Nước Lavie một phần tất yếu của cuộc sống
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Trong cấu tạo cơ thể con người thì khoảng trên 75% của cơ thể là nước, phân phối ở khắp nơi
như máu, cơ bắp, não bộ, phổi, xương khớp… do đó con người có thể chịu đựng đói ăn trong
vài tháng, nhưng thiếu nước trong vài ngày là đã có nhiều nguy cơ tử vong.

Khi não bộ bị thiếu nước, bạn sẽ cảm thấy thiếu tập trung, suy giảm trí nhớ. Với nguồn nước
khoáng mát lành, sử dụng nước đóng bình Lavie mỗi ngày sẽ giúp não bộ hoạt động tốt hơn.
Ngoài ra, nước khoáng Lavie còn giữ vai trò rất hữu hiệu trong việc loại bỏ những nguy cơ gây
phá vỡ liên kết tế bào cũng như đào thải các tế bào có gốc tự do trong não.
Nước khoáng Lavie giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các chứng bệnh nguy hiểm. Công dụng
của nước khoáng Lavie còn khiến bạn bất ngờ hơn nữa khi chúng giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều
trị các chứng bệnh nguy hiểm. Sử dụng nước khoáng Lavie mỗi ngày sẽ giúp bạn loại bỏ những
triệu chứng như đau mỏi toàn thân, đau đầu, mỏi mắt; giảm thiểu tình trạng chóng mặt, huyết áp
tăng giảm thất thường. Đặc biệt, nuoc lavie còn hỗ trợ ngăn ngừa các chứng bệnh liên quan đến
đường ruột, sỏi thận, đau dạ dày. Thông qua sự hoạt động của hệ bài tiết, uống nước đầy đủ sẽ
giúp cơ thể đào thải những chất độc tố, hạn chế các tác nhân gây ra bệnh ung thư…
Nước LaVie là một phần tất yếu của cuộc sống
Thành Phần
Canxi: Giúp cho xương cứng, răng tốt và cơ bắp khỏe mạnh.
Magiê: Tham gia vào nhiều phản ứng xúc tác và kích thích cơ thần kinh.
Kali: Duy trì sự cân bằng độ pH và cần thiết cho các phản ứng hóa học cung cấp năng lượng
bên trong cơ thể.
Natri: Duy trì sự cân bằng lượng chất lỏng của cơ thể và giúp cho sự vận động của hệ thần
kinh.
Acid Silic: Giúp cho hệ thần kinh vận động tốt hơn.
Bicarbonat: Giảm độ acid trong dạ dày.
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