A vida é para se viver
O XALO Ageless num piscar de olhos
Baseado numa ciência revolucionária, O XALO Ageless revitaliza o seu corpo, devolvendo-lhe o seu entusiasmo pela vida. O
XALO Ageless rejuvenesce todo o seu corpo, beneficiando o seu coração, o seu metabolismo, a saúde imunológica e a sua
aparência.

Sinta-se no seu melhor
O XALO Ageless começa imediatamente a trabalhar. Uma mistura única ajuda à saúde cardiovascular e à função cognitiva,
pelo que irá notar um maior entusiasmo, clareza e concentração.
Com o uso continuado, irá disfrutar de benefícios duradouros, incluindo a saúde imunológica, uma melhor saúde da sua pele e
um metabolismo saudável – esta será a sua nova vida com o rejuvenescimento global.

Instruções para utilização
Deite o conteúdo de (1) embalagem em 355 ml de água fria. Agite ou mexa e consuma imediatamente. Tomar uma hora
antes de se deitar.

Ingredientes por embalagem (8,0 g)
Aromas naturais, L-leucina 2,5 g, GABA (Ácido gama-aminobutírico) 1 g, Pó do fruto do mangostão (Garcinia Mangostana)
500 mg, Ácido: ácido cítrico, extrato de Shilajit (Asphaltum) 250 mg, extrato de pele de uva (Vitis vinifera) 200 mg, Extrato de
maçã 40% polifenol (Malus Pumila) 175 mg, agente anti-aglomerante : silicato de cálcio, Cor: beterraba vermelha, Adoçante:
glicosídeos de esteviol, extrato de tribulus terrestris 100 mg, cloreto de potássio 26 mg (CDR 1,3%*), cloreto de sódio (sal), pó
de folha de Aloe vera (Aloe barbadensis) 1 mg.
*CDR: Consumo Diário Recomendado

Destaques dos ingredientes
Shilajit:
• Apoia a função equilibrada do sistema imunitário
• Apoia o metabolismo de gorduras e açúcares
• Ajuda a normalizar o peso do corpo
• Apoia a função mental e cognitiva
• Possui um efeito rejuvenescedor
Tribulus Terrestris:
• Apoia a saúde cardíaca
• Apoia uma pele saudável

Factos do suplemento

Tamanho da dose: 8g
Dose por recipiente: 30
Quantidade por dose

% Valor diário

Caloria

10

1%

Total de carboidratos

3g

3%*

Cálcio

33 mg

3%

Sódio

20 mg

1%

Potássio

25 mg

1%

Leucina

2g

**

Ácido gama-aminobutírico

1g

**

*A percentagem dos valores diários é baseada numa dieta de 2.000 calorias.
**Valor diário não estabelecido.
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