
 

Uanset hvor sundt vi i dag spiser, produceres vores fødevarer så hurtigt at de kommer til at mangle sol – og 

derved er indholdet af vitamin, mineral og sporstoffer i den grad mindsket!  

 

Vi spiser ikke kosttilskud m.m. for at få mere energi, men for at øge optagelserne af den gode mad vi 

indtager! Vitaminer, kosttilskud, olier m.m. kickstarter kroppens naturlige enzymer og derved boostes hele 

vores hormonkirtelsystem, fordøjelse, immunforsvaret m.m. Kærlige hilsner Sanne Otilia  

 

LifePak®+ 

En lille pakke med 4 vitaminer i, er det eneste du har brug for 

hver dag! 

Et sundt helbred hele livet begynder med den rette kost. Der 

findes et stigende antal videnskabelige beviser, der demonstrerer 

helbredsfordele ved specifikke næringsstoffer. En sund kost skal 

indeholde en god balance af makronæringsstoffer (fedt, proteiner 

og kulhydrater) som bidrager med kalorier, der 

støtter energibehovet og mikronærringstoffer for at dække 

stofskiftets behov. 

 

LifePak®
+
 indeholder en betydelig mængde af anbefalede 

vitaminer og mineraler, der bidrager til funktionen af ni vigtige 

områder i kroppen. 

 Jod bidrager til normal produktion af hormoner i 

skjoldbruskkirtlen. 

 Zink og jod bidrager til de normale kognitive funktioner 

 C-vitamin, E-vitamin, Selen, Kobber og Zink hjælper 

med at beskytte cellerne mod oksidativ påvirkning. 

 A-vitamin, B2-vitamin og Zink bidrager til opretholdelsen 

af et normalt syn. 

 B3-, B5-, B6-, B12-vitaminer, C-vitaminer, Biotin og Magnesium bidrager til opretholdelsen af et normalt 

stofskifte. 

 Selen, Zink, Kobber, a-vitamin, b6-vitamin, b12-vitamin, c-vitamin, og d-vitamin bidrager til en normal 

funktion af immunsystemet. 

 B1- vitaminer bidrager til en normal hjertefunktion. 

 Magnesium, Zink, Mangan og Kalcium bidrager til opretholdelsen af sunde knogler 

 Zink, Jod, Biotin, a-vitamin, b- og b3-vitamin bidrager til normal sund hud. 

 Internetpris DKK 750kr inkl forsendelse 

 

Du kan også få dit eget indkøbsnummer hos mig og så koster den 60 pakker til 2 mdr. 580kr inkl forsendelse 

 



Marine Omeg a 

Marine Omega er et kosttilskud, der er rigt på 

eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA) og 

bidrager med 1200 mg omega-3 fedtsyrer og krillolie 

dagligt. 

EPA og DHA bidrager til hjertets normale funktion. De 

hjælper også til opretholdelsen af et normalt blodtryk og 

afbalancerer tridglycerid- og kolesteroltal. Dvs. den 

mindsker det dårlige fedt som sidder omkring hjertet og 

dets kar og mindsker dit kolesteroltal. 

DHA bidrager yderligere til opretholdelsen af en normal 

hjernefunktion og et normalt syn. OG øger din 

fedtforbrænding, din energi, velvære og smidigheden i din 

hud samt i ansigt. 

Internetpris DKK 460kr inkl forsendelse 

Du kan også få dit eget indkøbsnummer hos mig Sanne og så koster den 360 inkl forsendelse 

 

 

 

SAMLET PAKKE hvis du får eget indkøbsnummer ♥ 

 
 Vitamin-pakkerne 60 stk til ca 2 mdr  

koster 580kr 

 

 Omega olie koster 120tabs tag 4 daglig 

koster 380kr 

 

 Til sammen bliver dette  960kr!! 

 

KØB dem samlet MED eget 

indkøbsnummer for KUN 655kr 

 

 

 


