Tripla magnézium az optimális támogatásért

TIENS FIZZY FORTE
Új - Továbbfejlesztett Formula
Új – Erdei Gyümölcsös Íz
A magnézium három, biológiailag
legjobban hasznosítható formája

A MAI MODERN IDŐKBEN
EGYRE TÖBB ENERGIÁRA VAN
SZÜKSÉGÜNK

Az „Ép testben ép lélek" kifejezés többet takar, mint a testünk
ápolása - általános hangulatunk és közérzetünk javítása.
Az életenergia (Kínában Csi energiának nevezik) a keleti
filozófia szerint az egészségünket befolyásoló alapvető
tényező. Ez létünk forrása, tehát áramlásában történő
bármilyen, akár a legkisebb zavar is negatív hatással lehet
testünk működésére.
Napjainkban, amikor a mai modern ember olyan sok ingernek
van kitéve, mindenáron el kell kerülni az energiahiányt.
Ezért a Fizzy Forte kifejezetten azok számára készült, akik
kiegyensúlyozott életre vágynak.

ENERGIA ÉS
FIZZY FORTE

Napi energiafelhasználásunk függ
életmódunktól, tevékenységeinktől, érzelmi
állapotunktól és táplálkozásunktól.

A Tiens Fizzy Forte speciálisan a
modern életstílust szem előtt
tartva került megalkotásra.
A Fizzy Forte étrendkiegészítő mindennapi
aktivitásaink támogatását célozza.

TIENS FIZZY FORTE

Az új Fizzy Forte 2 további
kémiai formulával gazdagodott,
a termékben lévő magnézium
szervezetünkben történő jobb
hasznosulása érdekében.
A termékben lévő 3 magnézium
fajta:
✓ magnézium karbonát,
✓ magnézium citrát és
✓ magnézium-biszglicinát kelát.

A termék fő összetevője a
magnézium, melyet
további összetevők
gazdagítanak; C-vitamin,
B2- B6 és B12-vitamin.
Mindezek úgy kerültek
összeválogatásra, hogy
közvetlen hatással legyenek
a fáradtság és kimerültség
érzetének csökkentésére.

TIENS FIZZY FORTE
JELLEMZŐI

A szervezet
funkcióira
gyakorolt pozitív
hatásért

3 x hatékonyabb
felszívódás
(mint a korábbi Fizzy)

Könnyen oldódó
pezsgőtabletta

Új összetevők:
L-arginin, L-carnitin &
Szuperoxid Diszmutáz
(SOD)

A testfunkciók
segítője

Összetevők támogatják:

energia-anyagcsere
(C-vitamin, mangán, B2-vitamin,
B6-vitamin, B12-vitamin),

idegrendszer
(C-vitamin, B2-vitamin, B6vitamin, B1-vitamin, B12-vitamin),
megfelelő kollagénképződés
(vitamin C),
egészséges csontok (mangán).

Cékla kivonat

Mg citrát
Mg kelát

Ásványi anyagok

TIENS FIZZY FORTE
AKTÍV ÖSSZETEVŐK
SOD

L-karnitin

Vitaminok

L-arginin

ÚJ ÖSSZETEVŐK:
L-arginin
Az egyik legfontosabb vegyület a
szervezetben, amely befolyásolja
annak teljes működését.
Miért fontos?
Ez az aminosav különleges szerepet játszik az emberi
szervezetben, mivel a nitrogén-oxid (NO) szintézisének
alapját képezi.
A nitrogén-oxid az erek simaizmainak ellazításával
javíthatja azok rugalmasságát és támogatja a megfelelő
véráramlást.

ÚJ ÖSSZETEVŐ:

L-karnitin

Ez egy szerves kémiai vegyület, amelyet
először 1905-ben izomból izoláltak.
Az L-karnitin a májban, a vesékben és
az agyban szintetizálódik két
aminosavból; lizinből és metioninból.
✓ A zsírsavak átalakításához és az ATP (a sejtek
elsődleges energiahordozója) előállításához
kapcsolódik a mitokondriumokban (energia
előállításában és annak elraktározásában
szerepet játszó sejtszervecske).
✓ Részt vesz az elágazó láncú aminosavak (valin,
leucin és izoleucin) felépítésében, amely a glükóz
előállításának alapja.
✓ Számos tanulmány foglalkozik az L-karnitin
bevitel, a megfelelő nitrogén-oxid szintézis és
az erekció (az erek tágulása), valamint a
spermatogenézis (spermiumképződés) közötti
összefüggés kutatásával.

ÚJ ÖSSZETEVŐ:
Szuperoxid Diszmutáz (SOD)

✓ A legfontosabb intracelluláris
méregtelenítő enzim és a sejt
legerősebb antioxidánsa.

✓ A szabadgyökök káros hatásai elleni
védekezés nélkülözhetetlen tényezője.

