CENNIK
.
BEAUTY COMPLEX Zestaw witamin

DETOX Kroplówka pomaga usunąć z

niezbędnych dla uzyskania efektu
zdrowych, silnych włosów, nawilżonej
napiętej skóry i zdrowych paznokci

organizmu toksyny i metale ciężkie,
poprawia samopoczucie i łagodzi stres,
oczyszcza i odkwasza organizm,
wspiera regenerację wątroby i
poprawia jej funkcje.

ANTY-AGE Kroplówka
przeciwstarzeniowa która wygładzi
zmarszczki, skóra stanie się bardziej
napięta, elastyczna i odzyska zdrowy
wygląd dzięki odpowiedniemu
nawodnieniu, regeneracji kolagenu i
stymulacji produkcji elastyny .

MENTAL SHOT Formuła stworzona
dla osób, które czują spowolnienie
fizyczne i psychiczne, czują się
wyczerpane pod względem
emocjonalnym i odczuwają wzmożone
napięcie. Składniki zawarte w
kroplówce pomogą odzyskać energię,
zmniejszyć poziom stresu i ustabilizują nastrój.

RELAX FOR HER Formuła stworzona
dla kobiet, które czują spowolnienie
fizyczne i psychiczne, czują się
wyczerpane pod względem
emocjonalnym i odczuwają wzmożone
napięcie. Składniki zawarte w kroplówce
pomogą odzyskać energię, zmniejszyć poziom stresu i
ustabilizują nastrój.

BODY FIT Składniki kroplówki mają
zdolność przyspieszenia metabolizmu,
pobudzają naturalne procesy
transportu i rozkładu tłuszczów w
organizmie, usuwają nadmiar wody,
oraz wspomagają redukcję cellulitu.

HANGOVER Po mocno zakrapianej
imprezie, następnego dnia musisz być w
formie w pracy?
Formuła dla osób, które poprzedniego
wieczoru przesadziły z ilością spożytego
alkoholu i cierpią na typowe objawy
zatrucia alkoholowego.
HEALTH PACK Kroplówka przed
jak i w trakcie choroby. Stanowi ona
doładowanie dla układu odporności.
Wlew pobudza i maksymalizuje
odpowiedź układu odpornościowego,
neutralizuje wolne rodniki i zmniejsza
stres oksydacyjny, skraca okres
rekonwalescencji, zwiększa energię i siłę.
VITAMIN COMPLEX Koktajl
wielowitaminowy. Jak wskazują
badania, wyłącznie bezpośrednie
podanie witamin i minerałów do
krwioobiegu gwarantuje ich pełne
działanie i maksymalny efekt terapii.
100% wchłanialności, bez utraty
składników podczas przechodzenia przez przewód
pokarmowy.

SPORT- BEFORE Formuła
pomagająca sportowcom osiągnąć
maksymalną wydajność, zwiększyć siłę
mięśniową i wydolność fizyczną,
zmniejszyć zmęczenie poprzez
działanie pobudzające i skrócić czas
niezbędny do regeneracji organizmu.

SPORT- AFTER Kroplówka
pomagająca odbudować uszkodzone
podczas ćwiczeń tkanki oraz
przygotować je do budowania
nowych. Skraca czas niezbędny do
regeneracji organizmu.

IZO COMPLEX Kroplówka
izotoniczna, nawadniającabłyskawicznie odnawia zasoby płynów
w organizmie.

PAIN STOP Kroplówka skuteczna w
łagodzeniu dolegliwości bólowych
związanych z bólem pleców i mięśni ,
głowy, zębów , bóli miesiączkowych ,
reumatycznych i wiele więcej.

ESTETIC kroplówka idealna po
zabiegach medycyny estetycznej,
kosmetycznych czy tatuażach.
Przyspiesza gojenie się skóry przez co
skraca czas rekonwalescencji.

Usługa 20 zł
ACC
20zł
Kwas foliowy
Magnez
Wapń
B1
B6
B12
Cholina (B4)
Cynk
Kwas alfa-liponowy
Kwas nikotynowy
Witamina C (1g)
Pierwiastki śladowe complex (chrom, miedź,
żelazo, mangan, jod, molibden, selen, cynk,
fluor, sód, potas)
Kreatyna
Hepa merz
Tauryna
Solcosteryl
Arnica
Aminokwasy

15zł
20zł
15zł
15zł
15zł
15zł
15zł
15zł
80zł
40zł
10zł

45zł

40zł
100zł
30zł
30zł
15zł
20-60zł

Aminokwasy – zestaw dla sportowców
(ARGININA, TAURYNA, CYTRULINA,
ORNITYNA)
Lizyna, Prolina
Nospa
Ketonal
Voltaren
Glutamina
Glukoza
Elektrolity
Ginko Biloba
B Complex (B1,B2,B3,B6,B5)

40zł

40zł
20zł
15zł
20zł
35zł
20zł
20zł
40zł
60zł

