
GEORGE CASALE

Daugiau informacijos apie renginius rasite internete www.neolifeevents.com.

Mes didžiuojamės galėdami pristatyti mūsų naują pažangų produktą 
– „Magnesium Complex“. Tai yra maisto papildas su magniu, kurio 
sudėtyje yra biologiškai prieinamo magnio iš trijų pagrindinių šaltinių ir 
pilnaverčio maisto augalinių medžiagų.

Ateikite į naujo produkto pristatymą rugsėjo mėnesį ir būkite pirmieji, kurie išgirs viską apie  
šį aukštos kokybės „NeoLife“ produktą.

Mūsų prestižinės Mokslo patarėjų tarybos (SAB) narė dr. Diane Clayton jums pateiks įdomių 
faktų apie tai, kaip magnis padeda palaikyti normalias žmogaus organizmo funkcijas bei tai, 
kad jis yra būtinas daugiau nei 700 biocheminių reakcijų organizme. D. Clayton taip pat papa-
sakos, kuo „NeoLife Magnesium Complex“ skiriasi nuo kitų maisto papildų, aptars jo sudėtį 
bei visa tai pagrįs mokslu. Mūsų tikslas yra aprūpinti jus natūraliai išgaunamu biologiškai 
prieinamu magniu tam, kad jūsų gyvenimas būtų pripildytas gyvybingumo ir gerovės.

Renginį užbaigs p. George Casale, Executive Vice President of Sales, ir suteiks  
jums įkvepiančių bei naudingų patarimų apie pardavimus.

KVIESKITE SAVO KLIENTUS, SVEČIUS IR DRAUGUS 
Pasinaudokite šia proga ir pakvieskite visus savo klientus, svečius bei draugus ir  
būkite pirmieji, kurie sužinos apie mūsų naują fantastišką produktą!

Lauksime jūsų visų renginyje!

RUGSĖJIS  
14 d. Oulu, 14 val. – „Lapland Hotels Oulu“

15 d. Helsinkis, 14 val. – „Radisson Blu Royal“

16 d. Talinas, 17 val. – „Radisson Blu Hotel Olümpia“

18 d. Vilnius, 18:30 val. – „Artis Centrum Hotel“, Totorių g. 23

19 d. Klaipėda, 18:30 val. – „Amberton Hotel Klaipėda“ , Naujojo sodo g. 1A

21 d. Geteborgas, 14 val. – „Radisson Scandinavia“

DR. DIANE  
CLAYTON
Ph.D., biochemikė, mitybos ir 
sveikatos specialistė

Dr. D. Clayton biochemijos  
bakalauro darbą apgynė Batho 
universitete Jungtinėje Karalystėje, 
biochemijos ir mitybos daktaro 
laipsnį įgijo Fribourgo universitete 
Šveicarijoje. Dr. D. Clayton turi 
didžiulę patirtį mitybos ir sveikatos 
tyrimų bei plėtros srityse.  
Ji tiki, kad žinios apie mitybą yra 
labai svarbios mūsų visuomenei, 
jos leidžia kiekvienam priimti 
teisingus sprendimus tiek kalbant 
apie maistą, tiek apie gyvenimo 
būdą.

TIESIOG MAGIŠKAS!


