Corsentials system

Y-AGE AEON
• znižuje bunkový stres
• harmonizuje srdcový rytmus
• vyrovnáva autonómny nervový systém
• aktivuje telu vlastné Anti - stresové hormóny
• chráni pred zápalmi
• spomaľuje starnúci proces buniek

 prírodná goji a pomarančová chuť
 Stevia ako sladidlo
 žiadne konzervačné látky
 Dextrín – GMO free rozpustná vláknina

Špeciálna forma kysličníka
kremičitého, výživnej látky, ktorú
potrebuje telo pre zdravé spojivové
tkanivo, vlasy, nechty a kožu.

NOVÁ FILOZOFIA PRODUKTU
 jedinečný a účinný systém na zlepšenie zdravia
 tento systém má toľko výhod, že je označený
ako „VŠESTRANNÝ PRODUKT“

 je to systém,

ktorý sa dá jednoducho naučiť a duplikovať

SYSTÉM S TROJITÝM ÚČINKOM
pre rýchle, bezpečné a zvýšené uvoľňovanie
TROCH zázračných molekúl v ľudskom tele:

HGH - Oxid dusnatý - SOD
(Ľudský rastový hormón)

(Superoxiddismutáza )

HGH - Oxid dusnatý - SOD
VÝHODY SYSTÉMU Corsentials
Výsledky, ktoré cítite už od prvého dňa!

Štíhlejšie a silnejšie telo
mladistvá, žiarivá pokožka
Podpora imunitného systému
Spomalí starnúci proces buniek
lepší sexuálny výkon

Ľudský rastový hormón(HGH)
 je produkovaný hypofýzou
 pomáha pri delení buniek a zachovaní tkanív

a orgánov
 posilňuje tvorbu svalovej hmoty
 už po 30-tke sa prirodzená produkcia HGH
znižuje o 80 %

Oxid dusnatý (NOX)
je signálna molekula
 je prirodzene produkovaný v ľudskom tele

 dôležitý! – prirodzene rozširuje cievy
 pomáha zlepšiť krvný obeh

Superoxiddismutáza (SOD)
účinný antioxidant
 prirodzene sa vyskytuje v tele

 chráni telo pred škodlivými vplyvmi
 jeho produkcia sa vekom znižuje

HLAVNÁ VÝŽIVNÁ LÁTKA

VÝHODY

40 % LGG Frakčné mledzivo

Potravina Prémiovej kvality

Broad-range immunoglobulins

Supports function of the immune system

Proline-Rich Peptide

Immune modulation

Insulin-like Growth Factor (IgF-1)

Promotes a lean body and aids in rejuvenation

Transforming Growth Factor

Protects cells and enhances immune system

Sialic Acid

Prebiotic for immune modulation

Nucleotides

Immune modulation for anti-aging

Two forms of L-Arginine

Known Nitric Oxide precursors

Potassium

Essential electrolyte necessary for hundreds of functions

Goji Berry Extract

A powerful ingredient with anti-aging properties

Silica

Essential for radiant skin, hair, nails and connective tissue

40 % LGG FRAKČNÉ MLEDZIVO
PRVÉ JEDLO ( a super potrava),
ktorú v živote prijímame. Prémiovej kvality.. Obsahuje všetko, čo Vaše telo
potrebuje.

HLAVNÁ VÝŽIVNÁ LÁTKA

VÝHODY

40 % LGG frakčné mlezivo

Super potravina prémiovej kvality

Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Proline-Rich Peptide

Immune modulation

Insulin-like Growth Factor (IgF-1)

Promotes a lean body and aids in rejuvenation

Transforming Growth Factor

Protects cells and enhances immune system

Sialic Acid

Prebiotic for immune modulation

Nucleotides

Immune modulation for anti-aging

Two forms of L-Arginine

Known Nitric Oxide precursors

Potassium

Essential electrolyte necessary for hundreds of functions

A powerful ingredient
with anti-aging properties
ŠIROKOSPEKTRÁLNE
IMUNOGLOBULÍNY
Silica
Essential for radiant skin, hair, nails and connective tissue
Imunglobulíny
sú protilátky,
ktoré chránia naše telo pred rôznymi
choroboplodnými zárodkami. Identifikujú ich a zneškodnia.
Náš produkt obsahuje LGG, protilátky s najširším záberom.
Goji Berry Extract

