
LÉGY MEGÁLLÍTHATATLAN!

CSÖKKENTI AZ
OXIDÁCIÓS
 STRESSZT

• 12 féle Vitamin
• Ásványi anyagok & 

Nyomelemek
• Mangosztán

• Acerola
• Aloe Vera
• Rezveratrol 
• Inosit

• 80 mg Guarana

koffein

• Taurin
• Cholin

NÖVELD MEG AZ ENERGIÁD ÉS VÁLJ EGÉSZSÉGESSÉ!

ERŐT ADÓ HATÓANYAGOK



VEGÁN:  
Vegetáriánusok és vegánok is 

örülhetnek – a VABO-N FIERCE
vegán hitelesítéssel is rendelkezik.

MENTES:  
Ami nálunk biztosan NEM kerül az 

üvegekbe – szinező anyagok, 
mesterséges édesítők, mesterséges 

ízesítők, glutén, sója, 
géntechnológia.

BELESZERETNI:  
Az egészség még sohasem ízlett 

ilyen jól, még sohasem volt ennyire 
egyszerű és még sohasem volt 

ilyen szórakoztató!

A „VABO-N formulát 
tartalmaz” pecsét 
garantálja neked, hogy 
minden egyes adagban a 
12 féle vitamin, az ásványi 
anyagok, a mangosztán, 
az aloe vera, az acerola 
és a rezveratrol értékes 
keverékét kapod.

vabo-n.com/fierce

Megjegyzések a termék reklámszövegéről, az európai egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet szerint: például a Vitamin A, C és D valamint a cink segítik az 
imunrendszer normális működését. A cink elősegíti a bőr és a haj normális állapotának fenntartását, normalizálja a szénhidrát-, a makrotápanyag- és zsíranyagcsere 

folyamatokat. Ezenkívül a cink védi a sejtjeinket az oxidációs stressz hatásaitól.  A D Vitamin segíti a csontok és fogazat normális állapotának fenntartását. Az A vitamin 
és a cink erősíti a látást. A Niacin csökkenti a fáradékonyságot, támogatja az idegrendszer és az energiaanyagcsere normális működését. A Thiamin normalizálja a szív 
működésének funkcióit. A Cholin segíti a máj normális működését. A Guarana segíti a mentális jólétet és a figyelem fenntartásának képességét. A Koffein hozzájárul a 

koncentrációs képesség javításához.

TÖBBET AKARSZ
AZ ÉLETTŐL?

Energia & Vitalitás

Konzentrációs képesség & 

Figyelem

Mentális jóllét

Erős idegrendszer 

Immunrendszer

Lelassult öregedési folyamatok

Máj és Szívfunkciók

Energia és Zsíranyagcsere

Bőr & Haj

Csontok & Fogak

Látás

Sejtvédelem

Stb...

Az étrend-kiegészítő termékek nem pótolják a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozást és az egészséges 
életmódot. Figyelj oda, hogy a táplálkozásod kiegyensúlyozott és változatos, életmódod egészséges legyen.

A FIERCE SOK TERÜLETEN KÉPES 
EBBEN TÁMOGATNI TÉGED
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