LifeWave Lancerer Theta Fuel og Theta Heart!

Har du hørt nyheden? LifeWave er stolte over at annoncere lanceringen af vores to
helt nye banebrydende Theta Nutrition formularer: Theta Fuel og Theta Heart!

Spændingen som vi har følt i de sidste par måneder over at kunne afsløre disse nye
Theta produkter til vores medlemmer og kunder over hele verden har ikke været
mindre end overvældende… og nu kan vi endelig gøre det! LifeWave introducerer
nu officielt disse nye Theta produkter I DAG i Santa Clara Californien, og den første
stop på vores europæiske forårstur i København Danmark. Deltagere ved begge af
disse begvenheder vil få den unikke og eksklusive mulighed for at være de første
folk i verden til at smage og opleve fordelene ved vores nye energidrik Theta Fuel!

I linje med de værdier og standarder som er en del af hele Theta Nutrition linjen, og
som vores succesfulde Theta Mind formular, så smager Theta Heart og Theta Fuel
lækkert, de leverer specifikke sundhedsfordele, og indeholder ingen kunstige
sødestoffer, farver eller konserveringsmidler! Det vigtigste er at når de
kombineres med vores leveringssystem Theta Activate, så vil begge formularer give
resultater som de fleste folk mærker allerede indenfor minutter! Theta
Nutrition beviser virkelig hvad der menes med et gennembrud indenfor sundhed.
Lad os nu blive specifikke!

Theta Nutrition Virker som et to-komponent system
Vores Theta Nutrition teknologi er udviklet som et to-dels system –
ernæringspakkerne og den flydende aktivator. Her følger mere information om
vores produktlinje:
Theta Activate

Et navnebeskyttet leveringssystem indenfor ernæring
som er udviklet til at øge optagelsen af ernæring i
Theta formularerne direkte i cellerne, endnu mere
effektivt end typiske tilskud. Theta Activate hjælper
med hurtige resultater og skal tilføjes til alle Theta
formularer for at få de optimale resultater for dit
helbred.

Alle følgende Theta Nutrition formularer, når de bruges sammen med Theta
Activate vil give resultater som de fleste folk oplever indenfor minutter!!!!

NY!! Theta Fuel

Theta Fuel er en helt ny tilgang til energidrikken! Det er en tilskudsformular som
er udviklet til at bekæmpe træthed på celleniveau uden brug af stimulanser.
Størstedelen af de populære energidrikke indeholder store mængder af koffein som
er kendt for at øge stress ”forbrænde” din adrenalin og få dig til at falde sammen og
føle dig udmattet. Men ikke Theta Fuel! I stedet vil Theta Fuel give din krop alt hvad
den behøver for at øge energien – helt naturligt. Ingen koffein. Ingen stimulanser.
Blot en naturlig boost af naturlig energi som vil få dig til at føle fantastisk, både nu
og senere.

Men ikke blot det, Theta Fuel understøtter også dit generelle helbred med en
bombe af avancerede teknologiske ingredienser. Kun Theta Fuel leverer en
fantastisk formular som inkluderer DMG, AKG, L-Carnitine, B-Complex Vitaminer
og antioxidanter som udvikler energi på en naturlig måde for din krop. Theta Fuel
kommer med en dynamisk naturlig Rød Passionfrugtsmag. Den er også fri for
kunstige sødestoffer, farver og konserveringsmidler.
NY!! Theta Heart

En tilskudsformular som er udviklet til at forbedre og give en almindelig
hjertekar funktion, normale sammentrækninger af hjertet og beskytter
cellerne fra oxidativ stress. Theta Heart arbejder på celleniveau for at sikre en
stærk sundhed til din krops vigtigste organ!

Du kan ikke finde andre tilskud til hjertet som yder vores eksklusive
navnebeskyttede blanding til hjertet. Theta Heart kommer med en naturlig
tropisk Mango smag og indeholder ingen kunstige sødestoffer, farver eller
konserveringsmidler!

Theta Mind

En individuel formular som er udviklet til at forbedre enestående kognitiv
funktion og understøtter fokus, opmærksomhed og hukommelse. Med Theta
Mind er en fantastisk hjernefunktion lige ved fingerspidserne! Denne banebrydende
formular kommer med en forfriskende og dejlig dragon frugt smag. (Kun
tilgængelig i USA)
En Ekstraordinær Forretningsmulighed!
Tilførelsen af Theta Fuel og Theta Heart vil officielt gøre Theta Nutrition til en “linje”
af imponerende produkter. Det skaber også en større og bedre forretningsmulighed
end tidligere! Muligheden for at tilbyde ernæringstilskud som hjælper med at
understøtte din krops to vigtigste organer (hjernen og hjertet), plus en
energidrik som fuldstændig omskriver hvad en energidrik skal være skaber en
forretningsmulighed som ikke findes andre steder. Hver eneste dag er der folk
over hele verden der leder efter måder at forbedre deres helbred på. Der er ikke
noget der er vigtigere! Faktum er, at den globale ernæringsindustri allerede
omsætter omkring $140 billioner årligt, og det er forventet at det vil stige til
omkring $205 billioner i 2017. Hvis du ønsker at opbygge din forretning nu og i
fremtiden, så er nøglen til dette Theta Nutrition!
Fremtiden for Theta Nutrition

LifeWave stopper ikke her! Vi vil fortsætte med at lancere nye Theta produkter i
fremtiden, men vi vil gøre dette i trin i stedet for at udsende alle produkter på
samme tid. Dette vil hjælpe med at gøre forretningsmulighederne uendelige. Hold
øje med en helt ny Theta formular i september 2013! Hold dig opdateret for flere
detaljer indenfor de næste få måneder!
I mellemtiden tag en aktiv rolle i denne revoluation indenfor sundhed og nyd alle de
imponerende fordele som du får med Theta Heart, Theta Fuel, Theta Mind og Theta
Activate!
Disse udtalelser er ikke blevet evalueret af Food and Drug Administration. Dette produkt er ikke
beregnet til at diagnosere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdomme.

