„Ahol a család és az üzlet találkozik”
Dr. Bérci István: Az egészség kincs
A modern élettel együtt járó állandó sietség, stressz számos új
kihívás elé állítja szervezetünket. Ezeknek csak akkor tudunk
megfelelni, ha tudatosan teszünk lépéseket egészségünk
megőrzése érdekében. A helytelen táplálkozás miatt sok olyan
létfontosságú anyaghoz nem jutunk hozzá, amelyeket egyébként
szervezetünk önállóan nem tud előállítani. Ezek a vitaminok és
ásványi anyagok, amelyeknek a különböző hiánybetegségei,
illetve az elégtelen bevitelük miatti panaszok minden generáció
tagjainál megjelennek.
Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a családok legszélesebb
körét megszólító Family Business korszerű étrend-kiegészítő
készítményeket is kínál. Magas minőségű, de elérhető árfekvésű készítményeit minden, az
egészséget fontosnak tartó család megelégedéssel használhatja. A termékcsaládot úgy
állítottuk össze, hogy az általános „energiaforrásként” fogyasztható Central mellett a
leggyakrabban előforduló, speciális panaszokat enyhítő termékek is beszerezhetőek
legyenek.
A Family Business étrend-kiegészítők fejlesztésekor a legkorszerűbb kutatási eredményekre
támaszkodtunk. A termékek csak természetes eredetű hatóanyagokat tartalmaznak –
különlegesen tiszta formában –, ezért nincs semmiféle káros mellékhatásuk.

A Centrál multivitamin és multiminerál tabletta 11 féle vitamint és 8 féle
ásványi anyagot tartalmaz, mindazt, amire az egészséges szervezetnek
szüksége van. Rendszeres fogyasztásával az elengedhetetlen ásványi anyagok
és vitaminok a megfelelő mennyiségben biztosíthatók a szervezetben.
Különösen ajánlott vegetáriánusok és fogyókúrázók részére.

A Femenosan tabletta a változó korban lévő hölgyeknek készült,
segítségével megelőzhetőek, illetve enyhíthetőek a klimax okozta panaszok. A
Femenosan tabletta növényi eredetű hatóanyagokat (szója-izoflavonoidok)
tartalmaz, melyek helyettesítik a változó korra a szervezetben csökkenő
mennyiségű ösztrogén-hormont. A Femenosan tablettában található cink és Evitamin erősíti szervezetünk immunrendszerét és az izoflavonoidok
hatékonyságát.
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A Corvisan tabletta a szív egészségének fenntartására lett kifejlesztve.
Legfontosabb hatóanyaga a Coenzim Q-10, amely központi szerepet játszik a
szervezet energiatermelésében. A Coenzim Q-10 szintje szervezetünkben
korunk előrehaladásával csökken, hiánya felgyorsítja az öregedési
folyamatokat és az anyagcsere széleskörű zavara jöhet létre. Ez kihatással
lehet a keringési szervek (szív, erek) állapotára, a tüdő, a vese és az
immunrendszer működésére is. A megfelelő Coenzim Q-10 adagolás megelőzi
ezen problémák kialakulását. A Corvisan tabletta egyéb aktív komponensei (E-vitamin, bétakarotin, szelén) erős természetes antioxidánsok, melyek megvédik szervezetünket a
működése során folyamatosan keletkező ún. „szabad-gyökök” kártételével szemben.

Az elégtelen kalcium-szinttel összefüggő népbetegség, a csontritkulás ellen
nyújt hathatós védelmet az Osteosan tabletta. A készítmény kalcium mellett
magnéziumot is tartalmaz, mivel a kalcium magnézium nélkül nem hasznosul
kellőképpen. A készítményben található vitaminok (C, D3, K1, B6) fontos
résztvevői a kalcium anyagcserének, jelenlétük optimalizálja a kalcium
beépülését a csontokba.

A Formosan kapszula a diéta hatásfokát és eredményességét növelő korszerű
fogyókúrás készítmény. Növényi eredetű hatóanyagot tartalmaz, mely
befolyásolni tudja a zsíranyagcserét, meggátolja a táplálékkal bevitt zsírok
felhalmozódását és elősegíti a már meglevő zsírpárnák lebomlását. A
készítményben levő aktív krómvegyület vércukorszintünket szabályozza, s ezen
keresztül csökkenti éhségérzetünket.

Terméktapasztalat
Az FB étrend-kiegészítőit az egész családom nagy örömmel használja. Tavaly januárban 40 fokos,
náthás fejjel nyomtam az ágyat. Reggel-este Centralt kezdtem szedni, és a mellkasomat, hátamat
kevés Jégbalzsammal kezeltem így pár nap alatt leküzdöttem a betegséget. Mióta szedem, nem
voltam beteg!
Mikor anyukám elkezdte szedni a Corvisant, olyan mozgékony és fitt lett, hogy alig lehetett leültetni,
mindig sertepertélt. Azóta is rendszeresen szedi, s két-háromszor több munkát tud elvégezni, mint
régebben.
A nagyobbik lányomnak 12 évesen állapították meg a csontritkulást. Mi már mindent kipróbáltunk,
mikor az FB-ben megjelent az Osteosan. Elkezdtük szedni, és két hónap alatt beépült a kalcium a
csontjaiba. Régebben, ha elesett, mindig tört valamije. Ma már büszkén mondom mindenkinek, hogy
2 éve nincs törése!
Gusztonyi Melinda, Jánoshalma
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