174 DOS MELHORES
INGREDIENTES
PROVENIENTES DA
NATUREZA

Trévo bate todos os recordes do poder antioxidante.

Com resultados impressionantes nos testes antioxidantes ORAC e CAP-e, a
fórmula rica em nutrientes do Trévo tem crescido exponencialmente numa
categoria totalmente distinta de nutrientes antioxidantes biodisponíveis, a
uma larga distância dos sumos ou de outros produtos nutricionais.
Se não ingerir diariamente entre 4000 e 5000 unidades ORAC de tipos
de antioxidantes, irá rapidamente perder a batalha face ao processo de
envelhecimento. Além disso, o risco de padecer de uma série de doenças
crónicas encontra-se diretamente relacionado com os danos provocados
pelos radicais livres.
O acrónimo ORAC corresponde a Oxygen Radical Absorbance Capacity
(Capacidade de Absorção dos Radicais do Oxigénio) e trata-se do método
padrão utilizado para quantificar a capacidade antioxidante dos diferentes
alimentos. Graças à implementação da mais recente tecnologia ao nível
dos nutracêuticos, Trévo atingiu uma incrível classificação ORAC de 373
000 unidades por cada garrafa de 32 onças. Este valor é equivalente à
fabulosa quantidade de 12 000 unidades ORAC por cada onça.
O teste CAP-e (Cell-based Antioxidant Protection in Erythrocytes - Proteção
Antioxidante das Células nos Eritrócitos) determina quais os produtos
naturais que contêm antioxidantes capazes de proteger as células vivas
dos danos dos radicais livres. Quando o efeito protetor é comprovado
pelo teste CAP-e, este atesta que o produto possui uma relevante proteção
antioxidante ao nível biológico. Os testes CAP-e realizados ao Trévo
revelaram que os nutrientes antioxidantes presentes em menos de meia
onça (13ml) de Trevo são suficientemente poderosos para garantir uma
quantificável proteção celular!

Que custo representa a ingestão diária de Trévo por toda a minha família?
Se visitar uma loja de alimentos saudáveis e tentar obter a mesma
qualidade e quantidade de nutrientes contidos no Trévo, necessitará
de gastar um valor mais de quatro vezes superior para obter todos os
nutrientes que encontra em apenas uma garrafa de Trévo.

AUMENTO DO BEM-ESTAR PARA TODA A SUA FAMÍLIA
Trévo é ideal tanto para adultos de todas as idades, como para crianças. Quer
tenha 2 ou 102 anos, Trévo fornece ao seu organismo os nutrientes de que
este necessita para uma saúde ótima.

EXPERIMENTE OS FANTÁSTICOS BENEFÍCIOS
DA FÓRMULA TRÉVO BASEADA
EM 3 ETAPAS PARA A SUA SAÚDE.

RESTAURAR
Oferece um
estímulo natural
que reforça a sua
energia vital e o
seu foco mental.

RENOVAR

Reforça e preserva
as funções naturais
do seu organismo.

REVITALIZAR

Reforça e preserva
as funções de
anti-idade e de
imunidade do seu
organismo.

A POSSIBILIDADE DO TRÉVO SE
TRATAR DO MELHOR DE TODOS NÃO
É APENAS UMA CRENÇA... É UM
FACTO COMPROVADO!

APOIA NA MANUTENÇÃO DE:
foco mental e cognição
controlo de peso
saúde do coração (cardiovascular)

O conteúdo do Trevo
encontra-se em conformidade
com as leis dietéticas
muçulmanas e possui o
certificado HALAL.

saúde celular

Certificado de isenção de
drogas: o Trévo recebeu o
selo que atesta a sua isenção
de drogas, pela BSCG, líder
em testes e certificações de
suplementos.

uma maravilhosa sensação de bem-estar

Testado e certificado pela
Brunswick Laboratories, com
um conteúdo superior a 373
000 unidades por garrafa!
A certificação Kosher permite
que todos possam consumir
Trévo, independentemente
das suas convicções religiosas.
O Trévo é 100% vegetariano,
livre de qualquer tipo de
carne, aves ou peixe.

saúde digestiva e gastrointestinal
níveis de açúcar no sangue saudáveis

saúde da pressão arterial
uma saúde vigorosa
saúde do sistema nervoso
saúde do sistema imunitário:
saúde do sistema circulatório
saúde ocular
saúde dos ossos e das articulações
aumento da energia
níveis saudáveis de colesterol
níveis de pH adequados
recuperação desportiva e de esforço excessivo
benefícios poderosos de antienvelhecimento
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O resultado é... um produto
nutricional inigualável.
Trévo é ÚNICO.
Contém 174 dos melhores ingredientes
nutracêuticos provenientes da natureza
de todo o mundo. Trévo não é uma
bebida de fruta, nem é simplesmente
um multivitamínico. Trévo é uma fórmula
exclusiva de fornecimento de um vasto
espectro nutricional, que preenche
de forma eficaz as carências
nutricionais do seu
organismo.

