
A TESTED
TÁMOGATNI FOG

IGYÁL APEX-T 

EDDZÉL RENDSZERESEN 

TÁPLÁLKOZZ MEGFELELŐEN

LÉGY TÜRELMES

Az étrend-kiegészítő termékek nem pótolják a változatos, kiegyensúlyozott táplálkozást.
Fordítsd figyelmed egy kiegyensúlyozott, változatos táplálkozásra és egy egészséges életstílusra.

Te is szeretnéd a saját Body Booster-ed?

Az APEX-el kapcsolatos további információkért vedd fel a 

kapcsolatot azzal a személlyel, aki ajánlotta neked az 

APEX-et, illetve látogasd meg weboldalunkat!

MENTES:

Ezek amik NEM kerülnek bele a dobozba - 

mesterséges édesítő, ízesítő és szinező anyagok, 

glutén, szója, géntechnológia!

BELESZERETNI:

Nemcsak az fog tetszeni, amit a testeddel csinál, 

hanem az ízébe is bele fogsz szeretni.

vabo-n.com/apex

Nem csak egy kiváló terméket adunk neked 

útravalóként, hanem egy egyszerű 

edzéstervvel és egy kulinárisan vonzó 

táplálkozási koncepcióval is támogatunk 

téged. Mindezt megtalálod 

könyvünkben: 

A VABO-N KONCEPCIÓ

THE BODY OPTIMIZER
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Az APEX előre nem látható lehetőségeket tár eléd a

legjobb önmagadhoz vezető úton! Az APEX a te erős

barátod és a támogatód, aki segít neked elérni 

álmaid alakját! A legkiválóbb minőségű, hatékony 

összetevők támogatnak téged a zsírégetésben,

 az izomépítésben, jót tesznek az izületeidnek, 

növelik a teljesítményedet és egy extra löket energiát 

is adnak. Az APEX - The Body Optimizer a te 

sportos, minden az egyben „all-in one” megoldásod, 

ami valós eredményeket produkál!

Megjegyzések a termék reklámszövegéről, az európai egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet szerint: a fehérjék hozzájárulnak az 
izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához. A C, B1, B2, B6, B12 vitaminok, a niacin, a pantoténsav és a biotin segítik a normális 

energia-anyagcserét. A króm hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához és a makroelemek metabolizmusához. A C-vitamin hozzájárul a 
normális kollagénképződéshez, a csontok normális működéséhez, a normális porcfunkcióhoz és a bőr megfelelő működéséhez. A B2-vitamin, a 

niacin és a biotin segítenek a bőr normális állapotának fenntartásában.

A TESTED

U18 g Kollagénpeptid

7 g vízben oldódó rost

Vérnarancs kivonat   

EGCG-ben gazdag

zöld tea kivonat

Guarana koffein

Krómpikolinát, Szelén        

C + D Vitamin , B-Vitaminok

PROPRO
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A TE APEX KÖZÖSSÉGED

Hagyd magad inspirálni és 
motiválni! Oszd meg az ötleteidet, 
kedvenc receptjeidet és a siker 
történeted az APEX-közösség 
tagjaival, miközben haladsz az 
úton a megálmodott alakod felé.

Közösen könnyebb legyőzni a 
belső kisördögöt!

Hol találsz bennünket?

facebook.com/groups/ 
theapexchallenger
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