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ZDROWE 
ODŻYWIANIE, 

RUCH, 
SUPLEMENTY 

DIETY

W granicach gatunku natura 
zaprojektowała jedynie  
długość ludzkiego życia,  

lecz nie wyznaczyła żadnego 
limitu na zdrowie.  

Zdrowi, piękni i pełni energii 
niezależnie od wieku?  

To możliwe!

4 FILARY ZDROWIA  
to innowacyjny program  

profilaktyki skoncentrowany 
na Twoim zdrowiu.

Zacznijmy

dziś!
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Jak na razie, życie wieczne gwarantuje 
nam jedynie religia, bo starzenie jest nieunik-
nione i nie ominie nikogo z nas. Jednakże, aby 
przeżyć dany nam przez naturę czas w do-
brym zdrowiu, zwykłym śmiertelnikom pozo-
stają bardziej ziemskie i sprawdzone sposoby 
na długie i zdrowe życie. Jednym z nich jest 
codzienna troska o zdrowie.

Zdrowie jest najcenniejsze, dlatego 
należy je otaczać szczególną troską. Nie-
stety, przypominamy sobie o tym dopiero 
wtedy, gdy samopoczucie i zdrowie ulegają 
gwałtownemu pogorszeniu. Zdrowie jest 
najważniejsze. Czy aby na pewno? Obser-
wując zachowania zdrowotne ludzi można 
odnieść wrażenie, że większość z ludzi pracu-
je tylko po to, by wszystkie zarobione przez 
siebie pieniądze w jesieni życia przeznaczyć 
na leczenie. W świadomości, szczególnie 
starszego pokolenia tkwi głęboko zako- 
rzeniony pogląd, że nad zdrowiem obywa-
teli powinien czuwać specjalista ze służby 
zdrowia. Czy rzeczywiście opieka medyczna 
jest w stanie zagwarantować ludziom dobre 
zdrowie, skoro lekarze leczą tylko choro-

by, których objawy są już widoczne? Dzia-
łania medycyny konwencjonalnej skupiają 
się głównie na patologii, terapii za pomocą 
farmaceutyków i zabiegów chirurgicznych. 
Lekarze przejmują inicjatywę dopiero wte-
dy, kiedy organizm nie jest w stanie wyle- 
czyć się sam. Prawdziwa batalia o zdrowie 
rozgrywa się przed progiem gabinetu lekar-
skiego. Optymalne zdrowie zawsze jest re-
zultatem właściwych wyborów związanych 
z szeroko pojętą profilaktyką i w dużej mierze 
zależy tylko od nas. Organizm jest tak zapro-
jektowany, aby dokonywał samoregulacji 
i sam się naprawiał.

Jesteś gotowy poznać odwieczne prawa 
rządzące tymi mechanizmami i zostać  

aktywnym kreatorem własnego zdrowia?

Prawdą jest, że zdrowie nie zostało nam 
dane raz na zawsze, jest zmienne. Mówiąc ję-
zykiem potocznym może się „zepsuć”, można 
je roztrwonić i utracić na zawsze. Prawdą jest 
też, że zdrowie można chronić i zwiększać jego 

potencjał. Można inwestować w zdrowie, 
podobnie, jak inwestuje się w wykształcenie, 
zdobywa zawód, pomnaża i chroni majątek.

Zapamiętaj! W obrębie gatunku natura 
zaprojektowała jedynie długość ludzkiego 

życia, ale nie jego jakość.

Sprawne ciało i umysł, młodzieńcza werwa 
i dobre samopoczucie mogą nam towarzy-
szyć przez całe życie i być atrybutami nieza-
leżnie od wieku.
Co jest zatem powodem tego, że zdrowie się po-
garsza. Co sprawia, że w miarę upływu czasu, 
organy się starzeją i gorzej funkcjonują?
Choroba jest objawem słabości organi-
zmu wywołaną działaniem niekorzystnych 
czynników środowiska oraz stylem życia,  
z powodu którego nieustannie narażeni je-
steśmy na sytuacje stresowe. Gatunek ludzki 
w trakcie trwającej miliony lat ewolucji mu-
siał przystosowywać się do warunków śro-
dowiskowej egzystencji. Aż do czasów nam 
współczesnych zagrożenia zdrowia i życia 
były przewidywalne. Głównie dotyczyły one 
problemów głodu i pragnienia, gorąca i zim-
na oraz zapadania na choroby bakteryjne. 
Nowe tysiąclecie przyniosło radykalne zmiany. 
W wyniku cywilizacyjnego i technicznego po-
stępu tysiące obcych substancji chemicznych 
pojawiło się w otoczeniu, a każda z nich jest 
potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia.