Informações do produto por 30 ml
Vitaminas e Minerais
Vitamina A

1050 μg RE (131%*)

Vitamina D

7,5 μg (150%*)

Vitamina E

13 mg a-TE (108%*)

Tiamina (Vitamina B1)

4,2 mg (382%*)

Riboflavina (Vitamina B2)

3,1 mg (220%*)

Niacina

19 mg NE (119%*)

Ácido Pantoténico (Vitimina B-5)

12 mg (200%*)

Vitamina B6

6,0 mg (429%*)

Folato (Ácido Fólico)

400 μg (200%*)

Vitamina B12

3,0 μg (120%*)

Biotina

450 μg (900%*)

Vitamina C

180 mg (224%*)

Cálcio

880 mg (110%*)

Magnésio

84,0 mg (22%*)

Cobre

1300 μg (130%*)

Iodo

23,0 μg (15%*)

Zinco

20 mg (200%*)

Manganês

4,0 mg (200%*)

Potássio

735 mg (37%*)

Selénio

50 μg (91%*)

Chrómio

42 μg (105%*)

Molibdénio

33 μg (66%*)

Cloreto

557 mg (70%*)

Fósforo

239 mg (34%*)

SuperORAC™ Mistura Patenteada

10,020 mg

Suco de fruta do goji tibetano, suco do Noni, Resveratrol, baga de Amalaki,
baga de Schizandra, cereja de Acerola, Ashwagandha, Bacopa, suco da romã,
extrato do chá verde (descafeinado), quercetina, extrato da fruta inteira do
mangostão, suco da baga de Acai, buckthorne do mar, baga de Elderberry,
Shilajit Extrato, Nopal cactus

Mistura Patenteada

8,840 mg

Laranja, Pêra, Maçã, Limão, Pea Protein Powder como fonte de aminoácidos
vegetarianos (ácido L-glutâmico, L-aspártico, L-leucina, L-arginina,
L-fenilalanina, L-serina, L-isoleucina, L-valina , L-tirosina, Glicina, L-treonina,
L-prolina, L-alanina, L-histadina, L-metionina, L-triptofano, L-cistina), cereja,
mirtilo, Cereja, Couve, Couve, Couve-flor, Couve-flor, Cebola, Cebola, Cebola,
Cebola, Couve-de-Bruxelas, Cebola, Espinafre, Couve, Colza, Couve-deBruxelas, Echinacea Angustifolia, Ginger, Gotu kola, óleo de linhaça, folha
Dulse, Bladderwrack fucusvesicolosus folha inteira, beterraba, papaia,
banana, camu camu, bétano-HCL, doca amarela, framboesa, Pau d’arco,
cardo de leite, baga de Hawthorn, garra de gato, raiz de bardana , Cevada,
Raiz de Astragalus, Folha de alfafa, Espirulina verde azul, Chlorella, Damasco,
Figueira, Manga, Tangerina, Pêssego branco, Feijão verde, Batata doce,
Ervilha, Beringela, Co azul Rn, rabanete Daikon, Abóbora
Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer
doença. Nem a Trévo, nem os seus conselheiros de vida e saúde poderão
responder a quaisquer questões relativas a condições médicas específicas.
Caso possua alguma dúvida relativa à condição médica, pedimos-lhe que
contacte o seu prestador de cuidados de saúde. As nossas respostas às suas
questões ou qualquer outra informação por nós apresentada possuem um
carácter exclusivamente educativo e não deverão ser interpretados como um
aconselhamento médico.

Trévo é adoçado com aditivos de açúcar saturado?

Não. Trévo é naturalmente adoçado com 100% de sumo de
frutas, permitindo que o seu corpo mantenha a sua atividade
normal - aquela para a qual foi criado - sem uma adição de
açúcar prejudicial. Desta forma, irá sentir-se melhor, pensar
de forma mais clara e ter a energia necessária para lidar até
com os seus dias mais agitados.
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