
NALEZENÍ SYNERGIE 
SLOŽEK
Produkt vyvinutý z nejkvalitnějších surovin zaručuje 
bezpečnost a efektívní účinnek. 

Vitamín K2  podporuje správnou distribuci a vstřebávaní 
vápniku v kostech a zubech, tedy tam, kde je potřebný a 
snižuje tím riziko jeho ukládání v cévách.

Výtažek z oplodněných slepičích vajíček stimuluje 
kmenové buňky a umožňuje každé složce použité v  
OMEGA+++ působit s maximálním účinkem. 

CoQ10 ER je vysoce účinný antioxidant, který napomáhá 
odstraňovat oxidační stres v krevním řečišti, čistí cévy a 
zajišťuje správné proudění krve. 

Omega 3 mastné kyseliny pomáhají udržovat normální 
hladinu HDL cholesterolu (“hodného” cholesterolu) a HDL 
cholesterolu (“zlého” cholesterolu) a tím předcházet ukládaní 
přebytečného cholesterolu v cévách. Hrají klíčovou roli v 
přenášení mozkových signálů mezi buňkami oběhové soustavy.

Tvorba cévních 
usazenin

Omezená 
cirkulace krve

Kornatění a 
zužování cév

JAK JE NA TOM
VAŠE

ZDRAVÍ?

Výhradní distribuce:
LifePharm
Lake Forest, CA 92630 U.S.A.

www.LifePharm.com

*Toto prohlášení nebylo ověřeno úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). 
Tento produkt není určen k zjišťování, ošetřování, léčení nebo prevenci nemocí.

POKUD SE CHCETE DOZVĚDĚT VÍCE, KONTAKTUJTE MĚ PROSÍM NA TÉTO 
ADRESE:

Naše mise udržování optimálního zdraví začala 
s produktem Laminine, patentovanou a originální 
recepturou společnosti LifePharm®.

Mimořádně příznivé účinky Laminine podnítily rozšíření 
naší produktové linie o doplňky, které ruku v ruce 
přispívají k dosažení zdravého životního stylu*.

DOKONALÁ SOUHRA

Vyrobeno v U.S.A.

ZDRAVÍ VAŠEHO KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU



Výjimečnost OMEGA+++ spočívá v používání těch 
nejkvalitnějších zdrojů Omega 3 mastných kyselin (kyselina 
eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA)), 
6 a 9, Koenzymu Q10 s postupným uvolňováním, vitaminu 
K2, a jejich kombinaci s výtažkem z oplodněných slepičích 
vajíček, který svou přítomností zvyšuje účinek celého 
přípravku.

Kvalita • Vysoký účinek • Bezpečnost • 
Patentovaná receptura

Zdravou stravou
Přiměřenou fyzickou aktivitou
Efektivním zvládáním stresu
Dostatečným a kvalitním spánkem

Zdraví je to nejcennější, co máme. Ani ten největší úspěch 
nebude pro nás nic znamenat, pokud nám chybí zdraví. 
Naopak, pokud zdraví máme, můžeme se svou usilovností 
stát úspěšnými v každé sféře svého života - osobního, 
profesionálního i finančního.

Děláte pro své zdraví skutečně všechno? 

DOBRÉ ZDRAVÍ ZAČÍNÁ:

ZDRAVÍ VAŠEHO 
KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU

Laminine® je hlavním produktem společnosti LifePharm a 
základním kamenem optimálního zdraví. Budujíc na tomto 
základě, společnost LifePharm zkombinovala unikátní 
směs ingrediencí, jejichž individuální příznivé účinky 
jsou důkladně zdokumentovány a vytvořila tak produkt 
OMEGA+++. 

OMEGA+++ je dokonalým partnerem a doplňkem 
produktu Laminine. 

JAK MŮŽETE ZLEPŠIT ZDRAVÍ VAŠEHO 
KARDIOVISKULÁRNÍHO SYSTÉMU?

•
•
•
•

Zdravá kardiovaskulární soustava zajišťuje:

Základ dobrého zdravotního stavu začíná u zdravé 
kardiovaskulární soustavy.

Jak začít budovat základ dobrého zdraví?

Bez zdravé kardiovaskulární soustavy by tělo nebylo 
schopno efektivně bojovat proti nemocem nebo udržet 
rovnováhu vnitřního prostředí těla - homeostázu.

Optimální přísun krve do mozku a orgánů
Optimální přísun krve do srdce
Rychlou regeneraci po cvičení nebo jiné tělesné 
námaze

•
•
•

ROVNICE JE SNADNÁ

CO JE
?


