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ACAI COMPLEX STAR – ULGA DLA JELIT 

Od czasu do czasu każdy z nas odczuwa skutki „niestrawności” w związku z przejedzeniem czy spożyciem nieświeżego 

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 często a przy tym występują 

inne objawy: brak apetytu, chudnięcie, tycie, zmiana rytmu wypróżnienia, należy ustalić gdzie są tego przyczyny.  

Jelita są podatne na różne zaburzenia i choroby od banalnych do takich które leczy się latami. Większość z nich jest 

wynikiem współczesnego stylu życia, zażywania 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 

pojawieniem się choroby. 

Śmierć czai się w jelitach 

Nie ma przesady w stwierdzeniu, które podzielają od wieków medycy wszystkich kultur, że nasze zdrowie jak również 

choroba zaczyna się od jelit. To co pierwotnie leżało jedynie w sferze intuicji potwierdzają dzisiaj dietetycy, upatrując źródeł 

problemów zdrowotnych takich jak: migreny, alergia, reumatyzm czy choroby serca w jelitach. Czy to możliwe? 

Biorąc pod uwagę, ze układ pokarmowy jest największym organem kontaktu ze środowiskiem, a jego czynność dalece 

wykracza poza trawienie, wchłanianie i wydalanie z całkowitą 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 czynników patogennych wspólnych dla większości 

zaburzeń. Warunkuje je bowiem w dużej mierze to, co jemy oraz złe nawyki żywieniowe np.: nieregularne i w pośpiechu 

spożywane posiłki. Na funkcję układu pokarmowego wpływają także inne okoliczności: codzienne stresy i nerwowość, brak 

ruchu, nadużywanie alkoholu. Słaba praca jelit prowadzi do złego trawienia, wolnej motoryki jelit a w konsekwencji do 

zalegania w jelicie resztek pokarmowych i toksyn uwalniających się przy ich rozkładzie. Długie zaleganie treści jelitowej 

pociąga za sobą rozwój szkodliwych dla człowieka bakterii i stwarza idealne warunki do rozwoju pasożytów.” Śmierć czai się 

w jelicie” mawiał średniowieczny alchemik i medyk Paracelsus i miał rację!!! Zaniedbywanie i lekceważenie dolegliwości ze 

strony układu pokarmowego z biegiem czasu prowadzi do brzemiennych w skutkach kłopotów. 

Właściwa troska o sprawne funkcjonowanie jelit to gwarancja dobrego zdrowia i długowieczności. Gdy jelita strajkują - 

proszą w taki właśnie sposób, by poświęcić im więcej uwagi. W większości przypadków można pozbyć się problemu bez 

pomocy lekarza. Zmiana trybu życia, nawyków żywieniowych, trochę ruchu i 2 kapsułki ACAI COMPLEX STAR dziennie, 

wystarczą, by poczuć wyraźną różnicę w samopoczuciu i wyglądzie. 

ACAI COMPLEX STAR powstał po to, by chronić zdrowie jelit. Łączy w sobie moc działania naturalnych i od dawna 

sprawdzonych składników zwyczajowej diety, które: regulują pracę jelit, poprawiają trawienie i wydalanie, wpływają 

korzystnie na stan błony śluzowej i skład mikroflory jelit. 

ACAI COMPLEX STAR - zażywaj okresowo dla zdrowotności. Szczególnie zaś gdy zdecydowałeś się na: 

 kurację oczyszczającą organizm 

 kurację przeciwko pasożytom 

 kurację odkwaszająca 

 kurację wspomagającą odporność 

 profilaktykę chorób cywilizacyjnych 

oraz w przypadku: 

 wzdęć, gazów, niestrawności, zgagi, zaparć 

nawykowych 

 chorób jelit 

 zakażeń grzybiczych  

 kłopotów trawiennych związanych z wiekiem 

 nietolerancji pokarmowych, alergii 

pokarmowych 

 chorób wątroby, trzustki 
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ACAI  EXTRA STAR – OWOCOWE ZDROWIE 

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania składnikami żywności, zdolnymi niwelować działanie wolnych 

rodników. Coraz częściej stają się one ważnym elementem działań profilaktycznych, które chronią organizm przed 

przedwczesnym starzeniem się, rozwojem chorób sercowo-naczyniowych, powikłaniami prenatalnymi, bezpłodnością, 

chorobami nowotworowymi i wieloma innymi. Ich źródłem są zarówno powszechnie, jak również rzadko występujące 

warzywa i owoce. Niektóre z nich pretendują do miana „superżywności”. Chociaż kategoria ta nie została zdefiniowana 

naukowo, można wyróżnić cechy, jakimi taka żywność powinna się charakteryzować.  

W roku 2007, United States Department of Agriculture (USDA) upublicznił spis wartości potencjału ORAC dla 277 

artykułów spożywczych. Na liście tej znalazły się dobrze nam znane owoce jagodowe, przyprawy korzenne i ziołowe, 

rośliny strączkowe oraz owoce roślin egzotycznych. Wśród owoców bezkonkurencyjna okazała się brazylijska jagoda 

Açai, której owoce posiadają: nadrzędną wartość odżywczą, wysoką jakość antyoksydacyjną oraz potencjalne korzyści 

dla zdrowia. 

Co nauka wie o owocach  Açai ? Owoce Açai są nieduże i okrągłe. Swoim wyglądem przypominają nasze rodzime 

jagody, z tą różnicą, że rosną na szczytach wysokich drzew palmowych w amazońskich lasach równikowych. Przez 

lokalną ludność jagoda Açai nazywana jest „brazylijską żyłą złota” i uznawana za panaceum na wszelkie dręczące ludzi 

kłopoty zdrowotne. Unikatowy skład owoców Açai, pozwala zakwalifikować je do jednych z najzdrowszych i najbardziej 

bezpiecznych owoców egzotycznych jakie dotąd odkryto. 

Owoce palmy Açai posiadają profil białkowy zbliżony do jaja kurzego ( 19 aminokwasów), profil kwasów tłuszczowych 

podobny do oliwy (60% Omega 9, 12% Omega 6), wiele składników mineralnych (wapń, cynk, żelazo, potas, miedź, 

molibden, chrom, kobalt). W 100g suchej masy znajduje się wyjątkowe bogactwo polifenoli i fitosteroli oraz błonnika. 

Komu szczególnie poleca się jagody acai: 

AÇAI EXTRA STAR (1500 mg) stanowi dla naszego organizmu bardzo cenne źródło potrzebnych składników 

wspomagających jego prawidłowe funkcjonowanie. Z tego też względu poleca się ich profilaktyczne spożywanie 

każdemu, szczególnie zaś: 

Osobom odchudzającym się – jagody acai pomagają w szybszej utracie tkanki tłuszczowej, i stanowią doskonałe 

uzupełnienie diety niskokalorycznej; 

Diabetykom – owoce acai stabilizują gospodarkę cukrową  

Sportowcom – jagody acai wspomagają wytrzymałość fizyczną organizmu, wzmacniają mięśnie i stanowią ochronę 

przed wolnymi rodnikami 

Osobom intensywnie pracującym umysłowo – poprawiają kondycję mózgu;  

Osobom starszym, ze względu na obecność związków o charakterze antyoksydacyjnym jako ochronę przed 

procesami starzenia się i zwiększonym ryzykiem powstawania chorób cywilizacyjnych. 

AÇAI EXTRA STAR to produkt o wielokierunkowym, dobroczynnym działaniu. Nie tylko zapobiega powstawaniu wielu 

groźnych dla nas chorób (prostata, choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość). AÇAI EXTRA STAR to potężna dawka 

energii dla każdego z nas, dlatego należy go traktować jako swego rodzaju suplement codziennej diety, wspomagający 

detoksykację organizmu, a jednocześnie produkt odżywczy, podnoszący wartość jadłospisu.  
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ACEROLA STAR – NATURALNA WITAMINA C  

Ma więcej witaminy C niż cytryna i kiwi. W 100 g owoców aceroli znajduje się 1700 mg wit. C (w porównaniu: 

tyle samo owoców kiwi ma jej 70 mg). Acerola – nazywana wiśnią z Barbados (klimat tropikalny) jest obecnie 

wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym jako źródło łatwo przyswajalnych i dobrze tolerowanych 

preparatów witaminy C i pochodnych.  

Znaczenie witamin dla zdrowia człowieka odkryto dzięki witaminie C. Zauważono, że marynarze wypływający 

w dalekie rejsy chorowali na szkorbut, fizyczne osłabienie, źle goiły im się rany. Często takie wyprawy dla 

niektórych kończyły się śmiercią, mimo że nie brakowało im żywności.  

Witamina C jest niezbędna organizmowi do przebiegu wielu procesów metabolicznych. W odróżnieniu od 

innych ssaków człowiek nie potrafi jej sam produkować i pozyskuje ją wyłącznie z żywności. Źródłem witaminy C 

są np. owoce czarnej porzeczki, cytrusy, owoce dzikiej róży, głogu oraz zielone warzywa (papryka czy kapusta). 

W owocach aceroli witaminy C jest jednak wielokrotnie więcej. Dodatkowo zawierają one roślinne związki 

nazywane bioflawonoidami, które zwiększają przyswajanie witaminy C i chronią ją przed zniszczeniem.  

To właśnie głównie z owoców aceroli powstaje ACEROLA STAR, smaczne, malinowe pastylki do ssania. 

Codzienne uzupełnianie naszej diety pastylkami ACEROLI STAR (1-5 dziennie) wskazane jest szczególnie w 

okresie, gdy wzrasta zagrożenie grypą i przeziębieniem. Więcej witaminy C potrzebują też mieszkańcy dużych 

miast ze względu na postępujące skażenie środowiska.  

Objawami niedoboru witaminy C mogą być:  

 podatność na infekcje i częste przeziębienia;  

 zmęczenie, brak apetytu;  

 obniżone stany dobrego samopoczucia;  

 bóle mięśni i stawów, obrzęki kończyn;  

 krwawienia z dziąseł;  

 tworzenie zasinień, uszkodzenia naczyń 

krwionośnych;  

 źle gojące się rany.  

Zapotrzebowanie na dodatkowe dawki witaminy C wzrasta z wiekiem. Więcej potrzebują jej:  

 kobiety w ciąży i karmiące piersią;  

 palacze;  

 sportowcy;  

 osoby pracujące fizycznie;  

 kobiety stosujące antykoncepcję;  

 przyszli ojcowie (wit. C zmniejsza ilość uszkodzeń 

DNA plemników);  

 zagrożeni zawałem i udarem.  

ACEROLA STAR – wiele potrafi: 

 podnosi odporność organizmu na zakażenia;  

 skraca czas trwania przeziębień;  

 obniża ryzyko powstawania alergii;  

 zmniejsza odczyny alergiczne (osłabia działanie 

histaminy);  

 uczestniczy w wytwarzaniu kolagenu (tkanki 

łącznej);  

 buduje naszą skórę, mięśnie, stawy, zęby i 

naczynia krwionośne;  

 ułatwia gojenie ran i złamań;  

 zmniejsza krzepliwość krwi, uszczelnia naczynia i 

zapobiega powstawaniu pajączków i zasinień;  

 jako antyoksydant zwalcza wolne rodniki;  

 chroni przed zmianami nowotworowymi;  

 łagodzi skutki radioterapii;  

 działa antyanemicznie (przyjmuj ją razem z 

żelazem);  

 pomaga dzieciom zdrowo rosnąć.  
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ACIDOPHILUS STAR – BAKTERIE PRZYJAZNE DLA ZDROWIA  

Żyjemy wśród mikroorganizmów, a one żyją w naszym ciele. Nauczyliśmy się z nimi współżyć tak, by wzajemnie czerpać 

z tego korzyści.  

Bakterie pracują dla nas: wytwarzają antybiotyki, przygotowują glebę pod zasiew i umożliwiają fermentację alkoholu. Bez 

bakterii nie byłoby zsiadłego mleka i kwaszonej kapusty. Bez ich udziału nasz organizm nie sprostałby zadaniom sprawnej 

przemiany materii.  

Bakterie mamy na sobie (na skórze) i w sobie. Są w nosie, gardle, drogach moczowych i kolonizują pochwę. Każdy 

fragment naszego ciała ma własną, fizjologiczną i typową dla siebie mikroflorę. Znajdują się w niej „przyjazne” dla zdrowia, 

względnie obojętne jak również szkodliwe (te trzyma w szachu sprawny układ obronny).  

Najwięcej bakterii żyje w jelicie grubym układu pokarmowego. Tutaj są szczególnie przydatne, ponieważ uczestniczą w 

ostatnim stadium trawienia pożywienia. Pod ich wpływem następują procesy fermentacji i gnicia strawionych resztek 

pokarmowych, produkcja witamin (z grupy B i K), aminokwasów, enzymów, kwasów organicznych, a nawet substancji 

antybiotycznych.  

Bakterie jelitowe uczestniczą w rozkładaniu substancji toksycznych oraz zmniejszają wchłanianie szkodliwego 

cholesterolu. Szczególne znaczenie dla naszego zdrowia mają bakterie kwasu mlekowego – Lactobabacillus acidophillus. 

Produkują i uwalniają substancje o właściwościach bakteryjnych, które hamują wzrost potencjalnie patogennych 

drobnoustrojów i grzybów.  

Biorą udział w procesach metabolicznych w obrębie układu pokarmowego i zwiększają wchłanianie składników 

odżywczych z jedzenia. Bakterie te mają istotne znaczenie w zaparciach, leczeniu tzw. „biegunek podróżnych”, zakażeniach 

jelitowych występujących po antybiotykach, chemioi dioterapii oraz w upośledzeniu czynności i niewydolności wątroby. 

Regulują motorykę jelit szczególnie u osób w podeszłym wieku i łagodzą zaburzenia czynności jelita grubego.  

Jak potwierdzają badania naukowe bakterie mleczne mogą aktywować komórki odporności, a tym samym opóźniać lub 

hamować wzrost nowotworów (jelita grubego i sutka) oraz łagodzić objawy alergii pokarmowych.  

Laktobakterie nie żyją jednak wiecznie (około 10 dni). Ich populacja jest zmienna i zależy od stylu życia i sposobu 

odżywiania. Zaburzenia równowagi systemu jelitowego nosi nazwę dysbakteriozy i może pojawić się w każdym wieku pod 

wpływem działania stresu, zmęczenia, zimna czy leków. Objawami są wówczas wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, zaparcia 

lub rozluźnienie stolca a konsekwencją – zaburzenia przemiany materii, otyłość, nieprzyjemny zapach ciała, brzydka skóra i 

choroby z niedoboru odporności.  

Probioza i probiotyki  

Istotą probiozy jest odnowa endogennej mikroflory jelit z zastosowaniem tzw. probiotyków, preparatów zawierających 

kultury bakterii zdolnych do wtórnego zasiedlenia błon śluzowych jelit.  

Skuteczny probiotyk musi być odporny na działanie soku żołądkowego i żółci. Najlepiej, by był przyjmowany w postaci 

kapsułek. Takie wymogi spełni ACIDOPHILUS STAR.  

Przystępując do probiozy pamiętajmy, że bakterie potrzebują odpowiedniego paliwa do wzrostu i namnażania – 

potrzebują probiotyków: FIBER STAR lub INULIN STAR.  

Ich wzajemne połączenie daje efekt symbiotyczny i stanowi podstawę prawidłowej probiozy jelit.  

Stosuj ACIDOPHILUS STAR w:  

 zaparciach,  

 biegunkach,  

 zakażeniach bakteryjnych i wirusowych przewodu 

pokarmowego,  

 stanach zapalnych jelit,  

 problemach z wątrobą,  

 podczas i po antybiotykoterapii, chemioi radioterapii,  

 alergiach pokarmowych,  

 profilaktyce przeciwnowotworowej jelita grubego,  

 problemach ze skórą.  
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ALFALFA – Lucerna, pastewny uzdrowiciel  
Lucerna jest rośliną strączkową i należy do najstarszych roślin pastewnych znanych człowiekowi (jako 

pasza dla zwierząt). Pochodzi z Bliskiego Wschodu, gdzie pod nazwą ALFALFA od dawna stosowana jest 

jako środek zwiększający witalność i środek leczniczy w profilaktyce wielu schorzeń.  

