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.

Pro
Immune

Silna odporność
Tworząc zestaw Pro Immune wzięliśmy pod
uwagę, że kondycja układu odpornościowego
zależy nie tylko od warunków atmosferycznych,
ale przede wszystkim od tego, co dzieje się
w naszych organizmach. Oddajemy w Twoje ręce
zestaw, który kompleksowo wzmocni Twoją
odporność.

Odporność wymaga większej uwagi!
Witamina C to pierwsze, co przychodzi do głowy,
kiedy myślimy o poprawie odporności. W każdej
tabletce naszego produktu znajdziesz aż 1000 mg
kwasu L-askorbinowego.
Liść Oliwny, a w zasadzie jego ekstrakt to podpora
zachowania odporności nawet w najtrudniejszych
warunkach oraz wsparcie dla kondycji górnych
dróg oddechowych.
Witamina D3 ma korzystny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego, ale jest również
niezbędna dla kości i mięśni.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo czosnek
wpływa na poprawę odporności. Czosnek to
jednak dużo więcej! Pomaga utrzymać zdrową
wątrobę i normalny poziom cholesterolu.
Cynk ALT to doskonałe połączenie lucerny, liścia
tymianku, alg i cynku. Kluczowy dla odporności
jest tu liść tymianku, który ma działanie antybakteryjne i przyczynia się do naturalnej obrony
organizmu. Cynk jest aktywnym składnikiem
wielu enzymów odpowiedzialnych za optymalną
aktywność układu immunologicznego.
Obecność Pro B11 w zestawie Pro Immune to
strzał w dziesiątkę. Produkt wzbogaca florę bakteryjną w aż 11 szczepów bakterii. Zdrowie układu
pokarmowego jest kluczowe dla zachowania
odpowiedniej odporności.
Immune Formuła to wspaniała mieszanka grzybów znanych z medycyny chińskiej (cordyceps,
maitake, reishi) oraz beta-glukanówi i arabinogalaktanu oraz colostrum.
Defense Maintenance to produkt stworzony
z myślą o odporności. Połączenie witamin C, A, E
z kurkumą selenem i cynkiem to idealna
mieszanka wspierająca układ immunologiczny.

Skład zestawu:
Cynk ALT, Czosnek, Defense Maintenance,
Immune Formula, 2 x Liść Oliwny – Ekstrakt,
Pro B11, Witamina C bioflawonoidy, Witamina D3
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

