ZDRAVÉ
STRAVOVÁNÍ,
POHYB,
DOPLŇKY
STRAVY
Příroda pro lidský druh
stanovila pouze
omezení délky jeho života,
ne však omezení týkající
se jeho zdraví.
Zdraví, krásní a plni energie
bez ohledu na věk?
Ano, je to možné!
4 PILÍŘE ZDRAVÍ
je inovativní program
prevence zaměřený
na vaše zdraví.

Začněte

dnes!
ještě

V

průběhu staletí motivoval lidi strach ze stáří a nemocí ke hledání způsobů
oklamání času a zastavení ručiček biologických hodin. Již starověcí alchymisté
hledali receptury elixíru mládí destilováním a macerací různých bylin. Současní
vědci vkládají své naděje do vědy, která zkoumá příčiny stárnutí organismu a vzniku
zdravotních problémů.

Prozatím nám věčný život zaručuje pouze náboženství, protože stárnutí je nevyhnutelné a nevyhne se nikomu z nás. Aby se
nám ve zdraví podařilo prodloužit čas, který nám příroda určila, zůstávají obyčejným
smrtelníkům pouze pozemské a prověřené
způsoby vedoucí k dlouhému a zdravému
životu. Jedním z nich je každodenní péče
o své zdraví.
Zdraví je to nejcennější, co máme,
proto mu musíme věnovat mimořádnou
pozornost. Bohužel si to uvědomujeme
až tehdy, když se naše zdraví začne rychle
zhoršovat.
Jste připraveni poznat věčné zákony
řídící tyto mechanismy a chcete být
aktivním tvůrcem vlastního zdraví?
Zdraví je to nejdůležitější. Jste si tím
jisti i u sebe? Při pozorování chování lidí
můžeme nabýt pocit, že většina lidí pracuje pouze pro to, aby všechny vydělané
peníze později vynaložila na léčbu. Zejména u starších osob je hluboce zakořeněn

názor, že nad naším zdravím musí bdít
specialista z oblasti zdravotnictví. Je skutečně zdravotní péče schopna zaručit lidem pevné zdraví, když lékaři léčí pouze ty
nemoci, jejichž příznaky jsou už viditelné?
Postupy konvenční medicíny jsou zaměřeny především na patologii, terapii pomocí
farmaceutik a chirurgických zákroků. Lékaři přebírají iniciativu až v okamžiku, kdy už
organismus není schopen se vyléčit sám.
Skutečná bitva o zdraví se však odehrává před prahem lékařské ordinace. Optimální zdraví je vždy výsledkem správné
volby související se široce pojatou prevencí
a do značné míry záleží pouze na nás. Lidský organismus má schopnost samoregulace a dokáže se sám léčit.
Je pravda, že zdraví nám nebylo dáno
navždy, ale že se jeho stav v průběhu let
mění. Může se zhoršit, můžeme si ho poškozovat a dokonce ztratit navždy. Pravdou také je, že zdraví si můžeme chránit
a posilovat. Můžeme do zdraví investovat
podobně, jako investujeme do vzdělání,
koníčků nebo majetku.

Zdravé tělo a zdravý duch, mladistvý
elán a pohoda nás mohou doprovázet po
celý život bez ohledu na věk.
Co je tedy důvodem zhoršování zdraví?
Čím to je, že naše orgány časem stárnou
a fungují hůře?
Nezapomeňte! Příroda pro lidský druh
stanovila pouze omezení délky jeho života,
ne však omezení týkající se jeho zdraví.
Nemoc je příznakem slabosti organismu způsobené nepříznivými faktory
prostředí a životním stylem, kdy jsme neustále vystavováni stresovým situacím. Lidský druh se v průběhu miliony let trvající
evoluce musel přizpůsobovat podmínkám
okolního prostředí. Až do současnosti byla
zdravotní rizika předvídatelná. Týkaly se
především problémů spojených s hladem
a žízní, horkem a zimou či bakteriálními
onemocněními. Nové tisíciletí přineslo
radikální změny. V důsledku civilizačního
a technického pokroku se objevily tisíce
cizích chemických látek, z nichž každá je
potenciální hrozbou pro lidské zdraví. Organismus musí bojovat s toxiny, které do
něj pronikají při dýchání, stravou, vodou
a léky. Toxiny jsou neviditelné a proto zrádné, přičemž tvoří příčinu degradace struktury organismu na úrovni buněk.

