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  Tribulus terrestris - ingredientele din colții babei (sapogenine, 
alcaloizi, flavonoide, taninuri, rășini, vitamină C, zahăr, steroli, acizi 
și proteine) au un efect asupra creșterii nivelului de testosteron la 
bărbați. Are un efect terapeutic datorită în principal conţinutului 
său de saponină. Efectul său antioxidant susține imunitatea.  
Are un efect vitalizant și energizant, menține buna dispoziție, 
promovează sănătatea sexuală, spermatogeneza, rezistența, 
activitatea sexuală și  sănătatea prostatei.

  Extractul de Rhodiola rosea - ‚’rădăcina de aur’’- ajută organismul 
în menținerea și buna funcționare a sistemului circulator și la 
depășirea stresului emoțional. Sprijină organismul la efort fizic 
și susține sistemul nervos central. Este eficient în menținerea 
sănătății mentale și ajută funcționarea creierului.

  Vitamina E este o vitamină liposolubilă, un antioxidant important, 
protejează membrana celulară de efectele dăunătoare ale 
radicalilor liberi. Întărește sistemul de apărare al organismului.

  Zincul este important pentru sistemul imunitar, este esențial 
pentru protecția celulară și diviziunea celulară. Este un element 
antioxidant. Este important pentru funcțiile cognitive și pentru 
fertilitate.

  Manganul și cuprul sunt antioxidanți care ajută metabolismul 
energetic și funcționarea sistemului nervos.

  Seleniul este, de asemenea, unul dintre antioxidanții care are 
efecte benefice asupra sistemului imunitar și este implicat în 
procesul de producție a spermatoizilor

pentru organismul bărbătesc
Ceva pentru bărbați și astfel de fapt și pentru doamne :-) , produsul are un efect complex asupra organismului bărbătesc.

Vremurile actuale în plină expansiune, agitate și aproape agresive  
necesită bărbați integri. Bărbați cu zel, cu devotament și dedicare care  
pot ține ritmul actual. Cu toate acestea, nu toată lumea este mulțumită  
doar cu  „menținerea ritmului”. La bărbați, spiritul competiției este codificat 
genetic, ei iubesc provocările, vor să fie primii, vor să câștige, vor succes! Și fac  
totul pentru acestea. Pentru ei nu există odihnă, relaxare, încetinire, sau respect 
pentru propriul organism. Încearcă să spui unui bărbat de treizeci, patruzeci de ani  
să încetinească ritmul, să folosească suplimente alimentare, căci altfel reversul va apărea  
în viitor. Da de unde! Nu crede că el va fi afectat!
Eroare! Stresul este aproape inevitabil în societatea de astăzi și epuizează complet oamenii  
(și bărbații). În absența unei prevenții în timp util, vor apărea foarte repede epuizarea mentală și fizică, 
sindromul de oboseală (care are ca rezultat pierderea încrederii în sine), dorința sexuală insuficientă, prostatita, 
probleme ale sistemului urogenital, îmbătrânirea prematură...

Bărbatul să rămână bărbat

Noi vă oferim o combinație de produse,  
pachetul #9067, cu care Dvs. veți fi:

viguros

performant 

iscusit

seducător

fermecător

fără stres

și mai ales sănătos!
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Ingredientele sale ajută:

 V creșterea libidoului și a potenței
 V normalizarea sistemului  
hormonal masculin

 V buna funcţionare a sistemului circulator
 V creșterea toleranței la stres
 V regenerarea şi stimularea organismului

Ingredientele sale ajută:

 V prin efectul lor antioxidant
 V creșterea imunității și  
a capacității de apărare

 V menținerea sănătății gingiilor
 V formarea colagenului
 V producția de acizi biliari

Ingredientele sale ajută:

 V capacitate defensivă a organismului
 V reducerea oboselii și epuizării
 V prin efectul lor antioxidant
 V menținerea nivelului adecvat  
al testosteronului

colții babei și 7 plante medicinale

65% REDUCERE! Comand de 830 RON și plătesc doar 291 RON.
PROMOTIE de Crăciun: dacă achiziționezi acest pachet timp de 2 luni consecutiv*, vei primi o reducere permanentă de 65%   
pentru întreaga gamă de produse marca STARLIFE ** de la Zdraví Online.
*11/2021 și 12/2021 sau 12/2021 și 01/2022.  **Nu se aplică articolelor de reclamă și formularelor promoționale.

vitamină C - imunitate vitamină C și zinc -imunitate

Ingredientele sale ajută:

 V buna functionare a prostatei
 V creșterea potenței masculine
 V optimizarea funcționării  
sistemului urogenital

 V funcțiile sexuale

palmier pitic - prostată

Ingredientele sale ajută:

 V întărirea sistemului imunitar
 V îmbunătățirea calității somnului
 V reducerea oboselii
 V reducerea tensiunii arteriale și  
a nivelului colesterolului

 V prin efectul lor antioxidant

vitalitate și imunitate

Ingredientele sale ajută:

 V funționarea adecvată  
a sistemului cardiovascular 

 V tonifierea sistemului urogenital
 V creșterea libidoului
 V reducerea efectelor negative ale stresului
 V creşterea absorbţiei unor substanţe

amestec - organism bărbătesc

NUMAI ACUM – ca și cadou de Crăciun - pachetul de produse 
de  830 RON  poate fi achiziționat pentru doar 291 RON.

Simbolul planetei Marte este folosit în biologie pentru a marca sexul masculin,  
și de asemenea și bărbatul. Este o reprezentare stilizată a scutului și a suliței zeului 
Marte - un cerc cu o săgeată () în colțul din dreapta sus. Marte este un simbol al 
luptei, curajului, voinței. Simbolul reprezintă, de asemenea, masculinitatea, iar  
în alchimia medievală și fierul era simbolizat astfel. 


