
Smart Food
Smart Food Vision – to podstawa zdrowego trybu życia oraz zbilansowa-
nego i prawidłowego żywienia. Preparaty D4X są wzmocnione wyjątkow-
ymi składnikami superfood, szlachetną mieszanką najlepszych rodzajów 
miodu oraz innymi efektywnymi składnikami, które oczyszczają organizm i 
dostarczają mu niezastępowalnych substancji odżywczych.

Superfood
Superfood – to naturalny skarb, bogaty w liczne substancje odżywcze; to 
żywność, która syci i oferuje zarazem ogromny potencjał życiodajny. Super-
food doładowuje zasoby organizmu, pozwala utrzymać je na optymalnym 
poziomie dla zdrowia i funkcji życiowych oraz jest bogatym źródłem sub-
stancji odżywczych.

Nanotechnologie
Każdy z preparatów D4X został wyprodukowany przy pomocy nanocząstek – 
liposomów, które zwiększają odporność na działanie soków trawiennych, po-
prawiają przyswajalność składników aktywnych, a tym samym zwiększają ich 
stężenie we krwi i poprawiają skuteczność stosowania produktów z linii D4X. 

Ekskluzywny koktajl miodowy
Preparaty zawierają unikalną kompozycję szlachetnych rodzajów miodów, 
takich jak manuka, gryczany, spadziowy, leśny, rzepakowy, lawendowy, 
słonecznikowy, lipowy i miód z dzwonków. Każda kropla miodu zawiera 
około 70 substancji niezbędnych dla organizmu człowieka.
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Właściwości:

• Przeciwdziała szkodliwemu oddziaływaniu wolnych rodników, 
chroni komórki przed uszkodzeniem

• Pomaga zachować jędrność i elastyczność skóry

• Stymuluje wzrost i produkcję komórek

• Działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie

• Zmniejsza skutki szkodliwego oddziaływania promieni UV

• Wzmacnia układ odpornościowy i chroni przed wirusami oraz 
toksynami

• Poprawia trawienie i przyswajalność witamin

• Przywraca równowagę pomiędzy„złym” i „dobrym” cholesterol-
em w układzie krwionośnym

Skuteczny i smakowity środek do walki z upływem czasu. Prepa-
rat Get Young zawiera substancje odżywcze i ekstrakty roślinne, 
których celem jest zwalczanie procesów starzenia się. Preparat 
zapobiega wystąpieniu zmian związanych z wiekiem, wydłuża 
długość życia, stymuluje regenerację komórek i poprawia ogólne 
samopoczucie.

Superfood jagody acai budują twierdzę ochronną w organizmie, 
która składa się z niemal wszystkich niezbędnych witamin, miner-
ałów i przeciwutleniaczy. 

• Zawierają 10 razy więcej przeciwutleniaczy niż winogrona 

• Wysoka zawartość kwasów omega-6 i omega-9

• Pobudzają popęd płciowy, zwłaszcza u mężczyzn

Skład: miód, ekstrakt z suszonych owoców  acai , ekstrakt z suszonych owoców 
liściokwiatu garbnikowego, ekstrakt z suszonych owoców bzu czarnego, ekstrakt 
z suszonych kwiatów goździkowca korzennego, ekstrakt z suszonego korzenia 
rdestowca w tym resweratrol, lecytyna sojowa, mleczko pszczele.

D4X: Doskonałość jako przeznaczenie!