Z najnowszych badań wynika, że lucernę możemy traktować jak naturalną multiwitaminę. Jej zielone 

liście to prawdziwa fabryka witamin: beta-karotenu, witamin grupy B, C, E, D i K. Jest też jednym z 

najbogatszych w składniki mineralne pokarmów dostępnych człowiekowi. Pod względem ilości łatwo 

przyswajalnego żelaza jest rekordzistką wśród roślin, co sprawia, że stosowana jest jako środek „na dobrą 

krew”, zwłaszcza, gdy masz problemy z krzepliwością lub skłonność do anemii.  

Zawiera też naturalny fluor, który gromadząc się w organizmie kształtuje emalię zębową, chroni przed 

próchnicą i zapobiega paradontozie. Ze względu na obecność w lucernie zielonego barwnika chlorofilu 

stosuje się ją jako środek odtruwający organizm z toksyn i usuwający zakwaszenie organizmu.  

Lucerna posiada zdolność regeneracji śluzówki układu pokarmowego i może leczyć wrzody (przełyku 

żołądka, jelit), przyspieszać gojenie ran i poprawiać wygląd skóry. Sprzyja rozwojowi przyjaznych bakterii w 

jelicie i może być skuteczna jako środek przeciwgrzybiczy. Wykazuje też działanie moczopędne i 

przeciwzapalne korzystne w przypadku podagry, stanów zapalnych układu moczowego i prostaty. Obecność 

składników czynnych (saponin) pretenduje ją do roli środka regulującego ciśnienie krwi i obniżającego 

poziom złego cholesterolu. Lucernę możemy też polecić kobietom w okresie menopauzy i w profilaktyce raka 

piersi.  

Kiedy więc cierpisz na:  

 chorobę wrzodową układu pokarmowego,  

 nadkwaśność i reflux ,  

 ropne schorzenia skóry,  

 przewlekłe choroby układu moczowego i 

prostaty  

 częste krwotoki z nosa,  

 krwawiące hemoroidy,  

 grzyby w jelicie,  

 niską morfologię,  

 zbyt wysoki cholesterol,  

 chorobę niedokrwienną serca,  

 ciągłe zmęczenie i słabą kondycję fizyczną,  

 klimakterium  

 sięgnij bez zastanowienia po ALFALFA  

Efekty działania lucerny nie są widoczne od razu, ale jej działanie jest bardzo intensywne.  

Stosując 2 kapsułki 3 x dziennie przez okres 2-3 miesięcy zaleca się następnie miesięczną 

przerwę. 
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ALPHA LIPOIC STAR – EWENEMENT WŚRÓD ANTYOKSYDANTÓW 

Wolne rodniki uszkadzają komórki ciała w procesie utleniania. Utlenianie to ten sam proces, w wyniku którego metal 

koroduje, a plasterek jabłka pokrywa się brązowym nalotem. Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed destrukcyjnym 

działaniem wolnych rodników jest dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości przeciwutleniaczy. 

Antyoksydanty to sprzymierzeńcy naszego zdrowia, urody i dobrego samopoczucia. Należą do nich min.: komórkowe 

białka enzymatyczne, niektóre metabolity reakcji biochemicznych oraz pochodzące z pożywienia witaminy, mikroelementy i 

flawonoidy roślin. Od charakteru i pochodzenia wolnych rodników zależy, które antyutleniacze z nimi walczą. 

Kwas liponowy, będący głównym składnikiem produktu ALPHA LIPOIC STAR, jest wytwarzaną w organizmie 

substancją podobną do witamin. Pełni on szczególną rolę w ochronie ustroju przed atakiem wolnych rodników. W 

przeciwieństwie do innych związków tej grupy charakteryzuje się całkowitą swobodą działania. Decyduje o tym jego 

wyjątkowa cecha: rozpuszczalność w wodzie i w tłuszczach. To powoduje, że może on przenikać do każdej części organizmu, 

bezpośrednio lub pośrednio wspomagać ochronę każdego elementu organizmu przed stresem oksydacyjnym. Związek ten 

może, w zależności od sytuacji, może zwiększać skuteczność działania antyoksydacyjnych witamin C, E lub pełnić rolę 

przeciwutleniaczy, których chwilowo zabrakło. Może także pokonywać barierę krew-mózg i zapobiegać chorobom 

neurodegeneracyjnym, jak również usuwać zmiany powstałe w wyniku udaru mózgu. W Europie kwas liponowy stosowany 

jest jako lek przeciwcukrzycowy, wykazujący działanie ochronne przed komplikacjami związanymi z różnymi formami 

cukrzycy.   

ALPHA LIPOIC STAR to nie tylko „uniwersalny antyutleniacz” ale również generator życiowej energii. Stosowany jako 

suplement diety zwiększa poziom energii w komórkowych elektrowniach (mitochondriach), odmładza komórki, spowalnia 

proces ogólnoustrojowego starzenia i zapobiega chorobom związanym ze starzeniem się. 

ZASTOSOWANIE:  

 profilaktyka anti-aging: odwraca starzenie mitochondrialne podobnie jak CARNOSINE STAR 

 wysiłek fizyczny i sportowy: zwiększa tolerancję organizmu na fizyczny wysiłek, poprawia zdolność do odbywania 

intensywnych treningów. 

 ochrona przed cukrzycą i jej powikłaniami: optymalizuje poziom cukru, zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, 

usprawnia funkcje śródbłonka naczyń 

 ochrona przed miażdżycą i chorobami serca: reguluje poziom cholesterolu, chroni LDL przed utlenianiem, zwiększa 

śródbłonkową syntezę tlenku azotu, poprawia parametry krążenia w kończynach i przepływu krwi w naczyniach po zawale 

i stentach. 

 profilaktyka chorób nowotworowych: stymuluje produkcję glutationu, pobudza apoptozę komórek, zmniejsza ryzyko 

przerzutów, usuwa skutki chemioterapii.  

 w ostrych stanach zapalnych i bólowych, zmniejsza reakcje zapalne (dyskopatia).  

 chroni delikatne struktury mózgowe przed degeneracją i chorobami: Alzheimer, Parkinson, poprawia pamięć, usuwa skutki 

udaru mózgu. 

 kontroluje masę ciała, stymulując wydatkowanie energii i spalanie nadmiaru kalorii 

 wspomaga funkcje wątroby w procesach detoksykacji.  
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ALOE STAR – STRAŻNIK ZDROWIA  

Nieco przesadne wydają się okrzyki entuzjastów aloesu, jako „cudownego lekarstwa” na wszystkie 

choroby. Nie ma na świecie, bowiem uniwersalnego środka, który by leczył wszystkie schorzenia.  

Jednocześnie niezwykłe i prawdziwe, w przypadku aloesu są twierdzenia, że aloes potrafi dodawać siły  

i „trafiać w dziesiątkę”, jeśli chodzi o niedomagania naszego organizmu.  

Aloes to liściasty sukulent (nie kaktus), mocna, mało wymagająca roślina klimatu tropikalnego  

o mięsistych, wiecznie zielonych liściach. Sok z aloesowych liści zawiera niesamowicie „zmyślnie” dobraną 

przez naturę mieszaninę dziesiątków substancji biologicznie aktywnych, wyjątkowo chętnie akceptowaną 

przez ludzki organizm. Codzienna dawka soku z aloesu uaktywnia tkanki całego ustroju i wycieńczony 

chorobą organizm prowadzą do wspaniałej regeneracji. Właściwości aloesu i jego działanie znali i cenili już 

starożytni. Nazywali go „rośliną nieśmiertelności”, „darem Wenus”, używając pulpy (całej rośliny), miąższu 

lub soku na wiele sposobów.  

ALOES A PRZEMIANA MATERII  

Jedną z pierwszych właściwości, jakie dostrzeżono w działaniu aloesu jest jego łagodny 

wpływ na dolegliwości ze strony układu pokarmowego:  

 aloes łagodzi stany zapalne błon śluzowych;  

 goi wrzody żołądka i dwunastnicy;  

 reguluje pH żołądka i jelit;  

 przeciwdziała nadmiernemu wydzielaniu soków 

żołądkowych;  

 ogranicza procesy gnilne w jelitach (okrężnicy);  

 pomaga w zaparciach, biegunkach, wzdęciach i 

hemoroidach;  

 reguluje poziom cukru i wspomaga pracę 

trzustki;  

 wspomaga regenerację uszkodzonych tkanek, 

przyspiesza gojenie ran, oparzeń, odmrożeń, 

owrzodzeń;  

 odtruwa organizm z toksyn;  

 poprawia stan i wygląd skóry w łuszczycy, 

trądziku, wysypkach, alergiach;  

 w reumatyzmie stawów zmniejsza zapalenia  

i opuchliznę.  
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ALOE VERA GEL - NAGA PRAWDA O ALOESIE  
Ten artykuł jest o aloesie... obranym ze skórki (w skórce znajdują się substancje przeczyszczające i 

uczulające). Firma STARLIFE oddaje w Wasze ręce ALOE VERA GEL - czysty miąższ aloesowy w postaci 

kapsułek, by służyły Waszej urodzie i zdrowiu.  

Aloes jest mistrzem przetrwania w ekstremalnych, pustynnych warunkach. Tę niezwykłą wolę życia potrafi 

przekazać osobom chcącym z niego skorzystać.  

W kapsułkach ALOE VERA GEL natura połączyła w idealnych proporcjach, współpracujące ze sobą składniki 

odżywcze, które czynią z aloesu roślinę o uniwersalnym działaniu, a w dodatku niezwykle „zgodną”. Nie 

zauważono, aby bogaty w swoim składzie miąższ wchodził w interakcje (połączenia) o efekcie niekorzystnym dla 

człowieka z jakąkolwiek substancją naturalną lub syntetyczną. Tworzy z nimi doskonałe „spółki”, zwiększając 

efekt ich terapeutycznego działania.  

Aloes potrafi dostosować się do warunków panujących aktualnie w organizmie, dlatego tak trafnie rozpoznaje 

przyczyny problemów zdrowotnych. 2 kapsułki ALOE VERA GEL w codziennej diecie służą nam wszystkim, 

wspomagają samoistny proces odtruwania organizmu, dodają energii naszym komórkom odżywiając je, czuwając 

nad ich podziałem i regeneracją. A im zdrowsze komórki, tym lepsze nasze samopoczucie i kondycja. "ALOE 

VERA GEL" usprawnia mechanizmy buforowe płynów ustrojowych. Kontroluje krew, by nie była zbyt słodka 

(cukrzyca), zbyt tłusta (miażdżyca), ani zbyt kwaśna (artretyzm), zapobiegając rozwojowi współczesnych chorób 

cywilizacyjnych.  

ALOESOWE SEKRETY: PENETRACJA – ODŻYWIANIE – REGENERACJA  

Skorzystaj z dobrodziejstw ALOE VERA GEL: 

 w kuracjach oczyszczających, uwalniając 

organizm od toksyn;  

 wspomagając przemianę materii;  

 pomagając swojemu układowi pokarmowemu: w 

trawieniu, wchłanianiu, wydalaniu;  

 w stanach zapalnych śluzówek;  

 wrzodach peptycznych żołądka i dwunastnicy;  

 nadmiernej fermentacji w jelitach;  

 w zaparciach, biegunkach i wzdęciach;  

 utrzymując równowagę ekosystemu jelitowego;  

 kontrolując wagę, zbijając zbędne kilogramy;  

 regulując poziom cukru, pomagając trzustce;  

 wspomagając leczenie chorych stawów;  

 oczyszczając skórę, nawilżając ją i odżywiając od 

wewnątrz;  

 wzmacniając włosy i dodając im energii;  

 powstrzymując starzenie się organizmu.  

 

Dodatkowe efekty gratis  

Wiele leczniczych właściwości aloesu jest konsekwencją oddziaływania substancji czynnych na układ 

odporności i mechanizmy odpowiedzi immunologicznej.  

Acemannan - aktywny wielocukier aktywuje makrofagi i pośrednio działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i 

przeciwnowotworowo. Makrofagi (komórki układu odporności) posiadają zdolność do rozpoznawania, fagocytozy 

(pożerania) patogenów: wirusów, bakterii, pasożytów i grzybów (Candida albicans) oraz komórek zmutowanych. 

Zwiększają odporność organizmu na infekcje i choroby nowotworowe.  

UWAGA: Aloesu nie powinny stosować osoby ze schorzeniami wątroby, kobiety w ciąży oraz 

osoby na niego uczulone. 
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ANATOMAX – Z NIM BÓL PRZEGRYWA  

Im człowiek starszy, tym więcej trapi go dolegliwości. Gdy bolą stawy i kości tracimy częściowo niezależność, 

swobodę w poruszaniu się i wykonywaniu codziennych czynności, a w nocy nie możemy spać.  

Stawy bolą, bo jak twierdzą reumatolodzy one również starzeją się z wiekiem. Zmiana ilości i jakości mazi stawowej 

(smaru stawowego) zwiększa wzajemne tarcie pracujących chrząstek na nasadach kości, które źle odżywiane ulegają 

zwyrodnieniom – artrozie. Pierwszym objawem chorobowym, często bagatelizowanym, jest ból stawu w czasie ruchu, 

odczuwany dotkliwie po dłuższym bezruchu, nocnym spoczynku, przy wstawania z pozycji siedzącej czy też przy 

schodzeniu po schodach.  

Podczas ruchu stawy „trzeszczą” i „skrzypią” jak źle naoliwione, zardzewiałe zawiasy. Szczególnie narażone na 

zmiany zwyrodnieniowe są stawy, które codziennie muszą znosić duży nacisk masy ciała – stawy biodrowe, kolanowe, 

skokowe oraz stawy kręgosłupa. Szkodzi im zarówno duży wysiłek (ciężka praca, forsowny trening), ale niekorzystna 

jest również nasza bezczynność i brak fizycznej aktywności.  

Wniosek stąd prosty: 

Dla zdrowia naszych stawów – ruszajmy się z umiarem. 

Podstawowa zasada to: 

Wzmacniaj mięśnie – oszczędzaj stawy. 

Dbaj o dietę, by nie zabrakło w niej dużej ilości antyoksydantów i składników potrzebnych do odtworzenia 

„zużytych części”: glukozaminy, kolagenu, kwasów tłuszczowych omega N-3. Kontroluj masę ciała, zapobiegaj otyłości. 

Walcz z bólem.  

Jak radzić sobie z bólem?  

Powszechnie stosowane, dostępne w aptece środki przeciwbólowe i przeciwzapalne – znieczulają, ale nie 

uzdrawiają chorych stawów. Mają też wiele ujemnych skutków. Wywołują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, objawy 

alergii i krwawienia z układu pokarmowego.  

Ratunkiem w bólu może być dla nas wówczas ANATOMAX.  

Jest to łagodny i bezpieczny środek, który na długo uwolni cię od bólu w niedomaganiach osteoartretycznych.  

To formuła przeciwzapalna i przeciwbólowa, którą możesz zastosować:  

 w stanach zwyrodnieniowych stawów, którym 

towarzyszą zaniki chrząstki stawowej;  

 w artretyzmie reumatycznym;  

 aby likwidować sztywność stawów i tkliwość 

uciskową tkanek objętych procesem zapalnym;  

 aby zmniejszyć napięcie i skurcze mięśni, bóle 

stawów i ścięgien;  

 zmniejszyć opuchliznę;  

 aby wspomóc wytwarzanie kolagenu i keratyny oraz 

poprawić wygląd skóry, paznokci i włosów;  

 przy wzmacnianiu systemu odporności w chorobach 

infekcyjnych, bakteryjnych i wirusowych;  

 aby przyspieszyć proces gojenia ran;  

 aby zlikwidować stany zapalne pęcherza 

moczowego;  

 jako ochronę przed działaniem wolnych rodników;  

 by zmniejszyć objawy alergiczne;  

 w rehabilitacji pourazowej i związanej z wysiłkiem 

sportowym.  

Zalecane stosowanie:  

1 kps. 2 x dziennie przed posiłkiem lub 2 kps. jednorazowo po dużym wysiłku fizycznym.  

