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  Tribulus terrestris – királydinnye összetevőinek 
(szapogeninek, alkaloidok, flavonoidok, tanninok, gyanta, 
C-vitamin, cukor, szterinek, savak és proteinek) hatása van a 
férfiak tesztoszteronszintjének növelésére. A terápiás hatás 
elsősorban szaponin tartalmának tulajdonítható. Antioxidáns 
hatásának köszönhetően támogatja az immunitást. Energizáló, 
vitalizáló hatású, részt vesz a jó kedélyállapot megőrzésében, 
elősegíti a szexuális egészséget, a spermatogenézist, az 
állóképességet, a nemi aktivitást, a prosztata egészségét. 

  A rózsás varjúháj kivonat segít fenntartani a keringési 
rendszer megfelelő működését és az emocionális stressz 
leküzdését. Segíti a szervezetet fizikai megterhelésnél és 
támogatja az központi idegrendszert. Hatékony a mentális 
egészség megtartásában és segíti az agyműködést.

  Az E-vitamin zsírokban oldódó vitamin, fontos antioxidáns 
anyag, védi a sejthártyát a szabadgyökök károsító hatásaitól. 
Erősíti a szervezet védekező rendszerét.

  A cink fontos az immunrendszer számára, nélkülözhetetlen 
a sejtek védelméhez és a sejtosztódásnál. Antioxidáns anyag. 
Fontos a kognitív funkciókhoz és a termékenységhez.

  A mangán és a réz antioxidánsok, segítik az energia-
metabolizmust és az idegrendszer működését.

  A szelén is az antioxidáns anyagok közé tartozik, befolyásolja 
az immunrendszert és részt vesz a sperma termelés 
folyamatában.

férfi szervezet
Valami a férfiaknak és így tulajdonképpen a hölgyeknek is :-)  a termék komplex hatással van a férfi szervezetére.

A jelenlegi lendületes, hektikus és már-már agresszív idők egész férfit  
kívánnak. Olyan férfit, aki buzgalmával, odaadásával és rámenősségével  
tartani tudja a mostani tempót. Azonban nem mindenki elégszik meg csak „a 
tempó megtartásával”. Az férfiban genetikailag kódolva van a versenyszellem, 
szereti a kihívásokat, első akar lenni, győzni akar, sikert akar! És mindent meg is tesz 
érte. Nincs pihenés, lazítás, lassítás, nincs tekintettel magára. Próbáld megmondani  
egy harmincasnak, negyvenesnek, hogy lassítson, használjon étrend-kiegészítőket,  
mert egyébként a jövőben ez megbosszulja magát. Hát! Úgy gondolja, őt ez nem érinti!
Tévedés! A stressz a mai társadalomban szinte elkerülhetetlen és ez teljesen kimeríti az embert  
(a férfit is). Időben történő prevenció hiányában nagyon gyorsan előfordulhat a szellemi és fizikai  
erő hiánya, fáradtság szindróma (ezáltal önbizalomvesztés), elégtelen szexuális vágy, prosztatagyulladás,  
uro-genitális rendszer problémái, idő előtti öregedés...

A férfi maradjon férfi

Mi olyan termékkombinációt, csomagot #9067, 
kínálunk Önnek, mellyel Ön:
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Összetevői segítenek:

 V növelni a libidót és a potenciát
 V normalizálni a férfi hormonrendszerét
 V a keringési rendszer jó működésében
 V növelni a stressztűrő képességet
 V a szervezet regenerációjában és 
stimulálásában 

Összetevői segítenek:

 V antioxidáns hatásukkal
 V immunitás és védekező képesség 
növelésében

 V az íny egészségének megtartásában
 V a kollagén képződésben
 V az epesav termelésben

Összetevői segítenek:

 V növelni a szervezet  
védekező képességét

 V csökkenteni a fáradtságot  
és kimerültséget

 V antioxidáns hatásukkal
 V megfelelő szinten tartani  
a tesztoszteront

királydinnye és 7 gyógynövény

65 % KEDVEZMÉNY! Rendelek 58.100 Ft-ért és csak 20.335 Ft-ot fizetek.

Karácsonyi PROMOAKCIÓ: amennyiben ezt a csomagot 2 egymást követő hónapban* megvásárolja, állandó 65 % kedvezményt kap  
a Zdraví Online társaság STARLIFE márkatermékeinek** teljes kínálatára. 
*2021/11 és 2021/12 vagy 2021/12 és 2022/01. **reklámtárgyakra és nyomtatványokra nem vonatkozik.

C-vitamin - immunitás C-vitamin és cink - immunitás

Összetevője segíti:

 V a prosztata megfelelő működését
 V a férfi potencia növelését
 V optimalizálni az urogenitális  
rendszer működését

 V a szexuális funkciókat

fűrészpálma - prosztata

Összetevői segítenek:

 V az immunrendszer erősítésében
 V az alvás minőségének javításában
 V a fáradékonyság csökkentésében
 V a vérnyomás és koleszterinszint 
csökkentésében

 V antioxidáns hatásukkal

vitalitás és immunitás

Összetevői segítenek:

 V a kardiovaszkuláris rendszer megfelelő 
működésében

 V az urogenitális rendszer tonizálásában
 V a libidó növelésében
 V a stressz negatív hatásainak 
csökkentésében

 V némely anyag felszívódásának növelésében

kéverék - férfi szervezet

CSAK MOST – karácsonyi ajándékként - az  58.100 Ft  
értékű termékcsomag mindössze 20.335 Ft-ért megvásárolható.

A Mars bolygó szimbólumát a biológiában is használják a hímnem, tehát férfi  
jelölésére is. Ez Mars isten pajzsának és lándzsájának stilizált ábrázolása – egy kör,  
jobb felső sarokban egy nyíllal (). A Mars a harc, bátorság, akarat szimbóluma.  
A szimbólum a férfiasságot is képviseli, és a középkori alkímiában a vasat is így jelölték.  


