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DESIGN STUDIE
Třítýdenní studie se zúčastnilo celkem 19 dobrovolníků. V průběhu tří testovacích týdnů užívali všichni 
účastníci denně 80 ml produktu Mind Master, přičemž jim byly během testovací doby pětkrát odebrány 
vzorky moči a krve, aby bylo možné sledovat hladinu tělesného stresu a obsah mikronutrientů v těle. 
Studie byla prováděna za běžných každodenních podmínek. Tzn., že nebyl nijak ovlivněn životní styl 
dobrovolníků, protože vnější vlivy (např. změna stravy nebo pitného režimu) by mohly výsledky měření
ovlivnit. 
V konečném důsledku výběr dobrovolníků neodpovídal typickému průměru. Tato skupina vykazovala 
nadprůměrně dobré výchozí hodnoty, což bylo zřejmě způsobeno pravidelným užíváním doplňků stravy.

1. Zkoumání hladiny stresu
Při tělesném stresu dochází ke komplexnímu působení mnoha vzájemně se ovlivňujících biochemických 
(oxidačních) procesů. Následkem těchto procesů vznikají v těle volné radikály, které mohou poškodit 
buňky.
Pro účely měření vlivu produktu Mind Master na tělesný stres byly zvoleny tři základní ukazatele. Jejich 
hodnoty mohou značně kolísat jak při zvýšeném stresu, tak i při snižování jeho hladiny.
Základní ukazatele stresu jsou pozitivně ovlivněny následujícími látkami obsaženými v produktu 
Mind Master: resveratrol, zelený čaj, chlorofyl, vitamín E a selen.

Mind Master snižuje ukazatele stresu

Kreatinin [g/l] v mo či
Kreatinin je produkt látkové výměny, jehož množství v těle se zvyšuje především při zátěži. Hladina 
kreatininu může krátkodobě stoupnout například při nedostatečném příjmu tekutin, aniž by se v den 
měření výrazně zvýšil tělesný stres. Do hodnoty 1,8 gramu kreatininu na litr hovoří lékaři o přijatelné
hladině.
8-epi-prostaglandin [ µg/g kreatininu]
8-epi-prostaglandin je látka vznikající při oxidačních procesech v těle. Její zvýšené množství v moči je 
jedním ze základních ukazatelů oxidačního stresu. Normální hodnota se pohybuje pod 2,13 mikrogramu 
kreatininu na gram.
Lipidové peroxidy [ µmol/l] v krevním séru
Lipidové peroxidy vznikají při oxidačních procesech v těle a jejich výskyt signalizuje přítomnost volných 
radikálů. Normální hodnota se u lidí s průměrnou zátěží pohybuje pod 200 mikromoly na litr.

2. Zkoumání dodávky mikronutrient ů
Dostatečný přísun mikronutrientů má vliv na tělesnou i mentální výkonnost a jeho hladina závisí na 
zdravotním stavu, na výživě i na užívání doplňků stravy. Coby základní ukazatelé přítomnosti 
mikronutrientů zvyšujících výkonnost byly při užívání produktu Mind Master vybrány tři prvky.
Základní ukazatele stresu jsou pozitivně ovlivněny následujícími látkami obsaženými v produktu 
Mind Master: vitamíny řady B (B1, B9, B12), cholin, železo, koenzym Q10 a L-karnitin.

Mind Master zvyšuje ukazatele výkonnosti

Selen [µg/l] v krevním séru*
Selen je považován za klíčový prvek antioxidační ochrany těla. Za dostatečnou koncentraci se považuje 
více než 60 mikrogramů na litr.
Vitamín B12 [pg/ml] v krevním séru
Vitamín B12 je důležitý zejména pro funkci nervů, tudíž zodpovídá za mentální výkonnost. Lékaři považují
za dostatečnou dávku množství vyšší než 211 pikogramů na jeden mililitr krve.
Koenzym Q10, hodnota korigovaná podle cholesterolu [ µmol/mmol cholesterolu]
Koenzym Q10 dodává tělu energii. Aby nedocházelo k mylným interpretacím, udává se jeho množství
upravené podle hodnoty cholesterolu, jehož koncentrace může koenzym zastínit. Za dostatečné se 
považuje množství vyšší než 200 mikromolů na milimol cholesterolu.

