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A Biotin az R-koenzim néven, vagy mint H-vitamin ismert. A biotin az 
élelmiszerek természetes összetevője, vízben oldódó vitamin, ami az 
emberi szervezetnek több szempontból is fontos. A Biotin hozzájárul 
a normál energia-anyagcseréhez és a makro-tápanyag cseréjéhez, 
az idegrendszer működéséhez, a szellemi tevékenységhez, a haj jó 
minőségéhez, a bőr és a nyálkahártya normál állapotához. 

A C-vitamin segíti megvédeni a sejteket az oxidatív stressz okozta 
hatásoktól. Elősegíti a kollagén-képződést, ami nagyon fontos 
szerepet tölt be az erek, csontok, porcok, bőr, íny és fogak megfelelő 
működésében, hozzájárul a szellemi tevékenység, az ideg- és 
immunrendszer normál működésének fenntartásához. 

Összetevője segíti:

 V optimalizálni az energia-anyagcserét
 V javítani a haj és a bőr állapotán
 V harmonizálni az idegrendszer működését 
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Összetevői segítenek:

 V táplálni a porcokat, ínszalagokat és kötőszöveteket
 V az izmok regenerációjában
 V az öregedési folyamatok lassításában
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H-vitamin - psziché, haj, bőr hidrolizált kollagén C-vitaminnal

Nem az a fontos, hogy az ember hogy néz ki, hanem,  
hogy milyen a belső kisugárzása.
De az első 20 másodperc a legfontosabb, mert ahhoz, hogy  
egyáltalán a beszélgetésig eljussunk, külső vonzalomnak is kell lennie. 
Igen, lehet segíteni plasztika műtétekkel.
De... szerencsére még mindig igaz, hogy a legszebb a belülről fakadó szépség.
Mindenki maga dönti el, hogy azon rágódik, hogy néz ki, és azokkal a modellekkel 
hasonlítgatja össze magát, akik a divatlapok borítóján vagy a reklámokban 
szerepelnek, vagy igazi NŐ lesz, aki tudatában van, hogy a szépség valami másról szól, 
mint a 90 - 60 -90-es méretekről .
Azonban ne feledjük, hogy a külső szépség a belső szépség megnyilvánulása.

Szépség

60 cps

mezei zsurló - csontok, 
körmök és haj
A zsurlókivonat kovasavat (kolloid szilícium-
dioxid) tartalmaz. A szilícium ebben az 
optimálisan felszívódó formában megfelelő 
kiegészítő a kollagén- és elasztinrostok 
jó állapotának fenntartásához, amelyek 
támogatják a csontok és ízületi porcok  
normál állapotát. A megfelelő mennyiségű 
organikus szilícium bevitelével megtartható  
a bőr, a haj és a körmök jó minősége. 
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65 % KEDVEZMÉNY! Rendelek 58.450 Ft-ért és csak  20.460 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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az egészséges és gyönyörű hajért 
minta

az egészséges és gyönyörű hajért 
minta

az egészséges és gyönyörű hajért 
minta

az egészséges és gyönyörű hajért 
minta

Összetevője segíti:
 V a jó látás fenntartásában
 V az immunrendszer erősítésében
 V javítani a bőr működését
 V a bőr UV sugárzás elleni védelmében 
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látás és bőr

Összetevői segítenek:
 V az egészséges szív  
és erek megtartásában

 V antioxidáns hatásukkal
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antioxidáns

Összetevői segítenek:
 V az immunrendszer erősítésében
 V a szív-  és érrendszer erősítésében
 V a szövetek regenerációjában
 V a metabolikus folyamatokban 
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vitaminok, ásványi anyagok  
és antioxidánsok

Összeállítottunk Önöknek egy csomagot, #9065, mely mindent tartalmaz, ami szükséges a haj, bőr és test szépségéhez és egészségéhez.


