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Zostavili sme pre Vás balíček #9062,  
na posilnenie imunity detí.

vitamín C - posilnenie organizmu

ZĽAVA 65%! Objednám za  175 € a zaplatím iba 61,30 €  
Vianočná PROMO AKCIA: pokiaľ si tento balíček kúpite 2 po sebe idúce mesiace*, získavate doživotnú zľavu 65 %  
na celý sortiment produktov STARLIFE ** spoločnosti Zdravie Online.
* Buď 11/2021 a 12/2021 alebo 12/2021 a 01/2022. ** Všetky produkty okrem reklamných predmetov a tlačovín.

Naše deti sú zlatíčka, miláčikovia a vždy pre nich chceme len to najlepšie.

Plánujeme, kupujeme, vybavujeme...  
a občas zabúdame na to najhodnotnejšie - na ich zdravie.

Ste to vy, kto má zdravie svojich detí vo svojich rukách. Ste to vy,  
kto ovplyvňuje ich „zdravotnú výbavu“ po celý život. Vy ste za to zodpovední.

Imunita deti
Starajte sa o zdravie vašich detí

Základné minerály
a stopové prvky
Ionizovaný mikrokoloidný roztok 
základných minerálov (vápnik, horčík, 
zinok) a stopových prvkov. Vstrebateľnosť 
jednotlivých zložiek = 92 %.
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  zdroj potrebných minerálov

  rast a vývoj detí

  ženy pri dojčení

500 ml

MINERAL STAR ionizovaný mikrokoloidný roztok 72 minerálov a stopových prvkov z Great Salt Lake v Utahu, USA:  
Vápnik, železo, zinok, jód, fosfor, horčík, draslík, selén, meď, mangán, striebro, chróm, cín, molybdén, prométium, nikel, kremík, bór, lítium, vanád, kobalt, sodík, niób, bárium, 
berýlium, síra, bizmut, uhlík, cer, chlór, platina, cézium, rubídium, telúr, hafnium, zlato, titán, germánium, holmium, gallium, thulium, lantán, irídium, volfrám, európium, 
antimón, yterbium, paládium, hliník, terbium, gadolínium, skandium, rénium, lutécium, dysprosium, ruténium, tantal, erbium, prazeodým, tálium, samárium, dusík,
tórium, vodík, ytórium, kyslík, ródium, indium, zirkónium, neodým, bróm, fluór.

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V udržiavať správnu funkciu  
imunitného systému

 V regenerácii svalov a nervov  
po telesnom výkone

 V neutralizovať nebezpečné mikroorganizmy
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Kolostrum stojí pre svoj obsah prírodných látok v popredí 
záujmu odborníkov. Je bohatší na biologicky aktívne látky  
ako kolostrum ľudské a je kvalitným zdrojom protilátok IgG, IgA 
a IgM a celého radu ďalších imunostimulačných faktorov.

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V svojimi antioxidačnými účinkami
 V posilňovať imunitu
 V podporovať tvorbu kolagénu
 V aktivovať energetický systém
 V znižovať únavu a vyčerpanie
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Vitamín C pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom.  
Ďalej podporuje tvorbu kolagénu, ktorý je dôležitý pre správnu 
funkciu ciev, kostí, chrupaviek, pokožky, ďasien a zubov, prispieva  
k normálnej činnosti nervovej sústavy, psychickej činnosti  
a obranyschopnosti organizmu. Jeho nezastupiteľná funkcia je vo 
zvyšovaní absorpcie železa a podpore normálneho energetického 
metabolizmu v tele. Vitamín C pomáha znižovať únavu, vyčerpanie  
a podieľa sa na regenerácii redukovanej formy vitamínu E. Podporuje 
imunitný systém počas intenzívneho fyzického výkonu, aj po ňom.
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