* Selen je silný antioxidant, který snižuje tělesný stres.

Čím vyšší je jeho biologická dostupnost, tím vyšší je účinek na ukazatele stresu.



CELKOVÝ VÝSLEDEK
vědecké studie účinků produktu Mind Master

Metodika:
Vědecké studie se účastnilo celkem 19 osob. Z toho 63 % účastníků zastupovali 
muži, 37 % ženy. Jejich věk se pohyboval v rozmezí 25–58 let.

Dobrovolníci užívali v délce tří týdnů 80 ml produktu Mind Master denně. Získávali z něj tyto mikronutrienty: resveratrol, 
extrakt ze zeleného čaje, chlorofyl, vitamín E, selen, vitamíny řady B (B1, B9, B12), cholin, koenzym Q10, železo, L-karnitin

UKAZATELE STRESU UKAZATELE VÝKONNOSTI                                       
(biologická dostupnost)
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Den Den

Den
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8-epi-prostaglandin [µg/g kreatininu]

Lipidové peroxidy [µmol/l] v krevním séru

Selen [µg/l] v krevním séru

Vitamín B12 [pg/ml] v krevním séru

Koenzym Q10, hodnota korigovaná podle cholesterolu [µmol/mmol cholesterolu]

PRŮBĚH STUDIE

Stres
Výchozí hladina kreatininu byla u skupiny testovaných dobrovolníků
normální. Tato hodnota v průběhu studie klesla v průměru o 12 %. 
Také 8-epi-prostaglandin vykazoval na začátku studie normální
úroveň, ale i tento stresový ukazatel se snížil v průměru o 25 % oproti 
výchozí hodnotě. 
Koncentrace lipidových peroxidů byla při zahájení studie rovněž
nízká. Přesto bylo možné tuto hodnotu ještě snížit o 55 %, tedy o více 
než polovinu.

Mikronutrienty
Hladina selenu byla vysoká již při zahájení experimentu. V průběhu 
studie se ještě mírně zvýšila, o 2,1 %. Hladina vitamínu B12 byla na 
začátku velmi vysoká (blížila se hranici resorpce). To ukazuje na 
skutečnost, že pokusná skupina měla zajištěn vysoký přísun vitamínu 
B12 (např. díky produktu Vita Aktiv). Přesto bylo možné koncentraci 
vitamínu B12 v krvi v průběhu studie ještě dále zvýšit o 1,9 %.
Hladina koenzymu Q10 byla na začátku studie průměrná. V průběhu 
studie se však zvýšila v průměru o 8,9 %.

Výsledky:
V případě testovaných dobrovolníků se jednalo o speciální skupinu, která na začátku nevykazovala žádné výrazně zvýšené stresové
ukazatele a naopak měla nadprůměrně dobrý přísun mikronutrientů. To znamená, že testovaní dobrovolníci neodpovídali normálnímu 
průměru populace. Během jednoho týdne bylo dosaženo těchto výsledků:
Snížení všech t ří stresových ukazatel ů
Zlepšení všech t ří ukazatel ů výkonnosti, jeden ukazatel byl zlepšen výrazn ě, zbývající dva mírn ě
V 94 % všech p řípadů došlo k poklesu t ěch stresových ukazatel ů, které byly zpo čátku zvýšené, na normální úrove ň
U 95 % všech pokusných osob se v pr ůběhu studie zvýšily ukazatele výkonnosti

T0 (Startovací hodnota): 1,61

T1-4 (Průměr): 1,42

T0 (Startovací hodnota): 2,00

T1-4 (Průměr): 1,63

T0 (Startovací hodnota): 16,00

T1-4 (Průměr): 7,00

T0 (Startovací hodnota): 89,9

T1-4 (Průměr): 91,8

T0 (Startovací hodnota): 446

T1-4 (Průměr): 455

T0 (Startovací hodnota): 252

T1-4 (Průměr): 275



ZKUŠENOSTI S MIND MASTER
U LR-PARTNERŮ

„Mind Master je pro 
mě produkt se 
zaručeným výnosem, 
protože je prokázáno, 
že funguje!“

