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.

Super Start
do Zdrowia

Zmień siebie! Popraw zdrowie!
Super Start do Zdrowia to od lat ulubiony zestaw
naszych klientów. Jego skład nie zmienił się mimo
upływającego czasu i wielu nowych trendów
w żywieniu. Połączono w nim bestsellerowe
produkty Nature’s Sunshine i to połączenie
do dziś sprawdza się jako idealny zestaw
dla każdego, kto postanowił zmienić styl życia
i poważnie zadbać o zdrowie.

Wystartuj po zdrowie!
Najwyższy czas o siebie zadbać? Chcesz lepszego
zdrowia, lepszej kondycji, lepszego samopoczucia? Gratulujemy! To bez wątpienia najlepsza
decyzja w Twoim życiu. Do dzieła! Zacznij jak setki
naszych zadowolonych klientów, którzy wybrali
Super Start do Zdrowia. Ich postanowienie
o zmianie stylu życia było silne, a proponowany
zestaw jeszcze je wzmocnił.

Oferta niezbędnych kwasów tłuszczowych
omega-3 zawartych w Super Omega 3 EPA,
silnych antyoksydantów z Zambrozy, probiotycznych bakterii w kapsułkach Bakterii Bifidophilus
połączone z najpopularniejszym na świecie
Chlorofilem w Płynie oraz naturalną porcją
energii z Solstic i Wapniem z Witaminą D
pomoże Ci wytrwać w swoich planach i szybciej
osiągnąć zakładane efekty. Zestaw uzupełnia
balsam do masażu Tei-fu nazywany przez naszych
klientów apteczką w tubce.

Skład zestawu:
Bakterie Bifidophilus
Chlorofil w Płynie
Solstic Energia z Natury
Super Omega 3 EPA
Wapń Plus Witamina D
Zambroza
Tei-fu
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

