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Luk sa láme, keď je napnutý,
ale duša stráca svoje sily nečinnosťou.
(Plutarchos)

Iste viete veľa, ale s ginkom budete vedieť ešte viac. Myslite, vnímajte, sústreďte
sa, veď nielen kvôli čiapke má človek hlavu na pleciach!
Vianočné balenie obsahuje:
70 + 20 tabliet ZADARMO a hrejivé papuče ako darček
GinkoPrim® MAX ponúka zloženie v podobe ginkga biloba pre udržanie schopnosti správneho vnímania, sústredenia, myslenia a reči, duševnú vitalitu či zlepšenie duševnej zdatnosti. Navyše obsahuje aj horčík, ktorý je nevyhnutne potrebný pre duševné funkcie, duševnú výkonnosť a energetický
metabolizmus tela.
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Všetci silní ľudia milujú život.
(Heinrich Heine)

A tak aj vy kráčajte v živote ďalej s ArthroStopom. Každý ďalší krok môže byť ťažší, ale kvôli tomu sa nezastavujte, pretože ten výhľad zhora stojí za to. Kto chce,
ten si cestu nájde, ostatní hľadajú len výhovorky.
Vianočné balenie obsahuje:
ArthroStop® RAPID+ 120 tabliet a ArthroStop® Comfort 60 tabliet ako darček
ArthroStop® RAPID+ ponúka dlhodobo overené zloženie v podobe glukozamínu a chondroitínsulfátu, patentovanej látky Boswellin®, kolagénu typu II a vitamínu C na starostlivosť o kĺby pri zvýšenej
záťaži.
NOVINKA ArthroStop® Comfort ponúka novú generáciu 3x lepšie využiteľného glukozamínu, natívneho kolagénu typu II a vitamín C s vysokým komfortom užívania, keď ochutenú tabletu stačí
rozpustiť v ústach. Môžete užívať kdekoľvek a kedykoľvek. Tak chutí pohyb!
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Láska je najväčšia liečivá sila v prírode.
(Rajneesh Chandra Mohan Jain)

S dávkou Urinalu môžeš byť silná, keď sa cítiš slabo. Kiež by si v živote pocítila
nanajvýš trpkosť brusnicových plodov a nie trpkosť lásky! Nad boľavým močovým
mechúrom sa dá zvíťaziť. Nad láskou nie.
Vianočné balenie obsahuje:
60 + 10 tabliet Urinal Akut® FORTE so zlatobyľou ZADARMO
a poukážku na nákup spodnej bielizne Aqualogy v hodnote 5 eur ako darček
Urinal® so zlatobyľou ponúka jedinečnú kombináciu brusníc, zlatobyle a vitamínu D pre starostlivosť o zdravie močových ciest.
Urinal® Akut FORTE so zlatobyľou ponúka zdokonalené zloženie vysoko koncentrovaného extraktu
zo sušených brusníc, zlatobyle, plus vitamín D.
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Veľkosť tvojho úspechu je meraná silou tvojej túžby,
veľkosťou tvojho sna a tým, ako sa dokážeš vysporiadať
so sklamaním počas cesty.
(Robert Kiyosaki)

Uprostred každého problému sa nachádza príležitosť. PERFECT COMPLEX
vo FORTE sile je príležitosťou perfektne sa postarať o svoju prostatu.
Vianočné balenie obsahuje:
90 + 30 tabliet NAVYŠE a EXKLUZÍVNU pánsku koženú PEŇAŽENKU
Prostenal® FORTE so zvýšenou dávkou Saw palmetta, pŕhľavy a stopovým prvkom zinkom ponúka
aktívnu starostlivosť o prostatu.
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Kvapka prevencie je hodná litra medicíny
(Lucy Maud Montgomeryová)

So Spektrom na posilnenie imunity budete síce moknúť a mrznúť, ale aj dážď či
sneh si bez strachu z prechladnutia užijete!
Vianočné balenie obsahuje:
60 + 30 tabliet ZADARMO
Spektrum Imunactiv s vitamínom C a zinkom na posilnenie imunity
Spektrum Imunactiv ponúka okrem základných vitamínov a minerálov z organických zdrojov aj
komplex bioflavonoidov, betaglukánu, vitamínu C a zinku. Vitamín C a zinok pomáhajú podporovať
imunitný systém. Bližšie k prírode so Spektrom!
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Mladosť je treba prežiť.
Nezáleží na veku, kedy sa rozhodneme, že budeme mladí.
(Henri Duvernois)

Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame.
Vianočné balenie obsahuje:
60 + 30 tabliet ZADARMO
Spektrum 50+ pre aktívny život po päťdesiatke
Spektrum 50+ ponúka okrem základných vitamínov a minerálov z organických zdrojov, potrebných
na zdravé fungovanie organizmu, aj ženšen a DMAE. Ženšen je známy už po stáročia a pomáha
zachovávať normálny duševný stav, výkonnosť a kognitívny výkon. Bližšie k prírode so Spektrom!
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Sebaistota je schopnosť cítiť sa krásna bez toho,
že by vám to musel niekto hovoriť.
(Mandy Hale)

Pohoď sebaisto vlasmi tak, ako to vedia len ženy a vykroč v ústrety prísľubu v jeho
pohľade.
Vianočné balenie obsahuje:
80 + 40 toboliek ZADARMO a kabelkovú kefu na vlasy so zrkadielkom ako darček
Krásne a lesklé vlasy sú snom každej ženy. VIADERM HAIR PERFECT obsahuje biotín, vitamín B6,
meď, aminokyseliny cysteín a metionín a tiež jedinečné sójové izoflavóny.
VIADERM HAIR PERFECT - prispieva k udržaniu zdravých vlasov.
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Niekedy je ťažšie prekonať príťažlivosť ženskú ako zemskú.
(Dušan Kováč)

Krása je inteligenciou ženy, ktorá sa vyrovná univerzitnému vzdelaniu. Preto buď
neprekonateľná s nutrikozmetikou v podobe Viadermu!
Vianočné balenie obsahuje:
60 toboliek a značkovú riasenku ako darček
VIADERM COMPLETE obsahuje vitamíny, minerály a rastlinné výťažky. Na rozdiel od kozmetických
prípravkov vyživuje priamo zvnútra organizmu. Z bohatého zloženia vyberáme pupalkový olej s kyselinou gama linolénovou, ktorá pomáha udržiavať zdravú pokožku, biotín prispieva k udržaniu
zdravých vlasov a zinok prispieva k udržaniu zdravých nechtov.
VIADERM COMPLETE - kompletná starostlivosť o vašu krásu.
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Pokušenie je na to, aby sme mu podľahli.
(neznámy autor)

Pokúste sa o to s Liderinom! Veď radovánky, čo určite stoja za to, sú jedným
z deviatich dôvodov pokračovania ľudstva. A ostatných osem vlastne ani nie je
dôležitých.
Vianočné balenie obsahuje:
18 + 6 tabliet ZADARMO
Liderin® ponúka unikátnu kombináciu L-arginínu, extraktu z kôry pobrežnej borovice a ženšenu.
Pomáha vyvolať a zlepšiť erekciu a zlepšiť mikrocirkuláciu krvi.
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Struna života sa skrýva v srdci.
(Heinrich Heine)

Treba sa s ňou pohrávať tak, aby nepraskla. Udržte si preto tlak v norme a srdce
vo forme s Optitensinom. Nedovoľte svojmu srdcu puknúť, ale ani skamenieť.
Vianočné balenie obsahuje:
75 + 15 tabliet ZADARMO
OptiTensin® ponúka aktívnu látku oleuropeín - extrakt z listov olivovníka európskeho, ktorá pomáha udržiavať optimálnu hladinu krvného tlaku a chráni pred negatívnymi vplyvmi voľných radikálov.
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Len pevné srdce odoláva nešťastiu.
(Publius Syrus)

S omega-3 mastnými kyselinami a vitamínom E sa budete lepšie smiať, aby sa
vám srdce nemuselo nikdy rozplakať. Humor totiž nie je darom ducha, ale srdca.
Darčekové balenie obsahuje:
120 + 80 tabliet ZADARMO
Omega-3 s vitamínom E FORTE ponúka vysokú dennú dávku rybieho oleja s blahodarnými mastnými kyselinami pre zdravé srdce či mozog a účinným antioxidantom vitamínom E.
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Ozajstnou odvahou je riskovať svoj ustálený životný štýl.
(Tom Robbins)

Zmeny k lepšiemu stoja v živote za to riziko. Na rozhodnutie zlepšiť svoju psychickú i fyzickú kondíciu a naštartovať „svoj motor“ s koenzýmom Q10 naplno nikdy
nie je neskoro.
Darčekové balenie obsahuje:
60 + 60 toboliek ZADARMO
Koenzým Q10 ponúka rovnomenný zdroj energie pre celé telo v podobe látky nenahraditeľnej
pre normálnu funkciu buniek a životabudič, ktorý pozitívne ovplyvňuje výkonnosť celého organizmu.
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Nič nebude také, ako kedysi, ale všetko môže byť také,
ako ešte nikdy!
(neznámy autor)

Život sa nepíše, život sa žije. A lepšie sa žije bez chorôb, nie? S výťažkom z hlivy,
echinaceou, rakytníkom či vitamínom C buďte zdraví ako ešte nikdy!
Darčekové balenie obsahuje:
90 + 90 tabliet ZADARMO
Hliva ustricová PLUS ponúka extrakty z pomletej hlivy ustricovej, echinacey a z plodov rakytníka
na posilnenie imunity, ochranu pred následkami pôsobenia voľných radikálov či povzbudenie látkovej premeny.
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Existuje iba jeden megaúspech – žiť život podľa seba.
(Christopher Morley)