Zalecane kombinacje:  

ANATOMAX + GLUCOSAMINE STAR + OMEGA-3 EPA  

ANATOMAX + NONI GOLD STAR + OMEGA-3 EPA
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ANGELICA STAR – kobiecy żeń-szeń  

Estrogen i progesteron odpowiadają za przebieg cyklu miesięcznego kobiety. Równowaga hormonalna łatwo 

jednak podlega wahaniom, np. na skutek zmiany klimatu, silnego stresu lub gwałtownej utraty wagi. Dlatego kobiety 

rzadko mogą pochwalić się idealnym, liczącym 28-30 dni cyklem miesiączkowym. Hormonalnej huśtawce, przed 

wystąpieniem miesięcznego krwawienia może towarzyszyć szereg objawów nazywanych zespołem napięcia 

przedmiesiączkowego: ciało staje się obrzmiałe i ciężkie, rośnie apetyt, waga, piersi stają się tkliwe, a kobieta traci 

dobry humor i świat widzi w ciemnych barwach.  

Około 50. roku życia miesiączki stają się nieregularne, czasami skąpe a czasami zbyt obfite, w końcu ustają. Ten 

okres w życiu kobiety nosi nazwę klimakterium i może stać się koszmarem, o ile wcześniej kobieta nie przygotuje 

swojego organizmu do wejścia w ten trudny etap swojego życia. 

ANGELICA STAR – roślina przyjazna dla kobiet  

Korzeń dzięgla chińskiego (Angelica sinensis) został uznany za króla ziół kobiecych w Chinach, Korei i Japonii. Od 

dawien dawna pomaga on kobietom w utrzymaniu równowagi hormonalnej, stosuje się go w zaburzeniach 

miesiączkowania:  

 nieregularnych cyklach;  

 słabej lub obfitej miesiączce;  

 miesiączkowaniu bolesnym;  

 syndromie napięcia przedmiesiączkowego;  

 krwawieniach macicznych;  

 zapaleniu przydatków;  

 mięśniakach macicy;  

 guzach piersi;  

 klimakterium.  

Zaburzeniom równowagi hormonalnej towarzyszą często:  

 pogorszenie ogólnego samopoczucia;  

 nadpobudliwość;  

 bezsenność;  

 migrenowe bóle głowy i zmęczenie.  

W okresie klimakterium dołączają do nich:  

 problemy naczyniowo-ruchowe (uderzenia gorąca i zimne poty);  

 objawy ze strony układu moczowo-płciowego (infekcje dróg moczowych, grzybice). 

Skacze ciśnienie i cholesterol, wzrasta ryzyko wystąpienia schorzeń układu krążenia, serca. Skóra wiotczeje a kości 

stają się krzywe (osteoporoza).  

ANGELICA STAR łagodnie rozszerza naczynia krwionośne, działa przeciwzakrzepowo i chroni przed udarem 

mózgu i zawałem serca.  

Dzięki zawartości roślinnych estrogenów (w korzeniu dzięgla chińskiego) ANGELICA STAR stymuluje system 

nerwowy, poprawia koncentrację, pamięć i ogólne samopoczucie. Zbilansowany skład minerałów roślinnych i witamin 

sprzyja prawidłowej przemianie materii, zapobiega osteoporozie i anemii (zawiera spore ilości żelaza).  

Korzystne działanie ANGELICA STAR znane jest też w przypadku schorzeń wątroby, reumatyzmu, zwyrodnień 

stawów, cukrzycy i owrzodzeń układu pokarmowego.  

ANGELICA STAR jest produktem niezastąpionym w problemach kobiecych.  

Pomaga:  

 utrzymać równowagę hormonalną;  

 regulować cykl menstruacyjny;  

 łagodzić objawy PSM;  

 wspomagać koncentrację i eliminować 

rozdrażnienie;  

 zmniejszyć dolegliwości okresu przekwitania;  

 zapobiegać osteoporozie;  

 w profilaktyce chorób nowotworowych oraz chorób 

układu sercowo-naczyniowego.  
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ANIMAL STAR 

Dzieci marzą o tym, by dorosnąć, a my dbamy o to by rosły i rozwijały się zdrowo. 

Dzieciństwo to ważny etap w życiu człowieka. Właściwie skomponowana dieta powinna być źródłem 

składników odżywczych, które zbudują silny organizm, rozwiną wyobraźnię i inteligencję w odkrywaniu 

świata. Źle pojęta troska o „pełny brzuszek” naszych pociech: chrupki z mlekiem na śniadanie, drożdżówka i 

soczek w plecaku, gdy „będą głodne” – to przyczyna anemii u dzieci, częstych infekcji, wad postawy, 

problemów z zachowaniem i nauką. Młody wzrastający organizm w większym stopniu niż organizm rodziców 

dziadków narażony jest na szkodliwy wpływ skażonego środowiska. 

MAMO, BABCIU…! 

Zainwestujmy w zdrowie swojego dziecka i wnuka. Dwie tabletki dziennie smacznych owocowych 

pastylek do ssania ANIMAL STAR to dodatek do jedzenia, który opłaci się wam wszystkim. 

ANIMAL STAR – multiwitaminowo-mineralny suplement z dodatkiem antyoksydantów – to idealne 

uzupełnienie diety każdego dziecka. Specjalnie opracowany przez firmę STARLIFE system przenoszenia 

składników odżywczych zapewnia, że organizm twojego dziecka wykorzysta je w 95% by zdrowo się 

rozwijać. Pamiętaj twoje dziecko ich potrzebuje, a codzienna dieta to za mało, by miało siłę i 

energię do zabawy i nauki. 

ANIMAL STAR 2x1 pastylka do ssania. 
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ANTI-PARASITE – NISZCZY PASOŻYTY  

Jesteś zdziwiony, bo lekarz podejrzewa, że nosisz w sobie „obcego”? Niemożliwe – tak uważasz. Prowadzisz 

przecież higieniczny tryb życia: zdrowo się odżywiasz, zażywasz witaminy, mikroelementy, myjesz ręce po wyjściu z 

toalety i przed posiłkiem i codziennie zmieniasz bieliznę.  

Ale może masz w domu kudłatego przyjaciela, któremu nie szczędzisz pieszczot i który sypia w twoim łóżku? A 

może twoja pociecha chodzi do przedszkola lub żłobka, lub właśnie wróciłeś z wycieczki z egzotycznych krajów, gdzie 

wbrew ostrzeżeniom piłeś wodę i napoje (nie z butelki) i kosztowałeś niemytych owoców? No i gotowe, już go w sobie 

masz! Kogo? Oczywiście pasożyta, popularnie mówiąc robala.  

Ludzie tak bardzo boją się kataklizmów, promieniowania, raka, czy zmutowanych wirusów grypy, że prawie 

zupełnie zapomnieli o zakażeniach pasożytami. Ale pasożyty pamiętają o nas, bo bez nas nie mogą istnieć, chociażby 

miały pomieszkać u nas tylko chwilkę. Pasożyty to „dzicy” lokatorzy, którzy żyją na nasz koszt (także bakterie, wirusy i 

grzyby). W naszych jelitach czują się najlepiej, zwłaszcza, gdy ich gospodarz pamięta o myciu ciała, lecz zapomina o 

gruntownych, okresowych porządkach swojego wnętrza. Ale jelita to nie jedyne miejsce gdzie mogą zamieszkać. 

Potrafią powędrować do wątroby, płuc, kości, mięśni, mózgu, zamieszkać na skórze lub we włosach a nawet w oku czy 

uchu. Pełną garścią czerpią ze stołu żywiciela, czyli pokarmu, który dla nas stanowi źródło energii i budulca, a nam 

pozostawiają same resztki, dodatkowo zatruwają nas produktami własnej przemiany materii. Gdy one mają jak w 

bajce, my zaczynamy wymiotować, mamy biegunkę, kaszlemy, mamy zadyszkę, bolą nas mięśnie, głowa i stawy. 

Pojawia się gorączka, anemia, swędzi skóra, źle sypiamy, zgrzytamy zębami i czujemy się tak jakby kac nas nigdy nie 

opuszczał. Chudniemy lub odwrotnie mamy napady wilczego głodu.  

Statystycznie rzecz ujmując prawdopodobieństwo zakażenia pasożytami jest wysokie jakieś 70% co oznacza, że 

tylko 30 osób na 100 im się nie poddaje. Pierwsze ryzyko pojawia się już w wieku kilkunastu miesięcy, gdy jako dzieci 

bawiąc się w piaskownicy wkładamy do ust brudną łopatkę. Później możemy przynieść jakieś świństwo ze żłobka lub 

przedszkola (owsiki, lamblie, glisty). Także niedomyte warzywa i owoce, niedogotowane i wędzone mięso i ryby czy 

futro domowego zwierzątka, którego nie odrobaczamy może być źródłem zakażenia. I jeszcze pozostaje temat 

wypoczynku na świeżym powietrzu, gdy leżąc na łące zrywamy i żujemy źdźbła trawy lub w pobliskim lesie zjadamy 

jagódki z krzaczka, a razem z nimi jaja pasożytów pozostawione przez domowe lub dzikie zwierzęta. Leczenie zakażeń 

pasożytami jest trudne, bo nie wystarczy tylko raz się odtruć. Nawet, jeśli usuniemy dorosłe formy pasożytów, istnieje 

zagrożenie, że ich „dzieci”, czyli jaja wywołają powtórną infekcje. W leczeniu stosuje się robakopędne leki chemiczne, 

które nie są obojętne dla naszego zdrowia. My proponujemy zastosowanie naturalnych środków na pasożyty, które 

sprawdziło wiele pokoleń babć, a nauka potwierdziła ich skuteczność.  

ANTI-PARASITE – roślinny pogromca pasożytów pozwoli ci pozbyć się ich raz na zawsze. Kuracja z jego udziałem 

powinna przebiegać w dwóch cyklach trwających 2 razy po 25 dni. Pierwszy etap niszczy dorosłe formy, drugi niszczy 

ich jaja.  

By zapobiec skutkom samozatrucia podczas kuracji należy razem z ANTI-PARASITE zażywać błonnik FIBER 

STAR oraz MULTI STAR - odżywczą formułę dodającą nam energii. Po pierwszym etapie w ciągu 5 dni przerwy, gdy 

nie zażywamy ANTI-PARASITE należy nadal przyjmować preparat z błonnikiem. Kurację można wzmocnić włączając do 

programu OREGANO STAR i GREPOSTAR.  

Wskazania do stosowania ANTI-PARASITE:  

 zakażenia pasożytami  

 infekcje wywołane przez bakterie, wirusy i grzyby  

 bolesne skurcze jelit  

 stany zapalne błony śluzowej jelit  

 kuracje oczyszczające jako wstęp do suplementacji 

odżywczej lub leczenia po kuracji antybiotykami  
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APPLE CIDER VINEGAR CZYLI MAGIA OCTU JABŁKOWEGO  

Właściwości octu jabłkowego znane są od dawna. W poradnikach medycyny naturalnej można znaleźć 

kuracje octowe stosowane przy grzybicy, kaszlu, zapaleniach stawów, trądziku i odchudzaniu. Nie ma 

wątpliwości, że dodanie octu jabłkowego do jedzenia sprawia, że zawarte w nim składniki odżywcze są lepiej 

przyswajalne, a trawienie przebiega bez zakłóceń.  

Choć nikt dziś nie pamięta, kiedy i gdzie rozpoczęła się, kariera octu jabłkowego, nie tak odległa historia 

przynosi nam dowody jego wielostronnego zastosowania. Już nasze prababcie wiedziały, że ocet jabłkowy jest 

wrogiem bakterii, bo odkaża i dezynfekuje. Używały go, więc do konserwowania żywności (nie było lodówek), 

pielęgnowały nim skórę i stosowały jako domowy środek w zaburzeniach trawienia i zatruciach.  

Faktem jest, że ocet jabłkowy potrafi absorbować toksyny, przeciwdziała jelitowej fermentacji, hamuje 

biegunki, „sprząta jelita” i reguluje ich pracę. Może też wspomagać leczenie hemoroidów i żylaków, poprawia 

wygląd skóry i zapobiega wypadaniu włosów.  

Dziś do listy jego zasług na rzecz naszego zdrowia możemy dopisać, że ze względu na wysoką zawartość 

potasu, ocet jabłkowy korzystnie wpływa na stan naczyń krwionośnych i czynności serca. Reguluje ciśnienie krwi, 

obniża poziom cholesterolu i powstrzymuje przedwczesne powstawanie zmian miażdżycowych w naczyniach.  

Używany jako dodatek do diety w postaci APPLE CIDER VINEGAR usuwa objawy fizycznego i psychicznego 

wyczerpania, zapobiega zaburzeniom pamięci, przeciwdziała wiotczeniu mięsni i bolesnym skurczom w nocy.  

SCHUDNIJ Z OCTEM JABŁKOWYM  

APPLE CIDER VINEGAR w postaci kapsułek to prosty i skuteczny środek dietetyczny 

przyśpieszający spalanie tłuszczu:  

 stymuluje prace układu nerwowego i pracę 

hormonów;  

 zwiększa poziom tlenu we krwi i wspomaga spalanie 

pokarmów;  

 usprawnia trawienie i transport pokarmu w jelitach;  

 zapobiega obstrukcjom;  

 hamuje apetyt na „kaloryczne bomby”;  

 odwadnia;  

 pozwala schudnąć bez zwiotczeń skóry i 

zmarszczek;  

 utrzymuje aktywność mięsni podczas wysiłku;  

 chroni białka mięsni przed uszkodzeniem.  

 

 

 

 

Z ludowych przepisów  

1. Sposób na wzdęcia – do naparu z dziurawca dodać zawartość dwóch kapsułek octu i pić na czczo (jedna 

szklanka).  

2. Atak kaszlu astmatycznego – wypić jedną szklankę lodowatej nie gazowanej wody z dwoma kapsułkami 

octu.  

3. Angina – do pół szklanki przegotowanej wody dodać dwie kapsułki octu oraz dwie łyżeczki miodu i 

łyżeczkę soku z cytryny – część wypić, resztą wypłukać gardło.  

4. Przeciw anemii – dwa razy dziennie pić jedna szklankę ciepłej wody z dodatkiem dwóch kapsułek octu.  
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ARTHRIMAX – ROZRUSZAJ SWOJE STAWY  

Starożytny grecki filozof – Arystoteles powtarzał swoim uczniom, że: „Nic tak nie niszczy naszego 

zdrowia jak fizyczna bezczynność”.  

Fizyczne obciążenia są niezbędne dla organizmu, ponieważ ruch usprawnia krążenie, wzmacnia mięśnie, 

serce, ułatwia perystaltykę jelit i jest „pożywieniem” dla mózgu. Prowadząc aktywny tryb życia nie tylko 

zapobiegamy chorobom, ale również się ich pozbywamy. Nie wierz w fałszywy pogląd, że gdy chorujesz, 

Twój organizm nie podoła żadnemu fizycznemu wysiłkowi, nie wierz, że chore stawy na L-4 muszą 

pozostawać w kompletnym bezruchu. Umiarkowany wysiłek wspomagany ARTHRIMAX to samo zdrowie i 

to nie tylko dla stawów.  

Choroba (poza urazami), to stan zaburzonej homeostazy organizmu (wewnętrznej równowagi zdrowia). 

W stanie tym nigdy nie choruje tylko jeden narząd, a często jej przyczyna nie tkwi w nim samym. Choroby 

zwyrodnieniowe układu ruchu współistnieją zatem razem z innymi schorzeniami (np. otyłością, cukrzycą, 

nadciśnieniem). Ich przyczyną jest nie tylko bezruch (lub nadmierne forsowanie stawów), ale także 

spożywanie nadmiernej ilości posiłków. Brak dbałości z naszej strony o wewnętrzną higienę ciała – czyli 

regularne oczyszczanie organizmu. Toksyny pochodzące z niestrawionych resztek pokarmowych z jelita 

grubego przenikają do stawów (również do naczyń krwionośnych) i je „cementują”. Wędrują do małych i 

dużych stawów kończyn oraz wzdłuż kręgosłupa, wywołując ich powolną destrukcję. Stawy ulegają 

zniszczeniu, obrzmiewają i bolą, zaczynają skrzypieć i trzeszczeć, ograniczając swobodę ruchu. W 

schorzeniach narządu ruchu ważnym elementem profilaktyki jest odpowiednia dieta i dbałość o prawidłową 

funkcję układu pokarmowego. Każdy trawienny problem może prowadzić do niedożywienia i niepotrzebnej 

tuszy obciążającej stawy.  

