
Do rodiny STROM ŽIVOTA patří šest regene-
račních doplňků stravy, které regenerují orga-
nismus a vrátí do vašeho života energii a du-
ševní pohodu. Každý z nich je dostupný jako 
balení o 180 kapslích, které vycházejí přesně 
na 3 měsíce užívání, aby měly co největší vliv 
na lidské tělo.

Promyšlený STROM ŽIVOTA přináší blaho-
dárné účinky
Jedinečná směs kvalitních bylin a hub obsa-
žená v  produktech STROMU ŽIVOTA má za 
úkol v  našem těle soustavně navozovat rov-
novážný stav (homeostázu) a  tím zásadně 
zkvalitňovat náš život. Výrobky také obsahují 
adaptogeny, které mají na náš organismus 
řadu blahodárných vlivů – například antioxi-
dační účinek, podporují biosyntézu, posilují 
metabolismus, zpomalují stárnutí organismu, 
zlepšují kondici nervového i  hormonálního 
systému…

„Filozofie naší společnosti vychází z  tradiční 
české bylinkářské školy, tradiční čínské medi-
cíny a  nejnovějších vědeckých po-
znatků o jednotlivých bylinkách 
a  houbách, které naši předci 
používali ke zlepšení svého 
zdraví,“ prozradil Bohu-
slav Větrovský, odborný 
poradce společnosti  
NATURAMEDICIN SE.

Pro konkrétní problém, 
který chcete řešit, zvolte 
konkrétní produkt nebo jeho 
kombinaci. Chcete-li brát celou 
regenerační kúru STROM ŽIVOTA, ber-
te produkty v následujícím pořadí:
Krok 1: INETHAN pro detoxikaci těla 
(1. – 3. měsíc)
Krok 2: EQINIL pro imunitní systém 
(3. – 5. měsíc)

Krok 3: SHAYA pro ženy nebo pro muže 
DELWEX (5. – 7. měsíc)
Krok 4: FUBAMEX pro hubnutí 
(7. – 9. měsíc)
Krok 5: INYANGA pro 
psychickou pohodu 
(9. – 11. měsíc)
Doplňky se vždy překrývají a  tím dochází 

k  potřebným kvalitativním změnám v  na-
šem organismu.

Pomáhejte lidem a získejte zajímavý ved-
lejší příjem
Staňte se členem v  Clubu NATURAMEDICIN 
a pomáhejte lidem najít cestu k jejich zdraví. 
Společnost NATURAMEDICIN SE nabízí své 
vysoce kvalitní přírodní doplňky stravy řady 
STROM ŽIVOTA prostřednictvím vlastního 
online prodeje, ale také pomocí sítí partne-
rů – členů Clubu a registrovaných zákazníků. 
Můžete zprostředkovat prodej produktů, kte-

ré sami vyzkoušíte, a  registrovat nové členy 
a zákazníky. Bonusem jsou finanční odměny, 
a to bez jakýchkoliv podmínek a závazků.

Členové Clubu NATURAMEDICIN se pravidel-
ně scházejí, pořádají zajímavé semináře a jiné 
kulturní a  společenské akce obchodních ko-
mor, kterých je společnost NATURAMEDICIN 
SE členem. Stačí si jen zakoupit Clubové člen-
ství, ke kterému obdržíte balíček s  tříměsíč-
ním balením detoxikačního doplňku stravy 
INETHAN, na který navazují další produkty. 
Všichni registrovaní členové Clubu získají svůj 
Účet a virtuální kancelář – webovou aplikaci 
BACKOFFICE včetně její mobilní verze, díky 
které můžete registrovat nové členy (zá-
kazníky) a  sledovat všechny nákupy ve své 
registrované linii. Získáte tak přehled nejen 
o  registrované struktuře pod sebou, ale sa-
mozřejmě také o svých měsíčních odměnách.

Více informací najdete na 
www.naturamedicin.com.

Podpořte své zdraví. Pomůže vám STROM ŽIVOTA
Přejete si být zdravější a spokojenější? Starejte se o své tělo i mysl. 
Cvičení a kvalitní strava jsou základ, který můžete podpořit vhodně 
zvolenými doplňky stravy přímo z přírody. Skvělou volbou je STROM 
ŽIVOTA od společnosti NATURAMEDICIN SE.