Matthias Kemmer
Platinový Organiza ční manažer, Německo

Moje zkušenost s produktem Mind Master je senzační! 
V době studie jsem se potýkal se značným stresem, 
vyjádřeno na stupnici 1 až 9 jsem se pohyboval asi na 
8. Moje žena dokonce tvrdila, že jsem vyhořel!
• Mimořádné problémy se spánkem
• Nervozita
• Okusování nehtů
• Potíže se soustředěním
• Silná podrážděnost
Ačkoli jsem byl z počátku spíše skeptický, začal jsem 
Mind Master pít. Již druhý den jsem poprvé po dvou 
letech spal celou noc!!! Byl to pro mě zázrak – nemohli 
jsme tomu uvěřit. V průběhu studie se můj spánek 
zcela znormalizoval. A vymizely i ostatní problémy.

„Ješt ě nikdy mi nep řipadalo 
tak snadné za čít se s n ěkým 
bavit o LR.“

Holger Kunath
prezident se 4 hv ězdami, N ěmecko

Již po 8 dnech se mi zlepšily krevní hodnoty a po 
čtyřtýdenním užívání mohu bezpečně prohlásit, že se 
cítím uvolněnější a dokážu se déle soustředit. Změnu 
pociťuji hlavně při sportu a při práci na PC.
Také co se týká prodeje, jsem naprosto nadšený. Ještě
nikdy mi nepřipadalo tak snadné začít se s někým bavit o 
LR. Poprvé ve své kariéře u LR se mi s tímto produktem 
daří oslovit i obchodníky. Z mého pohledu je Mind Master 
pro firmu něco jako nový začátek!

„Po pouhých 5–8 
dnech jsem se cítil 
veselejší. Od té
doby v noci lépe 
spím!“

Marco Riedel
prezident, N ěmecko

Můj osobní výsledek stresového testu byl 51 % 
(www.stress-test.org), což bylo vážné, protože 
v takovém případě hrozí člověku 51 % riziko 
onemocnění! Tomu je nutně potřeba předcházet 
pomocí vhodného produktu!
Mind Master pokládám za vynikající řešení. 
Navíc jde o celosvětově jedinečný produkt! Díky 
unikátní kombinaci mikronutrientů
je skutečně účinnou prevencí!
Po pouhých 5–8 dnech jsem se cítil veselejší, 
v noci od té doby lépe spím, a přestože 
potřebuji o 1–2 hodiny spánku méně, jsem fit a 
plný energie! Lépe také zvládám náročné
situace, jsem vnitřně mnohem klidnější a lépe 
se rozhoduji. Také můj krevní tlak se za krátké
období užívání produktu Mind Master snížil, a to 
z hodnoty 150 na 110 na hodnotu 125 na 85! 
Mind Master je ideální pro ctižádostivé lidi 
pohybující se ve stresujícím prostředí. Díky 
vhodné kombinaci mikroživin si udržují
dlouhodobé zdraví a mohou si svůj úspěch 
s klidem vychutnávat. Mind Master je také
ideální pro děti s poruchami ADS nebo ADHD! 
Jde o skutečnou senzaci za výbornou cenu. Za 
měsíční kúru zaplatíte méně než 50 €!
Tip: Já osobně si produkt míchám 
s pomerančovou šťávou a piji jej těsně před 
snídaní, protože na jeho barvu a konzistenci je 
potřeba si trochu zvyknout.



