
Nasza oferta 
Często mówimy, że coś zależy od czegoś lub kogoś, ale naprawdę zależy od Twoich i moich 

wyborów. Każdego dnia, każdej godziny i w każdej sekundzie podejmujemy decyzje i coś 

wybieramy. 

O naszych wyborach decyduje wiedza i dostęp do informacji. 

Jesteśmy zespołem, którego celem jest przekazywani informacji i pokazywanie możliwości. 

Podpowiadamy, pomagamy, a tym, którzy chcą jedynie dostępu do bezpiecznych produktów  

dostarczamy i obsługujemy.  

Ale jak już wiesz, idziemy wyprzedzając rzeczywistość i zapraszamy Ciebie do przyszłości.  

Dołącz do nas i pomagaj, bo świat będzie taki jakim my go zorganizujemy i jaki po sobie 

zostawimy. My chcemy być dumni z tego co robimy, a Ty? 

 

Czystość w domu 

Czy wiesz jak wrażliwy jest organizm człowieka na chemię? 

Czy wiesz, że trucizny kumulują się w nas przez lata, a potem od skóry począwszy po narządy wewnętrzne 

wszystko odmawia współpracy? Biegamy od lekarza do lekarza, co tylko pogłębia problem bo łatamy dziury, 

a nie likwidujemy przyczyny. 

 

Detergenty to syntetyczne substancje aktywne. Zawierają  związki chloru, fosforany, 
konserwanty oraz chemiczne, a nie naturalne substancje zapachowe. Wszystkie te  
substancje są szkodliwe, o czym najlepiej przekonują się  alergicy. Dlaczego z roku na 
rok coraz bardziej przybywa alergików?  Chlor natomiast przenika przez skórę, 
wpływając na działanie układu nerwowego. W kontakcie z detergentami wyjątkowo 
ostrożne powinny być kobiety w ciąży, ponieważ syntetyczne substancje mogą 
negatywnie wpływać na rozwój płodu.  

Znasz ten znaczek? 
Oznacza  najbezpieczniejszy wybór. Szukasz go? Masz go na opakowaniach stojących w 
kuchni czy łazience? 

Pokój małego dziecka to przestrzeń, w której bawi się, uczy i odpoczywa. Warto zadbać o jego czystość w 
sposób odpowiedzialny i rozsądny. Do mycia podłóg, mebli oraz pozostałych gładkich powierzchni możemy 
użyć wydajnego środka na bazie kokosa, który dodatkowo chroni skórę dłoni, a jego składniki ulegają 100% 
biodegradacji. 

Mycie szyb, sprzątanie kuchni czy sanitariatów – wszystko to może odbywać się przy użyciu naturalnych, 
bezpiecznych produktów. Neutralne pH formuły na bazie naturalnych składników, a także przyjemny zapach 
sprawiają, że sa one idealne dla miejsc, w których przebywają małe osóbki.   



Ekologiczne produkty na bazie składników naturalnych nie zawierają toksycznych składników, a ich 
opakowania albo pochodzą z recyclingu, albo są w 100% biodegradowalne - dzięki czemu wybierając je 
przyczyniamy się do ograniczenia ilość produkowanych śmieci. 

Co oznacza Safer Choice 

Aby wydać certyfikat i pozwolić na oznaczenie na opakowaniu badają składnik-po-składniku, prowadzą  
badania przesiewowe produktów, odrzucając jakiekolwiek składniki, które mogą dawać negatywne skutki 
dla zdrowia lub środowiska. 
Produkty oznaczone symbolem Safer Choice są pozbawione składników o potencjalnych skutkach 
toksykologicznych, w tym:  

 rakotwórczych, mutagennych lub reprodukcyjnych dla rozwoju substancji toksycznych;  
 trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji toksycznych substancji chemicznych;  
 szkodliwych ogólnoustrojowo lub toksycznych na narządy wewnętrzne;  
 powodujących astmę;  
 uwrażliwiających skórnie lub szkodliwych ogólnoustrojowo  

Do tego nie są akceptowane jakiekolwiek związki, które:  
 wykazują aktywność  lub wpływ na układ hormonalny  
 jakiekolwiek zanieczyszczenia w produkcie końcowym nie mogą przekroczyć 0,01 procenta.   

