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PAMIĘTASZ, JAK 
CZUŁEŚ SIĘ MAJĄC 
DWADZIEŚCIA LAT...
Wydawało ci się, że wszystko 
jest możliwe!

Zgłoszony do opatentowania i dostępny 
wyłącznie w LifeWave, Maveric stanowi 
przełom w podejściu do odzyskania 
młodzieńczej energii, której pragnie  
każdy mężczyzna. Jest to suplement,  
który nie zawiera leków ani innych 
substancji chemicznych i jest  
wyjątkowy na obecnym rynku. 
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DLACZEGO MAVERIC 
JEST SKUTECZNY 
Skład chemiczny ciała 
mężczyzny zmienia się  
wraz z wiekiem 

W wieku 30 lat rozpoczyna się stopniowy 
i postępujący spadek poziomu 
testosteronu we krwi. Wiąże się on  
ze zmianami w składzie ciała, które  
mogą powodować obniżenie funkcji  
fizycznych i poznawczych. 

Maveric pomaga 

Maveric pomaga utrzymać prawidłowy 
poziom testosteronu we krwi, a dzięki 
temu pozwala mężczyznom czuć się  
tak jak w młodości. 
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Współdzia-
łających 
składników
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Cynk (10 mg)

Wspomaga prawidłową płodność i 
zachowanie funkcji reprodukcyjnych  
oraz prawidłowy poziom testosteronu 
we krwi.

Selen (50 mcg)

Wspomaga prawidłową spermatogenezę.

Ekstrakt z  korzenia żeń-szenia 
brazylijskiego (500 mg)

Nasz ekstrakt ma silniejsze działanie 
niż samo zioło, z którego pochodzi, 
ponieważ zawiera wyłącznie  
składniki czynne.

Czer wony żeń-szeń (600 mg)

Stosowany w naszym produkcie 
czerwony żeń-szeń zawiera siedem 
procent ginsenozydów- związków, 
które stanowią o skuteczności żeń-szenia. 

Wyjątkow y system 
dostarczania składników odży wczych

System dostarczania składników 
odżywczych pochodzących 
z warzyw optymalizuje skutki 
działania wszystkich składników 
zawartych w preparacie Maverick.
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LIFE ENHANCEMENT FOR MEN

™MAVER IC ™MAVER IC

™MAVER IC

LIFE ENHANCEMENT FOR MEN

™MAVER IC ™MAVER IC

Istnieje tylko jeden sposób, aby 
przekonać się o sile preparatu  

Maveric – musisz go wypróbować. 

ODZYSKAJ
SWOJĄ WITALNOŚĆ
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Z pewnością będziesz 
zachwycony wynikami 
działania preparatu. 

Ten rewolucyjny suplement, unikalny, 
przystępny cenowo i skuteczny, pomoże 
Ci odzyskać dawną energię. Kiedy poznasz 
jego korzyści, nie będziesz już tęsknił  
za przeszłością.
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