Produtos Farmacêuticos, Lda.

“SpeechNutrients” Ganha o
Prestigiado Troféu “Nutraceutical Business & T
pela sua Excepcional Aplicação na Gestão da Saúde
Sumário: SpeechNutrients, o fabricante da fórmula SPEAK™ para o desenvolvimento da fala saudável e
sua manutenção, ganhou o prestigiado Troféu deste ano em "Aplicação de Destaque em Gestão de
Saúde" dos Prémios “Nutraceutical Business &Technology”, em Genebra, na Suíça. Este prémio é
atribuído a um indivíduo, equipe ou organização que tenha contribuído de forma significativa para uma
área específica de saúde e bem-estar.

Lake Forest, Illinois - 24 de maio de 2012
“SpeechNutrients”, uma divisão da NourishLife, ganhou o prestigiado Troféu deste ano em “Nutraceutical
Business & Technology” para a "Aplicação de Destaque em Gestão de Saúde", a 23 de Maio de 2012 em
Genebra, na Suíça. “SpeechNutrients” é o criador de SPEAK™, um suplemento dietético que ajuda a
coordenação e desenvolvimento normal e saudável da fala.
William Ahern, distribuidor para a Europa do suplemento SPEAK™,
aceitou o prémio em nome da “NourishLife”, e afirmou "A
cerimónia de entrega dos prémios foi uma noite maravilhosa, que
reconheceu a significativa contribuição que SPEAK™ ofereceu para
as vidas de milhares de crianças e suas famílias. Eu tive o maior
orgulho em aceitar o troféu que estabelece um marco para o
reconhecimento de tamanho sucesso na indústria nutracêutica ".
Os Prémios NBT reconhecem excelência em muitas áreas de nutrientes farmacêuticos, alimentos funcionais
e indústrias de bebidas. O Prémio “Aplicação de Destaque em Gestão da Saúde” centra-se na pesquisa
aplicada e desenvolvimento para a saúde e bem-estar. Critérios de julgamento para o prémio incluem
benefícios quantificáveis, dados clínicos, aprovação regulamentar e rigor científico. "Este é realmente um
momento marcante para todos nós da SpeechNutrients", disse Mark Nottoli, Fundador e Presidente da
“SpeechNutrients”. "Sentimo-nos honrados por receber este prestigiado prémio, porque reconhece a
dedicação da nossa equipa em ajudar as crianças a superar os desafios no desenvolvimento da fala.
"SPEAK™da “SpeechNutrients” combina Ómega-3 ultra purificado e duas formas de vitaminas e
antioxidantes. Ómega-3 responde de forma saudável à inflamação, enquanto a Vitamina E ao
reduzir o stresse oxidante, actua como um importante antioxidante. Juntos, estes dois
componentes apoiam a saúde neurológica e fornecem um a nutrição essencial. As
Vitaminas K1 e K2 também são incluídas para o equilíbrio dos nutrientes. SPEAKTM tem
várias apresentações: cápsulas moles de gel, cápsulas de torsão e um delicioso xarope
de baunilha - laranja aromatizado.
Para mais informação, visite a página www.speechnutrients.eu
Poderá contactar William Ahern através do email: info@aneid.com
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