
�zice ale corpului dvs.

Îmbunătățește tonusul copului Oferă extra energie și vitalitate



Componentele Vita Max Energy asigură nivelul optim
de energie al corpului dvs. pe tot parcursul zilei 

Rădăcină de
ginseng coreean

Boabe de
cafea verde

Spirulină L-glutamină Oxid de
magneziu



Ingredientele se completează una pe
cealaltă, astfel încât celulele primesc o

varietate de vitamine, minerale,
aminoacizi și proteine care conduc la un

proces de regenerare a celulelor,
consumând mai târziu extra energie și forță.



Ingrediente

Rădăcină de
ginseng coreean

Boabe de
cafea verde

Spirulină

L-glutamină

Oxid de magneziu



Rădăcină de
ginseng coreean

Ginsengul este cel mai puternic
dintre adaptogenii cunoscuți.

Crește rezistența împotriva multor
factori �zici, chimici și biologici. 

 



Îmbunătățește rezistența
și abilitățile �zice 



Rădăcină de ginseng coreean
Proprietăți antioxidante. Îmbunătățește circulația sângelui,
ceea ce înseamnă o cantitate crescută de oxigen pentru organe. 



Ginsenozide – acționează
împotriva radicalilor liberi care
cauzează distrugerea celulară și
slăbesc sistemul imunitar 



Boabe de cafea verde

Boabele de cafea verde
consolidează efectul tonic al
rădăcinii de ginseng, contribuind
astfel la îmbunătățirea stării de spirit,
sporesc veselia și �uxul de energie 



Boabe de cafea verde

Acționează ca un antioxidant puternic – încetinesc
procesul de îmbătrânire al celulelor, activează
eliminarea substanțelor nocive din corp și
îmbunătățesc micro�ora
intestinală



Boabe de cafea verde
Accelerează metabolismul,

crescând astfel �uxul
de energie 



Sursă bogată de vitamina B6 și B12, care contribuie la
funcționarea normală a sistemului nervos și la formarea
globulelor roșii, îmbunătățește funcțiile psihologice și
contribuie la furnizarea normală de energie pentru corp 

Spirulina



Spirulina

Conține 70% proteine, inclusiv
toți aminoacizii esențiali 



Spirulina
Normalizează greutatea și tensiunea arterială,
reduce riscul de boli cardiovasculare și cancer 



Spirulina

Spirulina conține de 50 de ori mai mult �er decât
spanacul, de 25 de ori mai mult calciu decât laptele
și de 6 ori mai multe proteine decât ouăle 



Spirulina
Spirulina este un antioxidant
puternic ce conține vitaminele
din grupele A, B1, B2, B6, B12 și K.
Asigură tonus și vitalitate, combate
oboseala și oferă extra energie 



L-glutamina
L-glutamina este unul dintre cei
mai importanți aminoacizi care
este necesar în special în timpul

activităților �zice. 



L-glutamina

 Ajută la activarea sintezei proteinelor
și încetinește dezintegrarea acestora 



L-glutamina asigură
metabolismul adecvat al
celulelor mușchilor 



L-glutamina
Generează oxigen, carbon și alți
aminoacizi ca și glucoză în timpul
proceselor biochimice



Menține concentrația
pozitivă de amoniac 

L-glutamina



Uneori, corpul nostru nu poate
produce su�cientă glutamină.
De aceea, avem nevoie de o

sursă suplimentară. 



Asigură cantitatea
necesară de
L-glutamin
pentru corp 



Crește sinteza proteinelor
(ceea ce ajută la formarea
masei musculare) Reduce
colapsul celulelor mușchilor 

 

L-glutamina



L-glutamina
Crește retenția de nitrogen

Accelerează recuperarea
musculară după efort �zic

Îmbunătățește sistemul imunitar



Magneziu
Magneziul este necesar

în principal în timpul
proceselor de funcționare

și diviziune a celulelor 



Magneziul asigură că organismul
dvs. are su�cientă energie 



Magnesium

Magneziul contribuie la
contracțiile musculare, ceea ce asigură 

ormarea masei musculare 
 



Lipsa de magneziu în
corp poate conduce la 

•  Oboseală
• Iritabilitate
• Crampe musculare
• Senzație de slăbiciune
• Lipsă de energie
• Insomnie, etc.



Cercetătorii arată că, în prezent, aportul
de magneziu s-a redus la jumătate. 

Totuși, consumul de magneziu
în momente de stres a
crescut semni�cativ. 



Produsul de ultimă generație care combate
cu e�cacitate oboseala și epuizarea



epuizare cu
Uitați imediat de



De ce?

Efect rapid

Ușor de
utilizat 

Original

Adecvat pentru
toate vârstele

Produs
de ultimă
generație

Formulă
inovatoare 

Calitate
asigurată
conform

standardelor
UE 

Produs
natural



Util pentru o femeie, necesar pentru un bărbat!



Pentru forță Tonus Rezistență Energie


