ZADBAJ O SWOJE SERCE
Choroby serca są główną
przyczyną zgonów na
całym świecie.
W ciągu ostatnich 30 lat nasza dieta zmieniła
się drastycznie. Głównie składa się z
przetworzonego mięsa, rafinowanego cukru
i niewystarczającej ilości owoców, warzyw i
zdrowych tłuszczów w naszym codziennym
pożywieniu. Doprowadziło to do globalnej
zdrowotnej epidemii. CORE CARE™ został
stworzony, żeby zapewnić Twojemu organizmowi
zdrowe kwasy tłuszczowe, które są niezbędne.

CORE CARE™ troszczy się
o Twoje serce i ciało.

CZY ZAŻYWASZ KOMPLETNĄ
MIESZANKĘ KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH OMEGA?

Czegoś brakuje?

Omega-7

OŚWIADCZENIE AMERYKAŃSKIEJ AGENCJI
DS. ŻYWNOŚCI I LEKÓW (FDA) W
TEMATYCE ZDROWIA SERCA
Składniki EPA / DHA mogą zmniejszać
ryzyko choroby wieńcowej*
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Nauka kryjąca się za kwasami tłuszczowymi
Omega jest oczywista. Właściwa równowaga
kwasów tłuszczowych Omega wspomaga
zdrowie serca i funkcje komórkowe w całym
organizmie. Te niezbędne składniki odżywcze
są prawie niemożliwe do znalezienia we
współczesnej diecie. CORE CARE™ został
opracowany, aby zapewnić Twojemu ciału
najwyższej jakości kwasy tłuszczowe Omega
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11. Zapeweniają one idealną
równowagę, którą potrzebuje Twój organizm,
aby zachować zdrowie.

Promowanie
prawidłowego
krążenia

Wspomaganie
prawidłowej odpowiedzi
organizmu na stany
zapalne

Redukcja
trójglicerydów

*Prace badawcze pokazują, że spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 EPA (kwas
eikozapentaenowy) i DHA (kwas dokozaheksaenowy) może zmniejszać ryzyko wystąpienia
choroby niedokrwiennej serca. Jedna porcja CORE CARE™ dostarcza 830 mg kwasów
tłuszczowych omega-3 z uwzględnieniem EPA i DHA.

Korzyści zdrowotne kwasów
tłuszczowych Omega

CORE CARE™
to podstawowy
produkt wspierający
zdrowie serca.

• Promuje zdrowy poziom cholesterolu
• Wspiera zdrowie kości

Nie wszystkie kwasy
tłuszczowe Omega są sobie
równe i nie powinny być
spożywane w takich samych
ilościach. Core Care dostarcza
doskonale zbilansowaną
mieszankę najwyższej jakości
kwasów tłuszczowych Omega
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11.

• Promuje zdrowy metabolizm
• Wspomaga funkcjonowanie mózgu
• Wspiera zdrowie serca
• Wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu sercowo-naczyniowego

PEŁNE SPEKTRUM KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA

Omega-1/3/4/11

DZIKI ARKTYCZNY DORSZ

CORE CARE™
Małe, miękkie, łatwe do połknięcia
kapsułki

Konkurencja
Duże i trudne do przełknięcia kapsułki

Omega-7

ROKITNIK ZWYCZAJNY

Posmak i zapach ryb

Brak posmaku i zapachu ryb
Zawiera 8 unikalnych niezbędnych
kwasów tłuszczowych 1, 3, 4, 5, 6,
7, 9 i 11

Nie zawiera w składzie istotnych
kwasów tłuszczowych
ieznane źródła kwasów tłuszczowych
Omega

Pozyskane ze świeżo złowionego
Dzikiego Dorsza Arktycznego
Skuteczny—oparty na badaniach i
testach naukowych przeprowadzonych
przez ponad 30 lat

Omega-5

NASIONA GRANATU

Ograniczone badania naukowe
Wykonane z syntetyków, brak testów
na poziom rtęci, PCB i innych 		
zanieczyszczeń

Omega-3/6/9

NASIONA ŻURAWINY

Bezpieczny—wolny od rtęci, PCB
(Polichlorowanych bifenyli) i innych

Morinda Citrifolia

zanieczyszczeń

NONI

LUDZIE NA CAŁYM ŚWIECIE TROSZCZĄ SIĘ O SWOJE SERCE.
Po zażywaniu Core Care przez pierwsze 4 dni
zauważyłam znaczącą różnicę w wyglądzie mojej
skóry i włosów. Skóra na moich dłoniach stała
się gładsza i bardziej miękka, a moje włosy stały
się lśniące i bardziej odżywione. Codziennie
zażywam CORE CARE i uwielbiam efekty, które
zauważam na zewnątrz i czuję od środka. Mam
poczucie pewności, że wspieram zdrowie mojego
serca i wszystkich komórek w moim organizmie.

Od wielu lat zmagam się z problemami
stawów. Od momentu kiedy, zacząłem
zażywać Core Care, zauważyłem
znaczną poprawę w mojej elastyczności
stawów i ogólnej mobilności organizmu.
Budząc się codziennie rano, czuję, że
moje stawy są w lepszej kondycji. Core
Care spowodował pozytywną zmianę w
moim życiu.

Victoria—żona, matka

Brad—ojciec, przedsiębiorca
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