Organismus je dokáže likvidovat. Existují však hranice jeho biologické tolerance
organismu, po jejichž překročení začínají buňky stonat. Původní příčinou většiny
zdravotních problémů je tedy postupující
otrava organismu, která přináší nové problémy. Na ně však tradiční lékařství nemá
vypracovány léčebné postupy. Rychlost
tohoto procesu je závislá na účinnosti regeneračních mechanismů, jimiž disponují
nejmenší struktury organismu – buňky.
Doplňky stravy jsou vkladem na osobním
účtu vašeho zdraví, z něhož můžete čerpat
rezervy v době zdravotní krize.
Lidské tělo je tvořeno biliony buněk
dokonale připravených ke své práci za
předpokladu, že mají splněny vlastní potřeby. Problém předčasného stárnutí nebo
nemoci začíná v okamžiku, kdy jednotlivé
buňky nepracují správně, jsou podvyživené,
nedokysličené nebo jejich činnost něco narušuje. Špatná výživa, stres, nespavost, nízká fyzická aktivita a slabá činnost trávicího
ústrojí jsou nejčastěji uváděné příčiny všech
lidských problémů souvisejících se zdravím.
Pokud si to uvědomujete a jste připraveni vzít na sebe zodpovědnost za vlastní

Blahopřejemráevn!ě.

Rozhodli jste se sp

zdraví, musíte každý den dodat svým buňkám to, co potřebují. Teprve pak si můžete být jisti, že jste si dostatečně své zdraví
pojistili.
Společnost STARLIFE je připravena vám
v tom pomoci.
Připravili jsme pro vás 4 tekuté produkty k udržení optimálního zdraví.
Každý organismus se vyznačuje přirozenou a obdivuhodnou schopností k uzdravení a vrozenou schopností k udržování se
v dobré zdravotní kondici. V určitém smyslu vše, co potřebujete udělat, je uvolnit tu
skrytou schopnost organismu k sebeočistě
a regeneraci.
K udržení zdraví je zásadní především výběr takového životního stylu, který zdraví posiluje a upevňuje. Jeho základ tvoří
4 PILÍŘE ZDRAVÍ: fyzická aktivita, pestrá
a vyvážená strava, péče o správnou tělesnou
hygienu a psychická pohoda. Tyto základy
pevného zdraví mají nyní velmi silné spojen-

ce – doplňky stravy společnosti STARLIFE.
Díky doplňkům stravy nebyla zdravotní prevence ještě nikdy tak jednoduchá, příjemná
a účinná.
Doplňky stravy společnosti STARLIFE, tvořící program 4 PILÍŘE ZDRAVÍ, jsou unikátní receptury, které upevňují zdraví, chrání je a zlepšují jeho kvalitu. Jsou inspirovány
samotnou přírodou a obohaceny o znalosti
výživových odborníků. Podle holistické koncepce zdraví jsou zdrojem síly a energie,
kterou potřebuje každý, kdo chce, aby jeho
život byl aktivní a tvořivý.

ROLL-UP
Nové šťávy STARLIFE
Rolovací plakát s popisem
vlastností produktu
ACAI LONGEVITY STAR,
ALOE STAR,
FLEXI-MOBILITY STAR
a SLEEP WEEL.
Rozměry: 100 ×200 cm
Cena: 1.650 Kč

1. PILÍŘ ZDRAVÍ
Detoxikace s produktem
ACAI LONGEVITY STAR

P

okud se cítíte zdraví a nepociťujete žádné
příznaky onemocnění, gratulujeme vám.
Pokud se domníváte, že nemáte důvod
k očistě organismu, rádi bychom vám připomněli, že detoxikace je termínem z takové medicíny,
která předchází nemocem a propaguje zdravou
výživu a zdravý životní styl. Je to skvělý způsob,
jak zůstat v dobrém zdravotním stavu a vyhnout
se zdravotním problémům v budoucnosti. Každý
pracující organismus potřebuje občas odpočinek
a regeneraci. Pravidelná detoxikace organismu
je metoda, kterou využívají všechny buňky ke
své léčbě. Je to sebeočistný proces, ke kterému
v organismu dochází neustále a bez naší vůle.
Je to strategie eliminující překážky na cestě ke
zdraví a zároveň záruka účinnosti prevence a
léčby.

