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Kotvičník 
zemní

  Tribulus terrestris – kotvičník zemný obsahuje látky 
(sapogeniny, alkaloidy, flavonoidy, triesloviny, živice, 
vitamín C, sacharidy, steroly, kyseliny a bielkoviny), ktoré 
majú vplyv na zvýšenie hladiny testosterónu u mužov. 
Podieľa sa na zvýšení fyzickej a psychickej výkonnosti, 
dodá energiu a zlepší náladu. Pôsobí ako prírodný 
antioxidant, posilňuje imunitu. Priaznivo ovplyvňuje 
sexuálne zdravie, podporuje erekciu, sexuálnu výkonnosť, 
spermatogenézu a zdravie prostaty.

  Extrakt z rozchodnice ružovej má posilňujúce účinky, 
podporuje vitalitu celého tela, jeho duševný a fyzický  
výkon. Pomáha stimulovať centrálny nervový systém, 
priaznivo ovplyvňuje duševné zdravie a mozgovú činnosť.

  Vitamín E patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch a v 
organizme slúži ako dôležitý antioxidant, chráni bunkové 
membrány pred poškodením voľnými radikálmi. Posilňuje 
obranyschopnosť.

  Zinok je nevyhnutný pre funkciu imunitného systému.  
Je nepostrádateľný pre ochranu buniek a bunkové 
delenie. Pôsobí ako antioxidant. Je dôležitý pre 
zachovanie rozpoznávacích funkcií aj pre plodnosť.

  Mangán a meď sú antioxidanty, podporujú energetický 
metabolizmus a funkcie nervového systému.

  Tiež selén patrí medzi antioxidanty, ovplyvňuje  
imunitný systém a podieľa sa na tvorbe spermií.

mužský organizmus
Niečo pre pánov a tým vlastne aj pre dámy :-) produkt vykazuje komplexný účinok na mužský organizmus.

Súčasná dynamická, hektická a takmer až agresívna doba vyžaduje  
celého muža. Muža, ktorý svojou zapálenosťou, oddanosťou  
a dravosťou dokáže udržať tempo. Nie každému však stačí „držať tempo“.   
Muž má v sebe geneticky zakódované súťaženie, má rád výzvy, chce byť prvý,  
chce vyhrávať, chce úspech! A urobí pre to všetko. Žiadny odpočinok, relax, 
spomalenie, zastavenie, žiadny ohľad sám na seba. Skúste povedať tridsiatnikovi, 
štyridsiatnikovi, že má zvoľniť, že má brať výživové doplnky, že si to v budúcnosti odskáče. 
Ha! Jeho sa to predsa netýka!!
Omyl. Dnešná doba človeka (aj muža ) totálne vysáva. Bez včasnej preventívnej starostlivosti 
sa môže veľmi rýchlo dostaviť nedostatok duševných i telesných síl, únavový syndróm (tým strata 
sebavedomia), nedostatočný sexuálny apetít, zápal prostaty, problémy urogenitálneho systému,  
predčasné starnutie…

Muž mužom

Prinášame Vám takú kombináciu produktov, 
balíček  #9067, s ktorým, bude každý muž:

vitálny

výkonný

bystrý

šarmantný

okúzľujúci

bez stresu

hlavne zdravý!

Kotvičník 
zemný

Vitamín E

Zinok

Mangán  
a meď

Selén

Extrakt  
z  rozchodnice 

ružovej
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Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V posilňovať libido a potenciu
 V normalizovať mužský hormonálny systém
 V podporovať krvný obeh
 V zvyšovať odolnosť proti stresu
 V pri regenerácii a povzbudení organizmu

Obsiahnutá látka napomáha:

 V svojimi antioxidačnými účinkami
 V zvyšovať imunitu  
a obranyschopnosť organizmu

 V udržiavať dobrý stav ďasien
 V pri tvorbe kolagénu
 V pri tvorbe žlče

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V zvyšovať obranyschopnosť organizmu
 V znižovať únavu a vyčerpanie
 V svojimi antioxidačnému účinkami
 V udržať správnu hladinu testosterónu

tribulus terestris a 7 bylín

ZĽAVA 65%! Objednám za 166 € a zaplatím iba 58,30 € 
Vianočná PROMO AKCIA: ak si tento balíček kúpite 2 po sebe idúce mesiace*, získavate doživotnú zľavu 65 % na celý  
sortiment produktov** STARLIFE spoločnosti Zdraví Online.
* Buď 11/2021 a 12/2021 alebo 12/2021 a 01/2022. **Všetky produkty okrem reklamných predmetov a tlačovín.

vitamín C – imunita vitamín C a zinok – imunita

Obsiahnutá látka napomáha:

 V správnej funkcii prostaty
 V zvyšovať mužskú potenciu
 V optimalizovať funkcie  
urogenitálneho traktu

 V zvyšovať produkciu a kvalitu spermií
 V zlepšovať sexuálne funkcie

serenoa plazivá - prostata

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V posilňovať imunitný systém
 V skvalitňovať spánok  
a odstraňovať únavu

 V znižovať krvný tlak a hladinu 
cholesterolu

 V svojimi antioxidačnými účinkami

vitalita a imunita

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V správnej činnosti kardiovaskulárneho 
systému

 V tonizovať urogenitálny systém
 V zlepšeniu libida
 V proti negatívnym stresovým faktorom
 V zvyšovať vstrebateľnosť  
niektorých látok

zmes - mužský organizmus

IBA TERAZ – ako vianočný darček - je možné zakúpiť balíček
s produktmi v hodnote 166 € iba za 58,30 €.

Symbol pre planétu Mars sa zároveň používa v biológii na označenie samčieho  
a teda aj mužského pohlavia. Je to štylizované znázornenie štítu a oštepu boha  
Marta – koliesko so šípkou vpravo hore  (). Symbol tiež reprezentuje  
mužnosť a v stredovekej alchýmii označoval železo.


