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Organizm częściowo sam produkuje własny koenzym Q10, 
ale jego zużycie jest bardzo wysokie. Jeśli nie mamy go  
w dostatecznej ilości, czujemy się zmęczeni, przeciążeni,  
a nasz system immunologiczny nie funkcjonuje 
prawidłowo. Od 20. roku życia zaczyna się stopniowe 
obniżanie poziomu koenzymu Q10 o 40–70 % (60–70 lat).

60 sgf

Koenzym Q10 z witaminą E  
- układ sercowo-naczyniowy
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Serce to nie tylko symbol miłości i zauroczenia, ale przede wszystkim życia.
Serce to życie. 
Bije, kiedy nie ma nas jeszcze na świecie. 
Pracuje i działa, aż do naszej śmierci. 
Bez zatrzymania. 
Bez odpoczynku. 
Nie może sobie na to pozwolić.  
Jeśli porównamy serce z najlepszym silnikiem samochodowym to okaże się, że ma około 
trzykrotnie dłuższą żywotność… a teraz zastanówmy się przez chwilę, jak bardzo dbamy  
o swoje auto (dowolnej marki) w porównaniu do troski o własne serce? Jeździmy autem na serwis! TAK! 
Wymieniamy olej, filtry i płyny? TAK! Czy tankujemy? TAK! Automatycznie! Dlaczego?  
Bo bez tych czynności nastąpi awaria!  
W takich samych kategoriach powinniśmy myśleć o “serwisie” własnego serca.  
Musimy dostarczać mu tego, czego koniecznie potrzebuje, aby było w doskonałej kondycji. 
Zasługuje na to!
Suplementu diety z koenzymem Q10 potrzebuje każdy,  
już od 25 roku życia...

Serce jak dzwon
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Zawarty składnik pomaga:

 V wzmacniać układ odpornościowy
 V swoim działaniem przeciwutleniającym
 V utrzymywać zęby i dziąsła  
w dobrym stanie

 V przy produkcji kolagenu
 V przy tworzeniu żółci

witamina C - odporność

Zawarte składniki pomagają:

 V wzmacniać układ odpornościowy
 V poprawić sen  
i wyeliminować zmęczenie

 V obniżyć ciśnienie krwi  
i poziom cholesterolu

 V swoim działaniem 
przeciwutleniającym 

witalność i odporność

ZNIŻKA 65%! Zamówię za 782 zł zapłacę tylko 274 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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Zawarte składniki pomagają:

 V zwiększać pojemność pamięci
 V poprawić elastyczność ścian  
naczyń krwionośnych

 V utrzymać prawidłowe  
działanie układu krążenia

 V wzmacniać ośrodkowy układ nerwowy
 V utrzymać prawidłowe działanie 
narządów płciowych 
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Zawarte składniki  pomagają:

 V przy wzroście witalności, odporności  
i metabolizmu energetycznego

 V utrzymać zdrowe kości, zęby  
i naczynia krwionośne

 V wzmacniać układ nerwowy  
i funkcje psychiczne

 V utrzymać zdrową skórę  
i produkcję kolagenu 
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Zawarte składniki pomagają:

 V utrzymać w zdrowiu serce  
i naczynia krwionośne

 V swoim działaniem 
przeciwutleniającym 
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EPA + DHA, witamina E odporność, zmęczenie i wyczerpanie antyoksydant

Przygotowaliśmy dla Was pakiet, #9068, który zapewni maksymalne wsparcie Waszego serca.

  Ludzkie serce w ciągu życia przepompuje ok 180 milionów litrów krwi 
= jest to ilość mieszcząca się w magazynie o bokach 57 metrów każdy.

  Każdy dorosły człowiek ma w sobie ponad 100 000 kilometrów tętnic i małych naczyń krwionośnych. 
Gdyby ułożyć je w linii, dałoby się owinąć nimi kulę ziemską wzdłuż równika w sumie dwa i pół razy. 

Substancje składowe pomagają:

 V chronić układ krwionośny
 V dodając energii każdej komórce
 V wspomagać układ sercowo-naczyniowy
 V spowolnić procesy starzenia
 V regenerować i witalizować organizm
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koenzym Q10 z witaminą E


