OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS

LR představuje inovační potravinový doplněk 21. století
Redukce stresu díky Mind Master – Brain & Body Performance drink
Nový příliv energie pro tělo i ducha

 Mind Master eliminuje nežádoucí vlivy dlouhodobého (oxidačního) stresu
 Přírodní mikroživiny dodávají energii buňkám a zvyšují fyzickou i psychickou
kondici
 Jedinečné látky v něm obsažené neutralizují volné radikály a zvyšují
koncentraci
 Produkt s německým standardem kvality oceněný certifikací SGS INSTITUT
FRESENIUS GMbH

LR Health & Beauty Systems je jedničkou na trhu přímého prodeje s pětadvacetiletou
zkušeností, která se promítá také do distribuce jejích potravinových doplňků. Díky
výzkumu, neustálému kvalitativnímu vývoji a spolupráci s předními odborníky na
výživu se LR v těchto dnech podařilo dosáhnout nového milníku v produktovém
portfoliu.
Mind Master je produkt na čistě přírodní bázi, který bojuje proti stresu a dodává
člověku příliv nové fyzické i psychické energie. Tělo a mysl jsou stimulovány
společně, v jeden okamžik, bez chemie. Toto dosud žádný produkt nedokázal.
Odbornice na preventivní medicínu a léčbu stresu, Dr. Anke Ertan, vysvětluje: „Tělo
je jako elektrárna. Pokud funguje na 100% výkon, spotřebovává k tomu energii a
přirozeně tvoří také odpadní látky. My tento proces můžeme pocítit jako stres.
V případě, že na nás působí dlouhodobě, mluvíme o tzv. oxidačním stresu. Tělo si po
nějaké době přestane s vysokými nánosy odpadních látek vědět rady, je přetížené, a
dává nám to najevo fyzicky i psychicky. Přichází únava, vyčerpání, nespavost.
Některé kombinace rostlinných látek, vitaminů a minerálů pomáhají tělu snižovat
zvýšenou zátěž, eliminovat škodliviny a vytvářet novou energii.“
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 Resveratrol, selen, zelený čaj, chlorofyl a vitamin E jsou účinné antioxidanty
obsažené v Mind Master, které snižují negativní vlivy stresu.
 B-vitaminy (B1, B9, B12), cholin, železo, koenzym Q10, L-karnitin a dextróza
patří do skupiny významných mikroživin, které v organismu zaručují opětovný
proud energie.
Stres se stal novodobým negativním trendem. Studie provedená v Německu
potvrzuje, že jím trpí každý druhý člověk. Nevyhýbá se téměř nikomu a nikde –
zaměstnání, škola, domácnost, manažeři, studenti, maminky i děti – my všichni jsme
vystaveni stresu. Náš boj s ním se ale často podobá boji s větrnými mlýny. Ve
stresovém období minimálně spíme, máme minimum pohybu, nejsme schopni jíst,
nebo stres naopak zaháníme sladkostmi, alkoholem, cigaretami.
Mind Master je nejnovější německý produkt se známkou kvality SGS INSTITUT
FRESENIUS. Obsahuje optimální kombinaci stopových prvků „green formula“, které
neutralizují volné radikály, snižují poškození buněk a chrání mitochondrie, významné
výrobce energie. Kromě toho udržuje v rovnováze energetický mechanismus mozku
a těla. Odborníci doporučují užívat Mind Master každý den a přirozeně jeho účinky
podporovat pohybem a zdravým stravováním.
Vědecká studie prokázala, že Mind Master v boji proti stresu prokazatelně funguje.
Za pouhých 42,50 Kč/1,76 € denně (doporučené dávkování 80 ml/den) můžete
výrazně zvýšit kvalitu svého života. Tento inovativní produkt je k dostání ve fialové
0,5 l lahvi za nákupní cenu 266 Kč/11 €. K dispozici je také v sadě po 5 kusech za
1241 Kč/51,32 €.
Více informací na www.lr-czech.com