Stav vašeho zdraví záleží na schopnosti
organismu detoxikovat.
Pravidelná detoxikace stimuluje aktivitu
všech orgánů a systémů. V organismu bez
toxinů pracují orgány na plný výkon a dokonce rozvíjejí a zlepšují své možnosti. Krev
volně proudí v cévách, klouby fungují a imunitní systém bezchybně identifikuje a eliminuje nebezpečí. Celé tělo cítí, jak mu každý
den přibývá vitální energie a výrazně se zlepšuje jeho kondice.
Nevyžaduje to žádné velké úsilí, tím spíše, máte-li silného spojence – produkt ACAI
LONGEVITY STAR – bezpečnou a účinnou
recepturu zdraví a mládí.
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Každá buňka našeho organismu je neustále napadána volnými radikály. Vznikají
v organismu biologicky přirozeným způsobem při metabolismu a rozpadu opotřebovaných buněk. Jejich určité množství organismus využívá pro prospěšné účely, např. na
ochranu před mikroorganismy. Nadbytek
volných radikálů však organismu škodí.
20. století bylo stoletím antibiotik, která
umožnila potírání mnoha život ohrožujících
infekčních onemocnění. 21. století je stoletím
antioxidantů – látek, které účinně likvidují
nadbytek volných radikálů.
Každý zánětlivý proces spojený se zvýšenou teplotou, užíváním léků, znečištěným
ovzduším a vodou, cigaretami, alkoholem
a dokonce i kosmetikou, to všechno jsou
potenciální zdroje dalších volných radikálů.
Rovněž strava s velkým množstvím rafinovaných tuků a konzervantů zvyšuje množství
volných radikálů. Zdravý organismus disponuje celou řadou antioxidantů – látek,
které dodávají volným radikálům elektrony
– tlumí jejich oxidaci. Hovorově je nazýváme
„vymítači“ volných radikálů. Jsou přítomné
v krvi a uvnitř buňky. Pocházejí z potravin,
ovoce a zeleniny, které jsou jejich nejlepším
zdrojem. Protože se množství přirozených

antioxidantů v organismu s věkem snižuje a narůstá množství volných radikálů, je
třeba pravidelně „vyzbrojovat“ organismus
přijímáním antioxidantů nejen ve stravě, ale
rovněž ve formě doplňků stravy.
V posledních letech roste zájem o to, aby
potraviny obsahovaly složky schopné vyrovnávat činnost volných radikálů. Stále častěji
se stávají důležitým elementem prevence,
chrání organismus před předčasným stárnutím, rozvojem kardiovaskulárních onemocnění, prenatálními komplikacemi, neplodností, rakovinou a mnoha dalšími.
Ovoce a zelenina dodávají organismu
výživné látky: vitamíny, minerály, cukry, organické kyseliny, vlákninu a nenahraditelné
polyfenoly. Mnoho z nich jsou silné antioxidanty, které mají schopnost vázat se s toxiny
a těžkými kovy a pomáhají je odstraňovat
z organismu. Polyfenoly, a z nich flavonoidy,
jsou druhotné látky vznikající v rostlinách
v důsledku procesu biosyntézy. Dávají rostlinám charakteristickou barvu, chuť a vůni.
Můžeme je tedy vidět, ochutnat a cítit.
Už dávno je známo, že přijímání rostlinné stravy má pro člověka velký význam z hlediska zdraví.
ACAI LONGEVITY STAR je v současnosti jedním z nejlepších zdrojů antioxidantů
rychle tlumících následky činnosti volných
radikálů. Pokud pečujete o své zdraví a kondici, chcete vypadat mladě, svěže a nebýt

• udržuje optimální
zdravotní stav
• podporuje metabolismus
• zpomaluje procesy
biologického stárnutí
• chrání před následky
kontaminace životního
prostředí
• podporuje detoxikaci
• účinně se podílí na
prevenci civilizačních
onemocnění
• posiluje odolnost
organismu

Potřebujete ACAI LONGEVITY STAR,
protože váš organismus potřebuje více
antioxidantů!
nemocní, užívejte ACAI LONGEVITY STAR
pravidelně. Nebývalá síla ORAC, obsažená
v 30 ml lahodné tekutiny, pomůže proměnit
buňky organismu v pevnost odolnou proti
obléhání a útokům volných radikálů.
Volné radikály mohou naše tělo poškozovat pouze tehdy, pokud množství našich
vlastních antioxidantů nestačí působit proti
oxidačním procesům, které vyvolávají. Viděli
jste, jak vymačkaná citronová šťáva chrání
před zhnědnutím nastrouhané jablko?