Jeśli chcesz pomóc swoim stawom, zwróć uwagę na to co jesz. I nie zapominaj, aby posiłki wzbogacić 

kapsułkami ARTHRIMAX.  

 ARTHRIMAX – to produkt, który nie tylko działa przeciwzapalnie, zmniejsza obrzęki stawów, usuwa ból 

zesztywniałych stawów, ale także:  

 wspomaga funkcje perystaltyki jelit;  

 poprawia trawienie i wydalanie;  

 wnosi równowagę w ekosystemie bakterii 

jelitowych;  

 uczestniczy w oczyszczaniu organizmu;  

 poprawia funkcje wątroby i pęcherzyka 

żółciowego;  

 łagodzi stany spastycznej okrężnicy.  

Zalecamy go wszystkim, u których schorzenia układu ruchu współistnieją z problemami układu krążenia, 

cukrzycy i zaburzeniami gastrycznymi. 
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B-COMPLEX STAR - DZIAŁANIE W GRUPIE  

„Siostrzane witaminy” – tak nazywamy witaminy należące do grupy B. Znamy ich wiele, ale najczęściej wymienia się 

jedenaście. Aby je łatwiej rozpoznać, każdej z nich do literki „B” dopisano numer i tak mamy szereg witamin: B1, B2, B3 

itd.  

Łączy je to, że wszystkie są rozpuszczają się w wodzie i łatwo je wypłukać nie tylko z pożywienia, ale też z organizmu. Są wrażliwe na 
światło i temperaturę, dlatego niszczy je proces gotowania i przetwarzania żywności. Pamiętaj, zatem, by ich nie utracić, gotuj bez 
przykrycia, nie odlewaj wody z ziemniaków, a zamrożone mięso wkładaj prosto do wrzątku.  

Na niedobory tych witamin cierpią praktycznie wszyscy, którzy jadają produkty mączne, dużo słodyczy, produkty konserwowane oraz 
piją alkohol i kawę w nadmiarze. Potrzebują ich także ci, którzy ze względu na wątrobę lub żołądek preferują dietę łatwostrawną. 
Zapotrzebowanie na witaminy z grupy B jest większe u dzieci w okresie intensywnego wzrostu i nauki, u kobiet po 50-roku życia, u osób z 
nadwagą, problemami skórnymi oraz problemami z pamięcią. Chociaż niektóre funkcje poszczególnych witamin z grupy B pokrywają się to 
jednak każda z nich ma swój własny profil działania i jedna nie może zastąpić drugiej. Mogą jedynie, jak prawdziwe siostry, pomagać sobie 
w działaniu uczestnicząc w procesie przemiany materii. 

Witamina B1 (tiamina) 

Mówi się o niej, że produkuje optymistów, bo pomaga 
utrzymać dobre samopoczucie, walczy ze stresem, usuwa 
zmęczenie, nerwowość, łagodzi depresje i ratuje „wrażliwy na 
emocje” żołądek. Krótka pamięć – to jeden z objawów jej braku. 

Witamina B2 (ryboflawina) 

Gdy w lustrze zauważysz, że nad górną wargą rozchodzą się 
promieniście zmarszczki, w kącikach ust powstają zajady, oczy są 
suche i pieką, a nozdrza, uszy i czoło łuszczą się, a do tego 
przetłuszczają się włosy – to sygnał, że potrzebujesz więcej 
witaminy B2. Potrzebujesz jej także, jeśli zażywałeś antybiotyki, 
środki antykoncepcyjne lub leki uspakajające. 

Witamina B3 (niacyna) 

Tym, czym dla kości jest wapń, tym witamina B3 jest dla 
mózgu. Spełnia też inne ważne funkcje np.: reguluje poziom 
cukru i cholesterolu we krwi i pomaga przy wytwarzaniu 
hormonów. Gdy jej brakuje możesz odczuwać bezsenność, bóle 
głowy, zaburzenia pamięci, będą cię dręczyć biegunki, wymioty, 
a skóra zrobi się szorstka i czerwona. 

Witamina B4 (kwas foliowy) 

Potrzebujemy go „od stóp do głów”, ponieważ jest 
niezbędny wszystkim komórkom. Szczególnie tym, które szybko 
się dzielą np.: komórkom błon śluzowych, skóry, krwinkom 
czerwonym. Kwas foliowy zażywają kobiety w ciąży, by chronić 
rosnący płód przed wadami rozwojowymi, dziewczęta w okresie 
dojrzewania, osoby w podeszłym wieku, zwolennicy napojów 
wyskokowych, kobiety zażywające pigułki antykoncepcyjne, 
osoby biorące środki moczopędne, a także wszyscy „oszczędnie” 
zbudowani i anemiczni. Kwas foliowy korzysta ze wsparcia wit. 
B12, B2 i C. 

Witamina B5 (kwas pantotenowy) 

Działa „ze wszystkich stron” przedłużając życie komórkom 
nawet o 10 lat. Pozwala na wzrost włosów i wspomaga proces 
pigmentacji, likwiduje problemy skórne. Najbardziej typowym 
objawem jego braku są zaburzenia czucia, zespół piekących stóp, 
przedwczesne siwienie i łysienie, zmęczenie, bóle głowy, brzucha 
i nudności. 

Witamina B6 (pirydoksyna) 

Przeciw otyłości, a także starości. Potrzebują jej kobiety 
zażywające środki antykoncepcyjne (lub inne zawierające 
estrogen), kobiety w ciąży i w szczytowym punkcie poziomu 
estrogenu (podczas 2 ostatnich cykli miesiączkowych). Powinni ją 
brać ci, co nie mogą schudnąć, osoby z kamicą nerkową, chorzy 

na cukrzycę i z dolegliwościami trzustki. Zalecana jest w leczeniu 
stanów zapalnych skóry, trądziku w zaburzeniach pracy układu 
nerwowego i depresjach oraz podczas zmęczenia. 

Witamina B7 (biotyna) 

Witamina H (od niemieckiego słowa skóra [haut]). Ma 
swojego naturalnego wroga białko jaja kurzego – avidynę tzw. 
„głodne białko”. Kto zjada jaja na surowo może wyłysieć lub 
posiwieć. Może też odczuwać bóle mięśni, apatię, a jego dłonie, 
ramiona i nogi zaczynają się łuszczyć. 

Witamina B8 i B9 (cholina i inozytol) 

Nie należą w zasadzie do związków rozpuszczalnych w 
wodzie, ale raczej do emulgatorów. Są składnikami lecytyny i 
obie wchodzą w skład fosfolipidów skupionych w tkance 
nerwowej. Poprawiają funkcjonowanie mózgu i odgrywają ważną 
rolę w transportowaniu kwasów tłuszczowych. Zapobiegają 
stłuszczeniu wątroby, miażdżycy naczyń i znacznie wspomagają 
pamięć. 

Witamina B10 – PABA 

Jest składnikiem naszej skóry. Uczestniczy w przenoszeniu 
żelaza, tworzeniu krwinek, wspomaga produkcję kwasu 
foliowego i wchłanianie witaminy B5. Jej brak powoduje siwienie, 
zapalenie kaletki maziowej, egzemę, zaburzenia pracy żołądka i 
anemię. 

Witamina B12 (kobalamina) 

Okrzyknięto ją czynnikiem antyanemicznym, czynnikiem 
wątrobowym, faktorem Castle’a (białko wydzielane w żołądku). 
Witamina ta jest krwiotwórczym czynnikiem wątroby. Razem z 
kwasem foliowym uczestniczy w tworzeniu krwinek czerwonych i 
białych. Bierze udzia w syntezie aminokwasów i kwasów 
nukleinowych. Jej niedobór prowadzi do niedokrwistości 
megaloblastycznej, zmian zwyrodnieniowych błony śluzowej 
żołądka, braku apetytu, zaburzeń czucia, koordynacji ruchów, 
drętwienia rąk i nóg, choroby Alzheimera i depresji oraz zaburzeń 
wzrostu u dzieci. Jedynym jej źródłem są produkty pochodzenia 
zwierzęcego szczególnie ryby oraz inne morskie żyjątka np.: algi. 
Zaburzenia i choroby żołądka powodują jej niedobór również 
dieta wegetarian wymaga uzupełniania jej poziomu. 

Stawiajmy na działanie w grupie. Witaminy z grupy B 

przyjmujmy zawsze razem, bo nigdy nie wiesz, której z nich 

potrzebujesz więcej. Twój organizm z B-COMPLEX STAR – 

przyjmie te, które uzna za niezbędne, resztę po prostu usunie z 

moczem.
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BARLEY STAR – „ZIELONA ŻYWNOŚĆ”  

Twierdzenie, że „jedzenie może być lekarstwem” – ma tak samo wielu zwolenników co przeciwników. Jedni uważają, że 

aby się leczyć należy udać się do lekarza po poradę i zażywać różne pigułki. Przeciwnicy pigułek są zdania, że tę zabójczą 

chemię i owszem można zażywać, ale tylko w sytuacjach koniecznych. Na co dzień wystarczy zmodyfikowana dieta.  

Niezależnie od tego, który z poglądów podzielasz jednego możesz być pewien. Kiedy nie troszczysz się o zdrowie, lub 

leczysz bez efektu, wcześniej czy później dojrzejesz do decyzji, by wreszcie coś zmienić w swoim życiu, aby poczuć się lepiej. 

Medycyna i nauka bezspornie udowodniły, że większość problemów zdrowotnych ma swoje korzenie w codziennych 

nawykach, a jednym z nich są nawyki żywieniowe.  

Jedzenie dla współczesnych jest „afrodyzjakiem”, który uzależnia. Przestało służyć zaspakajaniu głodu, a stało się 

źródłem przyjemności, powodem towarzyskich spotkań i sposobem rozładowania stresów. Popyt i zainteresowanie żywnością 

spowodowało, że rolnictwo i przemysł spożywczy zalewają konsumencki rynek mnogością produktów, których wygląd i 

„podkręcony” smak mamią zmysły, rozpychają żołądki, tuczą i są powodem niestrawności. Coraz gorsza jakość żywności 

przetwarzanej i uzdatnianej przez nowoczesne technologie, prowadzi również do stanów niedożywienia organizmu z powodu 

swojej niskiej wartości odżywczej i chorób z niedoborów witamin i minerałów.  

Dietę należy uznać za ważny element działań profilaktycznych, jakie sami możemy podjąć na rzecz własnego zdrowia. 

Należy dbać o to, by w naszej kuchni znalazły się produkty naturalne, uprawiane tradycyjnymi metodami, bez chemii, takie 

prosto z sadu, ogrodu i pola. Kiedy nasze menu robi się monotonne, „smutne”, zbyt kaloryczne można je urozmaicić kolorem 

i aromatem np.: pachnącej pietruszki czy koperku z „okiennej” uprawy. Można również produkować „zieloną żywność”  

z jadalnych nasion zbóż np.: jęczmienia. Młode kiełkujące pędy rośli są dla człowieka źródłem uzupełniającym dietę w 

składniki odżywcze. To lekkostrawne, łatwo przyswajalne źródło żywności bogatej w budulec, energię, enzymy i uzdrawiające 

kolory. Młode kiełki najlepiej jest zjadać na surowo, ale można je także, po poddaniu procesowi suszenia i rozdrabniania, 

przyjmować w postaci uzupełniających dietę suplementów.  

BARLEY STAR – to suplement diety, który zawiera liofilizowane kiełki młodego jęczmienia. Możesz je zażywać bez 

kulinarnych zabiegów. W badaniach wykryto, że kiełkujący jęczmień zawiera wiele składników o prozdrowotnych 

właściwościach, które mogą odmienić twoją kuchnię i twoje zdrowie, ponieważ: 

 alkalizują (chlorofil) czyli odkwaszają organizm  

i utrzymują optymalne ph płynów ustrojowych  

 zmniejszają miejscowe stany zapalne (chlorofil  

i enzymy)  

 odtruwają (błonnik) – pomagają w kuracjach 

oczyszczających  

 eliminują toksyny (enzymy, antyoksydanty) – 

rozkładają i usuwają substancje szkodliwe  

i rakotwórcze  

 podnoszą poziom żelaza i poprawiają obraz krwi 

(witaminy i minerały, białka)  

 odżywiają – dostarczają składników odżywczych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu  

 odmładzają – hamują proces starzenia się organizmu  

i zapobiegają powstawaniu chorób cywilizacyjnych  

 podnoszą odporność – pobudzają mechanizmy 

obronne ustroju  

 poprawiają koncentrację (cholina) – stabilizują funkcje 

układu nerwowego  

Obserwacje kliniczne potwierdziły, że „zielona żywność” (również ta w formie suplementów) pozwala 

zwalczyć dolegliwości towarzyszące schorzeniom cywilizacyjnym i im zapobiegać. Należą do nich:  

 choroby serca i układu krążenia  

 nadciśnienie, miażdżyca  

 niedokrwistość  

 zespół przewlekłego zmęczenia  

 choroby płuc, nerek, skóry  

 choroby onkologiczne (w tym gruczołu prostaty)  

 choroby przemiany materii  

 choroby reumatyczne  

 wszystkie inne, których powodem jest spadek 

odporności.  
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BCAA 500  

Aby białko mogło budować włókna naszych mięśni musi zostać rozbite na wolne aminokwasy. Proces ten zachodzi 

w układzie pokarmowym po wpływem enzymów trawiennych.  

Aminokwasy w tabletkach – to również białko, ale takie, które zostało poddane trawieniu w laboratorium (w 

procesie hydrolizy) poza naszym organizmem.  

Hydrolizaty białek – wolne aminokwasy, jak również peptydy (dwa lub więcej aminokwasów połączonych w 

cząsteczkę) są wykorzystywane w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym jako dozwolony „doping” w celu osiągnięcia 

wysokiej formy sportowej.  

Są wysoko skoncentrowanym pokarmem, który uzupełnia codzienny jadłospis sportowca i skuteczniej niż białka 

zawarte w pożywieniu wpływa na budowanie masy mięśniowej. Takie białko jest łatwiej trawione i szybciej 

przyswajane przez organizm. Bezpośrednio po podaniu aminokwasy przenikają do krwiobiegu i dalej do komórek 

mięsni. Dzięki suplementom sportowcy mogą utrzymać stałą gotowość treningową i rozwijać określone ważne dla 

danej dyscypliny sportu cechy motoryczne, takie jak: siłę, wytrzymałość lub szybkość oraz maksymalną koncentrację w 

sytuacjach stresu i zmęczenia.  

Jakość i skład odżywek jest, zatem ściśle związane z rodzajem uprawianej dyscypliny sportu, okresem treningowym 

oraz rodzajem imprez sportowych.  

BCAA to grupa 3 aminokwasów egzogennych o rozgałęzionych łańcuchach węglowych (leucyna, izoleucyna, 

walina). BCAA jest wyjątkowym rodzajem odżywki, wskazanym w sporcie bez względu na rodzaj uprawianej 

dyscypliny, z uwagi na fakt, że właśnie te trzy aminokwasy stanowią ¼ składu aminokwasowego białek mięśni.  

Zmęczenie fizyczne podczas wysiłku zależy od ilości i szybkości zużywania mięśniowego zapasu glikogenu. Im 

cięższy jest trening, tym szybciej zużywa się glikogen. W tej sytuacji alternatywnym źródłem paliwa stają się 

aminokwasy rozgałęzione, te pochodzące z komórek mięśni lub te wchłaniane przez wątrobę, których źródłem są 

suplementy - BCAA 500.  

W ten sposób organizm chroni mięśnie przed chemicznym i mechanicznym uszkodzeniem.  

