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  Tribulus terrestris - buzdyganek naziemny zawiera substancje 
(sapogeniny, alkaloidy, flawonoidy, garbniki, żywice, witaminę 
C, węglowodany, sterole, kwasy i białka), które mają wpływ 
na zwiększenie poziomu testosteronu u mężczyzn. Zwiększa 
sprawność fizyczną i umysłową, dostarcza energii i poprawia 
nastrój. Działa jako naturalny przeciwutleniacz, wzmacnia 
odporność. Korzystnie wpływa na zdrowie seksualne, wspiera 
erekcję, sprawność seksualną, spermatogenezę i zdrowie 
prostaty.

  Ekstrakt z różeńca górskego ma działanie wzmacniające, 
wspiera witalność całego organizmu, jego psychiczną i fizyczną 
wydolność. Pomaga stymulować centralny układ nerwowy, 
korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne i aktywność mózgu. 

  Witamina E jest jedną z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 
i w organizmie pełni funkcję ważnego przeciwutleniacza, 
chroni błony komórkowe przed uszkodzeniem przez wolne 
rodniki. Wzmacnia mechanizmy obronne organizmu. 

  Cynk jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego. Jest niezbędny dla ochrony i podziału 
komórek. Działa jako przeciwutleniacz. Istotnie wpływa na 
funkcje poznawcze oraz płodność.

  Mangan i miedź są przeciwutleniaczami, wspierają 
metabolizm energetyczny i funkcje układu nerwowego.

  Selen jest również przeciwutleniaczem, który wpływa na  
układ odpornościowy i bierze udział w produkcji nasienia. 

organizm mężczyzny
Coś dla mężczyzn, a co za tym idzie również dla pań :-) produkt kompleksowo wspierający organizm mężczyzny. 

Dzisiejsze dynamiczne, niestabilne i niepewne czasy wymagają od  
mężczyzn pełnego zaangażowania. Mężczyn, którzy swoim zapałem,  
rywalizacją i wytrwałością potrafią dotrzymać kroku innym. Jednak nie każdy  
jest w stanie “nadążyć”. Mężczyzna ma genetycznie zakodowaną konkurencję  
lubi wyzwania, chce być pierwszy, chce wygrywać, chce sukcesu! I jest w stanie  
zrobić wiele, aby to osiągnąć. Bez odpoczynku, relaksu, zwalniania, zatrzymywania się,  
bez troski o samego siebie. Spróbuj powiedzieć mężczyźnie po trzydziestce, żeby  
zwolnił, brał suplementy, bo odbije się to w przyszłości! Ha! To przecież go nie dotyczy!!!
Błąd. Obecna sytuacja z każdego człowieka (i z mężczyzny ) wyciąga całą energię. Bez 
odpowiedniej profilaktyki bardzo szybko może wystąpić spadek formy psychicznej i fizycznej, 
syndrom wypalenia i zmęczenia (tym samym utraty pewności siebie), obniżone libido, zapalenie  
gruczołu krokowego, problemy z układem moczowo-płciowym, przedwczesne starzenie się… 

Prawdziwy mężczyzna

Proponujemy Wam poniższą kombinację produktów, 
pakiet  #9067, dzięki którym odzyskacie: 

witalność

sprawność

koncentrację

urok osobisty

pewność siebie

spokój i relaks

i będziecie zdrowi!
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Zawarte substancje pomagają:
 V wzmocnić libido i potencję
 V normalizować męski układ hormonalny
 V poprawić krążenie krwi
 V zwiększyć odporność na stres
 V w regeneracji i stymulacji organizmu

Zawarte składniki pomagają:
 V działaniem przeciwutleniającym
 V zwiększyć odporność i mechanizmy 
obronne organizmu

 V utrzymać dobrą kondycję dziąseł
 V w tworzeniu kolagenu
 V w tworzeniu żółci 

Zawarte składniki pomagają:
 V zwiększyć odporność organizmu
 V w redukcji zmęczenia i znużenia
 V swoim działaniem 
przeciwutleniającym

 V utrzymać prawidłowy poziom 
testosteronu 

Tribulus terrestris i 7 ziół 

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.

witamina C - odporność witamina C i cynk - odporność

Zawarty składnik pomaga:
 V w sprawnym działaniu prostaty
 V zwiększyć męską potencję
 V optymalizować funkcjonowanie  
układu moczowego 

 V zwiększyć produkcję i jakość spermy
 V poprawić funkcje seksualne

palma sabalowa - prostata

Substancje składowe pomagają:
 V wspierać układ odpornościowy
 V poprawić sen i eliminować zmęczenie
 V obniżyć ciśnienie i poziom 
cholesterolu

 V działając przeciwutleniająco

witalność i odporność

Zawarte składniki pomagają:
 V w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu sercowo-naczyniowego

 V wzmacniać układ moczowo-płciowy
 V podnieść poziom libido
 V przeciwdziałać negatywnym 
czynnikom stresowym

 V zwiększyć wchłanianie  
niektórych substancji

mix - organizm mężczyzny

TYLKO TERAZ –  jako prezent świąteczny - istnieje możliwość  
zakupu pakietu z produktami o wartości 764 zł  za jedyne 267 zł.

Symbol planety Mars, używany jest również w biologii do oznaczenia samca,  
a zatem mężczyzny. Przedstawia on tarczę i włócznię boga Marta - koło  
ze strzałką w prawym górnym rogu  (). Symbol reprezentuje również męskość,  
a w średniowiecznej alchemii oznaczał żelazo. 