Zdravie je predpokladom všetkého. Aj spomínaného úspechu. Hapčí? Stačí!
Nech vám nič nebráni v životnom megarozlete!
Darčekové balenie obsahuje:
100 + 30 tabliet ZADARMO
MegaCéčko® MIX ponúka najznámejší megavitamín „céčko“ na posilnenie imunitného systému,
ochranu buniek pred poškodením voľnými radikálmi, na zdravé kosti, zuby, chrupavky, ďasná, kožu
a cievy.
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Rozhodol som sa, že budem žiť výnimočný život.
A na to treba more odvahy.
(neznámy autor)

Ak ste deprimovaní, žijete v minulosti. Ak ste ustarostení, žijete v budúcnosti. Ak
ste spokojní, žijete v prítomnosti. S výnimočnými minerálmi získanými výlučne
z morských rastlín Atlantiku dostanete univerzálnu silnú trojku na lepšiu kondíciu.
Darčekové balenia obsahujú:
100 + 30 tabliet ZADARMO
Vápnik-horčík-zinok AQUAMIN® ponúka dva najzastúpenejšie prvky v ľudskom tele - vápnik a horčík na udržanie zdravých zubov a kostí, protistresový minerál horčík aj proti depresívnym stavom či
svalovým kŕčom a do tretice stopový prvok zinok pre lepšiu obranyschopnosť.
Zinok FORTE 25 mg ponúka organický zdroj zinku na podporu imunitného systému, zdravú pokožku, vlasy a nechty.
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Radosť, umiernenosť a pokoj zatvárajú dvere pred lekárom.
(Friedrich Logau)

Žite svoj život bez stresu, bez obáv a strachu. Život si totiž nikto nekúpi, ale každý
si ho môže užívať!
Darčekové balenie obsahuje:
100 + 20 tabliet ZADARMO
Magnesium B6 ponúka minerál horčík a vitamín B6, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu nervov a svalov, pomáhajú pri zvládnutí depresie, podporujú zdravú funkciu srdca, resp. krvného obehu
a navyše sa navzájom podporujú vo svojom účinku.
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Najkrajšia si, keď si češeš vlasy, tuším zakryjú
tvoj štíhly pás, zrkadlo už odpovie ti asi,
že sa krásnym ženám podobáš.
(Kamil Peteraj)

Nechaj sa ískať obdivom. Jeho ruky v tvojich vlasoch... Strapaté rána bývajú
najkrajšie.
Vianočné balenie obsahuje:
50 + 10 tabliet ZADARMO
Zdravie a krásu vlasov môžeme aktívne ovplyvniť stravou obsahujúcou dostatok dôležitých vitamínov a minerálov. Hair Booster je prémiový produkt spoľahlivo overený v USA a v ďalších vyspelých
krajinách. Obsiahnutý zinok prispieva k udržaniu zdravých vlasov a meď je potrebná na udržanie
farby vlasov. Hair Booster - pre zdravo vyzerajúce vlasy.
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Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov,
nad ktorými žasne rozum, a srdce pookreje,
ak ich dokážeme vidieť.
(Albert Einstein)

Pozerajte sa na svet otvorenými očami a žasnite. Nie slová majú byť ostré, ale
pohľad.
Vianočné balenie obsahuje:
50 + 10 toboliek ZADARMO
Lutein FORTE 20 mg ponúka extra silnú dávku karotenoidu luteín, ktorý syntetizujú iba rastliny a je
veľmi dôležitou súčasťou centra najostrejšieho videnia v oku - makuly.
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Deti sú kvety, ktoré držia matkin život.
(Sofokles)

Život je vraj ako plameň, ktorý sa vždy odznova rozhorí, keď sa narodí dieťa.
Chceme, aby v zdraví rástli, kým sa im nesmierny svet nebude zdať tesným.
Darčekové balenie obsahuje:
100 tabliet a marťapero s neviditeľným atramentom ako darček
Marťankovia obsahujú vitamíny, minerály a ďalšie aktívne látky, ktoré sú potrebné na fyziologický
rast a vývoj dieťaťa, v bežne odporúčaných množstvách.
Marťankovia s Imunactivom® obsahujú komplex aktívnych látok Imunactiv®, ktorý tvorí betaglukán, bioflavonoidy, vitamín C a zinok. Vitamín C a zinok podporujú imunitu.
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Marťankovia s inulínom obsahujú druh rozpustnej vlákniny - inulín, ktorý podporuje rast zdravej
črevnej mikroflóry a tým pomáha podporovať trávenie.

