SKŁAD

TWÓJ NIEZALEŻNY
KONSULTANT VISION:

KUDZU PUERARIA LOBATA tradycyjnie stosowany
jako naturalny środek przy nadużywaniu alkoholu. Badania potwierdzają fakt, że kudzu hamuje aktywność enzymu rozkładającego alkohol.

Imię i nazwisko:

DZIURAWIEC korzystnie wpływa na pęcherzyk żółciowy
i trawienie tłuszczów oraz nastrój, wspomaga zdrowy sen,
korzystnie wpływa na serce i funkcje psychologiczne.

E-mail:

CHRZAN tradycyjnie stosowany na apetyt.

Telefon:

Kod konsultanta:
Skype:

OSTROPEST PLAMISTY korzystnie wpływa na wątrobę i jej funkcję wydalniczą (w tym w zakresie wydalania
alkoholu i produktów jego rozpadu). Ponadto korzystnie
wpływa na serce.
CYNK, MAGNEZ, WITAMINA B6. Cynk pomaga w
utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz utrzymaniu
równowagi kwasowo – zasadowej. Magnez zmniejsza
uczucie zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu
równowagi elektrolitowej, prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i funkcji psychologicznych. Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych i funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia. Magnez i witamina B6 stymulują wytwarzanie
energii w komórkach, dzięki czemu poprawiają wydolność psychiczną i fizyczną organizmu. Łączne działanie
tych składników wspomaga przemianę materii i posiada
właściwości antystresowe.
WITAMINA С jest silnym przeciwutleniaczem - normalizuje procesy utleniająco-regenerujące, wspomaga metabolizm i tonizująco wspomaga odporność.

Szczegółowe informacje o produktach Vision:
www.vipgroup.net

HeparD
Unikalne podwójne działanie:
łagodzenie objawów kaca i korzystny wpływ na
organy osłabione przez alkohol.
Dzięki zawartym składnikom przy sporadycznym stosowaniu:

Informacje nt. zamawiania produktów Vision
(należy podać kod konsultanta):
Tel: +48 22 5588999
E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com

łagodzi wystąpienie objawów kaca jak na przykład utrudniony sen,
rozdrażnienie, brak apetytu;
wspomaga odtruwające funkcje wątroby.
Dzięki zawartym składnikom przy regularnym stosowaniu:
wspomaga układ nerwowy;
pomaga pokonać osłabienie nastroju i stres – objawy towarzyszące
odstawieniu alkoholu.

www.visionshop.me

Broszura została opracowana do wewnętrznego wykorzystania

Tylko najlepsze.
Tylko z Europy.

POKONAĆ KACA.

STOP DLA KACA!

Problem nadużywania alkoholu dotyczy milionów osób na
całym świecie. Jest on przyczyną złego zdrowia, gorszego
funkcjonowania wątroby, zwiększonej liczby popełnianych
przestępstw i wypadków, rozpadu rodziny, jak również pogorszenia statusu społecznego, złego samopoczucia czy
nawet degradacji osobowości. Czy są jakiekolwiek szanse
na zachowanie zdrowia u osób nadużywających alkoholu?

Unikalne składniki preparatu HeparD zapewniają dwukierunkowe działanie: łagodzą niektóre z objawów kaca i korzystnie
wpływają na organy organizmu osłabione przez alkohol. Jeden
ze składników preparatu – kudzu (opornik łatkowaty) w Chinach
był w czasach starożytnych stosowany w przypadku nadużywania

NASZE REKOMENDACJE
Kto powinien stosować preparat HeparD:

osoby odczuwające pociąg do
alkoholu;

Istnieją sytuacje gdy pijemy dla poprawy nastroju, rozładowania napięcia emocjonalnego czy nabrania pewności
siebie. Nadużywanie alkoholu powoduje kaca przejawiającego się silnym pragnieniem, zmęczeniem, suchością w
ustach, nudnościami, bólem i zawrotami głowy, przygnębieniem, nieprzyjemnymi odczuciami w okolicy serca i pogorszeniem nastroju. Może pojawiać się silne pragnienie
sięgnięcia po alkohol, dreszcze, potliwość.

osoby pragnące ograniczyć
następstwa spożywania alkoholu;

Nowy produkt firmy Vision – HeparD – pomaga uwolnić się
od niektórych następstw nadużywania alkoholu i złagodzić
objawy kaca.

osoby cierpiące na kaca;

alkoholu. Roślina ta jest odmianą gatunku Pueraria. Wyniki współcześnie prowadzonych badań potwierdziły fakt, że kudzu zawiera izoflawony, które hamują aktywność enzymu rozkładającego
alkohol. Naturalne składniki preparatu (dziurawiec) poprawiają
nastrój, który często jest osłabiony po odstawieniu alkoholu. Przy
regularnym stosowaniu preparatu HeparD zawarte w nim biologicznie aktywne substancje zmniejszają występowanie objawów
kaca (np.: zmęczenie). Preparat korzystnie wpływa na serce (dziurawiec), działa korzystnie na mięśnie (magnez) i łagodzi napięcie
emocjonalne (dziurawiec). Przyjmowanie preparatu HeparD
przed spożyciem alkoholu pozwala uniknąć wystąpienia niektórych objawów kaca, takich jak zmęczenie, złe trawienie, rozdrażnienie, brak apetytu itp.
Stosowanie preparatu HeparD w połączeniu z alkoholem nie powoduje skutków ubocznych.

osoby, które odstawiły alkohol – w
celu utrzymania zdrowego trybu
życia;

osoby po zaprzestaniu spożywania
alkoholu.

