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För mer information om tid och plats, vänligen gå till www.neolifeevents.com.

Vi är stolta över att kunna presentera vårt senaste genombrott,  
Magnesium Complex, ett magnesiumtillskott som innehåller  
magnesium i en form som kroppen lätt tar upp, från tre huvudsakliga  
källor kompletterade med växtbaserade fytonäringsämnen. 

Var den första att ta del av nyheten om denna högkvalitativa NeoLife-produkt genom  
att komma till vår produktlansering i september.

Dr. Diane Clayton, medlem i prestigefyllda Scientific Advisory Board (SAB), ger intressanta fakta 
om den viktiga roll som magnesium spelar för normala kroppsfunktioner samt hur det ör essen-
tiellt för mer än 700 biokemiska reaktioner i kroppen. Dr. Clayton förklarar också skillnaden med 
NeoLife Magnesium Complex, ingredienserna och vetenskapen bakom. Allt i syfte att kunna 
erbjuda dig magnesium med hög biotillgänglighet från naturliga källor för att ge dig en möjlighet 
att förbättra din energinivå och öka välbefinnandet på många olika sätt.

George Casale, Executive Vice President of Sales, NeoLife International, avslutar  
evenemanget med inspirerande och användbara försäljningstips för din NeoLife-verksamhet.

BJUD IN KUNDER, GÄSTER OCH VÄNNER   
Ta möjligheten att bjuda in ditt team, dina kunder, gäster och vänner och var de första att  
få höra om vår nya fantastiska produkt!

Vi ser fram emot att få träffa er alla!

SEPTEMBER  
14.09 Oulu – Lapland Hotels Oulu, kl. 14:00

15.09 Helsingfors – Radisson Blu Royal, kl. 14:00

16.09 Tallinn – Radisson Blu Hotel Olümpia, kl. 17:30

18.09 Vilnius – Artis Centrum Hotel, Totoriu str. 23, kl. 18:30

19.09 Klaipėda – Amberton Hotel Klaipėda, kl. 18:30

21.09 Göteborg – Radisson Scandinavia, kl. 14:00

DR. DIANE  
CLAYTON
Ph.D. Biokemist,  
Näringslära,  
Hälsorådgivare

Dr Clayton tog sin fil.kand i  
biokemi från University of Bath  
i Storbritannien och sin Ph.D. 
i biokemi och näringslära från 
Fribourg Universitet i Schweiz. 
Dr Clayton har stor internationell 
erfarenhet av både forskning  
och utveckling inom sjukvården. 
Dr Clayton anser att kunskap  
om näring spelar en viktig roll  
i vår globala gemenskap och  
gör det möjligt för individen att 
göra rätt val när det gäller mat 
och livsstil.

HELT ENKELT MAGNIFIK!


