CÔNG NGHỆ CHỐNG LÃO HÓA
VÀ PHỤC HỒI NÉT THANH XUÂN.
CẢM NHẬN HƯƠNG VỊ TRÁI CÂY

THƠM NGON!

Ứng dụng công nghệ chống lão hóa RESERVE™ là kết quả
là sự kết hợp
độc đáo các thành phần tự nhiên gồm các
chất chống oxi hóa, anthocyanins và các axit
béo thiết yếu mang lại khả năng phục hồi giúp tăng
cường sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ lão hóa sớm.
RESERVE™ có vị ngọt tự nhiên và đặc biệt lôi cuốn bởi
mùi vị thơm ngon kỳ lạ. Với công thức sáng chế nhằm
mang lại sự bảo vệ cần thiết cho cơ thể bạn, sản phẩm
dinh dưỡng dạng gel có hương vị thơm ngon này giúp
bạn cảm nhận sự hồi sinh sức sống tuổi xuân cũng như
tăng cường sức khỏe toàn diện.good health.

Các chuyên gia hàng đầu thế giới trong
lĩnh vực dinh dưỡng và y khoa phát hiện ra

của công nghệ khoa học tiến bộ và những nghiên cứu đột phá của
các chuyên gia y khoa hàng đầu thế giới. Thành phần đắt giá trong
sản phẩm RESERVE™, hoạt chất resveratrol, được kết hợp & hỗ trợ
bởi các chất chống oxi hóa mạnh khác chiết xuất từ tự nhiên như dâu
acai, lựu, quả việt quất, nho đen, lô hội, hạt trái nho và trà xanh. Việc
bổ sung các chất chống oxi hóa một cách toàn diện như vậy sẽ giúp
bạn khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng và đem lại nhiều lợi
ích dinh dưỡng quan trọng khác. Hãy bổ sung RESERVE™ vào thói
quen tích cực hàng ngày của bạn và tận hưởng những lợi ích sau:
CÁC CHẤT CHỐNG OXY HÓA GIÚP CHỐNG LẠI SỰ TỔN
THƯƠNG TẾ BÀO & CHỐNG LẠI QUÁ TRÌNH LÃO HÓA SỚM
ANTHOCYANINS HỖ TRỢ CHỨC NĂNG TIM MẠCH
KHỎE MẠNH

rằng nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa sớm là sự tấn

CÁC AXIT BÉO THIẾT YẾU GIÚP TĂNG CƯỜNG
CHỨC NĂNG TIÊU HÓA

công của các gốc tự do lên tế bào trong cơ thể đồng thời

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH

cũng nêu rõ, để chống lại sự tấn công này, chúng ta cần
hấp thụ một lượng lớn các chất chống oxy hóa. Theo các

DUY TRÌ QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT KHỎE MẠNH

nghiên cứu y khoa & các kết quả thử nghiệm lâm sàng,

TĂNG CƯỜNG NĂNG LƯỢNG CHO CƠ THỂ

cách tốt nhất để làm điều này là sử dụng các nguồn thực

HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ & XƯƠNG

phẩm an toàn & các loại thực phẩm bổ sung chất chống

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CAP – E CHỨNG MINH RESERVE™ CÓ
KHẢ NĂNG THÂM NHẬP VÀO CÁC TẾ BÀO SỐNG & BẢO VỆ
CHÚNG KHỎI TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỪ GỐC TỰ DO*

oxy hóa. RESERVE™ là sự bảo vệ tuyệt vời cho cơ thể
khỏi tác hại của các gốc tự do.
RESERVE™ cung cấp lượng lớn resveratrol – một chất
chống oxi hóa tự nhiên tìm thấy nhiều nhất ở vỏ trái nho
đỏ, định dạng ở thể gel sinh học giúp sản phẩm có khả
năng hấp thụ cao hơn & dễ sử dụng hơn.

Sản xuất tại Mỹ phân phối độc quyền bởi JEUNESSE® GLOBAL
650 Douglas Avenue|Altamonte Springs, FL 32714
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

ĐẶC TÍNH:
CÔNG THỨC ĐỘC ĐÁO GIÚP TĂNG
CƯỜNG TRẺ HÓA THÔNG QUA SỰ
KẾT HỢP GIỮA CÁC CHẤT CHỐNG
OXY HÓA, ANTHOCYANINS & CÁC
AXIT BÉO THIẾT YẾU
ĐỊNH DẠNG THỂ GEL SINH HỌC
GIÚP DỄ HẤP THỤ HƠN CÁC
DẠNG ĐÓNG GÓI KHÁC
TRÁI CÂY TƯƠI ĐƯỢC LÀM LẠNH
CỰC NHANH ĐỂ BẢO TOÀN CHẤT
DINH DƯỠNG

HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG &
CARBOHYDRATES Ở MỨC
THẤP, CHỈ CHỨA 13 CALORIES
CÁC THÍ NGHIỆM ĐỘC LẬP
CHỨNG MINH MỖI GÓI
RESERVE™ CÓ CHỨA HƠN
185MG HOẠT CHẤT
RESVERATROL**
ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ
SẢN PHẨM SẠCH

THÀNH PHẦN CHÍNH:
RESVERATROL†
Các nghiên cứu chỉ ra rằng hợp chất chống oxi hóa này có
thể đem lại hàng loạt lợi ích, được coi là một trong số các
công cụ chống lão hóa hiệu quả nhất hiện nay
TRÁI ANH ĐÀO VỎ ĐEN
chứa chất chống oxi hóa tự nhiên với vị ngọt thanh
khiết giúp hỗ trợ duy trì lượng Cholesterol khỏe mạnh
và chống viêm

CHIẾT XUẤT TRÀ XANH
là chất chống oxi hóa có tác dụng tăng cường hệ
miễn dịch trong cơ thể

QUẢ VIỆT QUẤT
vỏ trái việt quất màu xanh sẫm chính là nguồn cung cấp dồi dào
anthocyanins, hợp chất có khả năng chống lại sự suy yếu tế bào trong
cơ thể.

LÔ HỘI
duy trì hàm lượng đường ở mức khỏe
mạnh

CHIẾT XUẤT HẠT NHO ĐỎ
là chất chống oxi hóa hiệu quả
và là nguồn bổ sung dồi dào
vitamin E

TRÁI LỰU

TRÁI NHO ĐEN CỦA MỸ

chứa chất chống oxi hóa tự nhiên có khả năng duy
trì một trái tim khỏe mạnh

CHIẾT XUẤT TRÁI ACAI
nguồn cung cấp chất
chống oxi hóa tự nhiên

nguồn cung cấp vitamin C, giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch và hệ tim
mạch khỏe mạnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
RESERVE™ có thể được sử dụng bất cứ thời điểm nào trong
ngày. Hoặc, bạn có thể dùng 1 gói sản phẩm hai lần mỗi
ngày-gói đầu vào buổi sáng và gói tiếp theo vào buổi tối
LƯU Ý: Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú và những người
chống chỉ định với các thành phần trong sản phẩm nên tham
khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bổ
sung bất kỳ sản phẩm dinh dưỡng nào vào chế độ ăn uống.
Những kết luận trên chưa được đánh giá chính thức bởi cơ quan
kiểm soát chất lượng thực phẩm và dược phẩm. sản phẩm này
không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị và chữa bệnh hay
phòng ngừa bất cứ căn bệnh nào.

CHÚNG TÔI

KHÔI PHỤC NÉT
THANH XUÂN
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