
Tài Liệu Giới Thiệu

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

LifePak
(Cân Bằng Thiếu Hụt Dinh Dưỡng)



Tại Sao?

- Bữa ăn hàng ngày khó đảm bảo đầy đủ vi lượng

- Thiếu vitamin và khoáng chất làm chậm sự trao

đổi chất của cơ thể

- Gia tăng dưỡng chất thực vật giúp bảo vệ chống

oxy hóa tốt hơn



Đặc Điểm Nổi Bật Của Sản Phẩm

- Là hỗn hợp đa dinh dưỡng với hơn 40 vi chất

- Cung cấp 14 Vitamin thiết yếu

- Cung cấp 10 khoáng chất thiết yếu

- Đặc biệt: công thức đa dạng dưỡng chất thực vật

có tính chống oxy hóa mạnh: catechins, quercetin, 

naringenin, hesperidin, polyphenols, resveratrol



Lợi Ích Sản Phẩm

- Hỗn hợp đa dinh dưỡng bổ sung vi chất

trong chế độ ăn uống hàng ngày

- Chống lão hóa toàn bộ cấu trúc cơ quan

- Hỗ trợ các chức năng cơ thể

- Bảo vệ sức khỏe

- Duy trì sự trẻ trung linh hoạt của cơ thể
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Theo giấy Xác Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm đã được Bộ Y Tế Việt Nam xác nhận.



Hướng Dẫn Sử Dụng

- Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành

- Hướng dẫn sử dụng: 1 viên / ngày với 240ml nước

- Hạn dùng: Xem trên bao bì

- Khuyến cáo: Không sử dụng nếu dấu niêm phong

an toàn bị mất hoặc rách

Theo giấy Xác Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm đã được Bộ Y Tế Việt Nam xác nhận.



Qui cách 180 viên/ hộp, 60 gói

Giá bán lẻ đề nghị 2.143.000 VND

Sản xuất tại: Hoa Kỳ

Qui Cách & Giá Bán


