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.

Woman

Z myślą o Tobie
Prowadzisz życie na wysokich obrotach. Pracujesz, prowadzisz biznes, ale też wychowujesz dzieci
i zajmujesz się domem. Masz na głowie mnóstwo
spraw, często więcej niż mężczyźni. Twój organizm
ma zupełnie inne potrzeby, a Ty chcesz być
wciąż zdrowa, młoda i uśmiechnięta.
Wszystko w Twoich rękach! Zdrowe drogi moczowe, włosy, skóra, paznokcie, zdrowe i czyste jelita,
lekkie wypoczęte nogi i wiele więcej!
Zestaw Woman pomoże zachować zdrowie na
dłużej!

Zachowaj zdrowie na dłużej!
Silna ochrona przed wolnymi rodnikami pochodzi
ze skórek czerwonych winogron ukrytych w
Zambrozie. Wolne rodniki uznaje się za główną
przyczynę starzenia organizmu. Dzięki zawartości
rokitnika Zambroza wzmacnia serce i wspomaga
układ odpornościowy.
Cynk to minerał niezbędny dla utrzymania
pięknych i zdrowych włosów, skóry i paznokci.
Nasz Cynk ALT to również algi i tymianek, które
zmniejszają wchłanianie tłuszczów, co pomoże Ci
zachować szczupłą sylwetkę.

Wąkrotka azjatycka, czyli Gotu Kola, pomoże
pozbyć się uczucia ciężkich nóg wpierając
prawidłowe krążenie żylne, a także wspomoże
komfort trawienny. Jej wpływ na mikrokrążenie
odzwierciedla się także w sprawniejszym działaniu
funkcji poznawczych (do nich należą m.in.
pamięć, koncentracja, zdolności komunikacyjne).
Błonnik jest niezbędny dla zdrowia jelit. Loclo to
doskonałe źródło błonnika, ale też pobudzający
trawienie cynamon i rozmaryn ułatwiający trawienie tłuszczów.
Ury to doskonała mieszanka ziół oraz witamin
i minerałów o wielokierunkowym działaniu.
Zawarty w niej cytryniec chiński jest pomocny w
utrzymaniu prawidłowych funkcji fizjologicznych.
24 niezbędne witaminy i minerały w jednej
tabletce to Super Complex. Znajdziesz tu
wsparcie dla utrzymania organizmu w wysokiej
formie.
Lucerna siewna jest znana ze swoich właściwości
od ponad 2000 lat. Pomaga kobietom w
utrzymaniu dobrej kondycji seksualnej.
Czerwona Koniczyna zapewnia wsparcie w
radzeniu sobie z objawami menopauzy, takimi jak
uderzenia gorąca, pocenie się i niepokój, ale
to również doskonały produkt dla układu
krwionośnego.
Skład zestawu:
Cynk ALT, 2 x Czerwona Koniczyna, Gotu Kola,
Loclo, 2 x Lucerna, Ury, Super Complex , Zambroza
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

