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GER NY
ENERGI & STYRKA

Ènaxin finns i
hälsofackhandeln
✓ Ger ny energi och styrka
✓ När det ställs speciella krav

Ènaxin flytande finns i 90 ml och 240 ml
samt tabletter 30 st och 60 st.

✓ Ökar prestationsförmågan

Ènaxin finns i hälsofackhandeln.

✓ Ökar välbefinnandet
✓ Snabbverkande
✓ För ökad mental och fysisk
aktivitet

✓ Förbättrar koncentrationen och

SNABB
verkande

Mezina AB, Malmö
Kärleksgatan 2 A
211 45 Malmö
Konsumentkontakt: 040-35 48 50
mail@mezina.se

reaktionsförmågan

www.mezina.com

Ènaxin tar hand om problemet med trötthet och saknaden av energi från olika håll på en gång, samtidigt som
man får en stabil energiförsörjning.
För ökad mental och fysisk aktivitet i ditt privata liv.
Ènaxin används både när du har behov för extra energi
och styrka omgående eller när du behöver ladda kroppens batterier under en längre tid.
Tillfällen då Ènaxin kan vara värdefullt:
· Inför tentor och examen.
· Stressigt på arbetet och privat.
· Dagar då man inte hinner med alla ”måsten”
· Perioder då man känner behov av att ladda med en
energikick.

Tre sätt att
använda Ènaxin
Flaska med 90 ml
Används som minikur. Dosering 15 - 30 ml per dag.

Ènaxin – laddar upp
kroppens batterier

De flesta känner igen situationen från vardagen.
När jobbet, partnern och barnen alla kräver uppmärksamhet – när möten och avtal på arbetet och fritiden nästan
spränger din kalender – för att inte glömma, tvätt, städning
och barnpassning som tar allt mer tid. Kanske känner du
då att du inte har tillräcklig ork för allt?
Nu kan du få mer energi och bli av med tröttheten.
Med Ènaxin får du en 100% naturlig kvalitets produkt till
både kropp och hjärna.

Ger ny energi, styrka och ökad koncentration samt
ökar din vitalitet.
Flaska med 240 ml
Dosering 15 ml dagligen. Ger ny energi, styrka och ökad
koncentration samt ökar din vitalitet.
Tabletter 30 st och 60 st – bibehållande
Används uppbyggande och för att bibehålla effekten.
Dosering 1 tablett dagligen: Ger förnyad energi, styrka
och ökar din vitalitet. Kan med fördel användas för att
bibehålla energin efter en flytande Ènaxinkur.
Ènaxin tabletter innehåller alla viktiga vitaminer och mineraler
som kroppen behöver.

Ènaxin kan användas i alla situationer när du är behov av
snabb energi och för att motverka trötthet.

