„Jagodziec – recepta na zdrowie, recepta na biznes!”
Wielu osobom dzieciństwo kojarzy z wyjątkowymi zabawami z dziadkami, ciepłem, którym
nas otaczali, niewinnymi figlami, które przy nich zawsze uchodziły „na sucho” oraz
bezgraniczną miłością.
Czy pamiętasz, że już niedługo
Dziadek i Babcia obchodzą swoje święto?

To już ostatni dzwonek na zakup wyjątkowego prezentu, który ucieszy Twoich bliskich i
pozwoli im odczuć, że wnuczek/wnuczka o nich pamięta.
A ty masz już dla nich prezent?
Jeżeli nie zdążyłeś jeszcze wybrać czegoś stosownego, nie martw się – mamy dla Ciebie
wspaniały upominek, który nie tylko uraduje dziadków, ale również zadba o ich zdrowie.
To krople lecznicze z Borów Tucholskich, które są wytwarzane według unikalnej,
staropolskiej receptury - a znane pod nazwą „Jagodziec”.

UWAGA!
Tylko do 21 stycznia trwa bardzo atrakcyjna promocja! Zamawiając nasze krople, w cenie
produktu otrzymasz również:
• okolicznościowe, gustowne opakowanie,
• oraz wysyłkę do Babci/Dziadka GRATIS!
Owoce czarnej jagody (borówki) od wieków są znane jako doskonały środek bakteriobójczy,
przeciwzapalny, bogaty w cenne bioflawonoidy i przeciwutleniacze.
Związki aktywne zawarte w miąższu jagód i przenikające do wyciągu leczniczego:
• spowalniają procesy starzenia, m.in. wspomagając prawidłowe tworzenie tkanki łącznej,
• zapewniają profilaktykę antynowotworową oraz choroby Alzhaimera,
• obniżają poziom cukru we krwi oraz złego cholesterolu zapobiegając m.in. cukrzycy,
miażdżycy i zawałom serca,
• wzmacniają włoskowate naczynia krwionośne wpływając na bezzatorowy przepływ krwi,
• dzięki zawartości cukrów owocowych wykazują właściwości przeczyszczające,
• leczą rozwolnienia,
• wysoka zawartość anthocyanin sprawia, że krople Jagodziec są bardzo wartościowym
preparatem leczącym żylaki, hemoroidy, wzmacniającym układ krwionośny i serce.

Zatroszcz się o dobrą kondycję swoich najbliższych – podaruj im krople zdrowotne Jagodziec
– dar polskiej dziewiczej natury!

JAGODZIEC - RECEPTA NA UŚMIECH
I ZDROWIE TWOICH NAJBLIŻSZYCH !

PODARUJ BLISKIM NA ZDROWIE!
Wejdź już teraz ! Sprawdź sam ! Jaka szansa przed Tobą !
Zobacz, jakie numery referencyjne SA rejestrowane !
Dołącz już dziś – zacznij zarabia od jutra !
Zarejestruj się z linka:
www.jagodziec.pl/4

