BEND

FLEXIBIL ITY REDISCOVERE D

TM

ONDERSTEUNEN.
BOUWEN.
HERHALEN.

WE VERDIENEN HET ALLEMAAL
OM ONS JONG TE VOELEN. OM TE
BEWEGEN ZOALS WE GEWEND
WAREN:
ZONDER PIJN, MET SOEPELHEID, OP
PIEKNIVEAU.

Helaas kunnen leeftijd, voedingspatroon,
genetica en factoren buiten ons om
ervoor zorgen dat de prestaties van ons
lichaam afnemen. Dit kan pijn, zwellingen
en zwakheid tot gevolg hebben. Bend’s
krachtige infusie van voedingstoffen
uit zaden voedt het lichaam en zijn
gewrichten, hetgeen zich kan uiten in:

KRACHTIGE, GEZONDE GEWRICHTEN

ONDERSTEUNING VAN GROEI KRAAKBEEN

AFNAME ONTSTEKINGEN

STERKERE BOTTEN

GEZONDE GENSIGNALERING

* Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de FDA (Food and Drug
Administration). Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling,
genezing of voorkoming van ziekten.

D O O R D E N AT U U R
GECREËERD.
DOOR DE WETENSCHAP
VORMGEGEVEN.

WE BEGINNEN BIJ EEN ZAADJE.
Het is hoe de natuur begint. Het is hoe
het leven wordt bestendigd. Elk zaadje
bevat in zich het antioxidant-equivalent
van 8-10 porties fruit en groenten.
Stel je eens voor wat er nog meer in zit.

DE WETENSCHAP NEEMT HET OVER
Onze Wetenschappelijke Adviesraad
heeft zorgvuldig zaden en andere
natuurlijke ingrediënten gekozen die
de kracht hebben om problemen en
ongemakken met je gewrichten aan te
pakken.

JE ERVAART DE VOORDELEN

GGO-VRIJ
De ingrediënten van Rain zijn nooit
gemodificeerd of gemanipuleerd. We
gebruiken geen schadelijke pesticiden
of enige andere vorm van natuur
veranderende processen. Dus het
goede dat we oogsten, is het goede dat
je consumeert.

KOUD GEPERST
Net als de gezondste sappen,
persen we onze zaden met een
koudperstechniek om de delicate
voedingsstoffen te bewaren
die in elk zaadje gevonden wordt.
Dat maakt onze producten krachtiger,
zuiverder en door het lichaam
opneembaar.

INGREDIËNTEN

ZWARTE KOMIJNZAADOLIE
Bekend om zijn gezonde eigenschappen,
evenals zijn rijke antioxidantprofiel, is zwarte
komijnzaadolie één van de meest krachtige en
belangrijke ingrediënten in Bend.

LIJNZAAD
Bevat essentiële vetzuren en een krachtig
antioxidantenprofiel die je lichaam geven wat
het nodig heeft om gezonde gewrichten te
ondersteunen en lichte spierpijn te verminderen.

GLUCOSAMINESULFAAT
Een natuurlijke verbinding die de vorming van
kraakbeen ondersteunt, waardoor gewrichten
gezond en jeugdig blijven.

CURCUMINE
Een zeer oud kruid dat uitgebreid is bestudeerd
in de moderne wetenschap vanwege zijn
gezonde voordelen. Het werkt met je lichaam
samen om een gezonde gewrichtsfunctie te
ondersteunen.

VOORDELEN
Een hoger activeitsniveau omdat je
gewrichten jonger voelen
Sneller herstel voor een meer contant
prestatievermogen
Heropbouw kraakbeen, voor gezondere
gewrichten
Bestrijdt oxidatie om je cellen te helpen
jonger te blijven

KENMERKEN
Ondersteunt gezonde gensignalering
Veganistisch | GGO-vrij | Glutenvrij
Krachtig antioxidantprofiel
Handig, 30 ml, drinkbaar

C O N TA C T I N F O R M AT I E :

NETHERLANDS
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