AGEL VOOR UW GEZONDHEID
Agel HRT
Een gezond en goed functionerend hart is de basis voor
een goede gezondheid. Door unieke mix van
voedingstoffen is Agel HRT uitermate geschikt om een
gezond hart te bereiken.
Feiten over HRT
Deze speciaal ontworpen gel beschermt en onderhoudt uw hart. In combinatie met een
gezond dieet en voldoende beweging draagt HRT bij aan normale gezonde cholesterolgehaltes. HRT bevat speciale antioxidanten en andere voedingstoffen bevat waarvan bekend
is dat deze specifiek bijdragen aan een goede conditie en fitness van je hart. Zo zorgt taurine
voor het onderhoud van je hart en levert carnitine energie aan je hart. Daarnaast bevat HRT
het co-enzym Q10, een in de natuur voorkomende stof die een centrale rol speelt bij de
energieproductie in cellen. Het co-enzym Q10 is absoluut noodzakelijk om cellen, weefsels en
inwendige organen zoals het hart optimaal te laten functioneren.

Voor wie en wanneer?
Iedereen - elke dag! Je hart is één van de belangrijkste organen. Zowel jongeren en ouderen
zouden daarom elke dag een HRT gelpakketje moeten nemen en dat kan op ieder moment
van de dag.

Agel OHM
OHM is een heerlijk smakende mix van energieleverende
kruiden waaronder Taurine, D-Ribose, en complex Bvitaminen. Haar doel is om een gezonde hoeveelheid energie
ter beschikking te hebben waar zowel lichaam als geest van
kunnen profiteren. Instant energie om optimaal fysiek en
mentaal te presteren.

Voor wie en wanneer?
OHM wordt aanbevolen aan gezonde volwassenen, tieners, en atleten. Consumeer OHM
tijdens de ochtend of middag (wanneer je 's nachts slaapt). Gebruik 1 OHM sachet per dag.

Tenslotte:
Bijzonder handig!
De gels van Agel pak je gemakkelijk, je stopt ze gemakkelijk in je zak, handtas,
handschoenenkastje, en via een eenvoudige ‘grip-rip-and-sip’(pak-scheur-drink-op) neem je
ze in. De gels zien er cool uit. Je vergeet nooit meer je supplementen te nemen.

Nog meer produkten!
Agel heeft nog veel meer gezonde gels! Wilt u meer weten? Stuur dan een mailtje met uw
vragen naar Hendri van de Kamp: hendrivandekamp@hotmail.com