Naše tělo je řadou bílkovin, tuků a mnoha dalších látek a jsou to právě antioxidanty, které v našem organismu zabraňují jejich
žluknutí a rozkladu. Na stejném principu
účinkuje i ACAI LONGEVITY STAR.
ACAI LONGEVITY STAR je silnou zbraní
určenou k boji s nemocemi a stářím.
Potřebujete ACAI LONGEVITY STAR,
protože váš organismus potřebuje více antioxidantů!
Nemoc a předčasné stárnutí přece není
nic jiného, než jistá forma nedostatku antioxidantů.
Běžná strava v podmínkách, v jakých žijeme, už dávno pro bezpečí organismu nestačí.

Aktivní látky v denní dávce (30 ml = 1 víčko):
High ORAC Fruit Extract Blend (hroznové víno, granátové jablko, borůvka, černý jeřáb, mangostan,
brusinky, kustovnice cizí, jablko) 62 mg, vitamin C (kyselina askorbová) 60 mg (75 % DDD), vitamin E
(alfa-tokoferyl acetát) 27,3 mg (228 % DDD), niacin (kyselina nikotinová) 10 mg (62,5 % DDD), vitamin
B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 2 mg (143 % DDD), vitamin B2 (riboflavin) 1,7 mg (121 % DDD), vitamin
B1 (thiamin-hydrochlorid) 1,5 mg (136 % DDD), vitamin A (retinyl-palmitát) 1500 µg (188 % DDD),
biotin 300 µg (600 % DDD), vitamin B12 (kyanokobalamin) 6 µg (240 % DDD).

#1191 – 1000/42/1050/168/42/10500
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2. PILÍŘ ZDRAVÍ
Aktivita s formulí
FLEXI-MOBILITY STAR
Starořecký filozof Aristoteles svým žákům
vštěpoval: „Nic tak neničí naše zdraví
jako tělesná nečinnost“.

L

idské tělo bylo stvořeno k pohybu. O tom,
že fyzická aktivita přispívá ke zlepšení našeho fyzického a psychického stavu, není
třeba už nikoho speciálně přesvědčovat. Většinu fyzické námahy však za lidi převzaly stroje,
nohy nahradily pedály v autěa většina z nás vede
sedavý způsob života.
Jsme společenstvím lidí závislých na sezení. Dlouhé hodiny strávené v jedné poloze vedou k tomu, že kostra a svaly slábnou,
chodidla ztrácejí podporu, pánev ztrácí stabilitu a páteř se křiví. Důsledkem tělesné nečinnosti jsou tělesné vady, omezení volného
pohybu, problémy s koncentrací a nemožnost odreagování stresu. Sezení po mnoho

hodin v uzavřené místnosti už od šestého
roku života způsobuje, že je organismus neokysličený a konzumace jakékoliv stravy znamená, že je rovněž podvyživený. I přes stále
populárnější aktivní formy odpočinku tyto
aktivity nadále prohrávají s časem, který trávíme před televizorem a počítačem. Proto je
při návalu každodenních povinností a úkolů
tak důležité, abychom si alespoň minimum
volného času vyhradili na procházku a cvičení. Systematická, přiměřená fyzická námaha
zvyšuje výkonost, sílu a svalový objem. Příznivě ovlivňuje vzhled postavy, kardiovaskulární systém, metabolismus, detoxikaci a vyrovnává fyzické a psychické napětí. Aktivní
odpočinek zvyšuje pohybový rozsah kloubů,
formuje jejich povrch a chrání před opotřebením. Tělesná cvičení ovlivňují udržování
správného držení těla, cvičí rovnováhu a koordinaci pohybu, stimulují imunitní systém
a jsou lékem na civilizační onemocnění.

POHYB:
RADOST
ČI BOLEST?

