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Organismus si koenzym Q10 částečně sám vytváří, 
ale jeho spotřeba je velmi vysoká. Pokud ho nemáme 
dostatek, cítíme se unaveni, přetíženi a náš imunitní systém 
nefunguje správně. S rostoucím věkem jeho produkce 
výrazně klesá, od 20. roku života začíná postupné snižování 
hladiny koenzymu Q10 o 40 – 70 %.
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Koenzym Q10 a vitamin E  
- kardiovaskulární systém
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Hladina koenzymu Q10 podle věku v %
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Srdce je nejen symbolem lásky a zamilovanosti, ale především života.
Srdce je život.
Tluče a ještě nejsme ani na tomto světě.
Pracuje a funguje až do naší smrti.
Bez zastavení.
Bez odpočinku.
Nesmí si jej dovolit. 
Kdybychom srdce srovnali s nejlepším automobilovým motorem, má asi třikrát  
delší výdrž… a my se bohužel kolikrát o ten automobil (o jakýkoli ) staráme lépe než  
o vlastní srdce. Jezdíme s autem do servisu? ANO! Měníme a kontrolujeme olej a brzdovou kapalinu? 
ANO! Doplňujeme správné palivo? ANO! Automaticky! Protože bez toho by  prostě nefungovalo!
Minimálně stejně je potřeba starat se i o naše srdce.
Dejme mu to, co potřebuje.  
Zaslouží si to!

Doplňky stravy s koenzymem Q10 potřebují všichni starší 25 let…

Srdce jako zvon

chrání cévní 
systém
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Obsažená látka napomáhá:

 V zvyšovat imunitu  
a obranyschopnost organismu

 V svými antioxidačními účinky
 V udržovat dobrý stav dásní
 V při tvorbě kolagenu
 V při tvorbě žluči

vitamin C – imunita

Obsažené látky napomáhají:

 V posilovat imunitní systém
 V zkvalitňovat spánek  
a odstraňovat únavu

 V snižovat krevní tlak  
a hladinu cholesterolu

 V svými antioxidačními účinky

vitalita a imunita

SLEVA 65 %! Objednám za 4.420 Kč a zaplatím pouze 1.547 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.

Anti-aging
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Obsažené látky napomáhají:

 V zvyšovat schopnost paměti
 V zlepšovat pružnost cévních stěn
 V udržovat správné fungování  
oběhové soustavy

 V posilovat centrální nervový systém
 V udržovat správné fungování  
pohlavních orgánů
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Obsažené látky napomáhají:

 V zvyšovat vitalitu, imunitu  
a energetický metabolismus

 V udržovat zdraví kostí, zubů a cév
 V posilovat nervový systém  
a psychologické funkce

 V udržovat zdravou pokožku  
a tvorbu kolagenu
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Obsažené látky napomáhají:

 V udržovat zdravé srdce a cévy
 V svými antioxidačními účinky
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EPA + DHA, vitamin E imunita, únava a vyčerpání antioxidant

Připravili jsme pro Vás balíček, #9068, který Vašemu srdci poskytne maximální péči.

  Lidské srdce za život přepumpuje na 180 milionů litrů krve   
= množství, které se vejde do krychle se stranami dlouhými 57 metrů.

  Tepen i nepatrných cév má v sobě každý člověk na 100.000 kilometrů.  
Kdyby senarovnaly  za sebe, dala by se jimi omotat zeměkoule podél rovníku celkem dvaapůlkrát.

Obsažená látka napomáhá:

 V chránit cévní systém
 V zpomalovat proces stárnutí
 V dodávat energii každé buňce
 V posilovat kardiovaskulární systém
 V regenerovat a vitalizovat organismus
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koenzym Q10 a vitamin E


