Vitaily en Eden Reforestation Projects
Vitaily doet meer dan alleen via deze
supplementen je eigen gezondheid een
boost te geven. Ik wil je hierbij tevens
mededelen dat Vitaily sinds begin
september een samenwerking met de
internationale organisatie Eden
Reforestation Projects is aangegaan.
Eden Reforestation Projects zorgt
wereldwijd voor werkgelegenheid en
herstelt gezonde bossen door jaarlijks
miljoenen bomen te planten. Ook zorgen
ze voor onderhoud en bescherming van bestaande bossen.
In onderstaande afbeelding zie je een inspirerend voorbeeld van Eden Projects in
Madagaskar (voor én na). Een mooi resultaat!

Ik vind dit echt een superactie. Op deze manier werken we dus niet alleen aan onze eigen
gezondheid, maar steunen ook de gezondheid van moeder aarde. Daarmee indirect dus ook
weer je eigen gezondheid en die van de medemens. Want zoals ik al eerder heb gemeld is
het groen belangrijk om te kunnen (over)leven. Zij zorgen voor de zuurstof die wij als
energiebron nodig hebben.
Wat doet Vitaily dan met dit project?
Voor elke maand dat u Vitaily besteld zal Vitaily een boom kopen. Dit doen ze dan met
terugwerkende kracht. Dus wanneer u al een pakket heeft besteld, zullen ook voor dat
pakket nog bomen worden gekocht en geplant. Hoe mooi is dat?
Het betekent dus dat per maanddoos Vitaily één boom zal worden
plant.
Dus dagelijkse vitaliteit voor u en vitaliteit voor de aarde.
Ik heb niet vanwege Vitaily een boom als Logo gekozen. Mijn jonge
boom staat voor nieuw leven, vitaliteit en gezondheid. Wel toepasselijk nu dus dat juist met

Vitaily er allemaal nieuwe bomen worden geplant. Deze zorgen allemaal voor nieuw leven,
vitaliteit en gezondheid.
Wil je jouw lijf en leven optimaliseren door je lichaam te geven wat het nodig heeft? Bestel
dan nu ook jouw pakket en steun tevens het project Eden.
3 verschillende opties om Vitaily te bestellen:
Maandpakket:
klik op Vitaily-basis-maand
voor slechts € 2,- per dag
box
Kwartaalpakket: klik op Vitaily-basis-kwartaal voor slechts € 1,75 per dag
box
Jaarpakket:
klik op vitaily-basis-jaar
voor slechts € 1,50 per dag.
/ box

Welke vitamine en mineralen er in Vitaily zitten
Ziet u wanneer u op inhoud Vitaily klikt

1 boom /
3 bomen /
12 bomen

