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Dr. Chen® MetaBest
תנו לגופכם חיזוק טבעי

במקום להמריץ את חילוף החומרים בעזרת סטרואידים, ממריצים או כימיקלים, 
™MetaBest משתמש ביתרונותיהם של רכיבים טבעיים הכוללים חומצות אמינו חיוניות. 

הריכוז הגבוה של נוגדי החמצון במוצר מסייע במניעת הופעת סממני הזדקנות   
מוקדמת ועוזר לגוף להלחם ברדיקלים חופשיים שיכולים לפגוע בתאים עם התבגרות 
הגוף. ™MetaBest גם תומך בהפיכת נוטריינטים לאנרגיה. קחו ™MetaBest כשאתם 

זקוקים למנת אנרגיה נוספת, ביום ובלילה.

פילוסופיית ההתחדשות
במקום לפתח מוצרים מסיבות שיווקיות או לבחור רכיבים על בסיס אופנה חולפת, 

סאנריידר מבססת את מוצריה על פילוסופיית ההתחדשות המקדמת הזנה וניקוי של 
חמש המערכות המרכזיות בגוף לשם איזון ובריאות מרבית. הנוסחה הבלעדית של 

™MetaBest מכילה ריכוז גבוה של נוגדי חמצון ונוטריינטים התומכים בחילוף חומרים 
בריא וברמות אנרגיה גבוהות.

רכיבים בזרקור
L-Arginine

כאשר חומצת האמינו ארגינין נמצאת בתוך הגוף היא הופכת לחנקן חמצני – 
נוירוטרנסמיטר עוצמתי המסייע בהרפיית כלי הדם ותומך במחזור דם תקין. ארגינין עשוי 

גם לסייע בתמיכה בזרימת דם בריאה בעורקי הלב.
Acetyl-L-Carnitine

 ATP-חומצת אמינו זו תומכת בייצור אנרגיה תאית על ידי סיוע בנשיאת השומן והמרתו ל
)אנרגייה כימית לתא(. היא חשובה לתפקוד הלב והמוח, לתנועת השרירים ולתהליכים 

גופניים נוספים.
Alpha-Lipoic Acid

נוגד חמצון זה חיוני לייצור אנרגיה תאית ומסייע בנטרול הנזק הנגרם על ידי רדיקלים 
חופשיים. הוא גם מפרק פחמימות בכדי להעניק אנרגיה. 

שאלות נפוצות
?MetaBest™ -מי יכול להפיק תועלת מהשימוש ב ש:  

תוסף תזונה טבעי זה מתאים לכל מי שרוצה יותר אנרגיה וחילוף חומרים מהיר   ת:  
ויעיל יותר. הנוסחה האפקטיבית והמהירה, שיוצרה במומחיות הבעלים, לא רק    
נותנת חיזוק לתהליך חילוף החומרים אלא גם מספקת נוגדי חמצון עוצמתיים    

וקלים לספיגה הנלחמים ברדיקלים חופשיים, מסייעים לגוף להמיס חומרים    
רעילים ותומכים במערכת החיסונית.  

מדוע נוגדי החמצון המרוכזים שב- ™MetaBest חשובים? ש:  
ד"ר טאי פו צ'ן: "הגוף שלנו הוא כמו מכונית. אנחנו 'שורפים' מזון כדי לייצר   ת:  
אנרגיה ופולטים 'זיהום' כתוצר לוואי. במכונית, הזיהום יוצא מצינור הפליטה    

)האגזוז(. בגוף שלנו, חלק מהזיהום יוצא אך חלקו נותר בגופינו בצורת     
רדיקלים חופשיים התוקפים את התאים הבריאים כדי לייצב את עצמם וגורמים    

לתופעות של הזדקנות מוקדמת, נזק תאי וחולי. נוגדי חמצון מסייעים לייצוב    
הרדיקלים החופשיים ולמניעת נזק תאי."  

המלצות
3-5 כמוסות בזמן הארוחה ולא יותר מ-7 כמוסות ביום.

דף מוצר

 בעל אישור 
כשרות

בעל אישור 
חלאל

נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

עשוי מרכיבים טבעיים

יתרונות
מספק אנרגיה ממושכת ללא "נפילה"	 
משפר את חילוף החומרים ברמה 	 

התאית
מסייע בהגברת אנרגיה לקראת אימון 	 

ולשיפור התוצאות
תומך במערכת החיסונית בעזרת נוגדי 	 

חמצון מרוכזים