Nedostatek aktivity může mít rovněž
škodlivý vliv na zdraví, stejně jako kouření,
konzumace alkoholu nebo vysoká hladina
cholesterolu. Díky aktivnímu životnímu stylu nejen předcházíme nemocem, ale rovněž
se jich zbavujeme. Nevěřte tvrzením, že když
jsou vaše klouby nemocné, organismus by
neměl být namáhán a je třeba nevykonávat
žádnou činnost. Přiměřená námaha podporovaná FLEXI-MOBILITY STAR znamená
tělesné zdraví a to nejen pro klouby.
Pohyb může nahradit všechny léky světa,
ale nic nenahradí pohyb!
Nemoc, kromě úrazů, je narušený stav
homeostázy organismu, kde nikdy netrpí
pouze jeden orgán. Degenerativní onemocnění pohybového aparátu se vyskytují společně s jinými onemocněními, např. obezitou, cukrovkou a vysokým krevním tlakem.
Jejich příčinou je nejen nedostatek pohybu
nebo zatěžování kloubů, ale rovněž strava a
nedostatek péče o vnitřní tělesnou hygienu,
tedy pravidelná očista organismu.

Zlatá zásada zdravého cvičení:
Cvičte třikrát týdně po dobu 30 minut
v tempu 130 tepů za minutu.
Střevní toxiny putují do malých a velkých
kloubů končetin a podél páteře, a tím vyvolávají jejich pozvolnou destrukci.
Klouby podléhají opotřebení, otékají,
bolí, a omezují tak volnost pohybu.
Když se cítíme v pořádku a zdraví, je život mnohem příjemnější. Pokud nejste zvyklí na fyzickou aktivitu, začínejte s cvičením
pozvolna. Podle toho, jak se bude zlepšovat
vaše fyzická kondice a zdravotní stav, bude
vám přibývat energie a automaticky budete
chtít cvičit více.
Vybírejte si takovou formu aktivity, která
je pro vás příjemná a je v dosahu vašich pohybových možností.
Pokud jste osobou fyzicky aktivní, závodně nebo rekreačně sportujete nebo vykonáváte těžkou fyzickou práci a vystavujete
tak své klouby vysoké zátěži a mikroúrazům,
preventivně posilujte pohybový aparát každodenní dávkou FLEXI-MOBILITY STAR.

Lékař léčí, STARLIFE uzdravuje…

Omezení pohybu značně ztěžuje
provádění každodenních činností
a často vede k závislosti na pomoci
jiných osob. Problém artrózy
nebo artritidy a bolest, která
je provází, se nás nemusí týkat,
pokud posilujeme naši aktivitu
každodenní dávkou
FLEXI-MOBILITY STAR.

Pokud jste již v seniorském věku, není
vaše fyzická aktivita pravděpodobně příliš
vysoká z důvodu existujících omezení. S pomocí FLEXI-MOBILITY STAR je však můžete
překonat.
Hlavním úkolem FLEXI-MOBILITY STAR
je udržování celého pohybového aparátu
v optimálním zdravotním stavu, jeho „údrž-

ba“ během cvičení a zatížení a jeho obnova v případě „opotřebení“. Nezapomeňte,
že s vyšším věkem jsou procesy přestavby
a regenerace jednotlivých částí pohybového
aparátu pomalejší. Snáze dochází k degeneraci, zánětům a zlomeninám. Pro prevenci je
třeba klouby vhodně zabezpečit a vyživovat
každodenní dávka FLEXI-MOBILITY STAR.

Aktivní látky v denní dávce (30 ml = 1 víčko):
Glukosamin hydrochlorid 1.500 mg, methylsulfonylmetan (MSM) 250 mg.
#2798 – 1000/58/1450/232/58/14500

Staňte se tvůrcem vlastního zdraví!
4 PILÍŘE ZDRAVÍ je program zdravotní
prevence za pomoci 4 doplňků stravy s vynikajícími chuťovými vlastnostmi, které vám
v kombinaci s malou úpravou stravy a přiměřenou fyzickou aktivitou umožní převzít
kontrolu nad vlastním zdravím. Zásady programu jsou jednoduché a následný efekt doslova vynikající.
Program 4 PILÍŘE ZDRAVÍ je velmi
pružný a budete překvapeni, jak snadno se
dá přizpůsobit rytmu každodenních úkolů. Každou ze 3 formulí: ACAI LONGEVITY

