
Päivittäistä ravintoa  
& painonhallintaa
Herkullinen NEOLIFESHAKE vie sinut päämäärääsi!

 NEOLIFEN AINUTLAATUISET  
 OMINAISUUDET  
•  Protogard – prosessi – suojaa 

aminohappoja, maksimoi 
ravintoarvon

•  Aineenvaihdunnallisesti 
tasapainoinen – proteiineja, 
hiilihydraatteja ja rasvaa 
ihanteellisessa suhteessa

•  26 välttämätöntä vitamiinia ja 
kivennäisainetta

•  Helppokäyttöinen – sekoittuu 
helposti veteen tai maitoon

Kätevät kerta-
annokset menevään 
painonhallintaan!

 NEOLIFESHAKE 
•  Runsas proteiinin lähde, 18 g per annos
•  5 g täyttävää kuitua
•   Biologisesti kattava, sisältää kaikki 22 aminohappoa mukaan  

lukien 9 välttämätöntä
•  Tieteellisesti edistyksellinen sekoitus muodostaa  

korkealaatuisen aminohappoprofiilin
•  Perustuu GR2 Control -teknologiaan 
•   Korkeat PDCAAS-pisteet (proteiinin laatupisteet) 
•   Ei lisätty keinotekoisia väriaineita, makeutus- eikä säilöntäaineita
•  Vain 160 kilokaloria – noin 245 kilokaloria annoksessa 

rasvattomaan maitoon sekoitettuna

Saatavana kolme herkullista makua!
Til.nro 912–Creamy Vanilla 15 annospussia/laatikko
Til.nro 913–Rich Chocolate 15 annospussia/laatikko
Til.nro 914–Berries n’ Cream 15 annospussia/laatikko

Perustuu GR2 (Glycemic Response) 
Control -teknologiaan. 

Johtavaa tiedettä soluravitsemuksesta 
jokapäiväiseen ravintoon ja painonhallintaan. 

UUSI  
TUOTE!



Luonnollinen yrttiteesekoitus!
Tarvitsetko nopeasti lisää elinvoimaa? NEOLIFETEA antaa sinulle nopeaa ja turvallista piristystä.

Tarvitsetko nopeasti lisää 
elinvoimaa? NeoLifeTea antaa 
sinulle nopeaa ja turvallista 
piristystä. Ainutlaatuiset 
ainesosamme edistävät 
välitöntä elinvoimaa. Käytä 
yksittäisenä tuotteena 
tai osana NeoLife 
-painonhallintaohjelmaa.

Nauti tätä täysin luonnollista 
teesekoitusta koska tahansa!

TEE-SEKOITUS

HUOLELLA 
VALITTUJA 
YRTTEJÄ

LUONNOLLISESTI 
MAUSTETTU JA 
MAKEUTETTU

•  Herkullista, virkistävää ja tehokasta
•  Makeutettu luonnollisesti hunajalla ja sisältää vain 5 kilokaloria per annos
•  Sekoittuu heti veteen. Nauti kuumana tai kylmänä
•  Tukee kehoasi yksittäisenä tuotteena tai osana painonhallintaohjelmaa
•  Helppokäyttöisiä mukana kuljetettavia tikkuja
•  Ei lisättyjä keinotekoisia väriaineita, aromeja, makeutus- eikä 

säilöntäaineita           
Til.nro 920 • 15 tikkua (30 annosta)  
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 NEOLIFETEA

Nauti tätä herkullista 
ja täysin luonnollista 
teesekoitusta milloin 
tahansa!

Til.nro Määrä TUOTE Suositeltu myyn-
tihinta sis. ALV*

920 15 NeoLifeTea 33,90€

912 15 NeoLifeShake – Creamy Vanilla 61,40€

913 15 NeoLifeShake – Rich Chocolate 61,40€

914 15 NeoLifeShake – Berries n’ Cream 61,40€

UUSI  
TUOTE!

* hinta/kpl