 
Nawet drobne składniki produktów, takie jak barwniki i aromaty, są sprawdzane pod względem 
bezpieczeństwa. 

Co, zrobiliśmy Ci problem w głowie? To dobrze, bo o to właśnie chodziło. 

Tak zależy nam na zdrowiu, zależy nam zostawieniu po sobie przejrzystych rzek pełnych flory 

i fauny, pięknych lasów i łąk z cudowną roślinnością.  

Chcemy, aby nasze dzieci były z nas dumne kąpiąc się w czystej wodzie. Dołącz do nas i 

korzystaj z produktów, które są  dobre i bezpieczne. 

 

Woda  

To, co leci z kranów w większości miast, czy z prywatnych powierzchniowych ujęć wody, to jest ciecz, a nie 

woda. W większości miast z kranu leci coś, co jest przezroczyste i klarowne (jeśli jest!), ale nie ma nic 

wspólnego z wodą (czyli czystym, życiodajnym płynem). Jeśli nie mamy dostępu do czystej i bezpiecznej 

wody z kranu, jesteśmy zmuszeni do stosowania odpowiednich filtrów - Dr n. med. Danuta Myłek  

specjalista alergologii i dermatologii. 

„Otwórzmy w końcu oczy i postarajmy się zrozumieć czemu o zagrożeniach naszej wody wiemy stosunkowo 

mało. Odpowiedź jest prosta - przecież to nasze państwo jest monopolistą na produkcję wody pitnej, 

przynajmniej tej produkowanej w zakładach wodociągowych. Przecież to błędna wieloletnia polityka 

poprzednich rządów doprowadziła do skażenia niemal wszystkich wód słodkich w Polsce. W roku 1955 

mieliśmy jeszcze 55% wód I klasy czystości, w roku 1965 - już tylko 35%, a w roku 1995 - 2,4%. Dziś z kolei 

słyszymy coraz częściej meldunki donoszące o skażeniu chemią z powierzchni wód głębinowych..” -    Prof. 

doc. dr med. Zygmunt Baranowski 

 



 

 „..aby przedłożyć niezbite, naukowe dowody wpływu skażenia chemicznego 
środowiska na współczesne choroby nowotworowe, alergiczne i inne niezbędne 
byłoby wykonanie ogromnych ilości badań, a to wiąże się z ogromnymi kosztami. A 
tych pieniędzy nie ma i nie liczmy na to, że się kiedyś znajdą.  
 
 
Z kolei gdyby znalazły się fundusze na tego rodzaju badania, to nikt nie jest nimi 
zainteresowany. Nie zależy na nich władzom centralnym oraz regionalnym. 
Przeciwnikiem takich badań jest lobby producentów wód mineralnych i źródlanych, 
ale także lobby farmaceutyczne..” -Prof. dr hab. Andrzej Danielewicz 

 
‘Prof. dr Hab. Zbigniew Jethon z Akademii Medycznej we Wrocławiu twierdzi, że ”Co do wód podziemnych, 
to uzyskanie odpowiedniej jakości wody ze studni, bądź z ujęcia lokalnego staje się coraz większym 
problemem” 
 
"Jednym z głównych powodów arteriosklerozy oraz zawałów serca jest nic innego jak cicha obecność chloru 

w wodzie pitnej" - dr J. M. Price.  

"Chlor jest największym zabójcą tego wieku. Zapobiegając jednej epidemii, stworzył następną, której 

następstwa trudno nawet dzisiaj przewidzieć."- napisał autor książki Woda może zagrażać twojemu życiu -

Dr N. W. Walker. 

Skoro w próbkach wody wykryto plastikowe mikrofibry, to potwierdzono wysuwaną już wielokrotnie tezę  
o wszechobecności tworzyw sztucznych w naszym życiu i ich wpływie na środowisko naturalne. Tworzywa 
sztuczne zawarte w wodzie pochodzą z różnych źródeł. Niezwykłe jest to, że zawieszone w wodzie bardzo 
łatwo mogą przedostać się do naszych ciał.  

Szacuje się, że w Polsce w blokach mieszkalnych skażenie wody Legionellą może dochodzić nawet do 65 
proc. Instalacje, w których „hoduje” się tą uciążliwą bakterię mogą odpowiadać za choroby nawet 2 mln 

Polaków. – Halina Pilonis 

Zgodnie ze stanowiskiem ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego chlorowana woda pitna 

powszechnie dostępna w sieci wodociągowej nie powinna być spożywana przez kobiety w ciąży, kobiety 

karmiące, noworodki, dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami układu 

odpornościowego. 

