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DBAMY O DOBRY SKŁAD
Jedynie czyste ekstrakty 

roślinne i minerały



Odczuwasz ciągłe zmęczenie, Twoje bóle głowy się nasiliły, a ogólne sa-
mopoczucie pozostawia wiele do życzenia? Być może cierpisz na niedo-
bór magnezu. Warto to sprawdzić. Ten pierwiastek jest minerałem od-
grywającym kluczową rolę w organizmie człowieka. 

ProMagnez  to suplement diety, który zawiera wysoko przyswajalną 

formę magnezu w postaci cytrynianu magnezu. Bez barwników i kon-
serwantów.  Wystarczy, że wymieszasz zawartość jednej saszetki z wodą 
i wypijesz, dzięki temu zapewnisz swojemu organizmowi 100% dzien-
nej referencyjnej wartości spożycia magnezu (375 mg).

https://drgaja.pl/produkty-dr-gaja/prosuplementy/promagnez


https://hurt.pro-pharma.pl/pl/c/ProMagnez/400


Łapią cię skurcze podczas snu czy aktywności fizycznej? Jeżeli doświad-
czyłeś tego chociaż raz, zapewne wiesz, że nie jest to przyjemne uczucie. 
Możesz temu zapobiec. ProSkurcz to suplement diety będący komplek-
sem minerałów wpływających na pracę mięśni i układu nerwowego. 
Zawiera magnez, wapń i potas, w formie wysokoprzyswajalnych cy-
trynianów. Bez barwników i konserwantów. Wystarczy wymieszać  za-
wartość jednej saszetki z wodą. Zadbaj o zdrowie i ciesz się aktywnym 
życiem.

https://drgaja.pl/produkty-dr-gaja/prosuplementy/proskurcz


https://hurt.pro-pharma.pl/pl/c/ProSkurcz/406


Wiele roślin ma pozytywny wpływ na nasz organizm, dlatego ProOdpor-
ność to kompleks ekstraktów roślinnych, bez zbednych dodatków typu 
słodziki, konserwanty, przeciwzbrylacze itd. Organizm człowieka sam nie 
wytwarza witaminy C, dlatego niezwykle ważne jest jej dostarczanie  do 
organizmu. Ekstrakty  z dzikiej róży i czarnego bzu są standaryzowane 
 na witaminę C,  gwarantując jej wysoką zawartość w produkcie (aż 1000 
mg w saszetce). Dodatkowo suplement został wzbogacony o rutynę po-
zyskiwaną z kwiatów perełkowca japońskiego.

https://drgaja.pl/produkty-dr-gaja/prosuplementy/proodpornosc


https://hurt.pro-pharma.pl/pl/c/ProOdpornosc/425


Chcesz zadbać o kondycję swojego organizmu? Witamina C Pro to w su-
plement diety w postaci wygodnej saszetki z proszkiem. Znajdująca się 
w składzie produktu Witamina C (kwas L-askorbinowy), nie tylko wspie-
ra układ odpornościowy. Sprzyja również zachowaniu prawidłowego 
metabolizmu energetycznego oraz produkcji kolagenu w celu zapew-
nienia odpowiedniego funkcjonowania naczyń krwionośnych. Nie znaj-
dziesz tu barwników, konserwantów czy substancji słodzących. Oprócz 
witaminy C, częściowo pochodzącej z ekstraktu z dzikiej róży, zawiera 
również inne składniki aktywne: rutynę , miód, ekstrakt z korzenia imbiru 
oraz z kłącza kurkumy . Idealny produkt, dla osób szukających wysokiej 
jakości, naturalnego składu!

https://drgaja.pl/produkty-dr-gaja/prosuplementy/witamina-c-pro


https://hurt.pro-pharma.pl/pl/c/Witamina-C-Pro/455
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