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Sestavili jsme pro Vás balíček #9062,  
posílení imunity dětí.

vitamin C - posílení organismu

SLEVA 65 %! Objednám za 4.550 Kč a zaplatím pouze 1.593 Kč 
Vánoční PROMO AKCE: pokud si tento balíček koupíte 2 měsíce po sobě jdoucí*,  získáváte doživotní slevu 65 %   
na celý sortiment produktů** STARLIFE společnosti Zdraví Online.
* Buď 11/2021 a 12/2021 nebo 12/2021 a 01/2022. **Veškeré produkty mimo reklamní předměty a tiskoviny.

Naše děti jsou zlatíčka, miláčci a vždy pro ně chceme jen to nejlepší. 

Plánujeme, kupujeme, vybavujeme... a občas zapomínáme na  
to nejhodnotnější – na jejich zdraví.

Jste to vy, kdo má zdraví svých dětí ve svých rukou. Jste to vy, kdo ovlivňuje  
jeho „výbavu zdraví“ po celý život. Vy jste za to zodpovědní.

Imunita děti
Pečujte o zdraví svých dětí

Základní minerály  
a stopové prvky
Ionizovaný mikrokoloidní roztok  
základních minerálů (vápník, hořčík, zinek)  
a stopových prvků. Vstřebatelnost  
jednotlivých složek = 92 %.
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  zdroj nezbytných minerálů

  růst a vývoj dětí

  ženy při kojení

500 ml

MINERAL STAR ionizovaný mikrokoloidní roztok 72 minerálů a stopových prvků z Great Salt Lake v Utahu, USA:  
Vápník, železo, zinek, jód, fosfor, hořčík, draslík, selen, měď, mangan, stříbro, chrom, cín, molybden, promethium, nikl, křemík, bor, lithium, vanad, kobalt, sodík, niob, baryum, 
beryllium, síra, bismut, uhlík, cer, chlor, platina, cesium, rubidium, telur, hafnium, zlato, titan, germanium, holmium, gallium, thulium, lanthan, iridium, wolfram, europium, 
antimon, yterbium, palladium, hliník, terbium, gadolinium, skandium, rhenium, lutecium, dysprosium, ruthenium, tantal, erbium, praseodym, thalium, samarium, dusík, 
thorium, vodík, ytrium, kyslík, rhodium, indium, zirkonium, neodym, brom, fluor.

Obsažené látky napomáhají:

 V udržovat správnou funkci
 V imunitního systému
 V regeneraci svalů a nervů
 V po tělesném výkonu
 V neutralizovat nebezpečné mikroorganismy
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Kolostrum stojí pro svůj obsah přírodních látek v popředí 
zájmu odborníků. Je bohatší na biologicky aktivní látky než 
kolostrum lidské a je kvalitním zdrojem protilátek IgG, IgA  
a IgM a celé řady dalších imunostimulačních faktorů.

Obsažené látky napomáhají:

 V svými antioxidační účinky
 V posilovat imunitu
 V podporovat tvorbu kolagenu
 V aktivovat energetický systém
 V snižovat únavu a vyčerpání
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Vitamin C pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem. Dále 
podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý pro správnou funkci 
cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá k normální 
činnosti nervové soustavy, psychické činnosti a obranyschopnosti 
organismu. Jeho nezastupitelná funkce je ve zvyšování absorpce 
železa a podpoře normálního energetického metabolismu v 
těle. Vitamin C pomáhá snižovat únavu, vyčerpání a podílí se na 
regeneraci redukované formy vitaminu E. Podporuje imunitní systém 
během intenzivního fyzického výkonu, i po něm. 
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