Gewoon proeven!
Daily Lift ™ van WIN Worldwide

Mixed Berry & Cool Mint Daily Lift ™ van WIN Worldwide
Verzorg uw lichaam goed
Waarom is het, dat de eenvoudigste dingen in het leven soms de moeilijkste dingen zijn om te
doen?
Wil je ook gezond zijn. Wij weten allemaal dat het nodig is om beter te eten als we ons beter
willen voelen. En toch zijn er zo veel dingen die in de weg staan als het gaat om vanuit het
voedingsoogpunt recht te doen aan ons lichaam.
Wij allen weten dat het nodig is om te beter te eten als we ons beter willen te voelen.
Het goede nieuws is — dingen zijn echt eenvoudig. Nu is er geen excuus om niet gezond te
eten met Daily Lift ™ heft u dit op.
Wat Is Daily Lift™?
Nou, dat is echt gemakkelijk. Daily Lift ™ is een revolutionaire mix drankje met 59
superfood ingrediënten die u voorziet van de kracht van antioxidanten van 16-plus porties
biologische en natuurlijke vruchten en groenten.* het heeft geen MSG, geen GGO's, geen
kunstmatige ingrediënten, geen tarwe en geen zuivel. En het heeft zelfs glutenvrije en sojavrije opties. Het komt in de munt en berry smaken.

Daily Lift™ — Mix it. Freeze it. Shake it. Sip it. Dip it. Spread it. Blend it. Taste it.
U kunt het mengen, bevriezen, schudden, dippen, dompelen, uitspreiden, mixen, noem maar
op. U kunt het toevoegen aan water, yoghurt, koolzuurhoudend water, shakes, , alles wat je
maar wilt voor een "gezonde boost"!
Het beste nieuws van alles is dat Daily Lift ™ u een lift omhoog geeft en uit ongezonde
eetgewoonten haalt, door het opheffen van de meest voorkomende excuses om juist niet de
goede voeding te eten!
1. Gezond eten is lastig.
Niemand wil naar de winkel gaan elke dag om verse producten te kopen. Met Daily Lift ™,
krijg je de kracht van de antioxidant van 16-plus porties groenten en fruit en alles wat je hoeft
te doen is het op te scheppen en een lift te krijgen! *
2. Gezond eten is duur.
Het kopen van de hoeveelheid groenten en fruit die ons lichaam nodig heeft is prijzig. Maar
de Daily Lift ™ kost slechts €2,00 per dag. Zelfs de beste shopper doet het niet beter dan wat
er in de schappen geproduceerd is.
3. Gezond eten smaakt niet goed.
De gezondste voeding zijn voor ons zelden de lekkerste.. Maar Daily Lift ™ heeft ook daar
een oplossing voor— twee smaken: cool mint en mixed berry. Iedereen die het probeert is het
ermee eens het is zowel lekker als gezond.
4. Gezond eten is saai.
De zelfde gezonde opties eten opnieuw en opnieuw is genoeg om iedereen in slaap te krijgen.
Daarom heb je met Daily Lift ™ zo veel plezier. U kunt het toevoegen aan bijna van alles en
nog wat en krijg een een boost elke keer opnieuw!
5. Gezond eten is moeilijk.
Voorbereiden van verse groenten en fruit is genoeg waar niet iedereen aan zich wil storen.
Zo niet met Daily Lift ™. Gewoon opscheppen en mengen en — viola! — een heerlijke stap
dichter bij een gezonder leven!

Cool Mint & Mixed Berry Daily Lift™ Zakken
Opvullen van de gaten
Dagelijkse Lift ™ is perfect voor het invullen van de nutritionele gaten in onze drukke,
dagelijks leven.* Het is geweldig voor de familie, zelfs de notoire kieskeurige eters die alles
willen eten behalve wat gezond is, omdat het geweldig smaakt en alkalische voedingsstoffen
bevat als tegenwicht voor je lichamelijke pH levels.*
Mensen die Daily Lift ™ geprobeerd hebben, zeggen dat ze een duidelijke boost gemerkt
hebben in energie en geestelijke focus.* Sommige zeggen zelfs minder te hunkeren naar
snoep en mooiere huid te hebben.* met andere woorden, dagelijkse Lift ™ kan u een lift
geven voor uw algehele welzijn en er is niemand in de wereld die dat niet zou willen.*
Daily Lift ™ kan uw algehele welzijn een lift geven en er is niemand in de wereld die niet
zou willen.*
Dus waar wacht je nog op? De tijd is gekomen om op te liften!

