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Szervezetünk a Q10 koenzimet részben maga állítja elő, de  
a szervezetünk nagyon sokat felhasznál belőle. Amennyiben 
a szervezetünkben nincs belőle elég, fáradtnak, túlterheltnek 
érezzük magunkat, és immunrendszerünk nem működik 
megfelelően. A növekvő életkorral a Q10 szintetizálódása 
jelentősen csökken, 20 éves kortól fokozatosan csökken  
a rendelkezésre álló mennyiség, akár 40 - 70 %-kal.
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Q10 koenzim és E-vitamin  
- kardiovaszkuláris rendszer
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Q10 koenzim szint %-ban életkor szerint
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A szív nem csak a szeretet és szerelem szimbóluma,  
de elsősorban az életé. 
A szív az élet. 
Még e világon sem vagyunk, de már dobog. 
Dolgozik, működik egészen életünk végéig. 
Szünet nélkül. 
Pihenés nélkül. 
Ezt nem szabad engedni.  
Ha a szívet összehasonlítjuk a legjobb autó motorjával, a szívnek háromszor annyi  
a kitartása… és mi sajnos néha az autóval (bármilyennel ) jobban törődünk, mint a saját 
szívünkkel. Járunk szervizbe az autóval? IGEN! Cseréljük az olajat és a fékfolyadékot? IGEN! Pótoljuk  
a megfelelő üzemanyagot? IGEN! Automatikusan! Hiszen e nélkül egyszerűen nem működne! 
Legalább ugyanígy kell törődni a szívünkkel is.
Adjuk meg neki azt, amire szüksége van. Megérdemli!

Q10 koenzimet tartalmazó étrend-kiegészítőre 25 éves  
kortól mindenkinek szüksége van…
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Összetevői segítenek:

 V az immunitás és védekező képesség 
növelésében

 V antioxidáns hatásukkal
 V az egészséges íny megtartásában
 V a kollagén képződésben
 V az epesav képződésben

C-vitamin - immunitás

Összetevői segítenek:

 V az immunrendszer erősítésében
 V az alvás minőségének javításában 
és a fáradékonyság mérséklésében

 V a vérnyomás és a koleszterinszint 
csökkentésében

 V antioxidáns hatásukkal

vitalitás és immunitás

65 % KEDVEZMÉNY! Rendelek 59.500 Ft-ért és csak 20.825 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.
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Összetevői segítenek:

 V a memóriát
 V javítják az érfalak rugalmasságát
 V a keringési rendszer jó működésének 
megtartásában

 V erősíteni a központi idegrendszert
 V fenntartani a nemi szervek megfelelő 
működését
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Összetevői segítenek:

 V a vitalitás, az immunitás  
és az energia-anyagcsere növelésében

 V megtartani a csontok, a fogak  
és az erek egészségét

 V erősíteni az idegrendszert  
és a mentális funkciókat

 V a kollagén képződésben  
és egészségesen tartani a bőrt  
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Összetevői segítenek:

 V egészségesen tartani  
a szívet és ereket

 V antioxidáns hatásukkal
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EPA + DHA, E-vitamin immunitás, fáradtság és kimerültség antioxidáns

Előkészítettünk Önnek egy TOP termékcsomagot, #9068, mely maximális gondoskodást biztosít az Ön szívének.

  Az ember szíve az élete során 180 millió liter vért pumpál át   
= ez a mennyiség egy 57 m x 57 m méretű kockában férne el.

  Ereink teljes hossza elérheti akár a 100.000 km-t is, természetesen a hajszálereket is beleszámolva. 
Számítások szerint ez kb. 2,5-ször nagyobb érték, mint az Egyenlítő hossza.

Összetevője segít:

 V az érrendszer védelmében
 V az öregedési folyamat lassításában
 V a szív- és érrendszer erősítésében
 V regenerálni és vitalizálni a szervezetet
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Q10 koenzim és E-vitamin


