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Laminine wspomaga wspierać 
korzyści zdrowotne w ciele.

Ulga w Stresie*
Zapewnia zdrowy poziom kortyzolu*
Reguluje poziom serotoniny*
Redukuje oznaki zmęczenia mentalnego*
Wspiera równowagę emocjonalną*

•
•
•
•

Polepszenie Snu i Stanu Skóry* 
Zapewnia lepszą jakość snu*
Łagodzi stres*
Buduje kolagen dla lepszej skóry*
Redukuje oznaki normalnego starzenia*

•
•
•
•

Energia i Siła Fizyczna*
Ulepsza siłę i wytrzymałość*
Ciesz się szybszą regeneracją po treningu*
Poprawia napięcie i siłę mięśni*
Zwiększa libido/popęd seksualny*

•
•
•
•

Zdrowie Mentalne i Emocjonalne*
Stymuluje natrualną produkcję DHEA*
Pomaga w funkcjonowaniu mózgu i jego aktywności*
Improves focus*
Poprawia ogólny sens dobrego samopoczucia*

•
•
•
•

OPTYMALNE 
ZDROWIE I 

RÓWNOWAGA 
CZEKAJĄ

The LifePharm health mission started with Laminine, 
a proprietary, original formula that has remarkable 
effects on those who take it. This is why we continue to 
build on the foundation set by Laminine by expanding 
our product line with supplements that work hand in 
hand toward the goal of achieving healthy living*.

WORKING TOGETHER
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Made in U.S.A.

KLUCZ DO 

CZEKA W ŚRODKU

CZY JESTEŚ GOTOWY, 
ABY GO ZNALEŹĆ?

ZDROWIA 
PERFEKCYJNEGO
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OPTYMALNE ZDROWIE



POCHODZENIE
Ponad 80 lat temu, Kanadyjski doctor John R. Davidson 
dokonał nadzwyczajnego odkrycia podczas studiowania 
embrionalnego rozwoju kurcząt.

Zauważył, że związki w zapłodnionych jajach 
pokonywały drogę do pewnego rozwoju zdrowia. 

Davidson odizolował te związki, zaczął wstrzykiwać 
je w nowotwory pacjentów i dostrzegł zauważalne 
pozytywne rezultaty.

Kiedy Dr. Davidson zmarł, jego badania umarły wraz z 
nim, aż do 50 lat później, tysiące mil stąd, renomowany 
Norweski doktor i poszukiwacz Dr. Bjoedne Eskeland 
natknął się na to samo odkrycie.

Reaktywował poszukiwania I odizolował związki od 
zapłodnionego embrionu jaja, które póżniej stały się 
podstawą formuły Laminine®.

PERFEKCYJNE ZDROWIE ODKRYTE FORMUŁA
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się w jaki sposób 
dzieci rozwijają się tak szybko lub w jaki sposób młode 
osoby wydobywają z siebie tyle energii i potrafią 
wyleczyć się niemal natychmiast? W jaki sposób dzieci 
potrafią nauczyć się nowego języka tak szybko oraz 
pamiętają każdy najmniejszy szczegół?

Odpowiedź leży w związkach, które są esencją 
do wspierania rozwoju embrionalnego zwanego 
Czynnikiem Rozwoju Fibroblastów.

Czynnik Rozwoju Fibroblastów (FGF)

Podczas gdy FGF jest łatwo dostepne w ludzkim ciele, 
jego dostepność zmiejsza się wraz z czasem i zanika 
wraz z wiekiem.

Formuła Laminine jest unikalnym źródłem FGF dla 
osób dorosłych.

Poprawia funkcjonowanie neuronów w mózgu
Zwiększa aminokwasy oraz peptydy w komórkach
Przypisuje odpowiednie komórki macierzyste,
aby odbudować organy do ich naturalnego stanu.

•
•
•

LAMININE TO KOMBINACJA:

Wyciąg z Jaja Kurzego, Rybie Proteiny I Fito Proteiny
razem zapewniają ciału pełny łańcuch 22 aminokwasów,
które są niezbędne dla zdrowia komórkowego*.

Łańcuch aminokwasów działa w ciele jak naturaly 
„adaptogen”, reprogramując dorosłe komórki 
macierzyste do podróżowania i naprawiania miejsc w 
ciele oraz w umyśle, które są w największej potrzebie*.

Rybie Proteiny

Fito Proteiny

Ekstrakt z 
Zapłodnionego 

Jaja Kurzego

SYMBOL ŻYCIA I ODNOWY
Jedno z najwspanialszych odkryć o Laminine, które 
czyni ją wyjątkową na tle innych suplementów jest jej 
niesamowity wpływ na poziom kortyzolu w ciele.

Średnio 7 na 10 Amerykanów doświadcza fizyczne 
lub mentalne objawy stresu.

Poprzez zmienjszenie poziomu kortyzlu w naszym 
ciele, mamy zdolność do redukcji skutków stresu na 
naszym zdrowiu.

“WYSOKI POZIOM KORTYZOLU PRZSPIESZA 
PROCES STARZENIA – ORAZ W NAJNOWSZYCH 
BADANIACH ODKRYLIŚMY 23% REDUKCJĘ 
POZIOMU KORTYZOLU U OSÓB PO 12 DNIACH 
ZAŻYWANIA LAMININE*”

Dr. Bjoedne Eskeland,
Doradca Badań Naukowych w LifePharm
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