Frigor din kropp
FÖR NY ENERGI OCH BÄTTRE VÄLMÅENDE
Vår exceptionella produkt kombinerar två naturunder som
växer i extremförhållande på olika håll i världen: nonifrukten
och lingonet. Forskning visar att aminosyrasammansättningen
i noni och lingon kompletterar varandra på ett unikt sätt,
vilket ytterligare förbättrar produktens effektivitet.

Boosters ravaror
NONIFRUKT
Noni har redan i tusentals år ansetts vara den forna
polynesiska kulturens viktigaste hälsofrämjande
växt. Noniträd pressar sina rötter djupt ner
i lavan och får på så sätt i sig ett brett spektrum
av mineraler. I våra produkter används endast
handplockade nonifrukter direkt från träden.

Nonif rukten

minskar trötthet och upprätthåller prestanda. I tillägg
främjar den mental och
fysisk prestanda.

Lingon
hjälper att upprätthålla den
naturliga motståndskraften
och att skydda celler från
oxidativ stress.

LINGON
Lingonet är redan i sig ett superbär, men kombinerat
med nonifruktens eﬀekter är det rentav oslagbart!
Det växer i naturens hårda förhållanden och
samlar på så sätt i sig en massa energi och kraft.
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NONIFRUKT OCH LINGON
Kosttillskott / 60 stk / 35 g

Ingredienser:
Nonifruktpulver, lingonpulver, klumpförebyggandemedel (magnesium stearate), rismjöl.

Rekommenderad daglig dos:
2 kapslar med vatten. Innehåller 600 mg
av nonifruktpulver och 200 mg av lingonpulver.
Den rekommenderade dagliga dosen för inte överskridas.
Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en
varierad och balanserad kost eller sunda levnadsvanor.
Produkten skall förvaras utom räckhåll för små barn.
Förvaras svalt.
Ursprungsland: Nya Zeeland
Nonifruktens ursprungsland är Fiji.
Lingonets ursprungsland är Finland.
Tillverkad för: Arctic Nutrition
Kauppakulma, 49400 Hamina, FINLAND,
Tel. +358 (0)5 229 6777, www.arcticnutrition.com

Arctics kvalitetsgaranti
DIREKT FRÅN NATUREN
Vi använder naturens egna
råvaror som bär och frukter.

ENDAST DE VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast
råvarornas mest näringsrika ämnen.

TOPPTEKNOLOGI
Vi skyddar råvarorna under produktionen för att
bibehålla livskraften för känsliga näringsämnen.

KVALITETSGARANTI
Vi tillverkar våra produkter i enlighet med
internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder.