Najlepiej poznanym działaniem BCAA 500 jest działanie anaboliczne, które potęguje syntezę białek ustrojowych 

oraz antykataboliczne, hamujące rozpad białek podczas wysiłku sportowego. Pośredni efekt anaboliczny BCAA 500 

wywołany jest stymulacją układu hormonalnego i uwalnianiem hormonów anabolicznych – insuliny i hormonu wzrostu. 

Bardzo istotnym efektem suplementacji, aminokwasami rozgałęzionymi jest redukcja tkanki tłuszczowej, a także ich 

wpływ na odczuwanie zmęczenia w trakcie treningu lub bezpośrednio po nim. Redukcja tkanki tłuszczowej jest większa 

w przypadku podawania BCAA 500 w połączeniu z wysoką podażą węglowodanów.  

Aminokwasy rozgałęzione należy przyjmować w dwóch dawkach - przed i po treningu, na pusty żołądek (minimum 

40 minut po ostatnim posiłku i tyle samo przed następnym. Dzieci od 3 roku życia mogą zażywać  

1 kps. dziennie.  

Korzyści z suplementacji BCAA 500:  

 przyrost masy mięśni  

 redukcja tkanki tłuszczowej  

 regeneracja powysiłkowa  

 ochrona stawów prze uszkodzeniem w czasie 

wysiłku fizycznego  

 wspomaganie odporności  

 ochrona wątroby 
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BETA GLUCAN STAR  

NONI GOLD STAR jest produktem, zawierającym więcej niż 200 aktywnych składników. 

Jednymi z ciekawszych są beta glukany. Są one wielocukrami (mukopolisacharydy), które mają 

znaczący wpływ na wzrost odporności organizmu przeciw dużej ilości schorzeń; począwszy od 

przeziębień, po nowotwory czy też AIDS. Są silnymi antyoksydantami wysoce przyswajalnymi przez 

organizm. Znakomicie zwiększają wartość odżywczą z żywności. Nie kolidują z lekami. W przyrodzie 

beta glukany występują w dużych ilościach jedynie w owocach Morinda citrifolia – Noni.  

Działanie beta glukanów w ciele przejawia się na wielu poziomach. Przede wszystkim aktywizuje 

makrofagi – komórki układu odpornościowego. Wyspecjalizowane w pochłanianiu i niszczeniu 

mikroorganizmów chorobotwórczych i komórek nowotworowych, gdzie daje się zauważyć bardzo 

ważny efekt cytostatyczny.  

Beta glukany pozwalają chronić nasz organizm przed promieniowaniem telewizora, 

komputera, telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych oraz innych urządzeń, które są 

nieodłączną częścią naszego życia.  

Produkty zawierające beta glukany są szczególnie zalecane osobom, które mają 

problemy z:  

 alergiami  

 fizycznym i emocjonalnym stresem  

 syndromem chronicznego przemęczenia  

 częstymi infekcjami  

 wysokim poziomem cholesterolu  

 schorzeniami układu immunologicznego (AIDS, niektóre typy anemii)  

 schorzeniami nowotworowymi  

 przedwczesnym starzeniem organizmu. 
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BETA-CAROTENE STAR  

Jedz marchew, dynie, morele i szpinak – a jeśli ich nie lubisz lub jadasz zbyt mało, pamiętaj o 

przyjmowaniu preparatów z beta karotenem, zwłaszcza gdy po wyjściu z pomieszczenia jasnego do 

ciemnego, twój wzrok długo przyzwyczaja się do ciemności, zanim zacznie rozróżniać w niej przedmioty. 

Oznacza to, że cierpisz na niedobór witaminy A – tzw. „kurzą ślepotę”, czyli niedowidzenie o zmierzchu.  

Oczy pierwsze reagują na braki witaminy A, która jest niezbędna do procesu widzenia. Często też na jej 

brak reaguje skóra - jest szorstka, na ramionach i udach pojawia się „gęsia skórka”. Przy braku witaminy A 

łatwiej jest latem o oparzenia, ponieważ jej brak zmniejsza odporność skóry na promieniowanie słoneczne.  

Witamina A, która rozpoczyna witaminowy alfabet, stoi na straży wszystkich „wejść” do naszego 

organizmu. Potrzebna jest do zachowania zdrowia, wilgotnych i miękkich tkanek, takich jak: błony śluzowe 

układu pokarmowego, oddechowego i moczowo – płciowego. Jest witaminą wzrostową, a przy jej 

niedoborach następuje osłabienie wzrostu kości, zaburzenie rozwoju zębów, upośledzenie procesu gojenia 

się ran i odporności na zakażenia.  

Najlepszym źródłem witaminy A dla człowieka są beta karoteny – opisana 150 lat temu grupa barwników 

ochronnych, występująca w roślinach. Nasz organizm z beta karotenu wytwarza tyle witaminy A, ile 

aktualnie potrzebuje bez ryzyka jej przedawkowania. Witamina A jest bowiem jedną z dwóch witamin, 

której nadmiar może szkodzić (syntetyczne preparaty witaminy A). Beta-karoten jest najmniej toksyczną 

witaminą, której ubocznym skutkiem działania może być tylko… przejściowe zażółcenie skóry. Przez lata 

uważano, że beta karoten ma istotne znaczenie jedynie jako prekursor witaminy A. Badania nad dietą i 

odżywianiem udowodniły, że dieta z udziałem beta karotenu ma istotne znaczenie w obniżaniu ryzyka 

chorób serca i raka.  

Jak beta-karoten walczy z rakiem:  

 zwiększa komunikację międzykomórkową, 

pozwala by zdrowe komórki organizmu 

wysyłały sygnały regulujące wzrost komórek 

nowotworowych  

 aktywuje układ immunologiczny, 

odpowiedzialny za nadzór przeciw-

nowotworowy (wzrasta liczba i aktywność 

komórek odpornościowych).  

Beta-karoten powstrzymuje oksydację kwasów tłuszczowych, która prowadzi do powstania zmian miażdżycowych i 

rozwoju choroby wieńcowej serca. Zmniejsza tym samym ryzyko powstania zawału serca. Wskazania do 

suplementacji beta-karotenu:  

 zaburzenia widzenia o zmierzchu,  

 choroby skóry z nadmiernym rogowaceniem,  

 oparzenia, odmrożenia, trudno gojące się rany,  

 trądzik pospolity i łojotok,  

 choroby włosów,  

 częste infekcje górnych dróg oddechowych,  

 choroby dziąseł i zębów (paradontoza),  

 nieżyt i choroba wrzodowa żołądka,  

 profilaktyka przeciwnowotworowa,  

 choroby układu krążenia,  

 zaburzenia menstruacji i bezpłodność.  



27                          

 

 

BIOTIN STAR 

Biotyna, „bios”, Czynnik ochronny X, Koenzym R, witamina H - wszystkie te nazwy 

odnoszą się do tego samego związku, rozpuszczalnej w wodzie, siódmej z kolei 

witaminy z grupy B (B7). 

Nazywa się ją „czynnikiem niezbędnym do zachowania skóry w prawidłowym stanie”, 

popularnie witaminą H – od słowa skóra, po niemiecku Haut. U człowieka biotyna wytwarzana 

jest przez bakterie przewodu pokarmowego i ma swoich dwóch wrogów. Jednym są 

antybiotyki, drugim  zaś surowe białko jaja kurzego zawierające awidynę.  

Dłuższy niedobór biotyny daje o sobie znać w postaci: egzemy, stanów zapalnych skóry, 

łojotoku, wypadania włosów, łysienia, ociężałości, przeczulicy i bólów mięśni. Biotyna jest 

przypuszczalnie związana z procesami wzrostu, a jej niedostatek może zaburzyć prawidłowy 

rozwój dzieci i obniżyć odporność organizmu. Przy poważnych oparzeniach potrzeba biotyny 

wzrasta, bo wymaga jej nie tylko proces wzrostu ale tez gojenia poparzeń i zranień.  

Biotyna jest niezbędna dla przebiegu procesów syntezy i rozkładu tłuszczów, 

aminokwasów i węglowodanów (koenzym enzymów) oraz wchłaniania kwasu askorbinowego 

(witaminy C). Poziom biotyny obniża się w ciąży. Suplementacja poprawia stan psychiczny 

kobiety i zwiększa masę płodu. 

Zastosowanie: 

 zapewnia utrzymanie zdrowej skóry 

 w leczeniu zmian skórnych 

 synteza Wit C 

 zapobiega łysieniu i siwieniu 

 poprawia gospodarkę cholesterolu. 

 w rekonwalescencji po ciężkich wyniszczających chorobach 

 po długotrwałej antybiotykoterapii. 

 oddziałuje wspólnie z witaminą A, kwasem foliowym, Wit B6, B12. 
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BOBY STAR AKCJA – REGENERACJA  

Silne, sprawne ciało – to najczęściej efekt wielu godzin spędzonych na siłowni czy sportowym treningu.  

Fascynacja ruchem i sportem powodują, że zapominamy zbyt często o tym, że nasz organizm posiada 

ograniczone zapasy energii. Intensywny wysiłek prowadzić może do wyczerpania rezerw glikogenu. 

Wówczas alternatywnym źródłem „paliwa” stają się białka budujące mięśnie. Podczas ćwiczeń mięśnie 

kurczą się tak bardzo, że dochodzi do uszkodzeń ich mikrowłókien. Nie wytrzymują nagłego i dużego 

obciążenia zwłaszcza, gdy czas na regenerację odkładamy na moment wyczekiwanego urlopu. Mięśnie 

reagują bolesnymi skurczami, zakwasami, bólem i obrzmieniem. Nie trudno też o poważniejsze kontuzje, 

które mogą nas unieruchomić na dłużej.  

BOBY STAR – to emulsja pomyślana w celu złagodzenia regeneracji przetrenowanych obolałych mięśni 

i stawów. Stosowana po wysiłku łagodzi procesy zapalne i zmniejsza ból spowodowany fizycznym 

zmęczeniem.  

Zastosowana przed wysiłkiem chroni mięśnie przed efektami katabolicznego wysiłku, zapobiega 

wyczerpaniu substancji energetycznych, uszkodzeniu elementów struktur białkowych. BOBY STAR rozluźnia 

mięśnie, daje uczucie świeżości, a jej składniki uczestniczą aktywnie w odnowie biologicznej mięśni  

i stawów.  

Mięśnie potrzebują wypoczynku – daj im BOBY STAR. Stosuj przed i w czasie, lub po wysiłku, wmasowując  

w bolące miejsca. 
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C -500 STAR – KWAŚNY BODYGUARD 

Opinie na temat zażywania witaminy C są podzielone. Przeciwnicy suplementowania diety uważają, że 

dawki większe od zalecanych norm dziennego spożycia są „wyrzucaniem pieniędzy w błoto” lub wręcz 

szkodliwe dla nerek. Zdaniem laureata nagrody Nobla - Linusa Paulinga witamina C jest dla organizmu 

bezcenna. To skuteczny środek przeciw wielu chorobom od zwykłego przeziębienia po choroby nowotworowe. 

W okresie zimowo-wiosennym rośnie popyt na witaminę C. Lekarze zalecają zażywanie większych dawek witaminy C, by 

ustrzec się przed przeziębieniem i grypą. Wiele osób sięga po witaminę C odczuwając bóle reumatyczne lub tzw. łamanie w 

kościach, a nawet przy zwykłym zmęczeniu. Jedno jest pewne! Więcej witaminy C (poza dietą) potrzebują: nałogowcy 

(palacze, alkoholicy), diabetycy, osoby zażywające regularnie aspirynę, „mięsożercy” i wszyscy, którzy piją wodę ze 

skorodowanych rur. Potrzebują ją przede wszystkim mieszkańcy terenów skażonych ekologicznie. Witamina C chroni przed 

kadmem z rur wodociągowych i przed zatruciem gazami i pyłami uprzemysłowionych miast. 

Poziom witaminy C w organizmie jest zmienny. Silne emocje, podobnie jak atak serca mogą znacznie ten poziom obniżyć, 

W odróżnieniu od zwierząt, człowiek nie potrafi jej sam wytwarzać ani gromadzić zapasów. Dlatego w sytuacjach, gdy 

wzrasta zapotrzebowanie na witaminę C np.: podczas dużego wysiłku, uprawiania sportu lub choroby musimy ją po prostu 

dodatkowo zjadać w postaci suplementu. 

Naturalna czy syntetyczna? Witamina C znajduje się w warzywach i owocach, ale proces ich przetwarzania powoduje 

duże jej straty. Witamina C jest wrażliwa na światło, temperaturę i wilgoć w skutek, czego ulega rozkładowi. Obecnie 

produkuje się witaminę C do celów leczniczych z owoców dzikiej róży, które uznano za najlepiej przyswajalne jej źródło. W 

naturalnej witaminie C kwas askorbinowy występuje razem z substancjami towarzyszącymi (bioflawonoidy) o silnych 

właściwościach antyoksydacyjnych. W związku z czym jej działanie jest trwalsze i skuteczniejsze niż działanie czystego kwasu 

askorbinowego. 

Bioflawonoidy choć nie są witaminą, często nazywa się witaminą P. Jest to grupa substancji czynnych, które razem z 

kwasem askorbinowym wpływają pozytywnie na pracę serca, stan naczyń krwionośnych, działają przeciwzapalnie i 

przeciwalergicznie. Dzięki połączeniu naturalnej witaminy C z owoców dzikiej róży z czystym kwasem askorbinowym, możemy 

skuteczniej zwalczać wirusy, zapobiegać chorobom układu krążenia, zwyrodnieniom i chorobom reumatycznym, cukrzycy, a 

także nowotworom. 

Witamina C wskaźnikiem naszej urody. Niedostateczna ilość witaminy C wywołuje szereg oznak starzenia: 

zmarszczki, pochyłe plecy, kwiaty starości (plamy na skórze) i łatwość powstawania zasinień. Witaminy C potrzebuje kolagen, 

by dojrzewać i jest to jeden z najważniejszych dowodów, że zapotrzebowanie w starszym wieku na witaminę C wzrasta. 

Dzięki witaminie C naczynia krwionośne pozostają elastyczne i wolne od cholesterolu, stawy nie sztywnieją, a skóra nie 

wiotczeje. 

Zażywaj, więc witaminę C: 

 gdy prowadzisz aktywny tryb życia, uprawiasz 

sport; 

 w przeziębieniu i chorobach zakaźnych; 

 w cukrzycy; 

 w nadczynnościach tarczycy; 

 wrzodach układu pokarmowego; 

 przed i po zawale, w nadciśnieniu i miażdżycy 

 gdy palisz papierosy i pijesz alkohol; 

 w okresie intensywnego wzrostu; 

 w alergiach; 

 w sytuacjach stresowych; 

 by chronić swój organizm przed skutkami 

skażenia środowiska; 

 by opóźnić proces starzenia 

 w odchudzaniu 

 w profilaktyce schorzeń układu ruchu 

 w profilaktyce chorób nowotworowych 
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CARNOSINE STAR – NOWY POGROMCA STAROŚCI  

Nie możemy żyć wiecznie, ale czas życia dany nam przez naturę możemy spędzić radośnie i twórczo bez bólu, 

cierpienia i choroby. Starzenie to nie choroba – jest nią jedynie wtedy, gdy zachodzi zbyt szybko. CARNOSINE STAR 

pozwala nam wszystkim włączyć hamulec, a nawet wsteczny bieg by powiedzieć: Starzenie – nie, dziękuję.  

Można traktować starość jako nieodzowny atrybut życia i bezczynnie obserwować powolny rozkład ciała i umysłu. 

Ale można też powstrzymać niekorzystne zmiany i umykającą młodość. To wcale nie wymaga dużego wysiłku. Każdy, 

kto zdecyduje się wypowiedzieć wojnę starości i chorobie ma dziś sprzymierzeńca – CARNOSINE STAR – bezpieczną 

i skuteczną receptę na zdrowie i młodość.  

Nie wyczekuj, więc by stać się „starym wrakiem” w czasach, gdy nauka odkryła biologiczne sekrety starzenia się.  