ZKUŠENOSTI S MIND MASTER
U LR-PARTNERŮ

„O produktu 
MIND MASTER jsem 
100% přesvědčený –
jako spot řebitel i jako 
obchodník.“

Patrik König
Viceprezident LR, N ěmecko

S pitím Mind Master jsem začal uprostřed února. Od 
té doby pijeme s dcerou (10 let) Mind Master každý 
den. Já každé ráno 100 ml a moje dcera 30 ml. A jak 
se cítím? Co se u mě změnilo? Došlo k nějaké změně
i u dcery?
První, čeho jsem si všiml, bylo snížení hladiny stresu. 
Mohu říci, že snesu větší zátěž. Daří se mi mnohem 
lépe filtrovat rušivé faktory, mohu se plně soustředit na 
práci a při tom zvládám i další činnosti. Asi po 8 
týdnech spím výrazně lépe. Díky tomu mám více 
energie a mohu vymýšlet nové strategie. Zvládám 
lépe organizační záležitosti, plánování schůzek a 
seminářů s manažery či vedoucími pracovníky. Mám 
také spoustu nových nápadů, jsem kreativnější. Této 
změny si již všímají také lidé v mém okolí.
U mé dcery se asi po 8 týdnech viditelně zlepšila 
koncentrace. Ačkoli ve škole zatím k výrazným 
změnám nedošlo, pozoruji u dcery zlepšení studijních 
návyků. Předpokládám proto, že se výsledky Mind
Master v dohledné době projeví také na známkách. 
Dcera nyní působí vyrovnaněji a je vstřícnější ke 
svému okolí, což potvrzuje řada jejích přátel.
Jde-li o obchod, domlouvám si v poslední době
schůzky i s lidmi, s nimiž se mi to dosud nedařilo. 
Postupně k nim přibývají i lidé, které znám již z doby 
svých začátků v LR, tedy z období kolem roku 1995. 
Každý externí kontakt a každá osoba, s níž se o 
produktu Mind Master bavím, má zájem – buď o 
produkt samotný, nebo o marketingový plán. Zajímavé
je, že dostávám i nová a nová doporučení. Závratnou 
rychlostí se šíří i link www.antistress-info.org, díky 
čemuž přicházejí stále nové rozhovory. MIND 
MASTER prostě přišel v pravý čas.

„Tisíceré díky za tento 
zázračný nápoj, který 
zaručeně vejde do 
dějin!!!“

Helena Löwenstein , Platinová
Organiza ční manažerka, N ěmecko

Od té doby, co užívám Mind Master, usínám 
mnohem snáze a rychleji. Už mi tolik 
„nebzučí“ v hlavě a jsem přesvědčená, že 
spím mnohem tvrději než dříve. Podle mě je 
to úžasné!!!

„Naše dcera (16 let) je 
nadšená, že už není tak 
nervózní ze zkoušek ve 
škole.“

Petra Leuschner , Platinová
Organiza ční manažerka, N ěmecko

Na produktu Mind Master mě uchvacuje jeho rychlá
účinnost. Už po několika málo dnech jsem 
pozorovala, že jsem mnohem vyrovnanější, než tomu 
bylo v minulosti.
Jako účastnice studie jsem se nemohla dočkat 
uvedení tohoto jedinečného produktu na trh, aby se s 
jeho pozitivními účinky mohli konečně seznámit i 
další lidé!!!



ZKUŠENOSTI S MIND MASTER
U LR-PARTNERŮ

„Ve stresujících situacích jsem 
vyrovnan ější a cítím mnohem 
více vnit řního klidu.“

Andrea Grübel , Platinová Organiza ční
manažerka, N ěmecko

Mind Master je podle mě prvotřídním produktem! 
Jsem absolutně nadšená jeho pozitivními účinky na 
organismus, a to již po krátkodobém užívání.
Mám mnohem více energie nejen na aktivity 
související s mým působením v LR, ale jsem 
mnohem činorodější také v osobním životě. 

„Uve ďte do rovnováhy 
svou životní energii –
buďte zdraví, vitální a 
výkonní!“

Angelika Minic , Stříbrná
Organiza ční manažerka, Rakousko

Má práce vyžaduje být neustále na cestách, přičemž
mívám často více schůzek za sebou. To vyžaduje 
nepřetržité soustředění a koncentraci, což bývá
samozřejmě velmi únavné. Když jsem začala užívat 
Mind Master, byla jsem opravdu zvědavá, jak na mě
bude působit.
Okamžitý účinek jsem nezaznamenala, ale asi po 
týdnu jsem si všimla, že mi stačí mnohem méně
spánku. Dokonce i po 12 hodinách schůzek se při 
cestě domů dokáži plně soustředit na řízení auta. 
Celkově jsem očividně méně unavená.