N a przestrzeni wieków lęk przed starością i chorobami motywował ludzi 
do poszukiwania sposobów, by oszukać czas i zatrzymać wskazówki 
biologicznego zegara. Starożytni i średniowieczni alchemicy poszukiwali 

receptury eliksiru młodości, destylując i macerując różne ziółka. Współcześni 
naukowcy pokładają nadzieję w nauce, która docieka przyczyn starzenia się organizmu 
i powstawania trapiących ludzi problemów zdrowotnych.
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Organizm musi stawić czoła toksynom, które 
trafiają do organizmu z powietrzem, pokarmem, 
wodą oraz lekami. Toksyny są niewidzialne,  
a przez to zdradliwe i stanowią przyczynę de-
gradacji struktury organizmu na poziomie ko-
mórkowym. Organizm potrafi je usuwać. Ist-
nieją jednakże granice biologicznej tolerancji 
organizmu, po przekroczeniu których komórki 
zaczynają chorować. Praprzyczyną większości 
problemów zdrowotnych jest zatem postępu-
jąca toksemia organizmu. Zatrucie organizmu  
stwarza nowe problemy, co do których trady-
cyjna medycyna nie posiada opracowanych 
standardów leczenia. Tempo tego procesu 
zależy od sprawności mechanizmów napraw-
czych, jakimi dysponują najmniejsze struktury 
organizmu – komórki. 
Ciało ludzkie to biliony komórek, doskonale 
przygotowanych do wykonywania swojej pra-
cy, pod warunkiem, że wszystkie ich potrzeby 
są zaspakajane. Problem przedwczesnego sta-
rzenia się lub choroby zaczyna się w momencie 
gdy pojedyncze komórki nie pracują prawidło-
wo, są niedożywione, niedotlenione lub też coś 
zakłóca ich działanie. Zła dieta, stres, brak snu,  
niska aktywność fizyczna i słaba praca 
układu pokarmowego to najczęściej wy- 
mieniane przyczyny wszystkich ludzkich pro-
blemów ze zdrowiem.
Jeśli jesteś tego świadomy i gotów wziąć 
na siebie odpowiedzialność za wła-
sne zdrowie, musisz codziennie dostar-
czyć komórkom, tego czego potrze-

bują, a wtedy możesz być pewien, że 
dostatecznie ubezpieczyłeś swoje zdrowie.  
Korporacja STARLIFE jest gotowa Ci  
w tym pomóc. 

Gratulujemy!
Dokonaleś wlaściwego wyboru.
Z myślą o Twoim zdrowiu przygotowaliśmy 
program 4 FILARY ZDROWIA, który już 
teraz może być Twoim osobistym planem 
działania w drodze do optymalnego zdro-
wia.
Każdy organizm cechuje naturalna i cu-
downa zdolność do samoistnego zdrowie-
nia i wrodzona zdolność do utrzymywania 
się w dobrym zdrowiu. W pewnym sensie 
wszystko, co potrzebujemy zrobić to wydo-
być tę drzemiącą w organizmie zdolność do 
samooczyszczania i regeneracji.
W kreowaniu własnego zdrowia istotny 
jest przede wszystkim wybór takiego stylu 
życia, który wzmacnia i potęguje zdrowie. 
Jego podstawę stanowią 4 filary zdrowia: 
aktywność fizyczna, zróżnicowana i zbilan-
sowana dieta, dbałość o właściwą higienę 
ciała oraz kondycję psychiczną. Te funda-
mentalne podstawy zdrowia mają teraz 
swoich sojuszników – suplementy diety 
Korporacji STARLIFE. Dzięki suplementom 

diety profilaktyka zdrowia nigdy jeszcze nie 
była tak prosta, przyjemna i efektywna.
Suplementy diety Korporacji STARLIFE 
tworzące program 4 FILARY ZDROWIA to 
unikatowe formuły, płynne receptury, któ-
re przyciągają zdrowie, chronią je i nadają 
mu lepszą jakość. Stworzone z inspiracji sa-
mej natury, wzbogacone naukową wiedzą 
ekspertów do spraw żywienia, w myśl ho-
listycznej koncepcji zdrowia są źródłem siły 
i energii, jakiej potrzebuje każdy z nas, by 
jego życie było aktywne i twórcze, a zdrowie 
opierało się skutkom upływającego czasu. 

ROLL-UP  
Nowe soki STARLIFE
Rozwijany plakat z opisem 

właściwości czterech 
soków STARLIFE: 

ACAI LONGEVITY STAR, 
ALOE STAR, FLEXI-

MOBILITY STAR oraz 
SLEEP WEEL.

Rozměry: 100 ×200 cm 
Cena: 270 zł

Suplementy diety stanowią rodzaj 
depozytu na osobistym koncie Twojego 

zdrowia, z którego możesz czerpać 
rezerwy w czasie kryzysu zdrowotnego.
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Detoks z formułą 
ACAI LONGEVITY STAR

1. FILAR ZDROWIA

J eśli czujesz się zdrowy i w danej chwili nie 
odczuwasz żadnych oznak choroby, gratu-
lujemy. Jeżeli uważasz, że teraz nie masz 

powodu, by oczyścić organizm, chcemy Ci przy-
pomnieć, że odtruwanie jest terminem z takiej 
medycyny, która zapobiega chorobom, promu-
jąc zdrową dietę i styl życia. Jest to wspaniały 
sposób, aby uniknąć problemów zdrowotnych 
w przyszłości i pozostawać w dobrym zdrowiu 
dzisiaj. Każdy pracujący organizm potrzebuje co 
jakiś czas odpoczynku i napraw. Regularne od-
truwanie organizmu to metoda, którą wykorzy- 
stują wszystkie komórki do samoleczenia. 
To proces samooczyszczania, który w sposób 
ciągły zachodzi w organizmie bez naszej woli. 
To strategia eliminująca przeszkody na drodze 
do zdrowia i gwarancja skuteczności zarówno 
profilaktyki jak i kuracji.

