budovala jsem si velmi úspěšné podnikání a
získala jsem mnoho zkušeností, protože firmy
nám zajišťovaly pravidelná školení o zdraví a
výživě.
Poslední tři roky jsem začala realizovat myšlenku vlastního obchodu s potravinovými doJmenuji se Martina Sládek Stiborková a jsem plňky a v r. 2019 jsem, spolu se svým týmem,
zakladatelkou společnosti G32.cz, která provo- založila e-shop Imune.cz. Našim cílem byla a
zuje, mimo jiné, i eshop Imune.cz
je především vysoká kvalita produktu, proto
jsme se opět vrátili k produktům od společnosti Synergy WorldWide, se kterými jsme měli a
máme výborné a dlouhodobé zkušenosti a za
které ručíme.
Jak dnes žiji? Pracuji více méně z domova, což
mi umožňuje věnovat se rodině a také sobě.
Co se týká cvičení, tak toho jsem se nevzdala,
jen už to není každodenní fitko, ale snažím se
aktivity střídat. O jídle, jen ve zkratce, snažím
se držet poměr 80 : 20, tedy 80% zdravého
jídla a 20% hřích :) Je to na každém, ale já
v pracovní týden stravu dodržuji a o víkendu zajdu klidně i na hambáč nebu pizzu.

V roce 2005 jsem ukončila studium na VŠB –
TU Ostrava, Ekonomická fakulta a poté jsem
8 let podnikala v oblasti interier design.
Tato činnost mě, ale poslední roky moc nenaplňovala a stále více mě to táhlo ke cvičení
a zdravému životnímu stylu. Byly doby, kdy
jsem každý den startovala ve fitness centru.
Když člověk pravidelně cvičí, většinou k tomu
začne řešit i výživu. Oblasti zdravé výživy a potravinových doplňků se věnuji přes 10 let a dopracovala jsem se ke zdravému a rozumnému
přístupu, založeném na tom, že nic se nemá
přehánět…
Následně jsem 8 let zastupovala pro Český
a Slovenský trh americké společnosti, které jsou špičkami ve výrobě potravinových doplňku. Jednou z nich byla společnost Synergy
WorldWide. Jejich hlavním produktem byla
lyofilizovaná acai, což je jeden z nejsilnějších
antioxidantů, dále aminokyseliny a produkty podporující zdravý střevní mikrobiom . Vy-

Imune.cz nabízí produkty té nejvyšší kvality
zaměřené na zdravý střevní mikrobiom, odkyselení, udržení optimální hmotnosti, a posílení imunity, což je v dnešní době velmi aktuální.
Produkty, které nabízíme mají více než 20-ti
letou historii a jsou ověřené, podléhají velmi
přísné kontrole během výroby a využívají ověřené zdroje surovin. S většinou produktů mám
osobní zkušenost již více, než osm let. Pro mou
dceru, která od narození nejí ovoce, je naše Mistify - Acai jediný zdroj vitamínů.
Všechny produkty jsou vyráběny v USA, ve státě Utah a jsou pravidelně testovány v tamních
laboratořích, což zaručuje velmi vysokou kvalitu všech produktů.