Chloropochodne substancje chemiczne stosowane w procesie dezynfekowania wody są silnymi utleniaczami 

wchodzącymi e reakcje z mikrozanieczyszczeniami wody, tworząc niebezpieczne i niepożądane produkty 

dezynfekcji (np. trihalometany, kwasy halogenoocytowe, halogeoketony, halogenonitryle, hydroksyfurany, 

chloroform) – niektóre z nich posiadają działania rakotwórcze i teratogenne (toksyczne działanie substancji 

na płód, prowadzące do śmierci, zaburzeń rozwoju, poronienia czy przedwczesnego porodu). Coraz częściej 

gorsza wstępna jakość wody poddawanej dezynfekcji wiąże się z wyższym stężenie wyżej wymienionych 

substancji. 

 

Ustalenia niemieckich uczonych wskazują na to, że woda butelkowana w opakowaniach z tworzywa 

sztucznego zostaje skażona substancjami, które mogą wywoływać problemy układu hormonalnego. 

Naukowcy nazwali te substancje EDC (endocrine-disrupting chemical) i opisali je w periodyku naukowym 

PLoS ONE. 

Badacze testowali 18 gatunków wody przechowywanej w tworzywach sztucznych. W 13 próbkach wykryto 

substancje działające antyestrogenie, a u 16 anry endrogennie. Jednym słowem nie ważne czy jesteś 



mężczyzną czy kobietą, grożą ci poważne konsekwencje. Oczywiście skoro dotyczy to wody butelkowanej 

dotyczy też wszelkiego napoju przechowywanego w ten sposób. 

Wiem, że słuchasz reklam, bo rozmawiamy ze zbyt dużą ilością ludzi, aby uwierzyć, że 

reklamy nie maja wpływu na nasze decyzje. Powtarzają, że wodociągi dają dobrą wodę, a ta 

najtańsza w butelkach jest dla Ciebie idealna. 

 

A jakie rury idą do Twojego domu z ołowiem czy azbestem?  

Ile BPA wypijasz z wodą kupowaną w wyginającej się butelce z miękkiego plastiku? 

I na koniec ostatnie pytanie -  Czy jak pęknie rura doprowadzająca wodę do Twojego domu to 

nachylisz się i zaczerpniesz z niej wody, bo przecież dokładnie taka wypływa z kranu w Twoim 

domu? 

WHO kładzie ogromny nacisk na jakość wody, gdyż ponad 60% chorób powstaje właśnie z 

powodu jej złej jakości. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo szkodliwe związki kumulują się 

przez lata, aby w pewnym momencie zniszczyć nasz organizm.  

Zmień to i bądź z nami. Wybierz najbezpieczniejsze rozwiązania DLA SIEBIE i swoich bliskich 

 

Ruch 

Jak często żyjesz w stresie? Ile godzin spędzasz w pracy? Ciągle brakuje Ci czasu prawda? Denerwujesz się 

na siebie, bo tyle do zrobienia, a Ty nie masz siły. 

Stres jest zjawiskiem bez którego nie poradzilibyśmy sobie z codziennymi wyzwaniami. Dzięki 
mechanizmom stresu sprawniej rozwiązujemy nowe zadania i zdobywamy umiejętności potrzebne w 
przyszłości. Bez stresu nie byłby możliwy tak skuteczny rozwój naszego organizmu. 

Niestety  nie zawsze nasz organizm potrafi dobrać odpowiednie natężenie stresu, tak by sprostać trudnemu 
zadaniu. Kiedy zbyt długo jesteśmy poddani nasilającemu sie stresowi, nasz organizm zaczyna być miej 
sprawny. Stres jest zjawiskiem niekorzystnym, jeśli się przedłuża. Jak mówi mój znajomy lekarz, jesteśmy 
tak skonstruowani aby każdy stres szybko rozładować i za przykład daje kontakt człowieka z mamutem.  
Ogromny i krótkotrwały stres – albo upolowany był naszym obiadem, albo to my zostaliśmy jego. 

