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Veros

DE NATUURLIJKE ENERGIEBRON
Deze supergeconcentreerde kruidenformule is ontworpen om een gezond libido
te bevorderen en de fysieke prestaties te verbeteren. Veros® bevat een deskundig
gekalibreerde mix van voedingsstoffen en zorgt voor hoge energieniveaus, voor
optimale prestaties tijdens het sporten en goede lichamelijke fitheid.
Met Veros® herstel je ook sneller, zodat je vaker aan lichaamsbeweging kunt doen.
Dankzij de speciale formule kan Veros® cmannen ook helpen hun seksuele
prestaties te optimaliseren.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
Veros® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration® en bevat verschillende,
speciaal geselecteerde plantaardige extracten voor fitheid en prestaties. Anders
dan het geval is bij merken van de concurrentie, die vol zitten met synthetische
chemicaliën, is Veros® gemaakt van natuurlijke ingrediënten en zijn er geen
hormonen of stimulerende middelen aan toegevoegd.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
EPIMEDIUM

Dit kruid wordt in de traditionele Chinese geneeskunde al duizenden jaren
gebruikt als afrodisiacum op kruidenbasis om de mannelijke potentie te verhogen.
Een belangrijke stof in dit kruid is icariïne, dat het stikstofoxidegehalte verhoogt en
zo de bloedsomloop ondersteunt voor een gezond lichaam.

PANAX GINSENG-WORTEL

Dit kruid wordt traditioneel gebruikt om het denkvermogen, de concentratie, de
weerstand en het uithoudingsvermogen tijdens het sporten te verbeteren.

FORMULE GEBASEERD
OP DE EXPERTISE VAN
DE EIGENAAR
IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD
GEMAAKT VAN
NATUURRLIJKE
INGREDIËNTEN

GECERTIFICEERD
ALS KOOSJER

VEELGESTELDE VRAGEN

v: Is Veros® alleen voor mannen?
A: Nee. Veros® kan door mannen en vrouwen worden gebruikt voor extra
energie, kracht en weerstand en is met name geschikt voor mensen van
GECERTIFICEERD
ALS halal
boven de 40. Veros® levert ook allerlei andere gezondheidsvoordelen en draagt
bijvoorbeeld bij aan een gezonde bloedsomloop, sterke botten en een mooie huid.

VOORDELEN
• bevordert de vitaliteit en het
uithoudingsvermogen

AANBEVELING
Voor het sporten: Neem 10-15 minuten voor het sporten 1-2 capsules voor extra
energie en uithoudingsvermogen.
Na het sporten: Neem binnen 30-45 minuten na het sporten 1-2 capsules (met eten)
zodat het lichaam sneller herstelt. Neem voor de seksuele activiteit 1-2 capsules
voor betere prestaties.

• draagt bij aan een gezonde
bloedsomloop, sterke botten en
een mooie huid
• versnelt het herstel na het
sporten
• bevat kruiden die traditioneel
worden gebruikt voor een
gezond libido
• zorgt bij zowel mannen als
vrouwen voor meer energie,
kracht en weerstand
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