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Product Fact Sheet 

Tei-Fu® MetaLite®

עוצמתם הטבעית של נוגדי החמצון
בעזרת ®MetaLite תוכלו להראות יותר טוב ולהרגיש יותר טוב באופן טבעי. מוצר זה 

מבוסס על תערובת סינרגטית של רסברטרול, תמציות תה ירוק ונוגדי חמצון   
מרוכזים  נוספים המנטרלים רדיקלים חופשיים, מקדמים חיוניות ואנרגיה ותומכים  

בעיכוב הזדקנות הגוף. נוסחת המוצר יוצרה במומחיות רבה כדי לתמוך גם ביעילות 
מטבולית ולהפחית בקליטת קלוריות, לקבלת גוף חטוב יותר.

פילוסופיית ההתחדשות
®MetaLite  מיוצר על ידי מומחים, על בסיס פילוסופיית ההתחדשות, ומכיל שילוב 

בלעדי של כמויות מדויקות של נוגדי חמצון המשפר את יתרונותיהם כתומכים בעיכוב 
ההזדקנות ובניקוי הגוף. תוסף תזונה מהפכני זה אינו מכיל תוספות של הורמונים,  

משלשלים או ממריצים - רק רכיבים טבעיים וקלים לספיגה המסייעים לכם להראות 
ולהרגיש צעירים יותר, בבטיחות וביעילות.

רכיבים בזרקור
Resveratrol

על פי מחקרים, נוגד חמצון עוצמתי זה מספק שלל יתרונות בריאותיים לגוף הכוללים 
ירידה במשקל, הגנה מפני רדיקלים חופשיים, עיכוב ההזדקנות ותמיכה במערכת הלב 

וכלי הדם.

קמליה סינית
הפוליפנולים המצויים בקמליה הסינית ומוכרים כקטצ'ינים מסייעים בתהליך הניקוי 

הטבעי של הגוף, סופגים רדיקלים חופשיים מזיקים ומסלקים אותם מהגוף לפני שהם 
עושים נזק.

Garcinia
פרי זה הוא מקור טבעי לחומצה הידרוקסי ציטרית )HCA(, הידועה כמפחיתת תאבון 

ומשפרת את חילוף החומרים. בדרום מזרח אסיה משתמשים ב-Garcinia בבטחה כבר 
מאות שנים כדי להפוך ארוחות למשביעות יותר בבטחה. 

שאלות נפוצות
®MetaLite  מלא בנוגדי חמצון, אבל למה הם חשובים בעצם? ש:  

הגוף שלנו מותקף ללא הרף על ידי רדיקלים חופשיים - מולקולות לא יציבות   ת:  
שנוצרות בגלל זיהום, מתח, ותהליכים גופניים רגילים. רדיקלים חופשיים    

הורסים תאים בריאים ומאיצים את תהליך ההזדקנות. ®MetaLite מספק לגוף    
מגוון של נוגדי חמצון עוצמתיים, הכולל פוליפנולים, ביופלבנואידים,     

רסרבטרול וקטצ'ינים של תה בכדי להגן עליו מפני נזק הרדיקלים החופשיים    
ולתמוך בבריאות התאים. נוגדי חמצון אלה עברו תהליך ריכוז כדי להבטיח    

יעילות מקסימלית.  

המלצות
קחו כמוסה אחת עם הארוחה פעם ביום. לתוצאות מיטביות, אכלו ארוחות מאוזנות 

ודלות שומן והתעמלו במשך 30 דקות ביום. לא מומלץ לנשים בהריון או לנשים מניקות.

נוסחה מבוססת
על מומחיות הבעלים

יצור עצמאי

 מכיל רכיבים טבעיים

יתרונות
נוסחה מרוכזת של נוגדי חמצון 	 

למאבק ברדיקלים חופשיים 
הגורמים להזדקנות מוקדמת

תומך בחיוניות נעורים, אריכות 	 
ימים, וכושר

טבעי, ללא תוספת הורמונים, 	 
משלשלים או ממריצים