To nie żart. Długotrwały stres zabija. Wyłączenie systemu odpornościowego pod wpływem przewlekłego 

stresu powoduje groźne i długotrwałe skutki zdrowotne, czyniąc organizm podatnym na choroby 

spowodowane czynnikami zewnętrznymi. 

Jak temu zaradzić? Jednym z i najprostszym sposobem jest ruch. Codzienny, mniejszy ale intensywny. Nawet 
10 minut w czasie pracy da ogromne rozluźnienie i odprężenie. Wieczorem lub po południu 3 km spaceru. 
Może z pupile? Może z kolegą?  



 

Dwa – trzy razy w tygodniu bardziej intensywny – może być 
fitness, gimnastyka, ćwiczenia na rurze, taśmach czy siłownia. Tak 
ok. godziny. 
Do tego wspomaganie organizmu odpowiednimi produktami i  
mamy trzy w jednym.  

Po pierwsze rozładowany stres czyli nasze samopoczucie i 
widzenie świata będzie zupełnie inne.  

Po drugie organizm zaczyna pracować lepiej. Każdy organ ciała potrzebuje ruchu. Wiesz o tym, ale odrzucasz 
to bo myślisz, że jutro będzie dobry dzień na wszystko. 

Ile razy takie jutro już było w Twoim życiu? 

I po trzecie – jeżeli ćwiczysz odpowiedzialnie to wspomagasz organizm. Wierz mi te witaminy i minerały 
jakie mu dostarczysz będą dawać Ci siłę na kolejny dzień pracy. 

Silny i odprężony organizm pozwoli Ci pokonywać stres, stawiać czoła wyzwaniom, być bardziej 

wydajnym i osiągać więcej. 

Jeżeli zdecydujesz się na ruch z kimś kogo lubisz lub po prostu w jakimś klubie, to poza 

zdrowiem spędzisz czas w miłym towarzystwie. 

Uwierz mi, że warto. Twój kalendarz sobie z tym poradzi, a my Ci pomożemy. 

 

 

Powietrze 

Rokrocznie zanieczyszczenie powietrza „zabija” ok. 3 miliony ludzi, to znacznie więcej niż takie choroby jak 
AIDS, malaria czy gruźlica. Szacuje się, że ofiarą złego stanu powietrza pada niemal tyle samo co połowa 
liczby osób palących. 

dr inż. Krystyna Kubica ekspert PIE ds. ochrony powietrza –  
 
„Dotychczasowe wyniki badań w dziedzinie chemii atmosfery oraz właściwości fizycznych zanieczyszczeń 
powietrza wskazują na szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska frakcji pyłów drobnych – 
PM2,5 i PM1 (cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej 1,0 μ).  
Pyły drobne – z uwagi na dużą, rozwiniętą powierzchnię właściwą – adsorbują na swojej powierzchni 
toksyczne dla zdrowia i środowiska substancje chemiczne, jak np. sadza, TZO (trwałe związki organiczne):  
benzo(a)piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane dioksyny i 
furany (PCDD/Fs), polichlorowane bifenyle (PCB) oraz wiele innych związków organicznych azotu, siarki, 
chloru i tlenu. 
 
Zgodnie z zapisami znowelizowanego Protokołu z Göteborga sadza (BC) to węglowe cząstki stałe (pył 
zawierający węgiel), które absorbują światło.” - Polska Izba Ekologii – wpływ zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie - Konferencja Katowice 9.10.2017 



 

 Cząstki stałe (PM):  
klasyfikacja cząstek stałych opiera się na ich rozmiarach. 
Najważniejsza klasyfikacja to:  
 
pył zawieszony ogółem PM10 o średnicy mniejszej niż 10μ  
pyły  PM 2.5 o średnicy mniejszej niż 2,5μ  
 
oraz najdrobniejsze i najbardziej niebezpieczne cząstki o 
średnicy mniejszej niż 0,1 μ 
 
Wielkość komórek bakterii mieści się w zakresie  
            od 0,2 μ do 7,5 μ  
Wielkość komórek wirusa waha się  
            od 0,02 μ do 0,3 μ 
 

Cząstki stałe określa się mianem „pierwotnych”, jeżeli są bezpośrednio emitowane do atmosfery jako ciała 

stałe, zaś mianem „wtórnych”, jeśli powstają w wyniku reakcji chemicznych gazów w atmosferze.  

