
Az Emóció 7.84 liposzómás 
C- és D3-vitaminnal gazdagított 
élőflórás étrend-kiegészítőben 
három különböző termék 
hatóanyaga összpontosul, 
próbálja ki és tapasztalja meg 
ennek az egyedülálló élőflórás 
vitamin kombinációnak a hatását 
ebben a prémium folyékony 
formulában!

Önnek ajánljuk! Ha úgy érzi, 
hogy szüksége van a szerve-
zetének és emésztőrendszerének 
egy kis támogatásra és fel kell 
töltenie a C- és D3 -vitamin 
szintjét, vagy természetes 
immunerősítést keres. 

Egyszerűen igyon meg 2x25 ml-t 
a folyékony étrend-kiegészítőből 
naponta (ajánlott fogyasztása 
reggel 1x25 ml, este 1x25 ml), 
vagy egy pohár vizet, esetleg 
kedvenc gyümölcslevét is 
hozzáadhatja.

A termék természetes prémium 
összetevőkből készült és 
könnyen illeszkedik bármilyen 
diétás étrendhez, mivel vegán 
és gluténmentes is egyben.

Bármilyen kérdés esetén 
forduljon hozzánk bizalommal, 
az alább feltüntetett 
elérhetőségeinken!

Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
változatos étrendet és az 
egészséges életmódot.

EMÓCIÓ 7.84 ÉLŐFLÓRÁS 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL 
LIPOSZÓMÁS 
C- ÉS D3-VITAMINNAL
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TÁMOGASSA 
TERMÉSZETES 
IMMUNITÁSÁT 
AZ EMÓCIÓ 7.84 
C- ÉS D3-VITAMINNAL! 

• A C-vitamin az immunrendszer 
normális működéséhez, 
valamint a normális 

 kollagénképződéshez

• D3-vitamin az egészséges 
csontozat és normál fogazat 
fenntartásához

• Effektív mikroorganizmusokkal 
a bélflóra  és az anyagcsere-

 folyamatok optimalizálásához

• Prémium kombináció 
folyékony formulában

• Kitűnő felszívódás

• Vegán

AZ ÉLŐFLÓRA HATÁSA 
EGYEDÜLÁLLÓ: 

• Természetes     
módon támogatja 
immunrendszerünket

• Segítik az egyensúly 
fenntartását, stabilizálódását 
az emésztőszervrendszerben

• Erősítik a szervezet 
természetes ellenálló-   
és védekező képességét

• Segítik a szervezet számára 
fontos vitaminok és ásványi 
anyagok felszívódását

• Gátolja a betegségeket kiváltó 
kórokozók terjeszkedését

Ez a folyékony étrend-kiegészítő 
tripla előnyt biztosít Önnek 
a C- és D3-vitamin 
kombinációjával, amelyek 
tökéletes harmóniában 
működnek a benne található 
hasznos mikroorganizmusokkal, 
hogy természetesen növeljék 
szervezete immunitását. 

Mindösszesen napi két korty 
itallal (2x25 ml) 1000 mg 
C-vitamint és 2000 NE (50 µg) 
D3 vitamint tud a szervezetébe 
juttatni, amire minden nap 
szüksége van szervezetének 
egészsége fenntartásához. 

Az Emóció 7.84 különlegessége, 
hogy a benne lévő jótékony 
mikroorganizmusok aktív – nem 
liofilizált – állapotban vannak, 
aminek köszönhetően 
a szervezetbe kerülve azonnal 
ki tudják fejteni kedvező 
hatásukat.