STAR, ALOE STAR a FLEXI-MOBILITY STAR
v dávce 30 ml denně můžete užívat mezi jednotlivými jídly v libovolnou denní dobu nebo
ráno před odchodem z domu si z nich připravit vitální koktejl na celý den smícháním
30 ml uvedených produktů s kvalitní vodou.
Pro odpočinek a zdravý spánek užívejte formuli SLEEP WELL večer hodinu před spánkem, nebo ji v případě velkého stresového
zatížení připojte k dennímu vitálnímu koktejlu. Ještě nikdy nebyla zdravotní prevence
tak jednoduchá, příjemná a účinná.

• buduje zdravé elementy
pohybového aparátu
• zlepšuje mobilitu
• chrání klouby před
poškozením
• zmírňuje degenerativní
změny kloubů
• stimuluje regenerační
procesy

3. PILÍŘ ZDRAVÍ
Zlepšení činnosti trávicího
ústrojí s ALOE STAR

Č

as od času má každý z nás pocit těžkého
žaludku v souvislosti s přejídáním nebo
s konzumací nevhodné stravy.
Nad podobným stavem se nikdo nepozastaví a bere to jen jako zkušenost do
budoucna. Pokud se však takové incidenty
opakují často a vyskytují se zároveň i jiné
příznaky, jako např. nechutenství, ztráta
hmotnosti, přibývání na váze nebo změna
rytmu vyprazdňování, je třeba stanovit příčiny. Střeva jsou náchylná k různým poruchám
a nemocem, od těch banálních až po takové,
jejichž léčba zabere celá léta. Většina z nich
je výsledkem moderního životního stylu, užívání léků nebo přítomnosti parazitů. Hlavní je, že každá déle se vyskytující dysfunkce
střev způsobuje podvýživu a otravy, což v důsledku vede ke snížení odolnosti organismu
a výskytu nemocí.

Tvrzení známé již od dávných věků ve
všech kulturách, nepřehání: Naše zdraví
i nemoci začínají ve střevech.
To, co bylo dříve spíše pouhou domněnkou, dnes dietetici potvrzují – zdroje zdravotních potíží jako je migréna, alergie, revmatismus nebo srdeční onemocnění, jsou ve
střevech.
Vzhledem k tomu, že trávicí ústrojí je největším orgánem, který je v kontaktu s vnějším prostředím, přičemž jeho činnost daleko
přesahuje trávení, vstřebávání a vylučování,
můžeme s jistotou konstatovat, že na stavu
střev a jejich činnosti záleží kondice celého
organismu.
Každá dysfunkce střev má jednoznačně
stanovitelné příčiny. Existuje skupina patogenních faktorů společných pro většinu
poruch. Podmiňuje je totiž do značné míry
kvalita konzumovaných výrobků a špatné

VÉ
BEZPROBLÉMO
TRÁVENÍ

stravovací návyky. Funkčnost trávicího
ústrojí ovlivňují i další okolnosti: každodenní stres a nervozita, nedostatek pohybu
nebo nadměrná konzumace alkoholu. Nedostatečná činnost střev vede ke špatnému
trávení, pomalé motorice střev a v důsledku
toho k přítomnosti zbytků stravy ve střevech
a ke vzniku toxinů, uvolňujících se při jejich
rozkladu. Dlouhá přítomnost zbytků stravy vede k zánětům střevní sliznice a vytváří
ideální podmínky pro rozvoj škodlivých bakterií a parazitů.
„Smrt se skrývá ve střevech“ – říkával středověký alchymista a lékař Paracelsus a měl
pravdu! Zanedbávání a podceňování zdravotních potíží ze strany trávicího ústrojí vede
postupem času k těžkým problémům. Tím,
že střeva stávkují, vlastně prosí, abychom jim

Správná péče o řádnou funkčnost střev je
zárukou pevného zdraví a dlouhověkosti.
věnovali více pozornosti. Ve většině případů
se lze problému zbavit bez lékařské pomoci.
Změna způsobu života, stravovacích návyků,
více pohybu a 30 ml ALOE STAR denně stačí
k tomu, abyste pocítili výrazný rozdíl ve svém
zdravotním stavu a vzhledu.
ALOE STAR vznikl proto, aby chránil
zdraví střev. Spojuje v sobě sílu působení
přírodních, dlouhodobě prověřených složek běžné stravy, které regulují činnost střev,
zlepšují trávení a podporují vylučování, příznivě ovlivňují stav sliznice a složení střevní
mikroflóry.

