
Mantra
Energija B12

Maistinių medžiagų derinys, specialiai sukurtas psichinei ir � zinei 
veiklai pagerinti.
Vartojant šį papildą suaktyvės

 > Veikla
 > Koncentracija
 > Gyvybingumas
 > Psichinių ir � zinių veiklų atstatymas

Jūsų energijos  pagyvėjimas!
Darbui, sportui ir kiekvienai dienai!

iš gamtos

iš gamtos



Tapkite energingesni kasdien, dirbant ir sportuojant!

Padidinkite savo energiją, padedant ypatingam maistinių medžiagų/ augalų 
deriniui. Vartojant šį papildą suaktyvės:
   > Veikla > Koncentracija > Gyvybingumas > Psichinių ir � zinių 
veiklų atstatymas  
Sudėtyje:
> Ženšenio ekstraktas 6:1 400 mg*
> Katuaba žievės milteliai 300 mg*
> Matės milteliai 200 mg*
> Kofeinas 100 mg*
> Vitaminas B6 (1,4 mg*), folio rūgštis (200 μg*), vitaminas B12 (20 μg*)

   (* paros dozė)

Ar jaučiatės visiškai išsisėmę, pavargę, išsekę ir nemotyvuoti?
Tada papildykite savo energijos atsargas ir jausitės puikiai visą dieną! Ypač 
ypatingomis aplinkybėmis, pvz., stresiniu laikotarpiu arba esant fi ziniam 
ir psichiniam nuovargiui, tikslinga vartoti  specialiai sukurtą maistingųjų 
medžiagų derinį energijai palaikyti.
Sudėtyje:

> Aukštos kokybės ženšenis yra žinomas kaip vaistinis augalas ir itin reko-
menduojamas bei reguliariai naudojamas. Ženšenis ypač tinka:

> ilgalaikiam nuovargiui ir silpnumui šalinti 
> koncentracijai ir našumui didinti
> fi zinei veiklai atkurti

> Katuaba preparatai tradiciškai naudojami Brazilijoje, siekiant palaikyti 
gyvybingumą, mažinti nervinį stresą, miego sutrikimus ir išsekimą.

> Matės preparatai tradiciškai naudojami Argentinoje, siekiant palaikyti 
bendrą aktyvumą. Jie taip pat turi teigiamą poveikį nervams, raumenims, 
metabolizmui ir miegui.

> Papildomai vartojant kofeiną, vitaminą B6, folio rūgštį ir vitaminą B6

palaikomos gyvybinės funkcijos.

Kodėl turėtumėte vartoti Mantra Energija B12 papildus?
> Tai stiprus poveikis dėka unikalaus ženšenio, matės, katuabos žievės, taip 

pat kofeino ir vitaminų B grupės derinio
> padeda sumažinti nuovargį ir išsekimą
> prisideda prie normalios psichologinės funkcijos palaikymo
> prisideda prie normalios medžiagų apykaitos palaikymo
> prisideda prie normalaus nervų sistemos funkcionavimo
> prisideda prie normalios imuninės sistemos funkcijos

Mantra Energija B12
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės   .............................................................  30 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
po 2 kapsules ryte

Ar turite papildomų klausimų? 
T ada prašome susisiekti su mumis.
Mums bus malonu jums padėti!

Daugiau informacijos apie 
MantraPharm maisto papildus ir jų 
užsakymą galite rasti čia:
www.mantrapharm.lt

Mūsų kontaktai:
info@mantrapharm.lt
Tel. +370 625 64404