Leżą one ukryte głęboko na poziomie molekularnym poszczególnych komórek. Każda z nich styka się codziennie z 

ogromną ilością związków chemicznych zwanych wolnymi rodnikami, których nadmiar wywołuje zmiany degeneracyjne 

narządów i zwiększa tempo starzenia się organizmu.  

„Molekularni terroryści”  

Wolne rodniki to przyczyna wszystkiego, co wiąże się ze starzeniem; pomarszczoną skórą, niedrożnością naczyń 

krwionośnych, zmętnieniem soczewki, zakłóceniem pracy narządów, degeneracją sieci neuronów, cukrzycą, 

Alzheimerem, nowotworami. Wolne rodniki to cząsteczki chemiczne (tlen i nie tylko), które utraciły jeden ze swoich 

elektronów krążących parami po orbicie atomów. Kradną, więc brakujący elektron (lub pozbywają się tego „nie do 

pary”) z najbliższej komórki. Miejscem ataku staje się warstwa ochronna komórki, chromosomy i geny. Szczególnie 

podatne na uszkodzenia są cząsteczki tłuszczów, które w dużych ilościach znajdują się w delikatnej strukturze błon 

komórkowych i we krwi. Tłuszcze jełczeją podobnie jak pozostawione w temperaturze pokojowej masło.  

Uszkodzeniu ulegają również białka. Około 50. roku życia 1/3 białek występujących w komórce może zmienić się 

pod wpływem wolnych rodników w bezwartościową masę. Uszkodzone geny hamują prawidłowy podział komórki i 

mogą zamienić ją w komórkę nowotworową.  

Komórka „choruje”, gdy ilość uszkodzeń osiągnie stan, od którego nie ma już odwrotu. Tak to ciągła, choć często w 

efekcie końcowym – daremna walka komórek o przetrwanie, staje się początkiem starzenia wraz ze wszystkimi jego 

następstwami.  

Odpowiedź na atak  

Na szczęście organizm nie poddaje się tak łatwo atakom wolnych rodników. Natura wyposażyła każdego z nas w 

system skutecznej obrony – antyoksydanty (lub inaczej przeciwutleniacze). Chemiczna budowa tych związków 

(witamin, hormonów, aminokwasów, minerałów i innych) pozwala skutecznie rozbroić groźne wolne rodniki. 

Poświęcając jeden ze swoich elektronów, zaspakajają „krwiożercze” ich potrzeby, zamieniając je w nieszkodliwe 

cząsteczki. Niektóre z nich, jak np. w CARNOSINE STAR mogą być bardzo skuteczne w walce ze starością i stanowią 

silny oręż w walce z chorobami, tak jak czynią to antybiotyki i szczepionki.  

W związku z postępującym skażeniem środowiska, w którym żyjemy nasz organizm walczy z wolnymi rodnikami 

pochodzącymi z pestycydów, promieniowania, spalin, smogu, leków chemicznych oraz substancjami obcymi, które 

występują w wysoce przetworzonych produktach spożywczych. Potrzebujemy, więc więcej antyoksydantów!!!  

Szczególny wpływ na stan zdrowia, długość i komfort życia ma to, co jemy.  

Pożywienie to nic innego jak zespół różnorodnych związków chemicznych (chemicznych tym antyoksydantów), 

które docierają do wnętrza komórek wpływają na ich funkcje i żywotność. Wzbogacenie diety CARNOSINE STAR może 

zamienić nasze komórki w fortece odporne na oblężenia i ataki wolnych rodników. Lekkomyślne podejście do diety i 

suplementacji naraża nas na przedwczesne starzenie, choroby, zmniejsza szanse na długie i zdrowe życie. 
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CARNOSINE STAR – POGROMCA STAROŚCI  

Większość zmian będących efektem starzenia się nie jest zaprogramowana przez naturę. Są one 

wynikiem naszego stylu życia, naszej ignorancji i …niewiedzy. Można je łagodzić, a nawet ich uniknąć 

(oczywiście w granicach wyznaczonych przez nasze geny) za pomocą diety i antyoksydacyjnych produktów 

uzupełniających nasze posiłki.  

CARNOSINE STAR – to suplement diety, który w walce z wolnymi rodnikami wykorzystuje wspólne 

działanie takich antyutleniaczy jak: karnozyna, kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA, EPA) oraz witaminę E.  

Karnozyna – dwupeptyd (białko składające się z dwóch aminokwasów). Stabilizuje błony komórkowe 

czyniąc je odpornymi na ataki wolnych rodników, tym samym chroni materiał genetyczny przed mutacjami. 

Zwiększa też ilość komórek zdolnych do kolejnych podziałów.  

Witamina E – jest silnym antyutleniaczem, który dobrze rozpuszcza się w tłuszczach. Jest jak system 

przeciwpożarowy, wyszukuje i gasi „pożary” wywołane przez wolne rodniki. Zapewnia młodość, wygładza 

zmarszczki, oczyszcza naczynia krwionośne, chroni oczy, jest witamina płodności i seksu. Silnie wspiera 

układ odporności i sprawia, że prawdopodobieństwo zachorowania na raka jest o połowę mniejsze. Przy 

arteriosklerozie zmniejsza ból i hamuje rozwój procesów zapalnych. Nie ma lepszego przepisu na zdrowie, 

dobre samopoczucie i sprawność niż witamina E, zwłaszcza, że w CARNOSINE STAR występuje w dawce 

wielokrotnie większej niż standardowe zalecane dawki.  

Kwasy tłuszczowe EPA, DHA. Tlen lubi tłuszcze sprawia, że jełczeją, także te w naszym organizmie. 

Utlenianie tłuszczów przez wolne rodniki niszczy komórki, negatywnie wpływa na geny, podnosi ryzyko 

zachorowania na raka. Jest przyczyną zapaleń, chorób autoimmunologicznych, uszkodzeń arterii jednym 

słowem postarza. Kwasy tłuszczowe: EPA, DHA – to dobre tłuszcze, które sprawiają, że krew jest płynna i 

swobodnie krąży w naczyniach, a ilość szkodliwego cholesterolu LDL i trójglicerydów pozostaje w granicach 

normy. Kwasy tłuszczowe EPA, DHA zapobiegają procesom zapalnym, którym przypisuje się blokowanie 

tętnic. Przeciwdziałają skutecznie tworzeniu się zmian zwyrodnieniowych i rozwojowi nowotworów.  

Celem stosowania CARNOSINE STAR jako suplementu diety jest wydłużenie czasu dobrego 

funkcjonowania naszego ciała, w którym umysł pozostanie jasny a ciało sprawne.  

Zapamiętaj: tempo starzenia się w dużym stopniu zależy od sprawnego systemu antyoksydacyjnego, 

który skutecznie uniemożliwia terrorystyczne ataki wolnych rodników na komórki, które starzeją się i chorują 

pierwsze.  

Dwie kapsułki dziennie jako dodatek do jedzenia pozwoli uniknąć nam wielu problemów zdrowotnych 

oraz uzupełnia leczenie konwencjonalne (prowadzone przez lekarza), gdy chorujemy na:  

 cukrzycę  

 chorobę wrzodową  

 schorzenia wątroby  

 zmiany zwyrodnieniowe i zapalne 

narządów ruchu (miopatia)  

 mamy problemy ze wzrokiem (zaćma)  

 nadciśnienie  

 miażdżycę naczyń (serca, mózgu, 

kończyn)  

 zbyt szybko starzejemy się.  

STARZENIE SIĘ? – NIE DZIĘKUJĘ!!! 
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CARTILAGE STAR – TWOJE NOWE STAWY  

Kłopoty z układem mięśniowo-szkieletowym to dla wielu z nas codzienność. Bóle w krzyżu, strzykanie w 

kościach czy obolałe mięśnie to problemy, od których się nie umiera, ale gdy się pojawią potrafią nieźle 

utrudnić nam życie a nawet nas unieruchomić na jakiś czas.  

Ruch dla naszego zdrowia jest ważny, bo wydłuża nam życie, wzmacnia odporność, uspokaja, poprawia 

krążenie krwi i wzmacnia kości.  

By swobodnie chodzić, siadać, schylać się i brać do ręki różne przedmioty, nasze stawy muszą być 

sprawne i elastyczne.  

W wyniku zbyt dużych obciążeń, procesów chorobowych i złej diety stawy mogą ulec zniszczeniu, a 

wówczas każdy ruch powoduje dotkliwy ból.  

Zmiany zwyrodnieniowe ciężko kontrolować, bo chrząstka stawowa chroniąca kości przed zderzeniem nie 

jest unerwiona. Zmiany te mogą rozwijać się we wszystkich stawach, najczęściej dotyczą stawów 

biodrowych, kolanowych stawów kręgosłupa i stawów palców.  

Dobra kondycja naszych „ruchomych zawiasów” zależy w znacznym stopniu od aktywności fizycznej i 

dobrze zbilansowanej diety. Pożywienie powinno dostarczać organizmowi wszystkich składników 

odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania aparatu ruchu i jego regeneracji, a w razie zwiększonego 

zapotrzebowania musi być wspomagane suplementami.  

CARTILAGE STAR - to prawdziwa pomoc dla twoich chorych stawów  

CARTILAGE STAR działa w trzech kierunkach:  

 Buduje zdrowe chrząstki, stawy, wiązadła i ścięgna oraz zapewnia prawidłową konsystencję i 

lepkość mazi stawowej  

 Chroni stawy przed uszkodzeniem, które mogą wywołać: nadwaga, wysiłek i procesy zapalne w 

obrębie stawów  

 Nasila naturalne procesy naprawcze i hamuje zmiany zwyrodnieniowe stawów. Znosi bóle stawów i 

tkliwość uciskową okalających tkanek zwiększając zakres ruchomości chorego stawu.  

CARTILAGE STAR jest produktem, który można bezpiecznie stosować z każdym leczeniem (również ze 

środkami przeciwbólowymi) oraz w trakcie rehabilitacji, której celem jest uruchomienie stawów.  

CARTILAGE STAR można polecać profilaktycznie osobom aktywnym fizycznie (sport, wysiłek) i osobom po 

50 roku życia, oraz wspomagać leczenie konwencjonalne w przypadkach:  

 reumatyzmu,  

 artretyzmu,  

 choroby zwyrodnieniowej stawów,  

 osteoporozy,  

 w przypadku urazów, złamań , 

przeciążeń,  

 w chorobach metabolicznych (cukrzyca).  

Okres suplementacji, przez co najmniej 8 tygodni (2 x 15 ml. dziennie) daje wyraźną poprawę w 

funkcjonowaniu układu ruchu. Okres ten można wydłużyć. 
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CELL GUARD  

Medycyna potrafi leczyć i ratować nam życie, ale wciąż istnieją choroby, które lekarzy i uczonych 

doprowadzają do rozpaczy. Ich przyczyną jest skażone środowisko pełne toksyn, substancji rakotwórczych i 

niestabilnych drobin tlenu nazywanych wolnymi rodnikami.  

Wolne rodniki pochodzą ze spalin samochodowych, promieni słonecznych i chlorowania wody. Produkuje 

je przemysł, a także nasze komórki zamieniając tłuszcz na energię.  

Wolne rodniki niszczą zdrowe komórki ciała w procesie zwanym oksydacją. Takie samo zjawisko 

zachodzi podczas rdzewienia żelaza i stali. Nasz organizm w obronie przed nimi wytwarza przeciwutleniacze, 

ale z upływem czasu, na skutek stresu i sposobu odżywiania ich poziom w organizmie znacznie spada.  

Niska bariera antyoksydacyjna powoduje obniżenie odporności odczuwanej jako utratę energii, 

zmęczenie oraz bóle towarzyszące zapaleniom stawów i chorobom układu sercowo – naczyniowego. 

Wzrasta podatność organizmu na infekcje i choroby nowotworowe.  

Do najsilniejszych antyutleniaczy poza witaminami: A (β-karoten), E i C, zaliczmy tzw. polifenole – 

witaminy nowej generacji (grupę związków aktywnych występujących tylko w roślinach). W relacjach z 

wolnymi rodnikami wykazują działanie podobne, a nawet silniejsze niż wymienione witaminy. Ponadto 

odpierają ataki bakterii, potrafią wybiórczo niszczyć komórki nowotworowe blokując enzymy odpowiedzialne 

za powstawanie nowotworów złośliwych i występowanie przerzutów.  

Nazywamy je nawet szczepionkami przeciwko nowotworom, chorobom serca i przedwczesnemu 

starzeniu. Suplementy z polifenolami stosuje się dziś powszechnie we wspomaganiu leczenia tzw. chorób 

cywilizacyjnych: miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy, chorobach żył i innych. Należy do nich także CELL 

GUARD.  

W warunkach ogólnego skażenia środowiska zwykła dieta nie wystarcza by być zdrowym. Powinna być 

wzbogacona dodatkiem CELL GUARD, którego 1 tabletka zawiera naturalne witaminy i komplet 

antyutleniaczy pochodzenia roślinnego. Specjalnie opatentowany fitosomatyczny system przenoszenia 

powoduje, że mikrokapsułki z bezcenną dla zdrowia zawartością są z łatwością absorbowane w dietach.  

CELL GUARD to obecnie jedno z najlepszych źródeł przeciwutleniaczy szybko tłumiących wolne rodniki. 

Jeśli dbasz o dobre zdrowie i formę, chcesz młodo wyglądać i nie chorować, zażywaj CELL GUARD 

regularnie. On pomoże Ci także w walce z nadciśnieniem, miażdżycą, chorobami żył, w problemach 

reumatycznych i w cukrzycy. Odczujesz przypływ witalnej energii, pozbędziesz się zmęczenia, a Twój system 

obronny z łatwością obroni Cię przed infekcjami i chorobami nowotworowymi. 
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CELL STAR KONTRA CELLULIT  

Paskudztwo zwane „pomarańczową skórką” psuje wygląd i nastrój kobietom w różnym wieku. Szpecące 

grudki i nierówności na udach, biodrach, pośladkach i przedramionach to cellulit – współczesna zmora pań.  

Przyczyn powstawania tych tłuszczowo-wodnych poduszeczek jest wiele, m.in. nieprawidłowe 

mikrokrażenie podskórne, słabość włókien kolagenowych w skórze, dieta obfita w węglowodany i tłuszcze, 

stres, burze hormonalne i mało ruchu. We wczesnym stadium, cellulit jest widoczny dopiero po ściśnięciu 

fałdu skóry. Cellulit zaawansowany widoczny jest gołym okiem, stanowi defekt kosmetyczny, który trudno 

ukryć.  

Cellulit wodny – pojawia się u pań w różnym wieku, w pierwszej fazie cyklu, gdy organizm zatrzymuje 

wodę i tłuszcze przed owulacją. Kobiety czują się wówczas obrzmiałe i nasiąknięte woda jak gąbka. Przy 

ucisku powierzchnia skóry będzie pofałdowana, napięta i lśniąca.  

Cellulit tłuszczowy – pojawia się w okresie, gdy cykl miesiączkowy jest mniej wydajny. Po 

uszczypnięciu ciała pokazuje się typowa „skórka pomarańczowa”, a uciskowi często towarzyszy ból 

spowodowany podrażnieniem zakończeń nerwowych. Wzrasta skłonność do zasinień i odczuwania chłodu w 

miejscach objętych cellulitem.  

Walka z „pomarańczową skórką” to nie lada wyzwanie. By latem zabłysnąć skórą jak jedwab, działania 

musisz podjąć wiele miesięcy wcześniej. Skórze zmaltretowanej cellulitem pomoże aktywność fizyczna, 

zmiana diety, masaże i szczotkowanie skóry.  

W uzyskaniu długotrwałego rezultatu twoich działań pomoże ci preparat CELL STAR:  

 pobudzi przepływ limfy, który ułatwi 

organizmowi usuwanie niepotrzebnych 

produktów przemiany materii, 

szkodliwych substancji oraz nadmiernych 

ilości wody i tłuszczu;  

 przyśpieszy przemianę materii, by 

napęczniałe komórki tłuszczowe zaczęły 

pozbywać się zapasów;  

 poprawi mikrokrążenie skórne, zwiększy 

transport substancji odżywczych i tlenu  

 właściwości antyoksydacyjne CELL 

STAR ograniczają odkładanie substancji 

w komórkach tłuszczowych, czuwają nad 

czystością naczyń regulując poziom 

lipidów w organizmie  

 

Twoja skóra może znów być sprężysta i gładka. 
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CHITOSAN  

CHITOSAN to naturalna substancja balastowa złożona z włókien chitynowych, czyli błonnik z „owoców 

morza” (krabów i ostryg). CHITOSAN to szansa na piękną sylwetkę bez wyrzeczeń i diety, który utworzy z 

tobą niespotykany duet: ty zjadasz tłuszcze, a CHITOSAN je usuwa.  

