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Biotyna jest znana także jako koenzym R lub witamina H. Biotyna jest 
naturalnym składnikiem pożywienia, chodzi o witaminę rozpuszczalną 
w wodzie, ważną dla człowieka jednocześnie z kilku powodów. Biotyna 
przyczynia się do unormowania metabolizmu energetycznego 
i metabolizmu makroskładników odżywczych, poprawia pracę 
układu nerwowego, funkcjonowanie psychiki, pomaga przywrócić 
prawidłowy stan włosów, śluzówek i skóry.

Witamina C pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. 
Pomaga w tworzeniu kolagenu, który jest ważny dla prawidłowego 
funkcjonowania naczyń, kości, chrząstek, skóry, dziąseł i zębów, 
przyczynia się do normalizacji czynności układu nerwowego, 
psychiki i zwiększenia odporności organizmu.

Zawarty składnik pomaga:

 V optymalizować metabolizm energetyczny
 V poprawiać stan włosów i skóry
 V równoważyć czynności nerwowe i psychiczne
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Zawarte składniki pomagają:

 V wspierać chrząstki, więzadła i ścięgna
 V przy regeneracji mięśni
 V spowolnić starzenie się skóry 
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witamina H - psychika, włosy i skóra hydrolizowany kolagen z witaminą C

Tak, to prawda. Liczy się wnętrze człowieka, a nie jego wygląd.
Tak, to prawda. Pierwsze 20 sekund jest najważniejsze  
dla przebiegu dalszej rozmowy.
Tak, to prawda. Chirurgia plastyczna może zawsze pomóc.
Ale... na szczęście wciąż również prawdą jest, że najpiękniejsze jest naturalne piękno!
Każdy ma prawo sam decydować. Albo martwić się o swój wygląd, szukając w sobie 
niedoskonałości, oglądając „podrasowane zdjęcia” idealnych modelek, bombardujące nas  
z każdej strony, albo być kobietą przez duże K, rozsądną i pewną siebie, która wie,  
że piękno to coś zupełnie innego niż “dziubek” i 90-60-90 
Trzeba pamiętać również, że zewnętrzne piękno pochodzi z wnętrza!

Piękno

60 cps

skrzyp polny - kości, 
paznokcie i włosy
Ekstrakt skrzypu polnego zawiera kwas 
krzemowy (koloidalny tlenek krzemu), który 
skutecznie pomaga wspierać odkładanie 
wapnia w tkankach. Krzem w tej optymalnie 
wchłanialnej formie jest odpowiednim 
suplementem do budowania struktur 
włókien kolagenowych i elastynowych, do 
budowy kości, chrząstek, stawów, zębów, 
włosów i paznokci, zwiększa wytrzymałość 
i elastyczność ścięgien, skóry i narządów 
wewnętrznych.
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ZNIŻKA 65%! Zamówię za 764 zł, a zapłacę tylko 267 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.
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Zawarty składnik pomaga:

 V utrzymać dobry wzrok
 V wzmacniać układ odpornościowy
 V poprawić funkcje skóry i w ochronie  
przed promieniowaniem ultrafioletowym 
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wzrok i skóra

Zawarte składniki pomagają:

 V utrzymać zdrowie serca  
i naczyń krwionośnych

 V swoim działaniem 
przeciwutleniającym 
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antyoksydant

Zawarte składniki pomagają:

 V wzmacniać układ odpornościowy
 V wzmacniać układ sercowo-naczyniowy
 V przy regeneracji tkanek organizmu
 V usprawnić procesy metaboliczne 
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witaminy, minerały i antyoksydanty

Przygotowaliśmy dla Was pakiet, #9065, w którym znajduje się wszystko co potrzebujecie,  
aby mieć piękne i zdrowe włosy, skórę i paznokcie.