Regularna detoksykacja pobudza ak-
tywność wszystkich organów i układów. 
W organizmie wolnym od toksyn narządy 
pracują z pełną mocą, a nawet rozwijają  
i doskonalą swoje możliwości. Krew swo-
bodniej krąży w naczyniach, sprawniej poru-
szają się stawy, a układ odporności bezbłęd-
nie rozpoznaje i eliminuje zagrożenia. Całe 
ciało odczuwa jak z każdym dniem przybywa 
mu witalnej energii i wyraźnie poprawia się 
jego kondycja.

Teraz już wiesz: możesz traktować tra-
piące Cię problemy jako nieodzowne na-
stępstwa upływającego czasu i bezczynnie 
obserwować powolny rozkład ciała i umy-
słu. Ale możesz też powstrzymać niekorzyst-
ne zmiany i zatrzymać umykającą młodość. 
Możesz włączyć hamulec, a nawet wsteczny 
bieg, by starzeniu i chorobie powiedzieć – 
nie, dziękuję.

Stan naszego zdrowia zależy od zdolności 
organizmu do odtruwania.

PRODUKT 

NAŁADOWANY 

PRZECIWUTLENIACZAMI 

I BIOFLAWONOIDAMI!
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PRODUKT 

NAŁADOWANY 

PRZECIWUTLENIACZAMI 

I BIOFLAWONOIDAMI!

• utrzymuje optymalny 
stan zdrowia

• wspomaga procesy 
przemiany materii

• powstrzymuje  
procesy biologicznego 
starzenia się

• chroni przed skutkami 
skażenia środowiska

• wspomaga procesy 
detoksykacji

• w profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych

• podnosi odporność 
organizmu

To wcale nie wymaga dużego wysiłku, 
tym bardziej, że masz wielkiego sprzymie- 
rzeńca – ACAI LONGEVITY STAR – bez-
pieczną i skuteczną receptę na zdrowie  
i młodość.

Każda komórka naszego organizmu 
jest wielokrotnie w ciągu dnia atakowana 
przez wolne rodniki. Powstają one w orga- 
nizmie w sposób biologicznie naturalny 
podczas przemiany materii oraz rozpadu 
zużytych komórek. Pewną ich ilość organizm 
wykorzystuje do celów pożytecznych np. 
obrony przed mikroorganizmami. Nadmiar 
wolnych rodników zdecydowanie jednak 
szkodzi. Każdy proces zapalny przebiegają-
cy z gorączką, zażywanie leków, „brudne” 
powietrze i woda, papierosy, alkohol, a na-
wet kosmetyki to potencjalne źródło do-
datkowych wolnych rodników. Również 
dieta z dużą ilością rafinowanych tłuszczów 
i konserwantów zwiększa ilość wolnych rod-
ników. Zdrowy organizm dysponuje arse-
nałem wielu przeciwutleniaczy – substancji, 

które dostarczają wolnym rodnikom elek-
tronów do pary (hamują reakcje utlenia-
nia). Potocznie nazywamy je „wymiatacza-
mi” wolnych rodników. Są obecne we krwi  
i we wnętrzu komórki. Pochodzą z żywności, 
owoców i warzyw, które są najlepszym ich 
źródłem. Ponieważ ilość naturalnych anty- 
oksydantów maleje w organizmie z wie- 
kiem, wzrasta zaś ilość wolnych rodników, 
należy regularnie „dozbrajać” organizm  
przyjmując je nie tylko w postaci posiłków, 
ale także suplementów diety.

W ostatnich latach wzrasta zaintereso-
wanie składnikami żywności zdolnymi niwe-
lować działanie wolnych rodników. Coraz 
częściej stają się one ważnym elementem 
działań profilaktycznych, które chronią or-
ganizm przed przedwczesnym starzeniem, 
rozwojem chorób sercowo-naczyniowych, 
powikłań prenatalnych, bezpłodnością, 
chorobami nowotworowymi i wieloma in-
nymi.

Owoce i warzywa dostarczają organi-
zmowi składników odżywczych: witamin, 
minerałów, cukrów, kwasów organicznych, 
błonnika oraz bezcennych i jedynych w swo-
im rodzaju polifenoli. Wiele z nich to silne 
antyutleniacze, które posiadają zdolność 
wiązania się z toksynami, metalami ciężki-
mi i pomagają usuwać je z organizmu. Po-
lifenole, a wśród nich flawonoidy, to sub- 
stancje wtórne, powstające w roślinach  

Wiek XX był wiekiem antybiotyków, które 
umożliwiły zwalczanie wielu groźnych 
dla życia chorób zakaźnych. Wiek XXI 

określa się mianem wieku antyoksydantów 
– substancji, które skutecznie likwidują 

nadmiar wolnych rodników.
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ENERGIA  
DO ROZDANIA!

w wyniku procesu biosyntezy. Nadają one 
roślinom charakterystyczną barwę smak 
i zapach. Możemy je więc zobaczyć, poczuć 
i posmakować. 