Dzięki niezwykłym właściwościom pęcznienia i pochłaniania stanowi skuteczną pułapkę dla cząsteczek 

jedzenia, metali ciężkich, pestycydów, barwników, chorobotwórczych drobnoustrojów i żółci. Przyciąga je do 

siebie tak jak magnez opiłki żelaza tworząc trwałe „odpady” przeznaczone do wydalenia.  

CHITOSAN to „wyjście awaryjne” dla osób z dużym apetytem i słabą wolą, którzy chcą kontrolować 

swoją wagę lub podjęły decyzję o pozbyciu się nadwagi. Zalecany jest osobom otyłym z podwyższonym 

cholesterolem, nadciśnieniem o małej sprawności ruchowej, u których tusza stanowi duże ryzyko utraty 

zdrowia.  

Z CHITOSANEM możesz, zatem bezpiecznie się odchudzać, nawet wtedy, gdy chorujesz na chorobę 

wrzodową (wiąże nadmiar kwasu solnego). Zażywając CHITOSAN przed jedzeniem, przynajmniej 20 – 30 

min. i popijając obficie płynem, by napęczniały w żołądku, będziesz teraz kontrolować swój apetyt i 

kaloryczność spożywanego posiłku.  

Gdy masz ochotę troszkę pogrzeszyć imieninowym ciastem, szaleć w fast foodach lub zjeść golonkę z 

piwem, zabierz ze sobą CHITOSAN, a unikniesz kulinarnych pułapek i utrzymasz wagę.  

CHITOSAN możesz też zażywać w celach leczniczych, by uregulować poziom trójglicerydów i oczyścić 

naczynia krwionośne ze złogów cholesterolu.  

Ponadto CHITOSAN jako błonnik chłonący:  

 Poprawia perystaltykę jelit  

 Oczyszcza kosmki jelitowe  

 Wiąże środowiskowe toksyny  

 Zmniejsza ryzyko infekcji pokarmowych  

 Wspomaga leczenie łuszczycy i trądziku  

 Przeciwdziała dysbakteriozie  

 Zalecany w patologii układu sercowo-

naczyniowego, w nadciśnieniu i 

miażdżycy w kuracjach 8-tygodniowych.  

Zmielonego CHITOSANU w połączeniu z EFFECTIVE STAR możesz używać jak żelu i nakładać na 

chorą skórę (rany) lub skórę objętą trądzikiem w formie kojącej i leczniczej maseczki. Skóra oczyszcza się, a 

rany szybciej się goją nie pozostawiając blizn.  

Pamiętaj jednak, by nie zażywać razem z CHITOSANEM (w tym samym czasie w ciągu dnia) leków lub 

witamin; zażywaj je o innych porach.  

Uzupełniaj swoją dietę dodatkową porcją witamin i minerałów, gdy bierzesz CHITOSAN 3 x dziennie. 

Polecamy MULTI STAR.  

Uwaga: CHITOSANU nie mogą zażywać osoby uczulone na ryby i owoce morza. 
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CHLAMYNYL STAR – NA CHLAMYDIE, BORELIOZĘ I GRONKOWCA 

Być może sądzisz, że pasożyty są reliktem zamierzchłych czasów, gdy poziom higieny i 

warunki sanitarne w jakich żyli ludzie sprzyjały zakażeniom. Nic bardziej błędnego! 

Przebiegłość i powszechność występowania pasożytów stanowi obecnie problem zdrowotny 

ludzi wielu krajów świata. 

Pasożytnictwo można nazwać wymuszoną formą współżycia gatunków. Wymuszoną, ponieważ dla 

żywiciela pasożyta taka forma koegzystencji przynosi zawsze mniejsze lub większe szkody. Pasożyt jest 

„istotą”, która w praktyce przez dłuższy czas nie potrafi istnieć samodzielnie. Nic zatem dziwnego, że w jego 

własnym interesie leży, aby żywiciela utrzymywać przy życiu jak najdłużej, a nie zabijać. Pasożyty człowieka 

należą do różnych gatunków, a ich wpływ chorobotwórczy zależy od stopnia ich przystosowania. Z 

niektórymi organizmami nasz ustrój zżył się do tego stopnia, że wykazuje daleko posuniętą tolerancję np. 

wobec bakterii żyjących w jelitach. W stosunku do innych pokojowa egzystencja jest niemożliwa, gdyż nie 

tylko ich liczba ale również produkty przemiany materii pasożyta mogą wywoływać toksyczny wpływ na 

organizm żywiciela. Do form pasożytujących poza typowymi parazytami (glista, tasiemiec, lamblia, owsik) 

należą również bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby. Ich niewielkie rozmiary oraz niespecyficzne objawy 

towarzyszące infekcji sprawiają, że często nie są rozpoznawane. 

JAK SIĘ POZBYĆ NIEPROSZONYCH GOŚCI?  

Wydawać by się mogło, że odparcie ataku ogromnej ilości otaczających nas gatunków (chętnych do 

życia naszym kosztem) graniczy z cudem. Chociaż ryzyko zakażenia jest bardzo wysokie, człowiek wobec 

pasożytów nie pozostaje bezbronny. Do dyspozycji posiada bowiem skuteczne środki obrony: przestrzeganie 

zasad higieny i zdrowego odżywiania, sprawny układ odporności oraz siłę tkwiącą w naturze, jej ziołach i 

roślinach jadalnych. 

Medycyna klasyczna w leczeniu chlamydiozy, boreliozy, zakażeń gronkowcowych i innych infekcji 

bakteryjnych ze zmiennym sukcesem stosuje antybiotyki. Medycyna naturalna do walki z nimi używa 

środków naturalnych o długiej tradycji stosowania. 

CHLAMYNYL STAR –to wyjątkowo skuteczna formuła, która eliminuje pasożyty, ogranicza ich 

wzrost i namnażanie, wspomaga prawidłowe działanie jelit i podnosi sprawność układu odporności. 

 Składniki aktywne CHLAMYNYL STAR to antywirusowa i antybakteryjna tarcza wspomagająca 

procesy oczyszczania organizmu, ukierunkowana w pierwszej kolejności na zmniejszenie liczby 

szkodliwych mikroorganizmów.  

 Zawarte w preparacie substancje są skuteczne przede wszystkim w przypadku występowania 

różnych form chlamydii i zakażeń spowodowanych ukąszeniem kleszcza (borelia).  

 Składniki aktywne wspomagają walkę organizmu z infekcjami wywołanymi przez: gronkowce, 

paciorkowce, różne gatunki bakterii jelitowych ( Salmonella, Campylobacter, Helicobacter pylori) 

pleśnie, grzyby (Candida), przywry (Schistosoma) oraz inne drobnoustroje oporne na działanie 

antybiotyków.  
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 Zawarte w produkcie ekstrakty z roślin i enzymy trawienne z papai przynoszą ulgę przy biegunce, 

nudnościach, wzdęciach. 

 CHLAMYNYL STAR aktywuje do działania układ odporności - naszego największego 

sprzymierzeńca w walce z pasożytami. 

NIE DAJ SIĘ PASOŻYTOM – ZYSKAJ PRZEWAGĘ 

CHLAMYDIE – to bakterie, którymi można się zarazić poprzez kontakty seksualne, wspólną kąpiel w 

basenie i kąpielisku lub drogą kropelkową. Wywołują min.: stany zapalne dróg moczowo-płciowych 

(bezpłodność), infekcje dróg oddechowych, mogą sprzyjać rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych i być 

przyczyną zawału. Często konsekwencjami nieleczonego zakażenia są zapalenia około wątrobowe lub 

zapalenia stawów, których objawy przypominają RZS. 

BORELIA – to wielonarządowa choroba zakaźna wywołana przez krętki przenoszone na człowieka przez 

kleszcze. Bakterie usadawiają się w tkance łącznej: skórze, ścięgnach, ścianach naczyń krwionośnych 

(mózgowych), mięśniach, w tkance nerwowej (komórki glejowe), w gałce oka. 

GRONKOWIEC –należy do gatunków bakterii, opornych na działanie antybiotyków . Wywołuje 

zakażenia ropne skóry, tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich, zakażenia układowe (zapalenie płuc, 

wsierdzia, opon mózgowych) zakażenia lub zatrucia związane z produkcją toksyn (posocznica). 
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CHLORELLA STAR – SUPER ALGA  
Chlorella to mikroskopijnej wielkości jednokomórkowa alga, która od 2,5 mld lat (czyli od czasów ery 

prekambryjskiej) w niezmienionej postaci zamieszkuje śródlądowe, słodkie wody naszej planety. Ciemnozielona 

barwa algi związana jest z obecnością barwnika roślinnego: chlorofilu, którego chlorella jest najbogatszym 

źródłem.  

Od wielu wieków w kulturze Japonii chlorella zajmuje wyjątkowe miejsce wśród produktów zdrowej żywności i 

popularnością swoją przewyższa spożycie czosnku czy żeń-szenia. Stanowi niskokaloryczne uzupełnienie diety, 

diet odchudzających i wegetariańskich. Można więc bezpiecznie się odchudzać z chlorellą, bez obawy zapadnięcia 

na anemię lub inne stany niedoborowe.  

Poza zdumiewającą ilością składników odżywczych takich jak: witaminy, MINERAŁY, aminokwasy chlorella posiada 

substancje czynne, które odpowiadają za wzmocnienie systemu immunologicznego, poprawę pamięci i koncentracji 

oraz eliminują toksyny z organizmu.  

Jest niezwykle pomocna w schorzeniach chronicznych: reumatyzmie, artretyzmie, cukrzycy, zaburzeniach 

ciśnienia, trawienia i wchłaniania jak również w infekcjach wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych.  

RAPORT W SRAWIE CHLORELLI  

O tym, że chlorella wspiera dobre zdrowie dziś nikogo nie trzeba przekonywać. Jako suplement codziennej 

diety pomaga w utrzymaniu zdrowia na wiele sposobów.  

Odmładza organizm  

Chlorellę nazwano „mistrzynią przetrwania”. Dzięki mechanizmom naprawy własnego DNA, przetrwała przez 

stulecia w niezmienionej postaci. Naukowcy odkryli, że ma ona również zdolność naprawy i regeneracji 

uszkodzonych tkanek i DNA ludzkiego organizmu. Stymuluje tworzenie się i prawidłowy podział nowych, 

zdrowych komórek.  

Biologicznie czynne substancje o charakterze antyoksydantów chronią komórki przed niszczącym działaniem 

wolnych rodników powodujących przedwczesne starzenie organizmu oraz zapobiegają powstawaniu chorób 

cywilizacyjnych wynikających ze skutków życia w skażonym środowisku.  

Oczyszcza organizm  

Główną przyczyną wielu przewlekłych chorób są zanieczyszczenia i toksyny środowiska, (metale ciężkie, 

organiczne środki czyszczące, środki owadobójcze, nawozy, leki, konserwanty żywności).  

Błona komórkowa chlorelli zbudowana jest z mikrowłókien celulozowych, zawierających sporopollein, 

składnik, który nierozerwalnie wiąże substancje szkodliwe i usuwa je z organizmu.  

Chlorella zapobiega też wtórnym zatruciom ustroju. Uszczelniając ścianki jelit zapobiega przenikaniu 

toksycznych składników stolca do krwioobiegu. Szczególnie dużo toksyn uwalnia się podczas postu, głodówek, 

intensywnego odchudzania czy wizyty w saunie. Chlorella, absorbując toksyny, zapobiega przeciążeniom wątroby, 

nerek, tkanki łącznej (więzadeł i stawów).  

Reguluje pracę jelit  

Kluczowym punktem naszego zdrowia są zdrowe, prawidłowo funkcjonujące jelita, nazywane „alchemicznym 

kotłem”. Chlorella stosowana jako uzupełnienie ubogiej w błonnik diety, przywraca prawidłowy transport 
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pożywienia w jelitach, regeneruje stan śluzówek i sprzyja przyjaznym człowiekowi bakteriom jelitowym układu 

pokarmowego. Przynosi ulgę w chronicznych zaparciach, hemoroidach, wzdęciach i biegunkach.  

Buduje odporność  

W przeciwieństwie do obecnie stosowanych leków alopatycznych, których najczęstszym zadaniem jest 

niszczenie patogenów w organizmie, chlorella współpracuje z układem immunologicznym w utrzymaniu 

równowagi zdrowia. Obniżona odporność może być skutkiem wielu czynników: stresu, diety, leków, 

antybiotyków, skażenia środowiska. Słaby układ odporności przestaje nas chronić, pojawia się: zmęczenie, 

nerwowość, wzrasta podatność na infekcje, rozwijają się choroby cywilizacyjne (alergie, nowotwory). Zawarty w 

chlorelli chlorellin (faktor wzrostu) działa jak naturalny antybiotyk, który, w przeciwieństwie do „aptecznych” 

antybiotyków, zwalcza tylko bakterie chorobowe, chroniąc przyjazną florą naszych jelit.  

Chlorella sprawia, że najbardziej przyjazne naszym jelitom bakterie, lactobacillus mnożą się czterokrotnie 

szybciej. Plagą naszych czasów są grzybice rozwijające się w następstwie stosowania leków, nieuzasadnionego 

stosowania antybiotyków (np. w chorobach wirusowych), diety.  

Niezwykle trudno walczyć z candida albicans, gdy ten zagości w naszym organizmie, gdyż nie działają na 

niego leki chemiczne i antybiotyki.  

Skutecznym wsparciem w leczeniu odpornych grzybic jest chlorella, która przywraca równowagę biologiczną 

w jelitach i wspiera mechanizmy obronne zwalczające uporczywe infekcje.  

Chlorella, spośród wszystkich poznanych przez botanikę roślin, jest najbogatszym źródłem chlorofilu, który 

skutecznie wspomaga leczenie infekcji wywołanych przez bakterie, wirusy i grzyby. Dotlenia jelita, działa 

bakterio- i grzybobójczo ograniczając wzrost patogenów i rozwój zakażeń.  

Poprawia kondycję psychiczną i fizyczną organizmu  

Przyjmując chlorellę szybko zauważymy jak wzrasta nasza witalność, sprawność i zdolności intelektualne. W 

chlorelli kompozycja synergicznie (wspólnie) działających składników odżywczych i substancji leczniczych 

skutkuje zwiększeniem energii życiowej i motywacją do działania. Witaminy: karotenoidy (prekursor wit. A), E, C, 

witaminy z grupy B, kwas foliowy, B12 (ilość większa niż w wątrobie wołowej); minerały: żelazo, potas, magnez, 

cynk, wapń, mangan, selen oraz aminokwasy (ok. 20), sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu wewnętrznych 

organów (chlorella sprzyja produkcji krwinek czerwonych) usprawniają metabolizm, ciało pozostaje młode, umysł 

sprawny, a jesień życia upływa bez cierpienia i chorób.  

Dawkowanie:  

Chlorellę jako suplement można bezpiecznie stosować razem z lekarstwem lub osobno od wieku dziecięcego 

do późnej starości.  

Przeciętne dawkowanie to 2 – 3g dziennie (10 – 15 tabletek) w 2 lub 3 dawkach. Wielkość dawkowania jak i 

czas kuracji jest kwestią indywidualną.  

Okres suplementacji powinien trwać 3 miesiące, a kurację należy przeprowadzać raz w roku, stosując dietę 

bogatą w błonnik. 
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CHLOROPHYLL GRAJ W ZIELONE…  

Zieloną barwę rośliny zawdzięczają obecnością w komórkach grupy barwników – chlorofilów. Określa się 

je mianem „krwi roślin”, z powodu ich dużego podobieństwa do budowy i funkcji ludzkiej hemoglobiny.  