„Každý by m ěl tento 
fantastický produkt 
vyzkoušet a pocítit jeho 
účinky na vlastní k ůži.“

Gaston Guillon , Platinový 
Organiza ční manažer, N ěmecko

S produkty LR jsem spokojen již mnoho let. Až dosud 
byly mými nejoblíbenějšími Cistus Incanus a parfém 
Terminator.
Nový produkt Mind Master však naprosto překonal 
veškerá má očekávání.
Jeho účinky jsou rychlé a brzy znatelné. Již po 4 
dnech jsem přestal pociťovat vnitřní neklid a začal se 
lépe koncentrovat. Jako podnikatel se mohu opět 
výborně soustředit na spoustu detailů ve své práci!

„V pr ůběhu dne 
toho zvládnu víc.“

Nuno Marques Carvalho , Týmový 
manažer, Portugalsko

Od té doby, co užívám produkt Mind Master, si 
uvědomuji, že kvalitněji spím. V průběhu dne 
zvládnu více povinností, protože se ráno 
budím skvěle odpočatý, ve výborné náladě a 
bez známky únavy!



ZKUŠENOSTI S MIND MASTER
U LR-PARTNERŮ

„Od té doby, co užívám Mind Master, 
zvládám bez problém ů jednání, vnímám 
vše a i po n ěkolika hodinách se stále 
dokáži aktivn ě účastnit a soust ředit.“

Christoph Kissling , Stříbrný Organiza ční
manažer, Švýcarsko

Testovací fáze produktu Mind Master nemohla přijít ve vhodnější čas. Autosalon v Ženevě, největší v Evropě, byl za dveřmi. 
Naše každoroční nasazení je v tomto období enormní. K tomu se navíc ještě konal seminář junior manažerů LR, kterého jsem 
se účastnil jako referent. Takže stres a tlak v té nejčistší podobě.
Protože pracuji jako vedoucí prodeje a na „vedlejší úvazek“ dělám ještě stříbrného organizačního manažera u LR, trvá moje 
pracovní doba často i 14 hodin denně. Ve věku 42 let za sebou mám již dvě zátěžová EKG. V období stresu jsem pokaždé trpěl 
typickými příznaky nervozity, jakými jsou nespavost a svírání srdce, což na zdravého člověka rozhodně neukazuje. Produkt 
Mind Master jsem začal užívat v naději, že vše postupně dostanu pod kontrolu. Odběry krve musely být organizovány a 
domlouvaly se na hodinu přesně, což nebylo vzhledem k mému naplněnému rozvrhu nic snadného.
Po pěti dnech jsem se musel zastavit, sednout si a zamyslet se. Co se to se mnou děje? Když člověka začne někde něco bolet 
a něco si proti tomu vezme, bolest za nějakou dobu odezní a on ví, že to zafungovalo… Tohle však bylo něco zcela jiného. 
Uvědomil jsem si, že spím mnohem lépe a že také naprosto klidně reaguji ve stresových situacích. I můj tělesný stav se zlepšil. 
Zmizelo neustálé napětí a hlavně už jsem nepociťoval „mravenčení“ kolem srdce a v levé paži. V průběhu testovací fáze si mé
proměny všimli i mí spolupracovníci. Žasli nad mou vyrovnaností a klidem, s jakým jsem přistupoval k řešení nejrůznějších 
situací. Ani v minulosti jsem se nevztekal nebo nekřičel, ale teď se mi vše dařilo vyřizovat klidněji a promyšleněji. Ve dnech, kdy 
probíhalo mnoho jednání, jsem býval odpoledne často nesoustředěný a některé věci už jsem jednoduše nezvládal. Od té doby, 
co užívám Mind Master, zvládám bez problémů jednání, vnímám vše a i po několika hodinách se stále dokáži aktivně účastnit a 
soustředit. K tomu se přidalo i zlepšení fyzické kondice. O Velikonocích jsem zase začal běhat a měl jsem pocit, že mám 
mnohem více kyslíku a energie. Běhání (i když jsem původně přísahal, že už nikdy běhat nebudu) mi najednou připadalo 
snadné a jeho jediným vedlejším účinkem bylo, že jsem shodil 9 kilo! A takhle bych mohl pokračovat dál… Řeknu to jednoduše 
– vyzkoušejte sami na vlastní kůži, jak Mind Master funguje, objevte účinky tohoto produktu a užijte si je. Ohromně se zlepší
kvalita vašeho života! Přeji všem mnoho energie a radosti s tímto vynikajícím produktem.

