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.

Zdrowe
Jelita

Wszystko zaczyna się w jelitach.
„Wszystko zaczyna się w jelitach” – na pewno to
słyszeliście. Nasze zdrowie jest ściśle powiązane ze
sprawnym działaniem jelit i całego przewodu
pokarmowego. To jak wchłaniamy składniki
odżywcze i jak przebiega sposób trawienia
jest kluczowe dla każdego organu w naszym
organizmie. Nie bez przyczyny zdrowa
i zróżnicowana dieta jest najczęściej wymieniana
przez naukowców i lekarzy jako podstawa dobrego
zdrowia.
Zdrowe Jelita to zestaw stworzony z myślą
o harmonii układu pokarmowego i zdrowiu jelit.

Loclo to doskonale znane naszym klientom źródło
błonnika pokarmowego, ale to także kurkuma
pomagająca zachować zdrową wątrobę, cynamon
dla komfortu w żołądku oraz rozmaryn dla lepszego trawienia tłuszczów.
Sok Aloesowy jest popularny ze względu na prozdrowotne właściwości związane właśnie z układem
pokarmowym. Wspiera trawienie i przyczynia się
do regularności pracy jelit.
Zambroza znalazła się w zestawie ze względu na
właściwości zwiększania aktywności układu pokarmowego, którymi charakteryzuje się rokitnik
zwyczajny.
Zestaw uzupełnia światowy bestseller wśród
naszych produktów – Chlorofil w Płynie.

Pro B11 oraz Bacillus Coagulans uzupełniają dietę
w aż 12 szczepów probiotycznych bakterii, które
wzbogacają florę bakteryjną jelit.
Bowel Build to przede wszystkim babka jajowata
pomagająca utrzymać zdrowie jelit oraz imbir
lekarski, który wspiera ogólną kondycję układu
pokarmowego oraz metabolizm węglowodanów,
ale też witaminy C, A oraz cynk.

Skład zestawu:
Bacillus Coagulans, Bowel Build, Chlorofil w Płynie,
Loclo, Pro B11, Sok aloesowy, Zambroza
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

