ADVERTENTIE

WAT IS
MOVIZIN COMPLEX?
“Nu zijn mijn gewrichten weer zo
soepel dat ik haardhout van onder
de veranda kan halen zonder hevig
protest van mijn lichaam.”

Twee jaar geleden werkten Stijns gewrichten niet meer mee, maar
toen hij een artikel over Movizin Complex las, vond hij de oplossing om zijn gewrichten te helpen.

NATUURLIJKE FORMULE VOOR DE GEWRICHTSFUNCTIE

“Zo kreeg ik hulp
voor mijn gewrichten”
Het kwam vrij plotseling. Stijn’s gewrichten wilden
niet meer mee en bewegen ging steeds moeizamer,
maar dankzij Movizin Complex kan hij zich weer
vlot en soepel bewegen.
“Nu kan ik leven zoals ik wil en doen wat ik wil,
zonder ongemak!”, vertelt Stijn.
De leraar Stijn is 54 jaar oud, in de kracht van zijn leven en nog
te jong om zich te laten beperken door zijn gewrichtsfunctie. Zijn
werk is zijn passie en zijn vrije tijd vult hij met tal van activiteiten
zoals bijvoorbeeld voetballen met zijn collega’s. Stilzitten komt zeker niet voor in Stijn’s woordenboek.

HET KWAM PLOTSELING
“Twee jaar geleden werkten mijn gewrichten ineens niet meer
mee”, vertelt hij. „Alles ging steeds moeizamer, waardoor mijn leven meer en meer werd beperkt.”
Stijn heeft bijvoorbeeld een opslag voor haardhout onder de veranda van zijn huis. Zijn lichaam werkte zo tegen dat het voor hem
onmogelijk werd zelf hout naar binnen te halen.
„Het werd te veel voor me, wat ik zeer vervelend vond’, vertelt
hij. ‘Ik vind het heerlijk om mijn eigen hout te hakken en in de
winter gezellig de haard te stoken. Zo bespaar ik ook nog wat op
mijn gasrekening. Het is niks voor mij om voor dagelijkse klusjes
afhankelijk te zijn van anderen.”

jaar jonger, ongelofelijk!” Stijn vertelt dat een aantal collega’s op
school, die ook dezelfde uitdagingen hadden met hun gewrichten,
zeer nieuwsgierig was. Zij volgden daarom Stijns ontwikkeling
met grote interesse.
„Nu zijn meerdere collega’s met Movizin begonnen. Zij hebben
met eigen ogen gezien wat het voor mij betekend heeft, helemaal
als we samen voetballen. Of ze blij zijn? Geloof me maar! Movizin werkt echt! Ik ben niet de enige die weer zonder moeite kan
rondspringen en voetballen. Houthakken? Hout halen? Geen probleem!”

MOVIZIN COMPLEX



Helpt in alle gewrichten

De geconcentreerde planten-extracten in Movizin
Complex helpen in alle gewrichten in het lichaam.
De actieve werkstoffen bereiken het hele lichaam via
de bloedbaan en helpen, waar het nodig is.


Bewezen werking

Movizin bevat onder andere gemberextract, wat
een bewezen werking heeft op de gewrichtsfunctie.
Movizin is door gerenommeerde Scandinavische
wetenschappers ontwikkeld en biedt een natuurlijke
hulp voor de gewrichten.


Product van het jaar

Movizin Complex is een nieuw product in België,
maar de tabletten zijn erg populair bij onze noorderburen.
In Denemarken wordt Movizin al jaren verkocht en
en werd het eerder ook uitgeroepen tot Gezondheidsproduct van het jaar door de consumenten.

Movizin Complex is ontwikkeld op basis van recent onderzoek van
gezondheidsproducten, gebaseerd op natuurlijke ingrediënten.
Het voedingssupplement bevat drie actieve plantenextracten die
het behoud van soepele gewrichten ondersteunen, evenals vitamine
C en D.
DE BOSWELLIABOOM
groeit in heuvelachtige
gebieden in India en is al
meer dan 3000 jaar
bekend als boom waar
men wierook uit kan
winnen. Boswellia helpt
de gewrichten
comfortabel te houden.

GEMBER is een bekend wortelgewas
dat al heel lang wordt gebruikt om de
gewrichten te helpen. Wetenschappers van een gerenommeerde
Scandinavische universiteit hebben
deze werking van gember overtuigend
aangetoond. De werkzame gingerolen
van de gember dragen bij tot een
optimale mobiliteit van de gewrichten.

IK WAS SCEPTISCH
Op een dag las hij in de krant over Movizin Complex. Tabletten
op basis van natuurlijke extracten, die al veel tevreden gebruikers
kent. “Ik ben over het algemeen heel voorzichtig met wat ik in mijn
lichaam stop, maar een natuurlijk product leek me een goed en
mild alternatief. Dus besloot ik om het natuurprodukt Movizin
een kans te geven.”
Stijn erkent dat zijn verwachtingen vooraf niet hoog waren.
Maar hij wou toch iets proberen te doen om zijn gewrichtsfunctie
te ondersteunen.Dus kocht hij een doosje Movizin Complex.

10 JAAR JONGER
„Al na korte tijd merkte ik een duidelijk verschil. Ik kon het bijna
niet geloven. Nu kan ik hout halen en mijn lichaam voelt wel 10



DE RODE BESSEN van de rozenbottel ondersteunen de
gewrichtsfunctie. Verder bevatten ze vitamine C die bijdraagt aan
de vorming van collageen, wat een belangrijke rol speelt bij het
normaal functioneren van het kraakbeen in de gewrichten.

PROBEER MOVIZIN COMPLEX MET 50% KORTING!
Bestel Movizin vandaag nog met Wellvita’s leveringsservice
Tijdelijk voor € 16,95
180 tabletten
Geen verplichte afname
of vooruitbetaling!

Hoe effectief is Movizin Complex?

Een groot gebruikersonderzoek laat zien, hoe goed
Movizin Complex de gebruikers heeft geholpen met
hun gewrichten, op een schaal van 1 tot 10. Hier is 1
= weinig hulp en 10 = maximale ondersteuning.

BEL: 02 899 08 09

Ma t/m Do 8:00-16:00 uur
Vrijdag 8:00-14:30 uur

ONLINE: www.wellvita.be

Wellvita, Leonardo Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, www.wellvita.be

Zoals de figuur laat zien vindt een deel dat ze matige
hulp (blauw) hebben gekregen, terwijl de overgrote
meerderheid de hulp tot middel of erboven (oranje
en geel) beoordelen.
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