„Ten nejlepší ú činek, jaký na 
mě Mind Master m ěl, byl, že mi 
umožnil jasn ě myslet.“

Judy Milena Luna Navajo , 
Týmová manažerka, Špan ělsko

Zkoušela jsem produkt Mind Master 4 týdny. Nejen, že 
mě to bavilo, ale šlo také o zajímavou a především 
zdravou zkušenost! Pozitivní účinky tohoto produktu 
jsem pociťovala již v prvních dnech. Byl to postupný 
proces, při němž se moje tělo neustále zbavovalo 
stresu. Najednou jsem mohla klidně spát celou noc. Na 
konci testování jsem měla mnohem více energie a síly. 
Ten nejlepší účinek, jaký na mě produkt Mind Master 
měl, byl, že mi umožnil jasně myslet a že mě zbavil 
bolestí hlavy způsobených stresem.
Produkt Mind Master s výbornou kombinací výživných 
látek a nekomplikovaným dávkováním mohu jen 
doporučit. Užívání tohoto inovativního a jedinečného 
produktu s sebou totiž nese mnoho pozitivních účinků. 
Nemělo by se ale zapomínat ani na to, že tento produkt 
skýtá vynikající obchodní příležitosti.
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„Člověk se skute čně cítí
celkov ě lépe, je klidný, 
uvoln ěný a silný!“

Ludovic Gillias
Organiza ční manažer, Belgie

Je mi 36 let a mám čtyři děti. Vedu dvě firmy, což pro mě
znamená šedesátihodinový pracovní týden a samozřejmě
hromadu stresu. Zúčastnil jsem se studie produktu Mind
Master u LR a zjistil jsem následující:
Kromě lékařsky potvrzené účinnosti produktu na sobě
zaznamenávám mnohem více energie a zároveň výrazné
snížení hladiny stresu. Rád bych blíže popsal, jak se cítím. 
Běžně jsem se několikrát za noc budil a pak nemohl asi 20 
minut usnout. Hlavou se mi honila spousta věcí. Po pouhých 
3–4 dnech pití Mind Master jsem se v noci sice probudil, 
ovšem byl jsem úplně klidný a podařilo se mi okamžitě zase 
usnout, aniž bych musel o něčem přemýšlet.
Je obtížné tuto zkušenost nějak shrnout. Člověk se zkrátka 
skutečně cítí celkově lépe, je klidný, uvolněný a silný! Od té
doby již nikdy nezačínám den bez svého Mind Master!

„Mind Master dodá
člověku energii a 
především 
odolnost v ůči 
zátěži.“

Nicolas Thuair
LR-partner, Francie

Zahájil jsem kúru s produktem Mind Master a 
účinky se projevily velmi rychle. Tento produkt dodá
člověku energii a především odolnost vůči zátěži. 
Nejlepší je užívat Mind Master po snídani, protože 
vitamíny B mohou nalačno vyvolat nevolnost, což
se stalo i mně. Jinak je tento produkt skutečný 
dynamit v lahvičce!!!

