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
Relax

Bądź spokojny o swoje zdrowie
Nasze zdrowie często cierpi przez stres i zamartwianie się. Pędzący świat każdego dnia naraża nas
na niepokój. Ogromne tempo zmian nie pozwala
na poczucie stabilności i często wpędza na w
niepewność o lepsze lub po prostu spokojne jutro.
Tak, stres stał się naszym towarzyszem i stresogenne sytuacje spotykają nas każdego dnia.
Naukowcy nie mają wątpliwości, że stres to też
jeden z największych wrogów naszego zdrowia.
Aby skutecznie radzić sobie ze stresem, należy
zadbać o prawidłowe funkcje poznawcze i psychologiczne i odpowiednią pracę mózgu. Dobra
pamięć i prawidłowa percepcja mogą chronić nas
przed zamartwianiem się.
Zestaw Pro Relax powstał, aby ukoić nerwy i dać
nam nieco wytchnienia w pędzącym świecie, ale
też wspierać naszą sprawność poznawczą. Kompozycja zestawu została opracowana tak, aby
wzmocnić odporność na stres nie powodując
efektu znużenia.

Gotu Kola, czyli Wąkrotka azjatycka to roślina
znana ludzkości od tysięcy lat. Choć naukowcy
wciąż odkrywają jej nowe właściwości to już
wiadomo, że doskonale harmonizuje funkcje
układu krążenia oraz utrzymanie prawidłowych
funkcji poznawczych, a więc koncentracji
i pamięci.

Hops & Valerian with Passionflower to produkt
stworzony do walki ze stresem. Kozłek lekarski
(valerian) pomaga w zdrowym śnie, chmiel (hops)
ma właściwości uspokajające a męczennica cielista
(passionflower) zwiększa odporność na stres.
W zestawie nie mogło zabraknąć Lecytyny, która
jest w naszych organizmach jest bardzo ważnym
elementem mózgu i tkanki nerwowej.
Magnesium to wspaniałe źródło magnezu, który
w zestawie odpowiada za wykluczenie zmęczenia i
znużenia, ale też za utrzymanie prawidłowych
funkcji psychologicznych.
Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważne dla
naszego zdrowia są kwasy tłuszczowe omega-3.
Super Omega 3 EPA znalazła się w zestawie Pro
Relax dzięki zawartości kwasu dokozaheksaenowego, który spożywany w ilości co najmniej 250
mg korzystnie wpływa na funkcjonowanie mózgu.
Vitamin B Complex to oczywiście źródło witamin
z grupy B, których najpopularniejszych działaniem jest pozytywny wpływ na funkcje psychologiczne oraz pomagają zwalczyć uczucie zmęczenia.
Zestaw uzupełnia niezbędna codziennie Witamina
D3.

Skład zestawu:
Gotu Kola, Hops & Valerian with Passionflower,
Lecytyna, Magnesium, 2 x Super Omega 3 EPA,
Witamin B Complex, Witamina D3
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

