PRODUKTSEMINARIUM MED ROBERTO LIBERIO

NÄRING SOM
HÅLLER DIG UNG!
Ålder är bara en siffra – det är betydligt viktigare hur du själv känner dig. Du kan inte ändra åldern
i ditt pass, men det finns sätt att påverka hur gammal du känner dig och framstår. Vill du lära dig hur
du kan sakta ner åldrandet på cellnivå och behålla en ungdomlig kropp under flera år framöver
genom att göra rätt val idag?
I vår erbjuder GNLDs produktseminarier en unik möjlighet att ta del av betydelsen av bra näring
för ett liv fyllt av ungdom och vitalitet! Det är en glädje för oss att välkomna Roberto Liberio, Director
of Product Management, GNLD Europe, till Norra Europa i april för att tala om hur bra näring kan
hjälpa dig att behålla en ungdomlig kropp. Seminariet tar upp nya rön om hur livsstilsval påverkar
vårt välmående när vi blir äldre, och presenterar lösningar för hur du kan minimera de negativa
effekterna av åldrande.
Ta den här möjligheten att lära dig mer om hur GNLDs produkter kan hjälpa dig, din familj, och
dina vänner att sakta ner biologiskt åldrande och förbättra välmående.
ROBERTO LIBERIO,

Director of Product Management,
GNLD Europe
Roberto har arbetat för GNLD sedan
2005. Han är biolog med stor erfarenhet inom området. Roberto är väldigt
hängiven GNLDs produkter och tycker
om att resa för att dela med sig av sin
kunskap. Robertos föreläsningar
är alltid populära eftersom han har
en fantastisk förmåga att förenkla
komplex information och kommunicera den på ett underhållande och
intressant sätt.

Bjud in dina kunder och andra gäster, ta
med ditt team, och lär er hur de livsstilsval
ni gör idag kan påverka hur er kropp åldras
i framtiden!
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GÖTEBORG
STOCKHOLM
TARTU
TALLINN
OULU
HELSINGFORS
ÅBO
VILNIUS
KAUNAS
KLAIPĖDA

Gå till www.gnldevents.com
för uppdaterad information om tid
och plats för seminarierna.
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