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 Active

Aktywność to klucz do zdrowia
Tak, zachowanie zdrowia jest proste! Wystarczy
zdrowo się odżywiać i pamiętać o częstej aktywności ﬁzycznej. Mniej istotne czy biegasz, jeździsz
rowerem, czy pływasz. Istotne, żeby robić to
regularnie. Aktywność ﬁzyczna została wpisana w
piramidę zdrowego odżywiania jako podstawa w
trosce o zdrowie i kondycję.
Oczywiście, częste uprawianie sportów nie zwalnia ze zdrowej diety. Tylko połączenie zdrowego
odżywiania z aktywnością ﬁzyczną zapewni zadowalające efekty.

Aktywnie walcz o zdrowie!
Solstic Energia z Natury to energetyczna guarana i witaminy z grupy B, a jego skład opracowano
z myślą o codziennej aktywności. Zacznij dzień od
łatwego zdobycia dodatkowej energii, którą
będziesz cieszyć się przez długie godziny!
SmartMeal pomoże dostrzec pierwsze efekty
szybciej niż się spodziewasz. 24g wegańskiego
białka pomogą Ci budować mięśnie, a błonnik
i kompleks witamin i minerałów zapewnią poczucie zdrowia każdego dnia!
Collagen+ to zdecydowanie więcej niż kolagen.
Witamina C pomoże w regeneracji po treningu,
a produkt uzupełni Twoją dietę również w cynk,
który szybko tracisz w trakcie wysiłku ﬁzycznego.
Wszystkie produkty zestawu Pro Active idealnie
wpisują się w codzienną aktywność. Dzięki postaci
proszku i wygodnych saszetek możesz zabrać
je wszędzie.
Do dzieła! Aktywnie walcz o zdrowie!

Zacznij żyć zdrowo! Już teraz! Z zestawem Pro
Active i regularną aktywnością szybko dostrzeżesz
pierwsze pozytywne zmiany!
Pro Active zapewni Ci niezbędną energię,
kompleks witamin i minerałów, idealną procję
białka i błonnika i wiele, wiele więcej!

Skład zestawu:
Solstic Energia z Natury, Collagen+, 2 x SmartMeal
Zalecane spożycie:
Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na etykietach.