Dawno temu zauważono, że spożywanie 
pokarmów roślinnych, szczególnie koloro-
wych: zielonych, pomarańczowych i tych 
o ciemnej barwie, jak również przetworów 
z nich, ma dla człowieka znaczenie pro- 
zdrowotne. 

ACAI LONGEVITY STAR to obecnie 
jedno z najlepszych źródeł przeciwutlenia-
czy szybko tłumiących reakcje wywoływa-
ne przez wolne rodniki. Jeśli dbasz o dobre 
zdrowie i formę, chcesz młodo wyglądać  
i nie chorować, zażywaj ACAI LONGEVITY 
STAR regularnie. Niebywała potęga ORAC 
zawarta w 30 ml smacznego płynu może za-
mienić komórki organizmu w fortece odpor-
ne na oblężenia i ataki wolnych rodników. 

Wolne rodniki mogą niszczyć nasze cia- 
ło, tylko wówczas, gdy ilość naszych wła- 

snych antyoksydantów nie wystarcza, by 
przeciwdziałać reakcjom utleniania, które 
wywołują. Widziałeś jak wyciśnięty sok z cy-
tryny chroni przed rozpadem starte jabłko? 
Tak właśnie działają antyoksydanty w naszym 
organizmie. Zapobiegają jego gniciu, jełcze-
niu i rozpadowi w dosłownym znaczeniu, 
bo nasze ciało to przecież białko, tłuszcze  
i wiele innych substancji. Tak właśnie działa  
ACAI LONGEVITY STAR.

ACAI LONGEVITY STAR można na-
zwać potężnym orężem do walki z choroba-
mi i starością, równie skutecznym jak anty-
biotyki i szczepionki. 

Potrzebujesz ACAI LONGEVITY STAR, 
bo Twój organizm potrzebuje więcej antyok-
sydantów!

Choroba i przedwczesne starzenie się 
to przecież nic innego jak forma niedoboru  
przeciwutleniaczy. 

Zwykła dieta w warunkach w jakich żyje-
my już nie wystarcza, by czuć się bezpiecznie.

Substancje czynne w dawce dobowej (30 ml = 1 nakrętka): Açaí 2.900 mg, High ORAC Fruit Extract Blend 
(winogrona, owoc granatu, jagody, aronia, mangostan, borówki, kolcowój pospolity, jabłko), witamina C 

(kwas askorbinowy) 60 mg (75 % OZS), witamina E (octan alfa-tokoferolu) 20,1 mg  
(167,5 % DZS), niacyna (kwas nikotynowy) 10 mg (62,5 % DZS), witamina B6 (chlorowodorek 
pirydoksyny) 2 mg (143 % DZS), witamina B2 (ryboflawina) 1,7 mg (121 % DZS), witamina B1 

(chlorowodorek tiaminy) 1,5 mg (136 % DZS), witamina A (palmitynian retinylu) 1.500 µg (188 % DZS), 
biotyna 300 µg (600 % DZS), witamina B12 (cyjanokobalamina) 6 µg (240 % DZS).

#1191 – 1000/42/1050/168/42/10500
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C iało człowieka wręcz zostało stworzone 
do ruchu. O tym, że aktywność fizyczna  
przyczynia się do poprawy naszego fi-

zycznego i psychicznego standardu życia, nikogo 
już specjalnie nie trzeba przekonywać. Jednakże 
odkąd większość czynności związanych z wysił-
kiem fizycznym przejęły za ludzi maszyny, nogi 
zaś zastąpiły pedały gazu i hamulca w samo-
chodzie, większość z nas prowadzi siedzący tryb 
życia.

Jesteśmy społeczeństwem ludzi uzależ-
nionych od siedzenia. Długie godziny spę-
dzane w jednej pozycji powodują, że szkielet 
i mięśnie słabną, stopy tracą oparcie, mied-
nica traci stabilność a kręgosłup się krzywi. 
Konsekwencją bezruchu są wady postawy, 

ograniczenia w swobodnym poruszaniu się, 
problemy z koncentracją i niemożność od-
reagowywania stresu. Siedzenie przez wiele 
godzin w zamkniętym pomieszczeniu, już od 
6 roku życia powoduje, że organizm jest nie-
dotleniony, a byle jakie jedzenie, że również 
niedożywiony. Pomimo coraz większej popu-
larności aktywnych form wypoczynku, nadal 
przegrywają one z czasem, jaki spędzamy 
przed telewizorem i komputerem. Dlatego 
też, w natłoku codziennych obowiązków 
i zajęć tak ważne jest, by zarezerwować sobie 
chociaż minimum wolnego czasu i przezna-
czyć go na spacer i ćwiczenia. Systematycz-
ny, umiarkowany wysiłek fizyczny zwiększa 
wydolność, siłę i masę mięśni. Korzystnie 
wpływa na wygląd sylwetki, funkcję krąże-
nia, przemianę materii, procesy detoksykacji 
oraz niweluje fizyczne i psychiczne napięcie. 
Aktywny relaks zwiększa zakres ruchu w ob-
rębie stawów, kształtuje ich powierzchnie 
oraz chroni przed zużyciem.

