Ènaxin tabletter - 90 stk
Ènaxin finnes også som tabletter hvor sammensetningen er identisk med Ènaxin flytende.
Tablettene er enkle å ha med på f.eks. forretningsreise, ferietur eller i det daglige, hvor det
av praktiske årsaker ikke er så lett å bruke
den flytende. For langsiktig oppbygging av
energi, er kombinasjonen av Ènaxin flytende
og tabletter å anbefale. Start med den flytende slik at du hurtig får effekt, deretter kan
du vedlikeholde energinivået med tablettene.
Ènaxin Total med vitaminer og
mineraler - 90 stk
Ènaxin Total inneholder samme energigivende urter som i Ènaxin tabletter, samt full
anbefalt døgndose av de viktigste vitaminer og mineraler.
Ènaxin Total kan med fordel brukes som
familiens daglige vitamintablett. På den
måten dekkes kroppens behov for vitaminer og mineraler, samtidig som de aktive energigivende urtene øker kroppens yteevne
både fysisk og mentalt.
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Ènaxin varianter – ditt valg
Ènaxin finnes i tre varianter: flytende, tabletter og tabletter med vitaminer og mineraler
(Ènaxin Total).

Det er ikke alltid vi føler at vi har
det fysiske og mentale overskuddet vi trenger. Mange har en travel
og hektisk hverdag med jobb, familie og fritidsinteresser, og noen
ganger kan det være vanskelig å
finne overskuddet og energien til å
mestre alt sammen.

ÈNAXIN
Ènaxin er et avansert plantebasert kosttilskudd, som er utviklet for å styrke din fysiske og mentale yteevne – slik at du kan
overkomme mer. Ènaxin inneholder en unik
kombinasjon av de plantebaserte adaptogene* urtene: Schisandra og Rosenrot,
som er kombinert med Damiana, Grønn te
og Maté.
De aktive stoffene i Schisandra og Rosenrot
har det til felles at de ikke bare gir energi
her og nå, de jobber også på en måte som
gjør at kroppens celler påvirkes til selv å produsere energi. På den måten løser de sine
oppgaver bedre, og de står bedre rustet til å
trå til der hvor kroppen har behov for ekstra
hjelp. Kort sagt, - Schisandra og Rosenrot
gir kroppens celler optimale arbeidsbetingelser.
Derfor vil personer som har en urolig nattesøvn pga at de føler seg presset og stresset,
oppleve at de får en roligere og dypere søvn.

Ènaxin flytende - 400 ml
Brukes ved behov for energi ”her og nå”,
samt til oppbyging av kroppens egne
energireserver. Ènaxin flytende smaker
friskt av lakris, og anbefalt døgndose er 25
ml. Ènaxin flytende er ikke tilsatt noen form
for sukker, men er søtet med naturens eget
søtemiddel, - Stevia.
Stevia er en plante, faktisk verdens søteste
plante, som stammer fra Sør-Amerika. Her
har befolkningen i århundrer brukt Stevia
som naturlig søtningsmiddel. Man utvinner
det søte stoffet fra steviaplantens blader,
og i 2011 godkjente EU bruken av steviolglykosid i matvarer.
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Les om Ènaxin tablettene på baksiden.