HLAVNÁ VÝŽIVNÁ LÁTKA

VÝHODY

40 % LGG frakčné mlezivo

Super potravina prémiovej kvality

Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Na Prolin bohaté peptidy

Imunomodulácia

Insulin-like Growth Factor (IgF-1)

Promotes a lean body and aids in rejuvenation

Transforming Growth Factor

Protects cells and enhances immune system

Sialic Acid

Prebiotic for immune modulation

Nucleotides

Immune modulation for anti-aging

Two forms of L-Arginine

Known Nitric Oxide precursors

Essential
electrolyte necessary
for hundreds of functions
NA PROLÍN BOHATÉ
PEPTIDY
(colostrinin)
Goji Berry Extract
A powerful ingredient with anti-aging properties
Táto látka, ktorá je súčasťou
kolostra, stimuluje imunitný
Silica
Essential for radiant skin, hair, nails and connective tissue
systém.
Boli vykonané výskumné štúdie, ktoré dokazujú účinnosť
pri alergiách, astme a auto imúnnych ochoreniach.
Potassium

HLAVNÁ VÝŽIVNÁ LÁTKA

VÝHODY

40 % LGG frakčné mlezivo

Super potravina prémiovej kvality

Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Na Prolin bohaté peptidy

Imunomodulácia

Inzulínu podobný rastový hormón

Posilňuje štíhlosť tela a pomáha pri jeho omladzovaní

Transforming Growth Factor

Protects cells and enhances immune system

Sialic Acid

Prebiotic for immune modulation

Nucleotides

Immune modulation for anti-aging

Two forms of L-Arginine

Known Nitric Oxide precursors

Potassium

Essential electrolyte necessary for hundreds of functions

A powerful
ingredient with FAKTOR
anti-aging properties
INZULÍNU PODOBNÝ
RASTOVÝ
(IGF-1)
Silica
Essential rastový
for radiant skin,
hair, nails and
connective
Keď telo vylučuje
hormón
HGH
, tissue
toto stimuluje i produkciu IGF-1 .
To je hormón,
ktorý je zodpovedný za rast svalovej hmoty
a je zodpovedný aj za rast takmer v každej telovej bunke.
Goji Berry Extract

HAUPTNÄHRSTOFF

VORTEIL

40 % LGG frakčné mledzivo

Super potravina prémiovej kvality

Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Na Prolín bohaté peptidy

Imuno modulácia

Inzulínu podobný rastový hormón

Posilňuje štíhlosť tela a pomáha pri jeho omladzovaní

Transformujúci rastový hormón
Wachstumsfaktor
Sialic Acid

Chráni bunky a posilňuje imunitný systém

Nucleotides

Immune modulation for anti-aging

Two forms of L-Arginine

Known Nitric Oxide precursors

Potassium

Essential electrolyte necessary for hundreds of functions

Goji Berry Extract

A powerful ingredient with anti-aging properties

Prebiotic for immune modulation

TRANSFORMUJÚCI
RASTOVÝ
FAKTOR
Essential for radiant
skin, hair, nails
and connective tissue
Multi funkčný polypeptid, ktorý slúži ako signálna molekula,
aby oživila mechanizmy rastu a stimulovala imunitný systém.

Silica

HAUPTNÄHRSTOFF

VORTEIL

40 % LGG Fraktionierte Kolostralmilch Super potravina prémiovej kvality
Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Na Prolín bohaté peptidy

Imunomodulácia

Inzulínu podobný rastový hormón

Posilňuje štíhlosť tela a pomáha pri jeho omladzovaní

Transformujúci rastový hormón

Chráni bunky a posilňuje imunitný systém

Kyselina sialová

Probiotikum pre imunomoduláciu

Nucleotides

Immune modulation for anti-aging

Two forms of L-Arginine

Known Nitric Oxide precursors

Potassium

Essential electrolyte necessary for hundreds of functions

Goji Berry Extract

A powerful ingredient with anti-aging properties

Silica

Essential for radiant skin, hair, nails and connective tissue

KYSELINA SIALOVÁ
Pomáha telu prispôsobiť sa chorobám (Imunomodulácia)
A tiež sa preukázal jej úžitok i pri vývoji mozgu.

