Z več energije se je spremenilo vse:

»Po dveh tednih jemanja spet uživam
življenje«

»Prijatelji me pogosto sprašujejo, kaj sem
postorila, da se počutim v redu, kako mi
uspeva, da sem nasmejana in imam veliko
energije. Zanima jih, če morda jemljem
kakšno prepovedano poživilo,« pravi gospa Cveta in se nasmeji tem namigom. »Ne
jemljem ničesar drugega kot energijske kapsule Bio-Qinon in to je vse, kar zaenkrat
potrebujem.«
Res je nekaj posebnega, da se gospa Cveta
počuti tako dobro, saj je že od otroštva trpela

Sedaj imam toliko več
❞
energije!”

Življenjska energija
Ubikinon Q10 je snov, ki jo celice potrebujejo za pridobivanje energije iz maščob, sladkorjev in beljakovin. Ta energija je nujna za
normalno delovanje človeškega organizma,
brez nje ne moremo preživeti. S staranjem
količina ubikinona Q10 v telesu pada, bolezni prav tako znižujejo raven ubikinona
Q10. Način, kako se lahko zoperstavimo
temu pomanjkanju, je dodajanje ubikinona
Q10. To dandanes počne vedno več ljudi in
si na ta način povrnejo del izgubljene moči,
vzdržljivosti ter elana.Za ubikinon Q10 imamo mnogo
različnih poimenovanj. Ime,
ki se je dobro prijelo in veliko
pove, je »življenjska energija«.
Bio-Qinon Q10 z vitaminom C
je naraven, varen in preverjeno učinkovit.

»Že po dveh tednih jemanja Bio-Qinona
sem občutila veliko razliko. Od takrat
imam več energije in moje počutje je
izvrstno,« opisuje Cveta.

zaradi resnejših zdravstvenih težav in šele
pred štirimi leti, ko je po televiziji gledala prispevek o Bio-Qinonu, so se ji stvari
obrnile na bolje.
Sprememba po dveh tednih
»Po ogledu oddaje na tv sem pomislila, da
bi bilo dobro, če tudi sama poizkusim z jemanjem teh kapsul in po dveh tednih sem
opazila spremembe. Imela sem več energije

Celotno telo potrebuje novo energijo
Gospa Cveta se dobro zaveda dejstva, da
energija veliko pomeni, saj omogoča telesu
normalno in boljše delovanje. Pljuča in srce
delujejo bolje, prebava se izboljša, kri se bolj
nasiti s kisikom, ledvice kri bolje očistijo,
črevo bolj vsrkava in zato je v krvi več hraniv. Vse to dobro dene ostalim organom,
ki zato vsi delujejo bolje.
»Zavedam se, kaj mi pomeni Bio-Qinon.
Ko sem ga že pred časom prenehala jemati
za en mesec, sem bila presenečena, kako
hitro so se mi težave z zdravjem začele vračati. Zato ne bom prenehala z jemanjem teh
energijskih kapsul,« zagotavlja gospa Cveta.
Vse, kar počne, je z Bio-Qinonom Q10
z vitaminom C enostavnejše in lažje
Ker se počuti v redu, se gospa Cveta veliko
lažje spoprijemlje s svojimi opravili. »Sem
aktivna članica vodstva v najstarejši slikarski
koloniji v Sloveniji, kjer rada pomagam pri
organizaciji, potem izdelujem voščilnice in
vezem, občasno pa popazim tudi na sosedove otroke in za vse našteto se po moje
lahko zahvalim tudi Bio-Qinonu, saj imam
sedaj mnogo več energije kot prej,« sporoča
gospa Cveta.
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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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»Sprva sem malo dvomila, toda
po dveh tednih sem opazila
spremembe. Moje počutje se je
izboljšalo in spet imam energijo
ter voljo za ponovno uživanje
življenja,« pravi gospa Cveta. Od
otroštva naprej je imela vrsto
težav z zdravstvenim stanjem,
sedaj pa vidi, da je z Bio-Qinonom
Q10 z vitaminom C ponovno na
dobri poti.

in življenjske moči, izboljšal se mi je spomin,
lažje sem se zbrala in preprosto povedano,
od takrat sem bolj živahna in dejavna kot
kdajkoli prej,« pripoveduje gospa Cveta.

www.micmenges.com
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