Źródła cząstek stałych zawartych w powietrzu to pył drogowy, działalność rolnicza, spaliny samochodowe, 
palone drewno, dym uwalniany podczas pożarów lasów oraz działalność przemysłowa. 
Cząstki stałe wtórne to ważna frakcja pyłu PM2.5, który powstaje z tlenku azotu (NOX), dwutlenku siarki 
(SO2) oraz amoniaku (NH3).  
Silniki dieslowskie (o ile nie są to nowe silniki wyposażone w sprawny filtr DPF) są najprawdopodobniej 
głównym, a na pewno bardzo istotnym źródłem najdrobniejszych cząstek pyłu zawieszonego 
(o średnicy poniżej 0.1 μ czyli 100 nm), których wybitnie szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki, w 
szczególności na układ nerwowy, zostało przedstawione w wielu pracach. 
 
 

Czy podjąłeś już kroki zadbania o zdrowie rodziny? 

Naukowcy uważają, że małe cząstki  poniżej 0,1 μ unoszące się w powietrzu dzięki smogowi 

mogą zalegać w mózgu, powodując zwiększenie ryzyka zachorowania na różne choroby w tym 

chorobę Alzheimera. 

Badanie przeprowadzone w Kalifornii pomiędzy 1997 a 2006 roku pokazuje, że wystawienie 

przyszłej matki na smog zwiększa ryzyko urodzenia dziecka z jednym z dwóch defektów: 

rozszczepem kręgosłupa lub bezmózgowiem. 

Według badań, zwiększenie liczby cząstek poniżej 2,5 μ o 5 nanogramów w powietrzu 

powoduje zwiększenie ryzyka niskiej masy urodzeniowej o 18%. 

Oczyszczać powietrze urządzeniem z parametrem 0,3 μ czy 0,007 μ? 

Jak widzisz parametry urządzenia, które ma oczyszczać Twój dom robią ogromną różnicę. 

Wybierz produkt, który faktycznie to rob, a nie „alibi”, bo  ono Ci nie pomoże.  

 

 

 



Piękno 

Każdy ma inne skojarzenie, prawda? Wspaniałe krajobrazy, cudowne miejsca, uroda. 

Nie zmieniamy tego, na co nie mamy wpływu, a może inaczej – na co nie powinniśmy wpływać, chyba że o to 

dbając.  

Twoje piękno jest bardzo ważne. Nie myślę o pięknej twarzy czy figurze, bo to bardzo względna ocena. Myślę 

o zadbanej osobie, która z dumą patrzy w lustro. Nie ważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Wszyscy 

mamy podobne potrzeby, a dbałość o siebie jest jedną z nich. 

 

Wszyscy mamy podobne potrzeby, ale to nie znaczy, że jednakowe. 
Wszyscy powinniśmy o siebie dbać, ale to nie znaczy, że wszyscy jednakowo. 
Co wybrać? 
Na co zwracać uwagę? 
Czym się kierować? 
 
Kiedy słuchasz reklam, to wydaje się, że wszystko już wiesz. 
Czy jednak tak właśnie  jest? 
Czy to rozwiązanie jest dobre dla Ciebie? 
Czy sięgając po jakiś produkt myślisz o długofalowych skutkach? 
Czy wiesz, że to co używa koleżanka dla Ciebie  za kilka lat może okazać się 
wielkim błędem? 

Nigdy tego nie robiliśmy i teraz też nikogo nie będziemy pouczać. Naszym celem jest pokazanie, a wybór i 

tak zawsze zależy od Ciebie. 

Wiemy, że w codziennej gonitwie bardzo często zapominamy o sobie. Jest przecież tyle spraw, nad którymi 

musisz się pochylić. 

Dlatego chcemy pomóc, pokazać i dobrać dla Ciebie te prestiżowe produkty.  

Mamy nadzieję, że znajdziesz te informacje, które będą Ci potrzebne. 

Polecamy tylko to co sprawdzone i najlepsze. Zbadane i pewne. Przecież chcemy razem z Tobą cieszyć się 

wspaniałymi efektami. 

Promienna skóra, piękne włosy – każdy niezależnie od płci i wieku chce tak wyglądać. 

Sprawdź, zachwyć się i … dołącz do nas. 

Wszystko co dla Ciebie najlepsze możesz mieć w zasięgu ręki i do tego z pełną gwarancją. 

