Renove a sua energia em vez de gastar as suas reservas
Independentemente de utilizarmos a nossa energia em esforços mentais ou
físicos, há momentos em que atingimos o limite das nossas reservas. Por
esse motivo, sentimo-nos cansados, com os níveis de energia celular e o
desempenho a diminuírem significativamente. Ao contrário das bebidas com
cafeína que actuam apenas como estimulantes, enachi® abastece as células
com NADH, a qual promove a produção pelo próprio organismo, de nova
energia ATP.

Quando está fatigado
Café e outros “tónicos” idênticos simulam uma explosão de energia. Na
realidade, apenas as últimas reservas de adrenalina são activadas. Pouco
tempo depois da utilização deste tipo de estimulantes, surge uma exaustão
repentina, seguida de dificuldades de concentração. Uma das consequências
pode ser um “ataque de sono”, o que se pode revelar um grande risco,
especialmente durante a condução. enachi®, deste modo activa de forma
natural a energia ATP.

Alterações do sono e jet lag
50% da população dos países civilizados, sofre de alterações do sono. A
consequência mais evidente é a redução do desempenho com impactes
muito negativos. Uma forma particular de fadiga é o jet lag. As alterações
horárias, após voos de longa distância que atravessam vários fusos horários,
não afectam apenas os turistas. A classe empresarial é ainda mais afectada
por este fenómeno, com o consequente prejuízo do desempenho cognitivo, a
falta de concentração, e outras alterações ao nível do cérebro. Com enachi®
pode apreciar a viagem desde o primeiro momento. Imediatamente após a
aterragem pode assistir a reuniões de negócios cheio de energia e sem
alterações da vigilância, ou ir às compras desde o primeiro dia no seu novo
destino.
Quase se pode dizer que ganha um dia tomando enachi®

Melhora a concentração, atenção e vigilância
Reuniões importantes e prolongadas podem esgotar-nos energia preciosa. De
qualquer forma, o cérebro continuará a necessitar de 30% da nossa energia.
Quando atenção máxima e concentração total são necessárias há um
aumento das necessidades de energia. enachi® pode –cientificamente
demonstrado –melhorar o desempenho do seu cérebro.

Melhora o tempo de reacção e concentração nos desportos
enachi® demonstrou melhorar o desempenho atlético/desportivo. Por esse
motivo, inúmeros atletas profissionais contam com enachi® para obterem
potência extra,sem os riscos das substâncias dopantes. Atletas não
profissionais também beneficiam da energia ATP conseguindo uma melhor
prestação nos seus desportos individuais tais como ténis, golfe, ciclismo ou
corrida.

Durante o stress dos exames
O pior pesadelo de um estudante: um exame importante, e apesar da
excelente preparação, surge “uma branca”. enachi® pode contrariar o temido
stress dos exames, desenvolvendo a vigilância, concentração e memória.
Assim, o desempenho nos exames melhorará.
Devido ao elevado nível de segurança, este suplemento, poderá também ser
utilizado em idade escolar.

Utilização recomendada: Deixe o comprimido dissolver debaixo da
língua (1-4 minutos). Não mastigue. Evite engolir enquanto o comprimido
se dissolve. Desta forma, após 15 minutos, um reforço de 10 mg de
NADH é fornecido ao seu organismo.

Conteúdo: 24 Comprimidos a 10 mg N.A.D.H.
Disponível nas Farmácias. CNP *7359331*

Formula original N.A.D.H.
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