Imam veliko energije in
se nič več ne prehladim

Že od zgodnjega otroštva se je spoprijemala
z različnimi zdravstvenimi težavami, ki so
ji bremenile življenje. Če nič drugega, so ji
pogosti prehladi povzročali, da je šlo vse
narobe. Sedaj v zrelih letih pa je našla pot,
kako naj najbolje skrbi za svoje zdravje in
počne stvari, ki ji resnično pomagajo.
»Moj zdravnik mi je svetoval, naj jemljem
kapsule Bio-Qinon Q10 in častna beseda,
občutila sem razliko že po prvi kapsuli,«
pravi gospa Marija. Nič več nima prehladov
kot včasih in to je zanjo pravi blagoslov.
Obenem se po dolgih letih spet počuti
močno.
»Ko se primerjam z vrstniki, lahko vidim, da
imam veliko energije, kar se mi zelo pozna
pri domačih opravilih,« veselo pripoveduje
Marija.

Čudovit pomočnik za energijo
Bio-Qinon vsebuje vitaminu podobni ubikinon Q10 v kombinaciji z vitaminom C.
Telesu pomaga ohranjati normalne ravni
energije in življenjske moči. Z Bio-Qinonom
se veliko ljudi uspešno izogiba utrujenosti
in pomanjkanju moči, kar se oboje pogosto
pojavi, ko človeško telo ne zmore proizvesti
dovolj energije za normalno delovanje.

Takoj sem čutila več
❞
energije”
Zavzeta za svoje zdravje
Dolgo časa se je gospa Marija zanimala, kako
izboljšati način življenja in jesti bolj zdravo,
vse z namenom, da bi si zagotovila boljše
zdravje. V letu 2010 se je zgodilo nekaj, kar
je spremenilo vse.
»Zdravnik mi je povedal za Bio-Qinon Q10
in spremembo sem začutila takoj po pričetku jemanja prvih kapsul,« pravi. »Zelo sem
hvaležna, da nimam več prehladov in se na
splošno odlično počutim.«
Jemlje še nekaj dopolnil
Poleg Bio-Qinona Q10 gospa Marija jemlje še Bio-Kalcij+D3 vit. za zdrave kosti
in Bio-Selen+Cink, ki učinkovito pomaga
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Najboljša vsrkljivost
Dokazana učinkovitost v številnih znanstvenih raziskavah
Najbolj priljubljeni Q10 z vit. C v Evropi
Podpira telesno energijo in življenjsko moč
Q10 z vit. C vrača ljudem kakovostno življenje

Bio-Qinon Q10 z vit. C

se dobi v Ljubljani v vseh zasebnih
lekarnah in specializiranih trgovinah,
drugod po Sloveniji pa v vseh
lekarnah (razen v mreži Ljubljanskih
lekarn) in specializiranih trgovinah.
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»Sedaj se na splošno počutim super.
Moja raven energije je v redu in počutim
se močno, kot bi si lahko želela samo
v sanjah,« pravi gospa Marija, ki je
že precej v osemdesetih letih in ji je
zdravnik predlagal, naj jemlje Bio-Qinon
Q10 z vitaminom C.

pri delovanju imunskega sistema.
Prijateljem in znancem rada pove o svojih izkušnjah s temi izdelki, saj je resnično
odločena, da jih bo redno jemala naprej.

O Bio-Qinonu se da
veliko pogovarjati
Ves čas, odkar je Bio-Qinon pred petindvajsetimi leti prvič prišel na trg, se ljudje
širom po Evropi pogovarjajo o izdelku, ki
»vrača energijo v naše celice«. Poleg ubikinona Q10, ki je vitaminu podobna snov in
jo najdemo v vsaki celici človeškega telesa v
mitohondrijih, dodatek vsebuje tudi vitamin
C. Vse to prispeva k ohranjanju normalne
energije v telesu. Nekateri ljudje imajo manj
energije, kar se dogaja zaradi starosti ali zaradi drugih zdravstvenih razlogov.
Bio-Qinon to pomanjkanje uspešno popravlja, zaslovel je kot artikel z največ pozitivnimi odzivi med ljudmi. Te kakovosti so
potrdili tudi raziskovalci, saj je Bio-Qinon
najbolje dokumentirani ubikinon Q10.
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»Zelo sem hvaležna, da mi je
zdravnik predlagal jemanje BioQinona Q10 z vitaminom C. Bolje
sem se počutila že v prvih dneh
jemanja,« pravi gospa Marija, ki
je zelo zadovoljna da ima veliko
energije, s prehladi pa nima več
problemov.

www.micmenges.com

Naročnik tematske strani je M.A.S.S. Media, Weteringschans 106, 1017XS Amsterdam.

NOT FOR PRINTING

