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Organizmus si koenzým Q10 čiastočne vyrába sám,  
ale jeho spotreba je veľmi vysoká. Pokiaľ ho nemáme 
dostatok, cítime sa unavení, preťažení a náš imunitný 
systém nefunguje správne. S rastúcim vekom jeho 
produkcia výrazne klesá, od 20. roku života začína 
postupné znižovanie hladiny koenzýmu Q10 o 40 - 70%.
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Koenzým Q10 a vitamín E  
- kardiovaskulárny systém
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Srdce je nielen symbolom lásky a zamilovanosti,  
ale predovšetkým života.
Srdce je život.
Tlčie a ešte ani nie sme na tomto svete.
Pracuje a funguje až do našej smrti.
Bez zastavenia.
Bez odpočinku.
Nesmie si ho dovoliť.
Keby sme srdce porovnali s najlepším automobilovým motorom, má asi trikrát dlhšiu 
výdrž… a my sa bohužiaľ koľkokrát o ten automobil (o akýkoľvek ) staráme lepšie ako o 
vlastné srdce. Jazdíme s autom do servisu? ÁNO! Meníme a kontrolujeme olej a brzdovú kvapalinu? 
ÁNO! Dopĺňame správne palivo? ÁNO! Automaticky! Pretože bez toho by jednoducho nefungovalo!
Minimálne rovnako sa treba starať aj o naše srdce. 
Dajme mu to, čo potrebuje. Zaslúži si to!

Výživové doplnky s koenzýmom Q10 potrebujeme všetci nad 25 rokov…
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Obsiahnutá látka napomáha:

 V zvyšovať imunitu  
a obranyschopnosť organizmu

 V svojimi antioxidačnými účinkami
 V udržiavať dobrý stav ďasien
 V pri tvorbe kolagénu
 V pri tvorbe žlče

vitamín C = imunita

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

ZĽAVA 65%! Objednám za  170 € a zaplatím iba 59,60 € 
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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Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V zvyšovať schopnosť pamäte
 V zlepšovať pružnosť cievnych stien
 V udržiavať správne fungovanie  
obehovej sústavy

 V posilňovať centrálny nervový systém
 V udržiavať správne fungovanie 
pohlavných orgánov
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Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V zvyšovať vitalitu, imunitu  
a energetický metabolizmus

 V udržiavať zdravie kostí, zubov a ciev
 V posilňovať nervový systém  
a psychologické funkcie

 V udržiavať zdravú pokožku  
a tvorbu kolagénu
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Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V udržiavať zdravé srdce a cievy
 V svojimi antioxidačnými účinkami
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EPA + DHA, vitamín E imunita, únava a vyčerpanie antioxidant

Pripravili sme pre Vás balíček, #9068, ktorý Vášmu srdcu poskytne maximálnu starostlivosť.

  Ľudské srdce za život prepumpuje  180 miliónov litrov krvi   
= množstvo, ktoré sa zmestí do kocky so stranami dlhými 57 metrov.

  Tepien aj nepatrných ciev má v sebe každý človek cca 100.000 kilometrov.  
Keby sa narovnali za seba, dala by sa nimi omotať zemeguľa pozdĺž rovníka celkom dvaapolkrát.

Obsiahnutá látka napomáha:

 V chrániť cievny systém
 V spomaľovať proces starnutia
 V dodávať energiu každej bunke
 V posilňovať kardiovaskulárny systém
 V regenerovať a vitalizovať organizmus
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koenzým Q10 a vitamín E