HLAVNÁ VÝŽIVNÁ LÁTKA

VÝHODY

40 % LGG Fraktionierte Kolostralmilch Super potravina prémiovej kvality
Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Na Prolin bohaté peptidy

Imunomodulácia

Inzulínu podobný rastový hormón

Posilňuje štíhlosť tela a pomáha pri jeho omladzovaní

Transformujúci rastový hormón

Chráni bunky a posilňuje imunitný systém

Kyselina sialová

Probiotikum pre imunomoduláciu

Nukleotidy

Imunomodulacia ako ochrana pred starnutím

Two forms of L-Arginine

Known Nitric Oxide precursors

Potassium

Essential electrolyte necessary for hundreds of functions

Goji Berry Extract

A powerful ingredient with anti-aging properties

Silica

NUKLEOTIDY
Zložky nukleových kyselín (potrebných pre DNA),
Podporujú energetický metabolizmus,
Používajú sa pre signalizáciu buniek (cGMP) (Viagra),
Pomáhajú telu prispôsobiť sa chorobám.
Essential for radiant skin, hair, nails and connective tissue

HLAVNÁ VÝŽIVNÁ LÁTKA

VÝHODY

40 % LGG Frakčné mledzivo

Super potravina prémiovej kvality

Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Na prolín bohaté peptidy

Imunomodulácia

Inzulínu podobný rastový hormón

Posilňuje štíhlosť tela a pomáha pri jeho omladzovaní

Transformujúci rastový hormón

Chráni bunky a posilňuje imunitný systém

Kyselina sialová

Probiotikum pre imunomoduláciu

Nukleotidy

Imunomodulacia ako ochrana pred starnutím

Dve formy L-Argininu

Známe predstupne oxidu dusnatého

Potassium

Essential electrolyte necessary for hundreds of functions

Klinický
výskum
môže byť
používaný
aspartáte
v liečbe erektilnej
Goji Berry
Extractukázal, že táto forma
A powerful
ingredient
with anti-aging
properties
dysfunkcie.
Silica

EssentialHCL
for radiant
skin, hair, nails and connective tissue
L-ARGININ
A ASPARTAT
Aminokyseliny, ktoré stimulujú
produkciu rastového hormónu HGH,
spustia taktiež i distribúciu oxidu dusnatého.
Klinický výskum ukázal, že táto forma aspartatu
sa môže používať v liečbe poruchy erekcie.

HLAVNÁ VÝŽIVNÁ LÁTKA

VÝHODY

40 % LGG frakčné mlezivo

Super potravina prémiovej kvality

Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Na prolín bohaté peptidy

Imunomodulácia

Inzulínu podobný rastový hormón

Podporuje štíhle telo a pomáha pri jeho omladení

Transformujúci rastový hormón

Chráni bunky a posilňuje imunitný systém

Kyselina sialová

Probiotikum pre imunomoduláciu

Nukleotidy

Imunomodulacia ako ochrana pred starnutím

Dve formy L-Argininu

Známe pred stupne oxidu dusnatého

Draslík

Nenahraditeľný elektrolyt, ktorý je potrebný pre stovky funkcií

Goji Berry Extract

A powerful ingredient with anti-aging properties

Silica

Essential for radiant skin, hair, nails and connective tissue

DRASLÍK

Nedávny výskum ukázal, že asi 98 % populácie trpí nedostatkom draslíka.
Tento elektrolyt je absolútne zásadný pre ľudské zdravie.
Bol pribratý do tejto receptúry, pretože príjmom do tela pomáha nielen pri
zvýšení ale aj udržaní hladiny rastových hormónov.

HAUPTNÄHRSTOFF

VORTEIL

40 % LGG frakčné mlezivo

Super potravina prémiovej kvality

Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Na prolin bohaté peptidy

Imunomodulácia

Inzulínu podobný rastový hormón

Posilňuje štíhlosť tela a pomáha pri jeho omladzovaní

Transformujúci rastový hormón

Chráni bunky a posilňuje imunitný systém

Kyselina sialová

Probiotikum pre imunomoduláciu

Nukleotidy

Imunomodulacia ako ochrana pred starnutím

Dve formy L-Argininu

Známe predstupne oxidu dusnatého

Draslík

Nenahraditeľný elektrolyt, ktorý je potrebný pre stovky funkcií

Extrakt z bobúľ goji

Efektívna látka s Anti-Aging-účinkom

Silica

Essential for radiant skin, hair, nails and connective tissue

EXTRAKT Z BOBÚĽ GOJI
Známa vynikajúca potravina – Výskumy ukázali, že bobule Goji
spôsobia v tele nárast rastového hormónu. Na viac je zdrojom
antioxidantov.

