Y-SPAN

LÀM SAO ĐỂ SỐNG TRẺ ?
Cơ thể của chúng ta thật là kỳ diệu. Nó tự nhiên học, phát triển và
tự sửa chữa. Và tự nhiên nó thiết kế để sống trẻ.
Cho dù chúng ta già đi, tất cả chúng ta đều muốn cơ thể và tinh
thần vẫn tiếp tục có cảm giác trẻ trung và lành mạnh. Điều chính
yếu là cho cơ thể điều gì mà nó cần để nó có thể tiếp tục làm công
việc mà nó được thiết kế ra —sống trẻ
Giới thiệu ageLOC Y-Span một bổ sung lão hoá tiên tiến của Nu
Skin.Sản phẩm cách mạng này giúp tiếp sức lại cho cơ chế chống lão
hoá và xúc tiến nhịp cầu tươi trẻ của bạn— kéo dài những năm
tháng để tận hưởng cuộc sống năng động, đầy năng lượng và
lành mạnh .
ageLOC Y-Span—là sức mạnh xác định tuổi của bạn

GIÀ MỘT CÁCH TRẺ TRUNG
Sức mạnh trong ageLOC Y-Span là những thành phần nguyên liệu của nó .
Chúng tôi rất thận trọng lựa chọn nguyên liệu cho xứng với lợi ích đặt trưng
và khả năng tác động tuyệt đối của nó đến biểu hiện Gen. Kết quả: là một
công thức được khám phá để giúp chúng ta già một cách trẻ trung.
NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

• Chống lão hoá tiên tiến chưa từng có của chúng tôi
• C
 ung cấp một hình ảnh rộng lớn lợi ích dinh dưỡng và tập trung khả
năng phòng chống bẩm sinh và nguồn của nó
• B
 ao gồm một hỗn hợp các chất dinh dưỡng không
có sẵn ngay cả ở những bữa ăn lành mạnh
• T
 ác động một cách tích cực đến gen để hỗ trợ cơ
chế chống lão hóa lành mạnh
Những tuyên bố này chưa có định giá bởi Cơ quan Thực phẩm và Thuốc. Sản
phẩm này không dụng ý để chẩn bịnh, trị liệu, điều trị hay ngăn ngừa bất kỳ
bệnh gì.

Thời gian mua hàng có giới hạn LTO sẽ diễn ra vào ngày
12 tháng 11 năm 2015. Chính thức ra mắt vào mùa xuân
năm 2016.