RUCH: 
RADOŚĆ  
CZY BÓL?

Starożytny, grecki filozof o imieniu 
Arystoteles powtarzał swoim uczniom:  

„Nic tak nie niszczy naszego zdrowia jak 
fizyczna bezczynność”.

Aktywność z formułą
 FLEXI-MOBILITY STAR

2. FILAR ZDROWIA
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Ćwiczenia fizyczne wpływają na utrzyma-
nie prawidłowej postawy ciała, ćwiczą rów-
nowagę i koordynację ruchu, stymulują do 
działania układ odporności i są antidotum 
na cywilizacyjne choroby. 

Brak aktywności może mieć równie szko-
dliwy wpływ na zdrowie, jak palenie papiero-
sów, picie alkoholu, czy wysoki poziom cho-
lesterolu. Prowadząc aktywny tryb życia nie 
tylko zapobiegamy chorobom, ale również 
się ich pozbywamy. Nie wierz zatem w fał-
szywy pogląd, że gdy chorują Twoje stawy 
organizm nie podoła żadnemu fizycznemu 
wysiłkowi i musisz pozostawać w komplet-
nym bezruchu. Umiarkowany wysiłek wspo-
magany FLEXI-MOBILITY STAR to samo 
zdrowie i to nie tylko dla stawów. 

Choroba, poza urazami, to stan zabu-
rzonej homeostazy organizmu, gdzie nigdy 
nie choruje tylko jeden narząd. Choroby 
zwyrodnieniowe układu ruchu współistnieją 
zatem razem z innymi schorzeniami np. oty-
łością, cukrzycą i nadciśnieniem. Ich przy-
czyną jest nie tylko bezruch lub forsowanie 

stawów, ale także dieta i brak dbałości 
o wewnętrzną higienę ciała, czyli regularne 
oczyszczanie organizmu. Toksyny jelitowe 
to źródło toksyn, które wędrują do małych 
i dużych stawów kończyn oraz wzdłuż krę-
gosłupa, wywołując ich powolną destrukcję.  
Stawy ulegają zniszczeniu, nabrzmiewają 
i bolą, ograniczając swobodę ruchu. Kie-
dy czujemy się sprawni i zdrowi, życie staje 
się o wiele przyjemniejsze. Nie można jed-
nak zapominać o stopniowaniu sobie tych 
przyjemności. Jeśli nie jesteśmy szczególnie 
wysportowani, zabierajmy się do ćwiczeń 
powoli. W miarę, jak poprawiać się będzie 
nasza kondycja i stan zdrowia, a energii bę-
dzie przybywać, automatycznie zapragniemy 
ćwiczyć więcej. 

Wybieraj taką formę aktywności, któ-
ra jest dla Ciebie przyjemna i jest w zasięgu 
twoich możliwości ruchowych.

Jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie: 
uprawiasz sport wyczynowy lub rekreacyj-
ny, albo ciężko pracujesz i narażasz swoje 
stawy na obciążenia i mikrourazy, wspoma-

Jednym zdaniem: Ruch może zastąpić 
wszystkie leki świata, ale nic nie zastąpi ruchu!

Złota zasada zdrowego wysiłku brzmi: 
ćwicz 3 razy w tygodniu, przez 30 minut, 
w tempie 130 uderzeń serca na minutę. 

Ograniczenie swobody ruchu 
znacznie utrudnia wykonywanie 

codziennych czynności i często 
uzależnia od pomocy innych osób. 

Jednakże problem artrozy  
czy artretyzmu i towarzyszący 
im ból nie musi nas dotyczyć,  

jeżeli wspomagamy naszą 
aktywność codzienną porcją 
FLEXI-MOBILITY STAR.

Lekarz leczy, STARLIFE rewitalizuje…
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gaj profilaktycznie układ ruchu codzienną 
porcją FLEXI-MOBILITY STAR.

Jeśli jesteś seniorem, Twoja aktywność fi-
zyczna prawdopodobnie jest niewielka z po-
wodu istniejących ograniczeń. Z pomocą 
FLEXI-MOBILITY STAR możesz je pokonać. 

Głównym zadaniem FLEXI-MOBILITY 
STAR jest utrzymywanie w optymalnym 
zdrowiu całego aparatu ruchu i jego „kon-

serwacja” podczas wysiłku i obciążeń oraz 
jego odbudowa w przypadku „zużycia”. 
Pamiętaj, że z wiekiem procesy przebudo-
wy i regeneracji elementów układu ruchu 
zachodzą wolniej. Łatwiej dochodzi do 
zwyrodnień, stanów zapalnych i złamań. 
Aby tego uniknąć trzeba odpowiednio za-
bezpieczać i odżywiać stawy codzienną por-
cją FLEXI-MOBILITY STAR.

Substancje czynne w dawce dobowej (30 ml = 1 nakrętka): Chlorowodorek glukozaminy 
1.650 mg, metylo-sulfonylometan/metylosiarczan metanu (MSM) 275 mg.

