LIFEMAX™

SAMMANSÄTTNING FÖR EN AKTIV LIVSSTIL
ASEA VIA LifeMax-kosttillskott är en källa till selen och innehåller 16
växt- och svampextrakt. Detta omfattande tillskott innehåller den
varumärkesskyddade BioVIA LifeMax-sammansättningen och stöder
en aktiv livsstil. Selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ
stress och bidrar till immunsystemets normala funktion.
ASEA VIA-sortimentet av näringstillskott är sammansatt av experter
för att fungera i kombination med ASEA:s patentbaserade redoxteknologi och andra VIA produkter.

FAKTA OM ASEA VIA LIFEMAX

90 kapslar

VIA LifeMax är sammansatt med BioVIA LifeMax-komplex, en
upphovsskyddad sammansättning som omfattar ett specialiserat extrakt av
granatäpple som är naturligt rikt på antioxidanter. Nätmelonen har också en
lång historia av konsumtion i Europa. LifeMax har även ett patenterat extrakt
av örterna astragalus och gotu kola, vilka traditionellt har använts i Kina
under sekler.

Priserna hittar du i ditt
virtuella kontor.

DÄRFÖR ÄR ASEA VIA LIFEMAX UNIKT
Cellerna i våra kroppar är grunden för vår hälsa. Men de utsätts också varje
dag för förolämpningar, inklusive skador, gifter och oxidativ belastning. VIA
LifeMax är sammansatt med ingredienser som stödjer en aktiv livsstil i alla
stadier av livet.

VÄRDEFULLA EGENSKAPER

ANVISNINGAR
Ta 3 kapslar dagligen. Överstig
inte den rekommenderade
dagliga portionen. Kosttillskott
ska inte användas som ersättning
för en varierad och balanserad
kost. Förvara på en torr och sval
plats. Förvaras utom räckhåll
för barn. Om du är gravid eller
ammar bör du rådgöra med
läkare före användning.

> Fungerar synergistiskt med ASEA:s patentbaserade redox-teknologi.
> Innehåller ASEA:s upphovsskyddade BioVIA™ LifeMax™-komplex, en exklusiv

blandning av specialiserat granatäpple- och nätmelon extrakt, astragalus
och gotu kola.
> 100% vegan
> GMO-fritt
> Glutenfritt
> 100% växtbaserade cellulosakapslar
> Innehåller inte mejeriprodukter, ägg, fisk, skaldjur, nötter, vete, jordnötter

eller soja.
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LIFEMAX™ SAMMANSÄTTNING FÖR EN AKTIV LIVSSTIL

NYCKELINGREDIENSER I VIA LIFEMAX
Broccolifröextrakt
Kryssbladiga grönsaker är kända av både näringsexperter och forskare för att vara superlivsmedel som innehåller
sekundära växtmetaboliter. Detta specialiserade extrakt av broccoligroddar innehåller 25 % indole-3-karbinole.
Gurkmeja
Detta gurkmeja-extrakt, standardiserat till 95 % kurkuminoider, är en kraftfull växt som innehåller kurkumin.
Skal från muskatdruvor
Skalen från muskatdruvorna är naturligt rika på resveratrol och ger 40 ggr. större antioxidantaktivitet än andra druvarter.
De har visat sig innehålla höga polyfenolnivåer, som antocyaniner, tanniner, katekiner och ellaginsyra.
Grönt te
Detta eftersökta superlivsmedel är ett kraftpaket till näringskälla och har en hög halt epigallokatekingallat, som har en
mycket kraftig antioxidativ effekt.
Europeiskt blåbär
Dessa handplockade bär är fulla av fytonäringsämnen och har en hög halt av flavonoider, antocyaniner och katekiner.
Alfa-lipon-syra
Denna syra är en universell antioxidant.

Agaricus blezei och maitake
Dessa unika svampar innehåller en hög halt aktiva antioxidanter.
Selenometionin
Detta är en naturligt förekommande aminosyra som innehåller selen som bidrar till att skydda cellerna från
oxidationsbelastning och till normal funktion på immunsystemet.
BioVIA LifeMax™-sammansättning
Tack vare dess noggrant utvalda ingredienser, främjar ASEA:s upphovsskyddade BioVIA™ LifeMax-komplex en aktiv livsstil,
genom att den innehåller ett patenterat granatäppleextrakt, nätmelonextrakt, astragalus och gotu kola-extrakt.

VISSTE DU ATT …?
> LifeMax är en källa till selen vilket bidrar

NÄRINGSÄMNEN

Innehåll per portion (3 kapslar) % NRV *

•

till immunsystemets normala funktion,

Selen

•

till att bibehålla normalt hår och normala naglar, och

•

till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

*NRV = Nutrient Reference Value / näringsreferensvärden i enlighet
med europeiska förordningen om livsmedelsinformation

för mer information
kontakta :

90 µg 164%

Ingredienser: Rispulver (fyllnadsmaterial), Hydroxipropylmetylcellulosa (kapselmaterial), Centella asiatica, Astragalus membranaceus, Druvkärnor, Granatäpple, Gurkmeja, Alfa-liposyra, Grönt te,
Blåbärsextrakt, Bambu Silica (klumpförebyggande medel), Dikalciumfosfat, Maitake, Cordyceps, Agaricus, Reishi, Igelkottstaggsvamp, Malto-dextrin (bulkmedel), Broccolifrön, Melonextrakt,
L-Selenomethionin.
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