SAINTE BEAUTÉ
D E N M A R K

FOOD SUPPLEMENTS
SC AND I NAVI AN SC I ENC E





Tablety s kolostrom na cmúľanie
Pastilky pre starostlivosť o hrdlo a krk
Žuvacie dražé pre starostlivosť o zuby

Svetový patent Colostrum s Lyzozýmom
Klinicky potvrdené účinky
Dánske výživové doplnky Sainte Beauté sa v Škandinávii radia k TOP produktom na
podporu zdravia a vynikajú nie len svojou čistotou a dlhoročným vedeckým
skúmaním, ale aj vysokou mierov klinicky potvrdenej účinnosti.
Patentovaný komplex Aktiv Colostrum je výsledkom dôsledného vedeckého
výskumu a nachádza široké uplatnenie v starostlivosti o zdravie. V spojení
s extraktom z vaječného bielka vedci získali jedinečný aktívny komplex, ktorý
dokáže účinne odstrániť plak tvoriaci sa denne na zuboch, zredukovať zápach
z ústnej dutiny a potlačiť začínajúce zápaly. Dôležitú úlohu tu zohrávajú imunitné
látky obsiahnuté v kolostre (najmä imunoglobulíny) alebo enzýme lyzozým.

SAINTE BEAUTÉ
Žuvacie dražé pre starostlivosť o zuby

30 ks

20 ks
Žuvacie dražé SAINTÉ BEAUTÉ s klinicky preukázanou
redukciou zubného plaku
Až o 98,3% vám v tom pomôže hravou a chutnou formou.


Znižuje tvorbu plaku až o 98,3 %.



Zabraňuje vzniku zubného kameňa, zápalu ďasien a paradentózy.



Účinná prevencia pred tvorbou nepríjemného zápachu v ústnej
dutine.



Rešpektuje a nenarúša prirodzenú fyziologickú rovnováhu ústnej
dutiny.

Plak je prekurzorom zubného kameňa, zápalu ďasien
a paradentózy
Nová SAINTE BEAUTÉ anti-plak profylaxia je rýchla, jednoduchá a veľmi
efektívna pre optimálnu ústnu hygienu.
Odhalené krčky môžu znamenať zápal ďasien a tie postupne vznik
paradentózy!

Účinné aj v prevencii zápachu z úst

SAINTE BEAUTÉ
Pastilky s kolostrom

20 ks

Špeciálne pastilky pre starostlivosť o hrdlo a krk na
báze AktivColostra a vaječného bielka.
Pôsobia upokojujúco na hrdlo a oblasť krku, tlmia zápal
a bolesť.
AktivColostrum je bohaté na prírodné protilátky (imunoglobulíny),
vitamíny a minerály a vaječný bielok obsahuje enzým lyzozým výrazne sa posilňuje obranyschopnosť organizmu. Šetrný a prísne
kontrolovaný proces výroby zabezpečuje udržanie bioaktivity
účinných látok.
Pastilky majú príjemnú arómu mäty piepornej.

SAINTE BEAUTÉ
Kolostrum Čierna ríbezľa

tablety 180 ks

20 ks
Najchutnejšie COLOSTRUM vo forme žuvacích tabliet
Komplex imunitných látok a živín vo výhodnom balení
✓

Výrazne posilňuje imunitný systém

✓

Pôsobí preventívne a podporuje prirodzenú vitalitu

✓

Predchádza užívaniu ATB a vakcín

✓

Znižuje alergické reakcie

✓

Dodáva organizmu potrebnú energiu

✓

U športovcov zvyšuje výkonnosť a vytrvalosť,
napomáha rýchlejšej regenerácii po intenzívnom
tréningu

✓

Priaznivo pôsobí na pokožku a spomaľuje starnutie

www.deltamedical.sk