Šťáva z rostlin Aloe vera je skutečně výjimečná:
Působí příznivě nejen na kondici celého organismu,
ale pomáhá rovněž udržet zdravý vzhled kůže.
Aktivní látky v denní dávce (30 ml = 1 víčko):
100 % Aloe vera 15.500 mg.
#1122 – 1000/32/800/128/32/8000

„V Číně lékař obdrží odměnu za to, že je pacient zdravý, nikoliv když je nemocný.“

• reguluje činnost střev
a trávicího ústrojí
• zlepšuje trávení
a podporuje vylučování
• detoxikuje organismus
• podporuje odolnost
organismu
• zlepšuje stav a vzhled
kůže

4. PILÍŘ ZDRAVÍ
Odpočinek a spánek
s formulí SLEEP WELL

P

říroda nám vyhradila přibližně 25 let
z délky našeho života na spánek.
Zcela jistě k tomu měla vážné důvody. Mnoho z nás podceňuje význam spánku pro naše zdraví. Někteří se domnívají, že
je to škoda času, protože den má pouze 24
hodiny, a slibují si, že probdělou noc jednou
dospí. Pro zdravé fungování náš organismus
potřebuje nejen potravu a kyslík, ale také
dostatečně dlouhý spánek. Spánek znamená
pro organismus odpočinek. Během spánku
odpočívá mozek, uvolňují se svaly a hormonální systém vylučuje látky, které regenerují
buňky. Po dostatečně dlouhém odpočinku
nás opouští únava, mizí bolestivé napětí svalů a špatná nálada. Namísto nich se objevuje
připravenost k novým výzvám. Bezesné noci,
potíže s usínáním či probouzení se uprostřed
noci se stávají každému, není to však důvod
k užívání prášků na spaní. Možná mají vaše
problémy se spánkem jednoduchou příčinu.
Možná právě prožíváte stres.

Všeobecně rozšířená móda
mládí a úspěšnosti, k tomu rychlé životní
tempo plné každodenních problémů,
způsobují, že se cítíme zahnáni do úzkých,
uzamčeni v kleci času.
Stres je nedílnou součástí našeho života.
Je těžké se ho zbavit a vyhnout se mu, protože má mnoho tváří. Moderní člověk žije v neustálém stresu, nejen emočním, ale i chemickém, oxidačním nebo genotoxickém. Jsou
to nepředvídatelné a nežádoucí vedlejší následky civilizačního rozvoje. Neřešený stres
je nebezpečný, protože narušuje detoxikační
faktory v organismu, blokuje přirozené filtrační mechanismy, zvyšuje propustnost střev
a bere nám chuť do života. Dlouhodobý
stres je prvním krokem ke vředům, vysokému
tlaku, neuróze a jiným onemocněním.

Objevují se pak zdravotní problémy, jako
například snížená koncentrace a odolnost,
žaludeční potíže, zvýšený krevní tlak, klesá
zájem o sex a dříve přichází stáří. Stresové
podněty přijímají rovněž receptory umístěné
ve tkáních kůže, svalů a šlach, které reagují
bolestivou křečí, bolestmi šíje a krku, „mravenčením“ v rukou.
Je jedno, kde udeří stres, faktem
je, že sami si vytváříme své nemoci,
protože náš organismus se nedokáže
bránit před jeho následky.
SLEEP WELL vám přinese bezpečný způsob k uvolnění napětí hromadícího se v těle,
zvýší odstup od stresu, a umožní vám tak
klidně usnout.

