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
Kardio

W trosce o serce
Zestaw Pro Kardio został opracowany specjalnie
z myślą o zdrowiu serca i naczyń krwionośnych.
Znajdziesz tu suplementy stworzone z największą
starannością, przetestowane i skuteczne.
Połączenie składników produktów znajdujących
się w zestawie zapewni optymalny rezultat dla
Twojego serca.

Pójdź za głosem serca!

Oliwka europejska była tradycyjnie używana
dla poprawienia krążenia krwi i ciśnienia
naczyniowego.
Magnez (Magnesium) bierze udział w kilkuset
reakcjach enzymatycznych w naszych organizmach i jest jednym z ważniejszych metali również
dla serca.
CoQ10 to jeden z ulubionych produktów naszych
klientów w USA. Każda kapsułka zawiera
aż 100 mg koenzymu Q10!
Koenzym Q10 to związek obecny w każdej
komórce ludzkiego organizmu gdzie odpowiada
za odpowiednie wytwarzanie energii w mitochondrium.
Z uwagi na fakt, ze koenzym Q10 najlepiej przyjmować w towarzystwie zdrowych tłuszczów, nasz
został umieszczony w kapsułce wypełnionej oliwą
z pierwszego tłoczenia, co zapewnia lepsze
wchłanianie.

Czosnek wpływa na utrzymanie prawidłowego
poziomu cholesterolu i cukru we krwi, a także
przyczynia się do utrzymania zdrowia naczyń.
Super Omega 3 EPA uzupełnia dietę w kwasy
tłuszczowe EPA i DHA, które przyczyniają się do
utrzymania prawidłowych funkcji serca. Efekt jest
uzyskiwany przy spożyciu już 250 mg tych
kwasów.
Cholester-Reg to liść karczocha zwyczajnego,
który przyczynia się do utrzymania prawidłowego
poziomu lipidów we krwi, oraz sterole roślinne
pomagające utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu we krwi.

Skład zestawu:
Cholester – Reg, Czosnek, CoQ10,
Liść Oliwny – Ekstrakt, Magnesium,
2 x Super Omega 3 EPA
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

