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Összeállítottunk Önöknek a gyermekek  
immunitását erősítő csomagot #9062.

C-vitamin - a szervezet erősítése

65 % KEDVEZMÉNY! Rendelek 61.250 Ft-ért és csak 21.440 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.

Gyermekünk a legnagyobb kincsünk és mi mindig a legjobbat akarjuk neki.

Tervezünk, vásárolunk, intézkedünk… és néha megfeledkezünk a 
legértékesebbről – az ő egészségéről.

Ön az, akinek a kezében van gyermeke egészsége. Ön az, aki befolyással  
van az „egészségi állapotára” egész élete során. Ezért Ön a felelős. 

Gyermekek  
immunitása 
Törődjenek gyermekeik egészségével

Alap ásványi anyagok  
és nyomelemek
Alap ásványi anyagok (kalcium, 
magnézium, cink) és nyomelemek ionizált 
mikrokolloid oldata. Az egyes összetevők 
felszívódási képessége = 92 %.

500 ml 72  
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  nélkülözhetetlen  
  ásványi anyagok forrása
  gyermekek fejlődése  
 és növekedése
  nők szoptatás időszakában 

500 ml

72 ásványi anyag és nyomelem ionizált mikrokolloid oldata (forrás Great Salt Lake, Utah, USA):  
Kalcium, vas cink, jód, foszfor, magnézium, kálium, szelén, réz, mangán, ezüst, króm, ón, molibdén, prometium, nikkel, szilícium, bór, lítium, vanád, kobalt, nátrium, bárium, 
berillium, nióbium, ozmium, bizmut, kén, ceri, klór, platina, cézium, rubídium, hafnium, tellúr, arany, titán, kadmium, gallium, stroncium, holmium, lantán, irídium, volfrám, 
antimon, európium, itterbium, palládium, alumínium, gadolínium, terbium, szkandium, lutécium, rénium, ruténium, tantál, diszprózium, erbium, prazeodímium, szamárium, 
tallium, tórium, nitrogén, hidrogén, oxigén, ittrium, cirkon, neodímium, bróm, fluor.

Összetevői segítenek:

 V az immunrendszer megfelelő működésének fenntartásában
 V az izmok és idegek regenerációjában 
 V fizikai aktivitáskor
 V semlegesíteni a veszélyes mikroorganizmusokat 
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A kolosztrum (előtej) természetes összetevői miatt több 
szakember érdeklődésének élén áll. Biológiailag aktív 
anyagokban gazdagabb, mint az emberi kolosztrum, gazdag 
forrása az IgG, IgA és IgM antitesteknek, valamint egész sor más 
immun-stimuláns faktornak.

Összetevői segítenek:

 V antioxidáns hatásukkal
 V az immunitás és védekező képesség növelésében
 V az íny egészségének megtartásában
 V a kollagén képződésben
 V az epesav termelésben

50
0 

m
l

A C-vitamin védi a sejteket az oxidatív stressztől. Hozzájárul a 
kollagén termeléséhez, a csontok, porcok, íny, bőr és fogak normál 
működéséhez. Támogatja az idegrendszer és az immunrendszer 
megfelelő működését intenzív fizikai aktivitáskor és utána, valamint 
a jó mentális tevékenységet. Segíti a normál energia-anyagcserét. 
Részt vesz a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében és 
az E-vitamin redukált formájának regenerálásában. Növeli a vas 
felszívódását, és csökkenti a fáradtság és kimerültség mértékét.
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