
Náš tip: využijte výhodných superpacků a získejte až 3 balení Colostrum ESSENS zcela ZDARMA!

•	 ryze přírodní potravinový doplněk s jedinečným složením a účinky
•	 napomáhá posílení imunitního systému
•	 pomáhá zvyšovat obranyschopnost organismu
•	 podporuje ochranu organismu při nástupu epidemií chřipky
•	 napomáhá při odstraňování pocitu únavy
•	 pomáhá při zdravotních potížích

Sychravé zimní období mnohdy negativně ovlivňuje náš imunitní systém. Přečkejte tento čas  
bez chřipky či nachlazení, užívejte Colostrum ESSENS!

Abychom vám pomohli lépe zvládnout toto náročné období, připravili jsme pro vás  
speciální časově omezenou nabídku

Colostrum ESSENS IMMUNITY PACK 5 + 1 ZDARMA
v rámci které získáte při zakoupení 5 kusů Colostrum ESSENS 60 kapslí  
1 balení zcela ZDARMA.

Náš tip: Využijte naší nabídky a zakupte dárkovou kazetu v luxusním designu  
z limitované vánoční edice, která je uzpůsobena na tři balení doplňků stravy ESSENS  
a obdarujte své blízké pod vánočním stromečkem tříměsíční kúrou Colostrum ESSENS.

5+1
zdarm

a

Colostrum ESSENS IMMUNITY PACK 
Cena 3 475 Kč

Posilujte imunitu svou  
a svých blízkých s Colostrum ESSENS.



Obranyschopnost organismu posiluje dostatek spánku, střídmá strava, dostatečné 
množství pohybu, ale zkusme to i jinak, a to s ALOE VERA ESSENS!

Využijte naší speciální časově omezené nabídky

Aloe Vera ESSENS IMMUNITY PACK 5 + 1 ZDARMA
Nyní při zakoupení 5 balení Aloe vera ESSENS 500 ml s vitamínem C nebo 5 balení Aloe 
vera ESSENS 500 ml s hroznovým koncentrátem získáte 1 balení zcela ZDARMA.

•	 čistě přírodní potravinový doplněk napomáhá posilovat imunitní systém
•	 přispívá k ochraně proti mikroorganizmům a celkové fyzické pohodě
•	 působí příznivě proti únavě
•	 podporuje trávení, přispívá ke zdraví trávicího systému
•	 pomáhá udržovat normální hladinu krevního cukru
•	 přispívá k udržení zdravé pokožky

Nabízíme ve dvou variantách:
•	 s vitaminem C
•	 s hroznovým koncentrátem

5+1
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Aloe Vera ESSENS IMMUNITY PACK
Cena 1 625 Kč

Posilujte obranyschopnost členů 
své rodiny za výhodnou cenu.

Náš tip: Překvapte pod vánočním 
stromečkem své blízké a k Aloe 
vera ESSENS gel na pití přidejte 
vlasovou kosmetiku ESSENS 
s obsahem Aloe vera, která 
poskytne ochranu vlasů před 
nepříznivými vlivy v chladném 
zimním počasí.