A sejten belüli megfelelő SOD-szint
döntő fontosságú a sejtek védekezőmechanizmusában és az egész
szervezet immunitásának kiépítésében.

Kinek készítettük a
TIENS
Fizzy Fortét?

Akinek jól jön egy
kis plusz energia a
munkához
A Tiens olyan rendkívüli
terméket hozott létre, amely a
magnézium 3 kémiai formáját
tartalmazza: magnéziumkarbonátot, magnéziumcitrátot és magnéziumbiszglicinát-kelátot.
Úgy kerültek összeállításra,
hogy közvetlen hatással
legyenek a fáradtság és
kimerültség érzésének
csökkentésére.
Több energia több életöröm hozzuk ki a lehető legtöbbet
az életből.

A fizikailag aktív
embereknek
Az egészséggel foglalkozó
szakemberek hangsúlyozzák, hogy
csak testmozgással biztosíthatjuk,
hogy szervezetünk hosszú évekig a
lehető legjobb formában maradjon..
Az Európai Bizottság kifejezetten
hangsúlyozza, hogy az aktív emberek
számára létfontosságú a magnézium
minden sejtünk megfelelő
működéséhez.
A magnézium csökkentheti a
fáradtság és a kimerültség érzését,
hozzájárul az elektrolitok
egyensúlyának fenntartásához és a
megfelelő energia-anyagcseréhez, az
idegrendszer és az izmok megfelelő
működéséhez, segít fenntartani az
egészséges csontokat, és szerepet
játszik a sejtosztódás folyamatában.

Akik szeretnének aktív,
kiegyensúlyozott
életet élni szeretteik
körében
A feszültség, rossz hangulat vagy
alvászavar valószínűleg
mindannyiunkat érintett már
életünk során. A szervezet
megfelelő pszichés működésének
biztosításához nem szabad
megfeledkezni róla, hogy a
szervezetnek alvásra és megfelelő,
kiegyensúlyozott táplálkozásra van
szüksége - ami a mai modern
időkben egyre nehezebben
kivitelezhető.
A Fizzy Forte tartalmazza azokat az
összetevőket, melyek segítségével
tudatosan és holisztikusan
közelíthetünk életvitelünkhöz szervezetünk meg fogja hálálni.

Kávéimádóknak

A kávé ellensége a
kétvegyértékű ásványi
anyagoknak.
Ezért, ha túl sokat fogyasztunk
belőle, az megzavarhatja a
magnézium, a vas vagy a
kalcium felszívódását.
A kávé okozta ásványianyaghiány megelőzése érdekében
kiegyensúlyozott étrendet kell
követnünk és
étrendkiegészítők segítségével
pótolnunk kell a magnéziumot.

Akik
odafigyelnek
izmaikra
A cékla jótékony hatásai jól
ismertek. Ízén kívül magas
vitamin- és ásványianyagtartalma, valamint két kevésbé
ismert elem - cézium és
rubídiumtartalma - jellemzi. A
cékla antociánok és
flavonoidok, betain és kolin
kiváló forrása.
A nyers cékla folsavat
tartalmaz, mely aminosav a
fehérje emésztése során
keletkezik. Támogatja a sejtek
megfelelő növekedését és a
sérült szövetek
regenerálódását.

Akik
szeretnének
tudatosan élni
A Tiens Fizzy Forte-ban
számos értékes összetevőt
találunk, amelyek támogatják
a szervezet működését.

De mi teszi a Tiens Fizzy
Forte-t igazán különlegessé?
Három új, nagyon értékes
összetevőt tartalmaz,
amelyek fontos szerepet
játszanak a szervezetben.
Ezek az összetevők: az
L- arginin, L-karnitin és
kukoricakivonatból stabilizált
szuperoxid-diszmutáz
(SOD).

Miért a Fizzy Forte?

A MAGNÉZIUM
LEGFŐBB
ELŐNYEI

TESTFUNKCIÓK
- hozzájárul a fáradtság és a kimerültség
érzetének csökkentéséhez
- segít fenntartani az elektrolit egyensúlyt
- segít fenntartani az idegrendszer, az
izmok megfelelő működését
- segít fenntartani a csontok és a fogak
egészségét
ANYAGCSERE ÉS TESTI FOLYAMATOK
- hozzájárul a normál energia-anyagcsere
fenntartásához
- hozzájárul a normál fehérjeszintézis
fenntartásához
- szerepet játszik a sejtosztódás
folyamatában
PSZICHOLÓGIAI FUNKCIÓK
- segít fenntartani a normális pszichológiai
funkciókat

A FIZZY FORTE
HASZNÁLATA
Ajánlott napi mennyiség:
1 pezsgőtabletta
Használata:
Oldjuk fel a pezsgőtablettát egy
pohár vízben és ezt követően
fogyasszuk el.

www.tiens.hu

