Natura daje nam wszystko, czego potrzebujemy
do rozwoju. Dbając o naszą planetę sprawiamy, że
ona będzie dbać o nas przez kolejne pokolenia.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Nasze procedury produkcyjne oraz wewnętrzne
kontrolowanie jakości spełniają najsurowsze
wymagania, dlatego bez obaw zapraszamy do
naszej fabryki niezależnych audytorów.
Produkujemy zgodnie ze standardem Good
Manufacturing Practice (GMP), co potwierdzają
takie instytucje, jak NSF International oraz TGA
(Therapeutic Goods Administration), ale to nie
wszystko.

ZNAMY NASZE SKŁADNIKI
Prawdziwa jakość zaczyna się od czystych, silnych
i zrównoważonych składników, a najważniejsze jest
ich źródło. Badamy uprawy, monitorujemy praktyki zbiorów, sprawdzamy techniki czyszczenia i
przetwarzania. Wciąż testujemy nasze surowce.
Nawet te pochodzące od wieloletnich i zaufanych
dostawców.
TWORZYMY UCZCIWIE
TWORZYMY DLA CIEBIE
W każdym tygodniu produkujemy miliony kapsułek, tabletek i innych produktów.
Wiemy, że zostały wyprodukowane uczciwie, bo
zrobiliśmy to sami.

Beauty

Zdrowa i piękna
Nie mamy wątpliwości, że prawdziwe piękno
pochodzi ze środka i w ogromnej mierze zależy od
stanu zdrowia. Kiedy mowa o zdrowej i gładkiej
skórze, lśniących włosach i mocnych pięknych
paznokciach często mamy na myśli wszelkiego
rodzaju kosmetyki i zabiegi pielęgnacyjne.
Tymczasem nasza skóra, nasze włosy i paznokcie
potrzebują przede wszystkim odpowiedniego
odżywienia od środka i oparcia w postaci doskonałego zdrowia.

Antyoksydanty – na pewno wiecie jak ogromny
wpływ mają nasze zdrowie. Zwalczając wolne
rodniki odpowiedzialne za proces starzenia się są
też nieocenionym sprzymierzeńcem w trosce
o piękno. W zestawie Beauty znajdziesz potrójną
siłę antyoksydantów, których dostarczają
Zambroza oraz Grapina i Przeciwutleniacze i
Witamina C.
Witamina C pełni w zestawie szczególną rolę. Jest
silnym antyoksydantem, ale też odpowiada za
wsparcie produkcji kolagenu, niezbędnego dla
zdrowej skóry.
Sok Aloesowy, to również jeden z ulubieńców
naszych klientek. Korzystnie wpływa na żeńskie
organy płciowe i reguluje cykl menstruacyjny.
Jest także pomocny w utrzymaniu zdrowej skóry.
Super Complex to zestaw witamin i minerałów,
które są nam niezbędne każdego dnia. To również
źródło antyoksydantów takich jak witaminy C i E
oraz selen.

Piękno pochodzi ze środka!
Collagen to absolutny ulubieniec naszych klientek. Wybierają go z myślą o pięknej skórze i
zachowaniu młodości na dłużej. Każda porcja
produktu to aż 17g peptydów kolagenów. Taka
porcja czyni nasz Collagen bezkonkurencyjnym.
Cynk kojarzy nam się ze piękną i zdrową skórą
oraz lśniącymi włosami i paznokciami. Słusznie,
ale Cynk ALT to również brunatne wodorosty,
które pomagają zadbać o odpowiednią wagę.

Skład zestawu:
Collagen, Cynk ALT, Grapina i przeciwutleniacze,
Sok aloesowy, Witamina C bioflawonoidy,
Super Complex, Zambroza
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