„Ten zájem a nadšení, které
Mind Master vzbuzuje mezi 
zákazníky i mezi mými 
partnery, jsou neuv ěřitelné!“

Guillaume Juge , 
Týmový manažer, Francie

Mind Master je neuv ěřitelná novinka! P ři 
prezentaci tohoto nového revolu čního 
produktu, který je k dostání pouze u LR, mi 
bylo jasné, jakou mi nabízí p říležitost. Ta se 
týká nejen růstu počtu LR-partnerů, ale i k 
oslovení nových zákazníků! Při prezentaci v rámci 
akce „journée du succès“ mě okamžitě uchvátila 
chuť tohoto produktu: jemná a sladká příchuť
jablek, zároveň lehký nádech hořkosti (trochu jako 
Schweppes, ale přírodní). 6. 4. jsem si objednal 
startovací sadu s 15 lahvemi Mind Master a 11. 4. 
jsem produkt začal s radostí užívat. Po čtyřech 
dnech se cítím uvoln ěnější , ačkoli bývám 
většinou hodně vystresovaný.
Antioxidanty užívám pro zdraví organismu již
dlouho. Dosud jsem však na trhu ještě nikdy 
neobjevil produkt s obsahem mikronutrientů, který 
by měl lepší složení (resveratrol, chlorofyl, 
koenzym Q10 atd.). Ten zájem a nadšení, které
Mind Master vzbuzuje mezi zákazníky i mezi 
mými partnery, jsou neuv ěřitelné! Zp ětná
vazba je mimo řádně pozitivní.

Tato „journée du succès“ (cesta úspěchu) se 
úžasně povedla. Je to jak díky zavedení tohoto 
produktu, jímž LR projevila jako inovativní firma, 
tak i díky řadě osvědčení našich top leaderů, kteří
se kvalifikovali na bonusový šek.
Všechno je ideální pro to, aby mohly v kruzích LR 
vyrůstat nové řady vedoucích pracovníků.
Díky, LR France!
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„Tu p říchu ť jablek a 
hrozn ů s tím 
naho řklým nádechem 
přímo miluji.“

Sandrine Bance , 
LR-partnerka, Francie

Zde je moje zpráva po 6 dnech užívání. 
Každé ráno užívám 80 ml produktu Mind
Master. Senzační na tom je, že lépe spím 
a hlavně jsem se téměř zbavila večerního 
bolestivého napětí v oblasti šíje a zad. Dřív 
mě tyto bolesti provázely zpravidla od chvíle, 
kdy jsem vstala.
Těším se na 14. a pak 21. den, abych mohla 
shrnout první účinky.
Co se týká chuti: Tu příchuť jablek a hroznů
přímo miluji. Nahořklý nádech, který je cítit 
při polknutí (extrakt z čaje), mi nevadí.

„Je pro m ě
snadn ější
připravovat se na 
každodenní
trénink.“

Emmanuel Biron , 
francouzský vicemistr 
v běhu na 100 metr ů (lehká
atletika), Francie

To, jak rychle se dostaví pozitivní účinky, považuji 
až za neuvěřitelné. Když jsem odjížděl na 
čtyřdenní cestu, lahvičku jsem si zapomněl a 
následně skutečně postrádal! Když jsem Mind
Master začal opět pít, opravdu jsem pocítil rozdíl.
Byl jsem mnohem uvolněnější a výrazně lépe jsem 
se soustředil. Je pro mě snadnější připravovat se 
na každodenní trénink. 

„Mnohokrát d ěkuji 
spole čnosti LR, že tento 
mimo řádný produkt 
vytvo řila.“

Anne Candy , LR-
partnerka, Francie

Balíček s produktem Mind Master jsem 
s velkou radostí uvítala 12. dubna. 
Hned jsem si dala první dávku 80 ml.
Příchuť jablek a zeleného čaje mi 
vyhovuje, tento nápoj má velmi lehký, 
téměř nepostřehnutelný kyselý 
nádech, který zmírňuje jeho gelová
konzistence.
Vedu hektický život se stresující prací
v projektovém managementu, kde 
prakticky neexistují pauzy na 
odpočinek. Stručně řečeno, ač
s úsměvem na tváři, stále bojuji 
s vyhořením.