#2798 – 1000/58/1450/232/58/14500

4 FILARY ZDROWIA to program pro-
filaktyki zdrowia z udziałem 4 aktywnych 
suplementów diety, o doskonałych walorach 
smakowych, które w połączeniu z niewielką 
modyfikacją diety i umiarkowaną aktywnoś-
cią pozwolą Ci przejąć kontrolę nad swoim 
zdrowiem. Zasady stosowania programu są 
proste, a efekt rewelacyjny. 

Program 4 FILARY ZDROWIA jest bar-
dzo elastyczny i sam będziesz zdziwiony jak 
łatwo dopasować go do rytmu codziennych 
zajęć. Każdą z 3 formuł: ACAI LONGEVITY 
STAR, ALOE STAR oraz FLEXI-MOBILITY 

STAR w ilości 30 ml dziennie możesz przyj- 
mować między posiłkami o dowolnej porze 
dnia lub rano przed wyjściem z domu przy-
gotować z nich witalny koktajl na cały dzień, 
łącząc 30 ml wymienionych produktów  
z dobrej jakości wodą. Dla relaksu i dobrego 
snu formułę SLEEP WELL przyjmuj wieczo-
rem godzinę przed snem, lub w przypadku 
dużego obciążenia stresem dołącz do wital-
nego dziennego koktajlu. Jeszcze nigdy profi-
laktyka zdrowia nie była tak prosta, przyjem-
na i efektywna.

• buduje zdrowe elementy 
układu ruchu,  
poprawia mobilność

• chroni stawy  
przed uszkodzeniem 

• hamuje zmiany 
zwyrodnieniowe stawów

• stymuluje procesy 
naprawcze

Zostań kreatorem wlasnego zdrowia!
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Usprawnij układ 
pokarmowy z ALOE STAR

Od czasu do czasu każdy z nas od- 
czuwa skutki „niestrawności” w związku  
z przejedzeniem czy spożyciem nieświe-

żego produktu.
Jednorazowy epizod wzdęcia czy zgagi 

zwykle nie pozostawia wątpliwości co do 
ich przyczyny i nie wymaga niczego poza 
większą ostrożnością na przyszłość. Jeżeli 
jednak incydenty takie powtarzają się czę-
sto, a przy tym występują inne objawy np: 
brak apetytu, chudnięcie, tycie, zmiana ryt-
mu wypróżnień, należy ustalić gdzie są tego 
przyczyny. Jelita są podatne na różne zabu-
rzenia i choroby od banalnych do takich, 
które leczy się latami. Większość z nich jest 
wynikiem współczesnego stylu życia, za-
żywania leków lub obecności pasożytów. 
Istotne jest, że każda dłużej utrzymująca 
się dysfunkcja jelit powoduje niedożywienie  
i samozatrucie, co w konsekwencji skutkuje 
obniżeniem odporności organizmu i poja- 
wieniem się choroby.

To co pierwotnie leżało jedynie w sfe- 
rze intuicji potwierdzają dzisiaj dietetycy, 
upatrując źródeł problemów zdrowotnych 
takich jak: migreny, alergia, reumatyzm czy 
choroby serca w jelitach. Czy to możliwe?

Biorąc pod uwagę, że układ pokarmowy 
jest największym organem kontaktu ze śro-
dowiskiem, a jego czynność dalece wykra- 
cza poza trawienie, wchłanianie i wydalanie  
z całą pewnością możemy stwierdzić,  
że od stanu jelit oraz ich czynności zależy 
kondycja całego organizmu.

Każda z dysfunkcji jelit ma na ogół 
określone przyczyny. Istnieje grupa czynni-
ków patogennych wspólnych dla większo- 
ści zaburzeń. Warunkuje je bowiem w dużej 
mierze jakość spożywanych produktów oraz 

TRAWIENIE 
Z FORMUŁĄ 
ALOE STAR!

Nie ma przesady w stwierdzeniu, które 
podzielają od wieków medycy wszystkich 

kultur, że nasze zdrowie, jak również 
choroba zaczynają się od jelit.

3. FILAR ZDROWIA
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TRAWIENIE 
Z FORMUŁĄ 
ALOE STAR!

złe nawyki żywieniowe. Na funkcję układu 
pokarmowego wpływają także inne okolicz-
ności: codzienne stresy i nerwowość, brak 
ruchu, nadużywanie alkoholu. Słaba praca 
jelit prowadzi do złego trawienia, wolnej 
motoryki jelit, a w konsekwencji do zalega-
nia w jelicie resztek pokarmowych i toksyn 
uwalniających się przy ich rozkładzie. Dłu-
gie zaleganie treści pokarmowej pociąga za 
sobą stany zapalne błony śluzowej jelit oraz 
stwarza idealne warunki do rozwoju szkodli-
wych dla człowieka bakterii i pasożytów. 

„Śmierć czai się w jelicie” – mawiał śre-
dniowieczny alchemik i medyk Paracelsus 
i miał rację! Zaniedbywanie i lekceważenie 
dolegliwości ze strony układu pokarmo-
wego z biegiem czasu prowadzi do brze- 
miennych w skutkach kłopotów.

