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.

Optimum

Holistyczne spojrzenie na zdrowie
Holistyczne podejście do człowieka to poszukiwanie równowagi na wielu poziomach. Styl życia,
zdrowie, dieta, ćwiczenia fizyczne, ale także
umysł, sztuka i natura łączą się i przenikają
wszystkie aspekty życia.
W Nature’s Sunshine również patrzymy na każdego jako całość. Optymalnie włączone w nasze
codzienne życie związki z naturą, wodą, czystym
powietrzem, jasnym i spokojnym umysłem oraz
czystym duchem są dla nas równie ważne jak
żywienie, zioła, aktywność fizyczna i wsparcie
kochających osób. Społeczność Nature’s Sunshine to osoby, dla których te wartości – tak samo
jak bezinteresowna pomoc innym - są często
istotą, prawdziwym sensem ich życia.

Odzyskaj równowagę!
Guarana zawarta w Solstic to dodatkowa dawka
energii z naturalnego źródła. W Solstic Energia z
Natury znajdziesz również witaminy z grupy B,
które pomogą zwalczyć uczucie zmęczenia. Zdobądź siłę, by sprostać codziennym wyzwaniom.

Cynk ALT to doskonałe połączenie cynku, alg,
lucerny i tymianku. Cynk poza wpływem na zdrowie kości pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo zasadowej organizmu. Tymianek ma kojące
działanie na gardło i struny głosowe.
Ekstrakt z Liścia Oliwnego to doskonały wybór
dla Twojej odporności i układu pokarmowego.
Wspiera kondycję górnych dróg oddechowych, a
tradycyjnie używano jej w celu poprawienia krążenia i ciśnienia tętniczego.
Prawdziwą bombę przeciwutleniaczy ukryto w
Zambrozie, a dokładnie w skórkach czerwonych
winogron. Zambroza dzięki zawartości rokitnika
zwyczajnego wzmacnia serce i odporność.
Sok Aloe Vera, czyli główny składnik naszego
Soku Aloesowego pomoże Ci utrzymać równowagę układu pokarmowego. Stymuluje metabolizm,
wspiera trawienie i przyczynia się do regularności
pracy jelit.
Jedna kapsułka Super Omegi 3 EPA to porcja
380 mg kwasu EPA i 190 mg DHA, które
korzystnie wpływają na zdrowie serca i prawidłowe
funkcjonowanie mózgu.
Magnesium zaspokaja 64% dziennego zapotrzebowania na magnez, który przyczynia się do
prawidłowej syntezy białka, wspiera zachowanie
prawidłowych funkcji psychologicznych i pomaga
w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
Skład zestawu:
Chlorofil w Płynie, Cynk ALT,
Liść Oliwny – Ekstrakt, Magnesium,
Sok aloesowy, Solstic Energia z Natury,
Super Omega 3 EPA, Zambroza
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

