ZDRAVIE VÁŠHO SRDCOVOCIEVNEHO SYSTÉMU

AKO JE NA TOM
Vyrobené v U.S.A.

DOKONALÁ SÚHRA
NÁJDENIE SYNERGIE
ZLOŽIEK
Produkt vyvinutý z najkvalitnejších zdrojov zaručuje
bezpečnosť a efektívny účinok.
Omega 3 mastné kyseliny pomáhajú udržiavať normálnu

hladinu HDL cholesterolu (“dobrý” cholesterol) a LDL
cholesterolu (“zlý” cholesterol) a tým predchádzajú
ukladaniu prebytočného cholesterolu v cievach. Hrajú
kľúčovú úlohu v správnej priepustnosti mozgových signálov
medzi bunkami obehovej sústavy.
Tvorba cievnych
usadenín

Kôrnatenie a
zužovanie ciev

Naša misia udržiavania optimálneho zdravia začala
s produktom Laminine, patentovanou a originálnou
receptúrou spoločnosti LifePharm®.
Mimoriadne priaznivé účinky Laminine podnietili rozšírenie
našej produktovej línie o doplnky, ktoré ruka v ruke
prispievajú k dosiahnutiu zdravého životného štýlu*.
AK SA CHCETE DOZVEDIEŤ VIAC, KONTAKTUJTE MA, PROSÍM, NA TEJTO
ADRESE:

Znížený prietok
krvi

CoQ10 ER je vysoko účinný antioxidant, ktorý pomáha

odstraňovať oxidačný stres v krvnom riečišti, čistí cievy a
zabezpečuje správne prúdenie krvi.
Vitamín K2 napomáha správnej distribúcii a vstrebávaniu

vápnika priamo do kostí a zubov, teda tam, kde je potrebný
a znižuje tým riziko jeho ukladania v cievach.
Výťažok z oplodnených slepačích vajíčok stimuluje

kmeňové bunky a umožňuje každej z ingrediencií prítomnej
v OMEGA+++ pôsobiť maximálne účinne.

*Toto prehlásenie nebolo overené Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).
Tento produkt nie je určený na zisťovanie, ošetrovanie, liečenie alebo prevenciu chorôb.

Výhradná distribúcia:
LifePharm
Lake Forest, CA 92630 U.S.A.
www.LifePharm.com

VAŠE

ZDRAVIE?

ČO JE

?

Kvalita • Vysoký účinnok • Bezpečnosť •
Patentovaná receptúra
Výnimočnosť OMEGA+++ spočíva v používaní tých
najkvalitnejších zdrojov Omega 3 mastných kyselín
(kyselina eikozapentaénová (EPA) a dokozahexaénová
(DHA)), 6 a 9, Koenzýmu Q10 s postupným uvoľňovaním,
vitamínu K2, a ich kombinácii s výťažkom z oplodnených
slepačích vajíčok, ktorý svojou prítomnosťou zvyšuje
účinnok celého prípravku.

ROVNICA JE JEDNODUCHÁ
Najcennejšia vec, ktorú máme, je naše zdravie. Ani ten
najväčší úspech nebude pre nás nič znamenať, ak nám
chýba zdravie. Naopak, ak ho máme, môžeme sa svojou
usilovnosťou stať úspešnými v každej sfére svojho života osobného, profesionálneho aj finančného.

DOBRÉ ZDRAVIE ZAČÍNA:
•
•
•
•

Zdravou stravou
Primeranou fyzickou aktivitou
Účinným zvládaním stresu
Dostatočným a kvalitným spánkom

Robíte pre svoje zdravie skutočne všetko?
Ako začať budovať základ dobrého zdravotného stavu?

ZDRAVIE VÁŠHO SRDCOVOCIEVNEHO
SYSTÉMU
Základ dobrého zdravotného stavu začína pri zdravej
srdcovocievnej sústave.

Zdravá srdcovocievna sústava zabezpečuje:
• Optimálny prísun krvi do mozgu a orgánov
• Optimálny prísun krvi do srdca
• Rýchlu regeneráciu po cvičení alebo inej telesnej
námahe
Bez zdravej srdcovocievnej sústavy by telo nebolo schopné
efektívne bojovať proti chorobám alebo udržať rovnováhu
vnútorného prostredia tela - homeostázu.

AKO MÔŽETE ZLEPŠIŤ ZDRAVIE VÁŠHO
SRDCOVOCIEVNEHO SYSTÉMU?
Laminine® je hlavným produktom spoločnosti LifePharm
a základným kameňom optimálneho zdravia. Budujúc
na tomto základe, spoločnosť LifePharm® skombinovala
unikátnu zmes ingrediencií, ktorých individuálne priaznivé
účinky sú dôkladne zdokumentované a vytvorila tak
produkt OMEGA+++.
OMEGA+++ je dokonalým partnerom a doplnkom
produktu Laminine.

