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דף מוצר

Metabalance 44®

יתרונות
עתיר בויטמינים ובמינרלים חשובים	 
נוסחה ייחודית לספיגה מרבית	 
מחזק את הגוף בעזרת תמציות 	 

צמחים מרוכזות ביותר

המולטי ויטמין הטבעי היומי שלכם
אזנו את התזונה שלכם Metabalance® 44 בכל יום. כמוסות אלה יוצרו מתערובת 

סינרגטית של רכיבים צמחיים, ויטמינים, ומינרלים שנועדה לאפשר ספיגה קלה ולספק את 
מירב היתרונות התזונתיים. המוצר מכיל ויטמין A ,C ,D, את כל ויטמיני B, סידן, מגנזיום, 

אבץ, סלניום, נחושת, מנגן וכרום.

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של מטאבלנס 44 מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות – האמונה שעלינו להזין 

ולנקות את הגוף בעזרת התזונה הטובה ביותר כדי להגיע לאיזון ולבריאות מרבית.  
מטאבלנס 44 מיוצר ממזונות, לא מכימיקלים, כך שהגוף יוכל לזהות את הרכיבים  

והחומרים המזינים ולספוג את כל יתרונותיהם.

רכיבים בזרקור
אלפלפא )אספסת(

  K4-ו A ,C ,E סייען עיכול זה אינו רק עתיר בסידן, אשלגן, זרחן וברזל הוא גם מכיל ויטמין
ומסייע לגוף לספוג נוטריינטים.

פולן דבורים
נחשב לאחד המזונות המזינים ביותר שבטבע ומכיל ויטמינים, מינרלים, פחמימות, ליפידים, 

וחלבון. מגוון הנוטריינטים שבפולן הדבורים הופך אותו למקור אנרגיה טבעי מצוין.

פטרוזיליה
צמח תבלין מזרח תכוני זה עתיר בויטמיני K ,B12 ,C ו-A. הוא מסייע למערכת החיסונית 

ולמערכת העצבים, מקדם את חוסן העצמות ומשתן. הוא גם מרגיע קשיי עיכול ומכיל 
חומצה פולית העשויה לסייע בשמירה על סדירות לחץ הדם. 

סובין אורז
סובין אורז מספק יתרונות בריאותיים מגוונים הודות לנוגדי החמצון, ויטמיני E ו-B וחומצות 
השומן החיוניות שהוא מכיל. סובין אורז גם משמש כמקור טבעי לפיטוסטרולים התומכים 

בשליטה ברמות הסוכר בדם, בבריאות הערמונית ובמטבוליזם של הכולסטרול.

פקעות ורדים
בשל ריכוז הויטמין C הגבוה בהן, פקעות הורדים מספקות תמיכה מצוינת למערכת  

החיסונית.

שאלות נפוצות
למה כדאי לי לקחת מולטי ויטמין? ש:  

ת:  גם אם בדרך כלל אתם אוכלים מזון בריא, מולטי ויטמין יכול להוסיף לתזונה   
שלכם את הניוטריינטים הנדרשים למילוי הפערים התזונתיים.  

המלצות
שתי כמוסות ג'ל רכות בזמן הארוחה.

נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמאי

מכיל רכיבים טבעיים


