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
Kości i Stawy

Bądź mobilny.
Zachowaj samodzielność!

Witamina C jest odpowiedzialna za produkcję
kolagenu niezbędnego dla zdrowia stawów.

Ruch to podstawa, a ideał to ruch bez bólu
i odczuwalnego dyskomfortu. Dobra kondycja
naszych kości i stawów to podstawa zachowania
mobilności, a ta jest warunkiem naszej
samodzielności. Wszyscy wiemy, że upływający
czas najczęściej daje o sobie znać właśnie
w stawach i kościach.
Odpowiedzą na troskę o ich zdrowie są wapń,
cynk, witaminy C i D i aktywność fizyczna.
Wszystkie niezbędne składniki znajdziesz
w zestawie „Zdrowe Kości i Stawy”.

Collagen to aż 17g peptydów kolagenów, a więc
bardzo bogate uzupełnienie diety.

Wapń Plus Witamina D to kluczowy produkt
w zestawie. Zawiera niezbędne dla zdrowia kości
i stawów składniki, a jego kompozycja została
przemyślana tak, aby wapń i fosfor wchłaniały
się efektywnie.
Cynk ALT to doskonały uzupełnienie diety kiedy
chcemy zadbać o zdrowe kości.
EverFlex to wspaniałe połączenie chondroityny,
glukozaminy i MSM (metylosulfonylometanu).

Witamina D3 kojarzy się nam z odpornością, ale
nie ma wątpliwości, że jest również konieczna dla
zachowania zdrowia kości. Dodatkowo pomaga we
wchłanianiu niezbędnych kościom wapnia i fosforu.
Zestaw uzupełnia rozgrzewający balsam do
masażu Tei-fu, nazywany przez naszych klientów
apteczką w tubce. Tei-fu doskonale sprawdzi się
wmasowany w stawy przed wyruszeniem na długi
spacer lub podjęciem innej aktywności fizycznej.

Skład zestawu:
Collagen, Cynk ALT, 2 x EverFlex,
Wapń Plus Witamina D, Witamina C bioflawonoidy,
Witamina D3, Tei-fu – Balsam do masażu
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