Gdy jelita strajkują – proszą w taki wła-
śnie sposób, by poświęcić im więcej uwagi. 
W większości przypadków można pozbyć się 
problemu bez pomocy lekarza. Zmiana try-
bu życia, nawyków żywieniowych, więcej ru-
chu i 30 ml ALOE STAR dziennie wystarczą, 
by poczuć wyraźną różnicę w samopoczuciu 
i wyglądzie.

ALOE STAR powstał po to, by chronić 
zdrowie jelit. Łączy w sobie moc działa-
nia naturalnych i od dawna sprawdzonych 
składników zwyczajowej diety, które: regu-
lują pracę jelit, poprawiają trawienie i wy-
dalanie, wpływają korzystnie na stan błony 
śluzowej i skład mikroflory jelit.

„W Chinach lekarz otrzymuje wynagrodzenie za to, że pacjent jest zdrowy, a nie wtedy gdy choruje.“

Substancje czynne w dawce dobowej (30 ml = 1 nakrętka): 
100% Aloe barbadensis (aloe vera, liść, koncentrat 100:1) 15.500 mg.

#1122 – 1000/32/800/128/32/8000

Właściwa troska o sprawne funkcjono-
wanie jelit to gwarancja dobrego zdrowia 

i długowieczności.

Sok z roślin Aloe vera jest naprawdę wyjątkowy: działa korzystnie nie tylko  
na kondycję wewnętrzną całego organizmu, ale pomaga też utrzymać 

 zdrowy wygląd skóry.

• reguluje pracę jelit  
i układu pokarmowego

• poprawia trawienie  
i wydalanie

• odtruwa organizm  
z toksyn

• wspomaga odporność 
organizmu

• poprawia stan i wygląd 
skóry
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Relaks i sen  
z formułą SLEEP WELL

P rzezorna natura zarezerwowała około 
25 lat długości naszego życia na sen.
Zapewne miała ku temu ważne po-

wody. Wielu z nas nie docenia znaczenia 
snu dla zdrowia. Niektórzy sądzą, że szko-
da na niego czasu, bo doba ma tylko 24 
godziny i obiecują sobie, że kiedyś odeśpią 
czas ukradziony nocy. Dla zdrowego funk-
cjonowania, organizm potrzebuje nie tylko 
pożywienia i tlenu, potrzebuje również od-
powiedniej ilości snu. Sen to czas relaksu dla 
organizmu. W czasie snu odpoczywa mózg, 
odprężają się mięśnie, a system hormonalny 
wydziela substancje, które regenerują ko-
mórki. Po odpowiednio długim odpoczyn-
ku opuszcza nas zmęczenie, znika bolesne 
napięcie mięśni i zły nastrój. W ich miejsce 
pojawia się gotowość do podejmowania 
nowych wyzwań. Bezsenne noce, trudności 
z zaśnięciem i budzenie się w nocy przytra-
fiają się każdemu, ale to jeszcze nie powód, 
by zażywać tabletki nasenne. Być może Two-
je problemy ze snem mają prozaiczną przy- 
czynę. Może właśnie teraz przeżywasz stres. 

Stres jest nieodłącznym towarzyszem 
naszego życia. Trudno się go pozbyć i tru- 
dno unikać, bo stres ma wiele twarzy. 
Współczesny człowiek żyje w ciągłym stresie 
nie tylko emocjonalnym ale również: che-
micznym, oksydacyjnym, genotoksycznym. 
Są to nieprzewidziane i niepożądane skutki 
uboczne rozwoju cywilizacji. Nie odreago-
wany stres jest niebezpieczny, ponieważ za-
kłóca czynniki odtruwające w organizmie, 
blokuje naturalne mechanizmy filtrowania, 
zwiększa przepuszczalność jelit i ograbia nas 
z chęci do życia. Długotrwały stres to pierw-
szy krok do wrzodów, nadciśnienia, nerwic 
i innych schorzeń.

Pojawiają się kłopoty ze zdrowiem: 
słabnie koncentracja, odporność, strajkuje 
żołądek, wzrasta ciśnienie, spada zaintere-
sowanie seksem i wcześniej przychodzi sta-
rość. Bodźce stresowe odbierają też recep-
tory zlokalizowane w tkankach skóry, mięśni  
i ścięgien, reagując bolesnym skurczem, bó-
lami szyi i karku, drętwieniem rąk.

4. FILAR ZDROWIA
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• zwiększa odporność  
na stres

• wspomaga funkcje  
układu nerwowego

• ułatwia zasypianie  
i zdrowy sen

Chociaż żadne lekarstwo nie rozwiąże 
naszych problemów, jednakże SLEEP WELL 
pozwoli Ci w bezpieczny sposób rozładować 
kumulujące się w ciele napięcie i zwiększy 
dystans do stresu, pozwalając Ci spokojnie 
zasnąć.

