Vitalvibe – individuální spolupráce pro členy AVP
Vitalvibe přináší do České republiky širokou škálu životodárných přírodních superpotravin v té
nejvyšší BIO kvalitě. Naše produkty chrání před civilizačními nemocemi, dodávají energii a radost
do života, snižují nadváhu, vyrovnávají přirozené pH v těle, snižují stres a deprese. Zkrátka
podporují a udržují tělo ve zdraví a v harmonii tak, abychom mohli prožívat plnohodnotný život
nabitý energií a protknutý radostí.
Neustále rozšiřujeme náš sortiment o výrobky s nejvyššími výživovými hodnotami, které ale
současněneztratily nic ze své přirozené léčivé schopnosti, kterou je příroda obdařila. Vitalvibe
přináší na trh výrobky ryze přírodní povahy, které nejsou zpracovávány nad teplotu 42 °C, takže
jsou v nich zachovány veškeré enzymy, vitamíny a minerály. Nabízíme zboží vyvinuté nutričními
specialisty a odborníky na výživu, jež je určené jak sportovcům a aktivním lidem, tak i všem
ostatním, kteří vzali svůj život do vlastních rukou.
Nabízíme široký sortiment 
superpotravin
, které buďna českém trhu nejsou k dostání a většinou je
nutné je objednávat ze zahraničí, anebo nejsou v BIO (organické) kvalitě. Naším mottem je
představit české společnosti rozsáhlé spektrum doplňkůstravy, kakaovýchproduktů, vitamínůa
zelených potravin, které jsou výhradněpřírodního složení.
Takové 
zelené potraviny jsou díky svým antioxidačním vlastnostem schopny vytvořit v těle obranu
proti mnoha nemocem včetněrakoviny. Komplexněa do hloubky řeší zdravotní problémy všeho
druhu. Podporují obnovu normální střevní mikroflóry a mají výrazné antioxidační účinky. Zelené
potraviny jsou klíčem ke zkvalitnění životního stylu a prevencí před nebezpečnými onemocněními.
Nemají žádné vedlejší účinky a lze je kombinovat se všemi druhy lékůa doplňkůstravy. Objevte
přírodní zdroje výživy, které jsou tělu přirozené a pomáhají tam, kde ostatní již ztratili svou sílu.
Dále nabízíme širokou škálu 
superpotravin – kakaové boby a máslo, acai, camucamu, lucuma,
mesquite, maca, yacon, maqui a další. Jedná se o potraviny prověřené mnoha generacemi
domorodcůpřevážněv Jižní Americe a Asii, jež dodávají energii, vitamíny a minerály a současně
rozjasňují mysl.
Velmi úzce spolupracujeme s americkými společnostmi 
HealthForce a 
Sunwarrior
. Jsme výhradní
dodavatelé výrobkůtěchto firem na trh střední Evropy. Oběspolečnosti jsou špičkami ve svém
oboru – nabízejí veganské a RAW produkty ve 100 % BIO kvalitě. Často se jedná o patentované

směsi zelených potravin, proteinů, probiotik nebo bylinných směsí podporujících zažívání. Začněte
zdravějíst a dodejte svému tělu to, co je potřebné pro jeho správné fungování!
Vitalvibe v rámci partnerství s Aliancí výživových poradcůnabízí všem registrovaným poradcům
individuální přístup a spolupráci. Zažádejte si o více informací na našich webových stránkách, nebo
při vašem prvním nákupu.
Více informací na webu 
www.vitalvibe.eu
.

