ZDROWIE KRĄŻENIA

CZY

Wyprodukowano w U.S.A

PRACUJĄC RAZEM
ODNAJDŹ SYNERGIĘ
Stworzony z najwyższej jakości źródeł, aby zapewnić
bezpieczeństwo i efektywną silną formułę.
Kwasy Omega 3 wspomagają utrzymać zdrowy
poziom HDL (“zdrowy” cholesterol) oraz LDL („zły”
cholesterol), który utrzymuje nadmair cholesterolu
od odbudowy i wyzwala mózg do wysyłania
odpowiednich sygnałów do układu krążenia.
Możliwe jest
tworzenie się
próchnic

Stwardnienie
tętnic

Zmniejszony
przepływ krwi

Koenzym Q10 o Przedłużonym Działaniu jest potężnym
przeciwutleniaczem, który pomaga zwalczać stres
oksydacyjny w naczyniach krwionośnych, pozostawiając
je czyste dla odpowiedniego przepływu krwi.
Witamina K2 pomaga kierować wapń do kości i
zębów, nie pozwalając jej przylegać do tętnic.

Ekstrakt z Zapłodnionego Jaja Kurzego

stymuluje komórki macierzyste, dzięki czemu każdy
ze składników OMEGA+++ może efektywnie pełnić
swoje funkcje.

Misja zdrowotna LifePharm zaczęła się od Laminine,
własnościowej, oryginalnej formuły, która daje
nadzwyczajne efekty dla tych, którzy ją spożywają.
To właśnie dlatego kontynuujemy budowanie na
fundamentach Laminine poprzez rozprzestrzenianie
naszej linii produktów suplementami, które działają
ramię w ramię w kierunku uzyskania zdrowego życia.
PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ POD:

www.imed.guru
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*Te oswiadczenia nie zostały wydane przez FDA (Agencja Zywnosci i Leków). Ten produkt
nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobie.

Wyłaczny Dystrybutor:
LifePharm
Lake Forest, CA 92630 U.S.A.
www.LifePharm.com

TWOJE
ZDROWIE
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Jakość•Potencjał•Bezpieczeństwo
•Własnościowy
OMEGA+++ jest wyjątkowa dzięki najwyższej jakości
Kwasów Omega 3 (EPA oraz DHA), 6, 9, Koenzymu
Q10 o Przedłużonym Działaniu, Witaminie K2
wraz z Ekstraktem z Zapołodnionego Jaja Kurzego
wkombinowanym w jeden suplement.

ROWNANIE JEST PROSTE
Najcenniejszy nabytek jaki posiadamy to nasze
zdrowie. Sukces na świecie nie miałby znaczenia
bez niego. Tym samym, kiedy posiadamy zdrowie i
jest ono dla nas najlepsze, możemy osiągnąć sukces
w każdym aspekcie naszego życia – osobistym,
zawodowym i finansowym.

Zdrowy układ krążenia zapewnia:

DOBRE ZDROWIE ZACZYNA SIĘ WRAZ ZE:

Bez układu krążenia, ciało nie byłoby w stanie
skutecznie zwalczyć chorób lub zapewnić stabilnego
środowiska wewnętrznego, znanego jako homeostaza.

•
•
•
•

Zdrową dietą
Odpowiednią aktywnością fizyczną
Zrównoważonym poziomem stresu
Odpowiednią ilością snu

Ale czy to jest wystarczające?
W jaki sposób zaczynasz budować podstawę dla
dobrego ogólnego zdrowia?

ZDROWIE KRĄŻENIA
Podstawą do dobrego zdrowia jest dobre zdrowie
układu krążenia.

• Optymalny przepływ krwi do mózgu I organów
• Optymalny przepływ krwi do serca
• Natychmiastową odbudowę po ćwiczeniach
lub innym wysiłku fizycznym

JAK WSPIERASZ ZDROWIE SWOJEGO
UKŁADU KRĄŻENIA?
Produkt Laminine®, firmy LifePharm®, jest podstawą
optymalnego zdrowia.
Opierając się na tym fundamencie, firma LifePharm
skombinowała unikalną mieszankę składników,
których korzyści zostały udokumentowane, to
doprowadziło do stworzenia OMEGA+++.
OMEGA+++ jest wspaniałym odpowiednikiem Laminine.