Prověřeným způsobem, jak si poradit se
stresem, je změna životního stylu: vhodná strava a fyzická aktivita. Nedostatek výživných látek je pro ogranismus stresem samým o sobě,
navíc čím lépe stres uvolníme, tím lépe organismus reaguje na jeho výživu. Ve stravě by neměly chybět vitamíny, minerály, bílkoviny a nenasycené mastné kyseliny zlepšující náladu. Ve
stresových situacích je třeba namísto alkoholu
nebo chemických stimulantů zvolit procházku,
krátké cvičení a 30 ml SLEEP WELL.
SLEEP WELL je ideálním prostředkem
pro zachování emoční rovnováhy a zdravého
spánku. Pro uklidnění nervů se doporučuje
nejen vystresovaným a přepracovaným osobám. Nevyvolává euforii, ale rovněž neomezuje
schopnosti koncentrace a zcela jistě nevyvolává
návyk. SLEEP WELL obsahuje přírodní hydrolyzát mléčné bílkoviny, který působí relaxačně
na funkci nervového systému.

–
Zdravý spánek
nešťastný ten,
kdo jej nemá

LactiumÆ is a registered
trademark, U.S. Patent
#5,846,939.

Aktivní látky v denní dávce (30 ml = 1 víčko):
Lactium® (mléčný proteinový hydrolysát; kasein) 155 mg.
#1193 – 1000/50/1250/200/50/12500

• zvyšuje odolnost vůči stresu
• podporuje funkce
nervového systému
• pomůže usnout a mít
zdravý spánek

Krása
Energie
na rozdávání skrz na skrz
PRODUKT

NABITÝ
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• imunita, vitalita
• energetický
metabolismus
• nervová soustava
a psychická činnost
• činnost srdce
• kosti, klouby, zuby,
pokožka, zrak
• snížení únavy
a vyčerpání
• ochrana buněk před
oxidačním stresem

Šťáva z rostliny Aloe vera je
opravdu jedinečná: působí
pozitivně nejen na vnitřní kondici
celého organismu, ale udržuje
i zdravý vzhled pokožky.

• zdravé střevní funkce
a trávení
• pravidelná stolice
• obranyschopnost
organismu
• zdravé ženské pohlavní
orgány
• bezproblémová
menstruace
• zdravá pokožka
• vitalita

Zdravý
spánek
LactiumÆ is a registered
trademark, U.S. Patent
#5,846,939.

Zdravý spánek – nešťastný
ten, kdo jej nemá.
• zvyšuje odolnost vůči
stresu
• podporuje funkce
nervového systému
• pomůže vám usnout a užít
si zdravý spánek

Pohyb:
Radost
či bolest?
Omezením pohybu vznikne
řada dalších omezení
dosavadního způsobu
života. Avšak strašák artróz
a artritid, doprovázený
bolestmi, záněty, otoky
a sníženou pohyblivostí,
pro vás platit nemusí.

• zdraví a pohyblivost
kloubů
• silné pojivové tkáně
• celková pohyblivost

Zaměřeno

na zdraví!

Moderní lékařství nám umožňuje dožít se vysokého
věku, ale nepomáhá nám uchovat si mládí a funkčnost
organismu. Na mnoho zdravotních problémů nemá
klasické lékařství vypracované léčebné standardy.
O své zdraví se tedy musíme starat sami! Program
4 PILÍŘE ZDRAVÍ v kombinaci se zdravým životním
stylem je to nejlepší, co můžete darovat sobě a svým
blízkým pro zajištění zdraví na dlouhá léta. Každý
organismus se vyznačuje přirozenou a obdivuhodnou
schopností k uzdravení a vrozenou schopností
k udržování se v dobré zdravotní kondici. Jediné,
co musíte udělat, je uvolnit tu dřímající schopnost

organismu k sebeočistě a regeneraci. Při péči o vlastní
zdraví věnujte větší pozornost stravě, buďte aktivní,
pravidelně detoxikujte organismus, dostatečně spěte,
častěji se usmívejte a posilujte svůj organismus pomocí
doplňků stravy.
Doplňky stravy společnosti STARLIFE tvořící
program 4 PILÍŘE ZDRAVÍ, jsou unikátní receptury,
které upevňují zdraví, chrání je a zlepšují jeho kvalitu.
Je to vklad na účtu vašeho zdraví, dodatečný zdroj
síly a energie, kterou potřebuje každý z nás, aby jeho
život byl aktivní a tvořivý a aby jeho zdraví odolávalo
plynoucímu času.

Prevence je nejúčinnějším, nejpříjemnějším a nejlevnějším prostředkem k zachování zdraví…
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