Sprawdzonym sposobem radzenia so-
bie ze stresem jest zmiana trybu życia: wła-
ściwa dieta i aktywność fizyczna. Po pier- 
wsze niedostatek substancji odżywczych jest 
stresem samym w sobie, po drugie im lepiej 

rozładowujemy stres, tym lepiej organizm 
reaguje na pokarm. W diecie nie powinno 
więc zabraknąć witamin, minerałów, białek 
i tłuszczów NNKT poprawiających nastrój. 
W sytuacjach stresowych zamiast sięgać po 
alkohol czy chemiczne środki pobudzające, 
lepiej wybrać się na spacer, trochę poćwi- 
czyć i wypić 30 ml SLEEP WELL.

SLEEP WELL to idealny środek dla 
zachowania równowagi emocjonalnej  
i zdrowego snu. Polecany jest osobom ze-
stresowanym i przepracowanym, aby ukoić 
skołatane nerwy. Nie wywołuje euforii, ale 
też nie ogranicza zdolności koncentracji,  
a już z pewnością nie prowadzi do nałogu. 
SLEEP WELL zawiera naturalny hydrolizat 
białka mleka, które wpływa relaksująco na 
funkcje układu nerwowego.

Substancje czynne w dawce dobowej (30 ml = 1 nakrętka): 
Lactium® US Patent (mleczny hydrolizat proteinowy; kazeina) 180 mg.

#1193 – 1000/50/1250/200/50/12500

ZDROWY SEN. 

Nieszczęśliwy  

jest ten,

komu go brakuje.

Panująca powszechnie moda na młodość 
i „bycie człowiekiem sukcesu”, a do tego 
szalone tempo życia, pełne codziennych 

problemów powodują, że czujemy się 
osaczeni, zamknięci w klatce czasu.

LactiumÆ is a registered 
trademark, U.S. Patent 

#5,846,939.
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Sok z roślin Aloe vera jest naprawdę 
wyjątkowy: działa korzystnie nie 

tylko na kondycję wewnętrzną całego 
organizmu, ale pomaga też utrzymać 

zdrowy wygląd skóry. 

• reguluje pracę jelit  
i układu pokarmowego

• poprawia trawienie  
i wydalanie

• odtruwa organizm  
z toksyn

• wspomaga odporność 
organizmu

• poprawia stan i wygląd 
skóry

Piękno  
pod każdym 

względem
Energia 
do rozdania

• utrzymuje optymalny 
stan zdrowia

• wspomaga procesy 
przemiany materii

• powstrzymuje  
procesy biologicznego 
starzenia się

• chroni przed skutkami 
skażenia środowiska

• wspomaga procesy 
detoksykacji

• w profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych

• podnosi odporność 
organizmu

PRODUKT 

NAŁADOWANY 

PRZECIWUTLENIACZAMI 

I BIOFLAWONOIDAMI!
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LactiumÆ is a registered 
trademark, U.S. Patent 

#5,846,939.

verze PL

Zdrowy sen – nieszczęśliwy 
jest ten, komu go brakuje.

• zwiększa odporność  
na stres

• wspomaga funkcje  
układu nerwowego

• ułatwia zasypianie  
i zdrowy sen

Problem artrozy czy 
artretyzmu  
i towarzyszący im ból 
nie musi nas dotyczyć, 
jeżeli wspomagamy naszą 
aktywność codzienną porcją 
FLEXI-MOBILITY STAR. 

• buduje zdrowe 
elementy układu ruchu,  
poprawia mobilność

• chroni stawy  
przed uszkodzeniem 

• hamuje zmiany 
zwyrodnieniowe stawów

• stymuluje procesy 
naprawcze

Zdrowy       sen
Ruch: 
Radosć 
czy ból?
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Profilaktyka jest najskuteczniejszym, najprzyjemniejszym i najtańszym środkiem do zachowania zdrowia…

Skoncentrowani    na zdrowiu!
Supernowoczesna medycyna pozwala nam 

doczekać późnej starości, ale nie pomaga 
w zachowaniu młodości i sprawności. Wobec wielu 
problemów zdrowotnych medycyna klasyczna nie 
posiada wypracowanych standardów leczenia. 
O swoje zdrowie musimy troszczyć się sami! Program 
4 FILARY ZDROWIA w połączeniu z prozdrowotnym 
stylem życia to najlepsze co możesz podarować sobie 
i bliskim, by cieszyć się zdrowiem przez długie lata. 
Każdy organizm cechuje naturalna i cudowna zdolność 
do samoistnego zdrowienia i wrodzona zdolność do 
utrzymywania się w dobrym zdrowiu. Jedyne co musisz 
zrobić to wydobyć tę drzemiącą w organizmie zdolność 

do samooczyszczania i regeneracji. Kreując własne 
zdrowie zwracaj zatem większą uwagę na dietę, bądź 
aktywny, regularnie pozbywaj się toksyn z organizmu, 
wysypiaj się, częściej uśmiechaj i wspomagaj organizm 
suplementami diety. 

Suplementy diety Korporacji Starlife tworzące 
program 4 FILARY ZDROWIA to unikatowe formuły, 
płynne receptury, które przyciągają zdrowie, chronią 
je i nadają mu lepszą jakość. To rodzaj depozytu 
na koncie Twojego zdrowia, dodatkowe źródło siły 
i energii, jakiej potrzebuje każdy z nas, by jego życie 
było aktywne i twórcze, a zdrowie opierało się skutkom 
upływającego czasu.
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