
One More Painless Night GLU memungkinkan pengua-
tan energi pada otot dan jaringan melawan hal-hal 
negatif dan resistensi yang mungkin dihadapi tubuh.

Dengan demikian, tubuh membiarkan dirinya tetap ber-
fungsi sebaik mungkin, memberikan tingkat dukungan 
tertinggi untuk dirinya sendiri.

Painless Night Glu  membantu memulihkan energi, 
mencegah depresi, memperbaiki kondisi �sik dan mem-
bangun kekuatan tubuh. Painless Night Glu  memungk-
inkan produksi sel darah yang sehat dan pengaturan 
tekanan darah. Penting untuk menenangkan pikiran 
dan menenangkan jiwa.

diproduksi dengan teknologi TTS.

Agar strip menjadi efektif dan tetap berada di tubuh untuk 
waktu yang lama, penting agar area yang akan ditempel-
kan dalam keadaan  bersih, kering dan tidak berbulu.

Hal-hal yang harus Anda ketahui 
sebelum menggunakan produk

Ginseng Korea Merah Emas  membantu memu-
lihkan energi, mencegah depresi, memperbaiki 
kondisi �sik dan membangun kekuatan tubuh. 
Ini memungkinkan produksi sel darah yang 
sehat dan pengaturan tekanan darah. Penting 
untuk menenangkan pikiran dan menenangkan 
jiwa.

Glukosamin  adalah zat gula amino yang 
diperoleh dari krustasea yang ditemukan di 
laut.

Glukosamin, yang bertindak sebagai pe-
lindung di sekitar sendi, bertindak sebagai 
bagian dari zat yang membentuk jaringan

Jika tubuh kekurangan glukosamin, maka 
sendi tidak terlindungi sepenuhnya dan 
tidak bisa tetap sehat.

Merah Emas

Ion Perak

Ginseng Korea

Ion perak adalah antibiotik yang kuat 
dan alami dan juga memiliki fungsi per-
lindungan yang efektif terhadap infeksi.

Ion Perak  bekerja sebagai katalis, sebagai 
pengisap  bakteri, virus, dan jamur uniseluler 
karena metabolisme oksigen mereka tidak dapat 
dioperasi. Mikroorganisme dihancurkan tanpa 
merusak kimia tubuh dan enzim. Ini adalah bentuk 
perawatan internal yang paling alami.

Teknologi One More Painless Night 
GLU telah dikembangkan untuk men-
dukung semua sel tubuh manusia dan 
memberikan lebih banyak energi.

Diketahui bahwa penyebab utama penyakit kar-
diovaskular adalah sirkulasi darah yang buruk.

Tujuan utama kami adalah untuk membangun 
energi pada tingkat terbaik, meningkatkan daya 
tahan, kualitas konsentrasi tinggi, komponen tubuh 
yang sehat, membantu mengurangi tingkat stres, 
memperkuat sistem kekebalan tubuh, meminimal-
kan terjadinya masalah kulit, dan mendukung vitali-
tas �sik dan fungsi seksual.

Dalam 
Percobaan 15 menit, 
setelah penggunaan 
Painless Night GLU, 

sirkulasi darah menjadi 
lebih cepat. Sirkulasi 

darah menjadi lebih baik. 
DIMANA ADA DARAH, 

ADA KEHIDUPAN. 

Sistem terapi transdermal (TTS) adalah metode di 
mana zat aktif pada strip untuk diterapkan 

secara lokal pada kulit dilepaskan secara terkon-
trol dan dikirim ke sirkulasi darah sistemik 

melalui kulit.

Berkat metode ini, zat aktif yang kehilangan ke 
efektifannya dalam sistem pencernaan saat dimi-
num atau yang dihancurkan pertama kali di hati 

diserap melalui kulit dan dicampur ke dalam 
sirkulasi sistemik.

Seberapa dekat Anda dengan impian Anda . . .

Ubah hidup Anda ...

Untuk hidup yang berkualitas dan sehat . . .

Sukses adalah milik mereka 
yang berjalan menuju tujuan impian mereka . . .
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