Ciekawe, prawda? A do tego wyjątkowe. 

 

 

Dbanie o jakość życia  

Pozostał nam ostatni temat. Twoja jakość życia. 

Wszystko to co pisaliśmy do tej pory składa się na jakość Twojego życia, ale ważne jest też jak wygląda 

Twoja dieta. 



Ile posiłków jadasz dziennie, co jesz, ile razy dziennie.  

Jak przygotowujesz swoje posiłki? 

To wszystko jest niezmiernie ważne, to wszystko to jakość Twojego życia. 

Twój organizm jest jak samochód i potrzebuje odpowiedniego paliwa. Potrzebuje wielu komponentów, by 

sprawnie i przez długie lata pracować. 

Coraz częściej słyszymy -  „jesteś tym co jesz”. Odpowiednia dieta dopasowana do Twojego DNA to dokładnie 

to czego potrzebuje Twój organizm.  

 

Składniki odżywcze – białko i węglowodany, do tego witaminy i minerały. 
Czy dostarczasz właściwą ilość? 
Czy masz świadomość, że w obecnym zanieczyszczonym świecie nawet 
najlepsza dieta nie dostarczy tyle składników odżywczych ile potrzebuje 
Twój organizm? 
Czy wiesz, że brokuł ma niecałe 30% magnezu w stosunku do tego co było 
25 lat temu?  
Dasz radę zjeść 3 razy tyle? 

Wiem, że nie dasz, bo nikt temu nie poradzi. 

Co zatem pozostaje? 

 

SUPLEMENTY. I tu musisz podjąć decyzję - naturalne czy syntetyczne? 

Dobre dla Twojego zdrowia czy tanie? Reklamowane nic czy wartość potwierdzona badaniami, patentami i 

certyfikatami. 

Pamiętasz co pisaliśmy na początku? 

Codziennie podejmujesz decyzje. 

Codziennie dokonujesz wyborów. 

Każda decyzja i każdy Twój wybór ma konsekwencje. Wierzę, że masz tego świadomość. 

Jeden z profesorów medycyny na stwierdzenie „nie udała się Panu Bogu  starość” zareagował 

tak – nie mieszajmy Pana Boga do tego co ludzie mający wolną wolę robią. Gdyby ludzie dbali 

o siebie tak jak trzeba i korzystali mądrze z natury, którą  Bóg im dał, to żylibyśmy ponad 

120 lat. 

 

=== 

Jak widzisz to o czym piszemy dotyczy naszej codzienności. Nas i naszych bliskich. 

Twoich znajomych bliższych i dalszych 

To jest nasza oferta dla Ciebie, a Ty zdecyduj o jej zakresie  



Chcemy abyś otrzymał odpowiedź na najważniejsze pytanie – DLACZEGO, niezależnie od tego 

którego z aspektów Twojego życia to pytanie dotyczy. Również na DLACZEGO w kontekście 

tego, co my możemy Ci zaoferować. Tego co Ty możesz zaoferować innym. 

Chcemy też korzystać z Twojej wiedzy, bo masz jej na pewno dużo, i Ty też możesz podzielić 

się nią z innymi. 

Sprawdź nas, sprawdź fakty, i….. 

 

Jeżeli interesują Cię tematy, które Ci zasygnalizowaliśmy - odwiedź nasze strony na FB 

 

 

 
 

Dobre samopoczucie 

 

 

DOM = Azyl kiedy o to dbasz 

 

 

 

Zdrowo się ruszam 

 

 

 

Zdrowo jesz = długo żyjesz 

 

 
 
 

Piękno – TWOJE i niepowtarzalne 

 

 

suXScesy BODY DETOX 

 

 



Jeżeli interesują Cię jedynie produkty, o których piszemy są do Twojej dyspozycji. 

Doradzimy, dostarczymy lub pokażemy jak nabyć je najbardziej korzystnie i opłacalnie. 

Jak czytałeś zapraszamy również do naszego zespołu. Odwiedź stronę  

www.team2021.com 

Przedstawiamy tam w skrócie co robimy i pokazujemy jakie mogą być Twoje korzyści. 

 

Pamiętaj, my pokazujemy a Ty wybierasz to co Tobie odpowiada. 

Ty decydujesz co dla Ciebie najbardziej korzystne.  

 

http://www.team2021.com/