HLAVNÁ VÝŽIVNÁ LÁTKA

VÝHODY

40 % LGG frakčné mlezivo

Super potravina prémiovej kvality

Širokospektrálne imunoglobulíny

Podporujú funkciu imunitného systému

Na prolín bohaté peptidy

Imunomodulácia

Inzulínu podobný rastový hormón

Posiľuje štíhlosť tela a pomáha pri jeho omladzovaní

Transformujúci rastový hormón

Chráni bunky a posilňuje imunitný systém

Kyselina sialová

Probiotikum pre imunomoduláciu

Nukleotidy

Imunomodulacia ako ochrana pred starnutím

Dve formy L-Argininu

Známe predstupne oxidu dusnatého

Draslík

Nenahraditeľný elektrolyt, ktorý je potrebný pre stovky funkcií

Extrakt z bobúľ goji

Efektívna látka s Anti-Aging-účinkom

Oxid kremičitý

Nenahraditeľný pre žiariacu pokožku, vlasy, nechty a spojivové
tkanivo

OXID KREMIČITÝ
Táto špeciálna forma oxidu kremičitého, vložená do Theta Activate,
poskytuje mnohostranný prínos , medzi inými „ nabitie“ výživnými látkami,
vytvorí zásaditú vodu s PH (9,5) a je dôležitý ako základná zložka vo
vlasoch, nechtoch, koži a spojivovom tkanive.

Určite pri tomto systéme zbadáte,
že viac ako
90 % ľudí, ktorí to používajú,
Pocítia účinok za
menej ako 10 minút .

HGH - Oxid dusnatý - SOD
VÝHODY CORSENTIALS SYSTÉMU
 Výsledky, ktoré cítite už od prvého dňa používania !

 Štíhlejšie a silnejšie telo
 Mladistvá, žiarivá pokožka
 Podpora imunitného systému
 Spomalí starnúci proces buniek

 Zvýšená sexuálna túžba a lepší sexuálny výkon

System

 JEDNODUCHÝ balíček, ktorý bude LifeWave

využívať ako základ svojej obchodnej príležitosti.

Corsentials System
CENY
Produkt

Cena pre distribútora

BV

AEON

69,95 $

55

Theta One

99,95 $

70

Activate

59,95 $

42

Celková suma

229,85 $

167

Corsentials System
CENY
Produkt

Cena pre distribútora

AEON

69,95 $

55

Theta One

99,95 $

70

Activate

59,95 $

42

Celková suma

229,85 $

167

ŠPECIÁLNA CENA 179,95 $

To znamená úsporu 50 $

BV

125
POZOR do 2.3. 2014 iba 149,95 $
Možnosť objednať max. 3 ks
Corsentials

VSTUPNÉ

BALÍKY
Cenovo veľmi výhodné!



GOLD BALÍK



2 x Corsential system

Plus: náplaste
2 x Gluthatione
2 x Carnosine
Cena: ca 473 EUR
Vrátane DPH a DHL

PLATINUM BALÍK

3 x Corsential system



DIAMOND BALÍK

5 x Corsential system

Plus: náplaste
 2 x Carnosine

Plus: náplaste
 3 x Carnosine







Cena: ca 926 EUR

 4 x Energy
 3 x Gluthatione
 4 x IceWave
 2 x Silent Nights
 1 x SP6
Cena: ca 1.380 EUR

Vrátane DPH a DHL

Vrátane DPH a DHL

2 x Energy Enhancer
3 x Gluthatione
2 x IceWave
2 x Silent Nights
1 x SP6

VSTUPNÉ BALÍKY
• Všetky vstupné balíky

(ako náplaste, MATRIX2 alebo Corsentials) majú :
- Rovnaké ceny
- Rovnaké BV – body

- Rovnaký FAST START BONUS
- Rovnaký Wave bonus

