MIND MASTER – První antistresový produkt na světě!
Stres je v dnešní uspěchané době problém číslo jedna! Dnešní doba vyžaduje neustále vyšší výkony a
všechno se točí rychleji. Žijeme mnohonásobně hektičtěji než před několika lety. Jsou na nás kladeny stále
vyšší nároky a moderní doba nasadila tempo, s nímž není jednoduché držet krok!
Stres kromě psychiky postihuje celé tělo. Zvyšuje počet volných radikálů v těle, které napadají a ničí buňky.
Výsledkem je ztráta výkonnosti. Jsme rychle unavení, vyčerpaní a nedokážeme se soustředit. Dochází
k poškozování buněčných struktur, naše výkonnost klesá, rychleji stárneme, dochází k narušení imunitního
systému.
Chonický stres ► Množení volných radikálů ► Snížená výkonnost ► Vznik fyziologických onemocnění.
Permanentní oxidační stres snižuje naši výkonnost!

Stres postihuje: Všechny profese!
Všechny věkové kategorie!
Obě pohlaví!
Často nemůžeme nebo nechceme měnit náš stresující a náročný život.
Můžeme ale potlačit jeho následky a vyrovnat se stresem lépe!

Mind Master je první produkt na světě, který odbourává všechny negativní následky stresu
a působí uceleně díky svému unikátnímu složení!
Mind Master obsahuje antioxidanty – Resveratrol, Chlorofyl, Zelený čaj, Vitamín E a Selen, které zachycují volné
radikály a neutralizují je. Cíleně kombinované živiny pak podporují tvorbu nové, tolik důležité energie.
Vitamíny skupiny B ( B1, B9, B12 ) a Cholin podporují duševní výkonnost.
Koenzym Q10, Železo a L-Karnitin pak zvyšuje fyzickou kondici.
36% gelu Aloe Vera zabezpečuje zvýšenou biologickou dostupnost do všech buněk.
Antioxidanty jako například vitamin E účinně chrání naše buňky a v nich obsažený genotyp!
Vyvážená kombinace antioxidantů a energetických mikroživin má výrazný protimikrobiální, protiinfekční
a hlavně protinádorový účinek!
Tělo i psychika dostávají příliv nové čerstvé energie a stres je neutralizován. Delší výdrž, vyšší výkon, více energie
v podobě čistého, přírodního produktu bez chemie!
Doporučené dávkování tekutého doplňku stravy: 1x denně 80 ml (= 8 uzávěrů) Mind Master před jídlem.
Výroba: Made in Germany

Schváleno ministerstvem zdravotnictví ČR
Schváleno EFSA Evropskou komisí
Účinnost vědecky ověřena CARITÉ BERLIN
Certifikace: IASC, FRESENIUS
Mind Master byl vyznamenám jednou z nejnáročnějších pečetí kvality na trhu - Pečetí kvality SGS INSTITUT FRESENIUS. Každá jednotlivá
surovina, každý jednotlivý výrobní krok je bez výjimky zdokumentován a podroben kontrole. SGS INSTITUT FRESENIUS , navíc pravidelně
prověřuje i stálou kvalitu hotového produktu prostřednictvím tajných testovacích nákupů. Na to se můžete spolehnout!

