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Biotín je známy aj ako koenzým R, alebo ako vitamín H. Biotín je 
prirodzenou zložkou potravy, jedná sa o vo vode rozpustný vitamín 
a pre človeka je dôležitý hneď z niekoľkých hľadísk. Biotín prispieva 
k normálnemu energetickému metabolizmu a metabolizmu 
makroživín, činnosti nervovej sústavy, psychickej činnosti, 
normálnemu stavu vlasov, slizníc a pokožky.

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.

Obsiahnutá látka napomáha:

 V optimalizovať energetický metabolizmus
 V zlepšovať stav vlasov a pokožky
 V harmonizovať nervovú a psychickú činnosť
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Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V podporovať chrupavky, väzivá a šľachy
 V pri regenerácii svalov
 V spomaľovať starnutie pleti
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vitamín H - psychika, vlasy a pokožka hydrolyzovaný kolagén s vitamínom C

Áno, je dôležité, aký je človek vo vnútri, nie ako vyzerá.
Áno, prvých 20 sekúnd je najdôležitejších pre ďalší vývoj rozhovoru.
Áno, dá sa pomôcť plastickými operáciami.
Ale… našťastie stále platí, že najkrajšia je prirodzená krása!
Každý sa môže rozhodnúť. Buď sa bude trápiť tým, ako vyzerá a riešiť 
kdejaké mini odlišnosti od modeliek, ktoré na nás vykukujú snáď zo 
všetkých časopisov a reklám, alebo byť ženou s veľkým Ž, ktorá to má v hlave 
zrovnané a vie, že krása je o niečom inom, než mať miery 90 – 60 – 90 
Určite, ale nezabudnite na to, že tá vonkajšia krása začína vo vnútri.

Krása

60 cps

praslička roľná – kosti, 
nechty a vlasy
Extrakt prasličky roľnej obsahuje kyselinu 
kremičitú (koloidný oxid kremičitý). 
Kremík v tejto optimálne vstrebateľnej 
forme je vhodným doplnkom na 
udržanie kolagénových a elastínových 
vlákien, štruktúr na stavbu kostí, 
chrupaviek, kĺbov, zubov, vlasov  
a nechtov a pevnosti a pružnosti šliach, 
kože aj tkanív vnútorných orgánov, 
najmä ciev.
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ZĽAVA 65%! Objednám za  167 € a zaplatím iba 58,80 €  
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.
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Obsiahnutá látka napomáha:

 V udržiavať dobrý zrak
 V posilňovať imunitný systém
 V zlepšovať funkciu pokožky a chrániť  
ju pred ultrafialovým žiarením
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zrak a pokožka

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V udržiavať zdravé srdce a cievy
 V svojimi antioxidačnými účinkami
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antioxidant

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V posilňovať imunitný systém
 V posilňovať kardiovaskulárny systém
 V pri regenerácii telesných tkanív
 V zlepšovať metabolické procesy
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vitamíny, minerály a antioxidanty

Zostavili sme Vám balíček, #9065, kde je všetko, čo potrebujete pre krásne a zdravé vlasy, pleť aj telo.


