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Stworzyliśmy dla Was pakiet  #9062,  
wspierający odporność dzieci.

witamina C - wsparcie organizmu

ZNIŻKA 65%! Zamówię za 805 zł zapłacę tylko 282 zł
PROMOCJA świąteczna: Kupując ten pakiet przez 2 kolejne miesiące*, otrzymujesz na zawsze zniżkę w wysokości 65%  
na całą gamę produktów STARLIFE** firmy Zdravi Online.
*11/2021 i 12/2021 lub 12/2021 i 01/2022. ** Wszystkie produkty z wyjątkiem materiałów reklamowych i druków.

Nasze dzieci są kochane, najważniejsze i zawsze chcemy 
dla nich tylko to, co najlepsze.

Planujemy, kupujemy, wyposażamy… 
lecz czasem zapominamy o tym, co jest najcenniejsze, dla ich zdrowia.

To na nas spoczywa odpowiedzialność za zdrowie naszych dzieci. 
To my wpływamy  na ich nawyki i budujemy ich “tarczę ochronną” na całe życie.  
To od nas zależy jak silną odporność będzie mieć nasze dziecko.

Odporność dzieci
Dbajcie o zdrowie najmłodszych!

Podstawowe minerały  
i pierwiastki śladowe
Zjonizowany mikrokoloidalny  
roztwór podstawowych minerałów  
(wapń, magnez, cynk) i pierwiastków 
śladowych. Przyswajalność poszczególnych 
składników = 92%. 
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  źródło niezbędnych minerałów

  wzrost i rozwój dzieci

  dla kobiet karmiących

500 ml

MINERAL STAR zjonizowany, mikrokoloidalny roztwór 72 minerałów i pierwiastków śladowych  
z Wielkiego Jeziora Słonego w Utah, USA: 

Wapń, żelazo, cynk, jod, fosfor, magnez, potas, selen, miedź, mangan, srebro, chrom, cyna, molibden, promet, nikiel, krzem, bor, lit, wanad, kobalt, sód, niob, bar, beryl, siarka, bizmut, 
węgiel, cer, chlor, platyna, cez, rubid, tellur, hafn, złoto, tytan, german, holm, gal, tul, lantan, iryd, wolfram, europ, antymon, iterb, pallad, glin, terb, gadolin, skand, ren, lutek, dysproz, 

ruten, tantal, erb, prazeodym, tal, samar, azot, tor, wodór, itr, tlen, rod, ind, cyrkon, neodym, brom, fluor. 

Zawarte substancje pomagają:

 V utrzymać prawidłową funkcję układu 
odpornościowego

 V w regeneracji mięśni i nerwów  
po wyczynie fizycznym

 V neutralizować niebezpieczne 
mikroorganizmy
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Kolostrum zawiera naturalne substancje wspierające  
układ odpornościowy, dzięki czemu od niedawna znajduje  
się w centrum zainteresowania naukowców. Jest bogate  
w biologicznie aktywne substancje i dlatego stanowi doskonałe 
źródło przeciwciał IgG, IgA i IgM oraz wielu innych  
czynników immunostymulacyjnych.

Zawarte substancje pomagają:

 V swoim działaniem przeciwutleniającym
 V wzmacniać odporność
 V wspierać produkcję kolagenu
 V w aktywacji systemu energetycznego
 V w redukcji zmęczenia i znużenia 
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Witamina C pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. 
Sprzyja tworzeniu kolagenu, co jest ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, skóry, dziąseł 
i zębów. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu 
nerwowego, aktywności umysłowej i systemu immunologicznego. 
Jej funkcja jest niezastąpiona w zwiększaniu wchłaniania żelaza. 
Witamina C wspiera zmniejszyć zmęczenie, wyczerpanie i przyczynia 
się do regeneracji zredukowanej formy witaminy E. Wspomaga układ 
odpornościowy podczas intensywnego wysiłku fizycznego i poza nim.
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