Hemoglobina (czerwony barwnik krwi) przenosi w organizmie tlen, u roślin tę samą rolę pełni chlorofil. 

W cząsteczce hemoglobiny, niebiałkowym składnikiem jest żelazo (Fe+2), w cząsteczce chlorofilu miejsce 

żelaza zajmuje magnez (Mg+2). Dzięki zielonym barwnikom (chlorofil a i chlorofil b), rośliny mogą 

pochłaniać kwanty światła i ich energię zamieniać na energię biologicznie użyteczną, a także tworzyć 

substancje organiczne.  

Zastosowanie chlorofilu:  

W przemyśle kosmetycznym chlorofil jako barwnik znalazł zastosowanie w produkcji kremów, 

dezodorantów, mydeł, perfum.  

Przemysł spożywczy używa chlorofilu jako barwnika do soków i ketchupu.  

Jako suplement diety – Chlorophyll – chlorofil posiada właściwości prozdrowotne dla człowieka (postać 

kapsuły: zawiera 60 mg chlorofilu w oleju sojowym).  

CHLOROPHYLL:  

 sprzyja produkcji krwinek czerwonych 

(poprawia obraz krwi)  

 zapewnia optymalne dotlenianie 

organizmu; w komórkach zaopatrzonych 

w tlen i składniki odżywcze metabolizm 

przebiega sprawniej skutkując 

zwiększeniem życiowej energii; sprawny 

krwioobieg to dobry stan naczyń i silne 

serce.  

 chlorofil wspiera funkcje układu 

odporności; jako silny antyseptyk niszczy 

zjadliwe dla ustroju bakterie, grzyby,  

i wirusy będące przyczyna rozwijających 

się infekcji i stanów zapalnych.  

 działanie dezynfekujące korzystnie 

wpływa na stan skóry (wrzody, trądzik) 

oraz stan śluzówek (układu 

pokarmowego, rozrodczego, noso-

gardzieli);  

 w układzie pokarmowym chlorofil 

ogranicza procesy fermentacji w jelitach 

oraz likwiduje nieprzyjemny gnilny 

zapach; w przypadku urazów, zranień 

zranień i zabiegów pooperacyjnych  

(w ginekologii) pod wpływem działania 

chlorofilu sprawniej przebiega proces 

gojenia i regeneracji tkanek.  

 chlorofil ogranicza przebieg ostrych  

i chronicznych procesów zapalnych  

 w obrębie narządów i śluzówek.  

Najnowsze badania naukowe dowodzą, że przyjmowanie chlorofilu jako suplementu może okazać się 

skutecznym sposobem zmniejszającym ryzyko powstawania nowotworów (w tym raka wątroby) wywołanych 
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substancjami rakotwórczymi i aflatoksycznymi pleśni (orzeszki ziemne, orzechy, zboża). Jest to efekt 

aktywnego działania pochodnej chlorofilu – chlorofiliny. 
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CHLOROPHILL MINT STAR – ODTRUWANIE I REGENERACJA 

W czasach w jakich żyjemy ryzyko kontaktu z substancjami toksycznymi jest znacznie większe niż 

kilkadziesiąt lat temu, dlatego detoksykacja organizmu jest działaniem niezbędnym dla zachowania zdrowia. 

W medycynie naturalnej w tym celu wykorzystuje się właściwości odtruwające zielonych barwników: 

chlorofilu i jego pochodnej chlorofiliny. Substancje te zmniejszają ryzyko uszkodzeń wywoływanych przez 

wolne rodniki, chemiczne czynniki rakotwórcze oraz szkodliwe promieniowanie. Zmniejszają również ich 

absorpcję z przewodu pokarmowego i zapobiegają kumulacji substancji toksycznych w tkankach. 

Chlorofil jest zielonym barwnikiem występującym w komórkach roślin, w których zachodzi proces 

fotosyntezy. Bierze udział w procesach biochemicznych zamieniających energię słoneczną w energię 

chemiczną (synteza cukrów, białek). Swoją budową chlorofil przypomina barwnik ludzkiej krwi, stąd 

wysunięto wniosek, ze w organizmie człowieka może pełnić rolę podobna do hemoglobiny. Pochodną 

chlorofilu jest chlorofilina, mieszanina soli sodowo-miedzianowych, która w odróżnieniu do chlorofilu 

rozpuszczalnego w tłuszczach, bez trudu rozpuszcza się w wodzie i z łatwością przenika wraz ze 

strumieniem krwi do komórek W cząsteczce chlorofiliny atom Mg zastępuje atom Cu. Miedź podobnie jak 

żelazo jest nośnikiem tlenu, dlatego przyjmowanie chlorofiliny może zwiększać dotlenienie organizmu. 

Chlorofilina odgrywa ważna rolę w detoksykacji organizmu. W odczuwalny sposób zmienia woń moczu i 

stolca, usuwa przykry zapach fermentacji w jelitach. Jako jeden z najsilniejszych antyoksydantów jest w 

stanie łączyć się z chemikaliami i zmniejszać ich szkodliwe działanie.  

CHLOROPHYLL MINT STAR (kompleks chlorofiliny 3mg) w postaci tabletek do ssania o smaku 

mięty posiada właściwości prozdrowotne dla człowieka: 

 sprzyja produkcji krwinek czerwonych 

(poprawia obraz krwi) 

 zapewnia optymalne dotlenianie 

organizmu; w komórkach zaopatrzonych 

w tlen i składniki odżywcze metabolizm 

przebiega sprawniej, skutkując 

zwiększeniem życiowej energii;  

 chlorofil wspiera funkcje układu 

odporności; jako silny antyseptyk niszczy 

zjadliwe dla ustroju bakterie, grzyby, i 

wirusy będące przyczyna rozwijających 

się infekcji i stanów zapalnych. 

 działanie dezynfekujące korzystnie 

wpływa na stan skóry (wrzody, trądzik) 

oraz stan śluzówek (układu 

pokarmowego, rozrodczego, noso-

gardzieli);  

w układzie pokarmowym chlorofil 

ogranicza procesy fermentacji w jelitach 

oraz likwiduje nieprzyjemny gnilny 

zapach;  

 w przypadku urazów, zranień i zabiegów 

pooperacyjnych (w ginekologii) pod 

wpływem działania chlorofilu sprawniej 

przebiega proces gojenia i regeneracji 

tkanek. 

 Chlorofil ogranicza przebieg ostrych i 

chronicznych procesów zapalnych  

w obrębie narządów i śluzówek, działa 

przeciwobrzękowo. 

Zalecana suplementacja: w ciagu dnia ssać 2 -6 tabletek. 
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COLOSTRUM STAR – PIERWSZY DAR MATKI 

Natura chroni nowo narodzone dzieci w szczególny sposób. W pierwszych chwilach po narodzeniu dziecko otrzymuje od 

matki niezwykły dar odporności – colostrum.  

Kiedy ssaki rodzą swoje potomstwo dostarczają im pokarmu, który podtrzymuje życie. Pierwszym i najważniejszym 

pokarmem jest colostrum - koktajl niepowtarzalnych składników odżywczych, energetycznych, czynników programujących 

odporność, wzrostowych, regenerujących. Colostrum nazywane popularnie siarą produkują gruczoły mleczne samic w okresie 

okołoporodowym. Po kilku dniach od momentu porodu zmienia się skład siary i staje się ona „zwykłym” mlekiem potomstwa.  

Pokarm ssaków odznacza się tzw. swoistością gatunkową. Oznacza to, że dla potomstwa należącego do danego gatunku 

ważna jest zawartość określonych składników w mleku, ponieważ odpowiada ono możliwościom trawienia i przyswajania 

przez oseska. Stąd wzięło się powiedzenie: „nie po to kobieta urodziła dziecko, żeby wykarmiła je krowa”. Reguła ta nie 

dotyczy siary, ponieważ pomiędzy siarą ludzka i bydlęcą nie istnieje odmienność gatunkowa. Na podstawie badań 

dowiedziono, że substancje odpornościowe i enzymy o właściwościach antybiotycznych znajdujące się w ludzkim organizmie, 

mogą być w dużej części zastąpione przez czynniki zawarte w krowim colostrum. Dlatego może być używane zamiennie przez 

wszystkie inne ssaki łącznie z ludźmi i to niezależnie od wieku. 

Właściwości siary 

Ze względu na swój skład colostrum (siara) jest doskonałym preparatem do ochrony i leczenia błon śluzowych wszystkich 

układów: oddechowego, pokarmowego, moczowego, śluzówek narządu wzroku. Z punktu widzenia profilaktyki ma to 

doniosłe znaczenie, ponieważ ok. 80% infekcji rozpoczyna swój marsz w głąb ciała atakując w pierwszej kolejności bariery 

obronne - błony śluzowe. 

Dlatego trudno jest znaleźć drugą, taką substancję jak siara, który spełniałaby oczekiwania tak zróżnicowanej grupy ludzi 

w odniesieniu do nękających ich problemów zdrowotnych. 

U podstaw większości chorób leżą zaburzenia w funkcji układu odporności. Niska odporność skutkuje częstymi infekcjami 

(wirusowymi, bakteryjnymi, grzybiczymi, pasożytniczymi). Oprócz infekcji, stan układu obronnego ma ogromne znaczenie w 

pojawianiu się chorób serca, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego, alergii i chorób autoagresyjnych. Colostrum można 

traktować jako wysoce efektywną odżywkę lub immunomodulator, który w wielu stanach znajduje zastosowanie. Działanie 

COLOSTRUM STAR jest bezpieczne, ponieważ polega na rekonstrukcji układu obronnego tzn. na dostarczeniu do 

organizmu gotowych do obrony przeciwciał i komórek obronnych. To tak, jakbyśmy kupowali sobie usługi obcego wojska w 

celu obrony własnego terytorium. Czynniki odpornościowe zawarte w colostrum wspomagają walkę z chorobami, a 

towarzyszące im czynniki wzrostu pomagają naprawiać, a nawet całkowicie usuwać szkody wyrządzone przez procesy 

starzenia się organizmu, stres, kontuzje. 

Wskazania Colostrum Star: 

 profilaktyka i leczenie zakażeń nawracających, 

związanych z czasowym lub przewlekłym 

niedoborem odporności (częste infekcje 

bakteryjne i wirusowe: nosa, zatok, gardła, 

oskrzeli, choroby płuc, egzemy i inne choroby 

skóry) 

 zwiększenie skuteczności działania antybiotyków 

 wspomaganie odporności u osób z chorobą 

nowotworową w przebiegu chemioterapii i 

radioterapii  

 profilaktyka zabiegów operacyjnych i zakażeń 

szpitalnych 

 wspomaganie leczenia chorób 

autoimmunologicznych 

 profilaktyka chorób cywilizacyjnych  

 zespół chronicznego zmęczenia, 

wyczerpanie i niedomagania 

starszego wieku 

 intensywny trening sportowy 
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COPPER STAR – MIEJ TO WE KRWI 

Czysta MIEDŹ to różowo-brązowy miękki metal, znany człowiekowi od czasów prehistorycznych. Ze względu na 

swoją doskonałą rozciągliwość i przewodnictwo elektryczne większości ludzi miedź kojarzy się z wyrobem kabli. Panie 

zaś istnienie owego półszlachetnego metalu łączą z produkcją… biżuterii. A jaką rolę pełni w organizmie człowieka? 

Organizm człowieka zawiera od 100-150 mg miedzi. Jej stężenie jest najwyższe w wątrobie,, mózgu ,sercu i 

nerkach, około 50% ustrojowej miedzi gromadzą mięśnie i tkanka kostna Miedź z pożywienia wchłaniana jest w 

górnym odcinku jelita z udziałem białek transportowych. Do wątroby trafia związana z albuminą surowicy, a tam 

zostaje włączona w skład białka nazwanego ceruloplazminą. Dopiero w tej postaci miedź dostarczana jest do różnych 

organów i tkanek i uczestniczy w różnych procesach metabolicznych. 

Fizjologiczna i biologiczna rola miedzi wiąże się z jej obecnością w strukturach ponad 20 enzymów i białek 

biorących udział w procesach: 

 regulacji utleniania biologicznego i 

wytwarzania ATP 

 syntezy ważnych białek tkanki łącznej: 

kolagenu i elastyny 

 kreatynizacji włosów i syntezy melaniny 

 związanych z metabolizmem i transportem 

żelaza (ceruloplazmina) 

 ochrony komórki przed toksycznym 

działaniem aktywnych postaci tlenu 

(dysmutaza ponadtlenkowa) 

Ceruloplazmina  

Miedź występująca w ceruloplazminie jest jedną z bardziej ruchliwych form tego pierwiastka w organizmie i bierze 

udział w utlenianiu dwuwartościowego żelaza do trójwartościowego. Właśnie w tym stanie żelazo zdolne jest do 

wiązania się z transferryną, Co umożliwia jego transport z krwią i syntezę hemoglobiny. Brak miedzi w diecie zaburza 

gospodarkę żelazową i może być przyczyną niedokrwistości. 

MIEDŹ dla urody 

Miedź ma zbawienny wpływ na naszą urodę. Komórki tkanki łącznej wytwarzają białko, które łączy i splata włókna 

kolagenowe, co zwiększa elastyczność i wytrzymałoś naczyń krwionośnych. Za sprawa enzymu miedziowego powstaje 

pigment skóry, jemu zawdzięczamy barwę oczu i włosów. Niedobór miedzi może wywołać np. siwienie włosów. 

Niedobór miedzi wywołuje zaburzenia w wyżej wymienionych procesach, które objawiają się w postaci różnych 

zespołów chorobowych tj.: anemia, ograniczenie wzrostu i płodności, zaburzenia systemu nerwowego (migreny), 

choroby układu krążenia, osteoporoza, owrzodzenia skóry. 

Zapotrzebowanie dobowe dla osób dorosłych na miedź wynosi około 2-3 mg na dobę. Najlepszym źródłem miedzi 

są: owoce morza, zboża, rośliny strączkowe, kasza gryczana, orzechy i wątroba.  

W przypadku niedoborów miedzi możemy skorzystać z dodatkowej suplementacji Copper Star ( 1 kapsułka = 2mg) 

Miedź pomaga:  

 w tworzeniu krwi i metabolizmie żelaza 

 budowaniu i regeneracji tkanki łącznej 

 w prawidłowym funkcjonowaniu układu 

nerwowego 

 w pigmentacji skóry i włosów 

 jako antyutleniacz wolnych rodników oraz 

Wit C 
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CHROMIUM STAR  

Na choroby związane z niedoborem chromu cierpi od czasu do czasu, co trzecia osoba. Symptomami deficytu są: zmęczenie, 

obniżona energia, rozdrażnienie, zaburzenia snu i koncentracji, bóle, zawroty głowy, drżenie rąk, skłonność do alkoholu i pragnienie 

czegoś słodkiego. Zanim sięgniesz po coś chemicznego by poprawić swoje samopoczucie spróbuj CHROMIUM STAR.  

CHROM – to pierwiastek śladowy (mikroelement wśród minerałów) w organizmie. Obficie występuje jedynie w skorupie 

ziemskiej, w zanieczyszczonych smogiem i spalinami powietrzu nasz organizm potrzebuje niewielkich ilości chromu organicznego,  

a nie tego, który np. pokrywa lśniące części karoserii.  

CO Z ŻYWNOŚCIĄ?  

Nie można zbytnio liczyć, że codzienna dieta zaspokoi nasze zapotrzebowanie na dawkę chromu. Przetworzona żywność (np. w 

wyniku przemiału ziarna), bogata w cukry proste, nie tylko nie zawiera go w dostatecznej ilości ale też skutecznie potrafi usunąć 

chrom z organizmu. Najprościej, w przypadku deficytu na chrom, przyjmować go w postaci suplementu diety: CHROMIUM STAR. 

Zawarte w nim sole chromowe kwasu pikolinowego, tzw. Chrom organiczny (nieorganiczny to, np. chlorek chromu, występuje  

w wielu rynkowych preparatach multiwitaminowych) jest dobrze wchłaniany i tolerowany przez organizm.  

DLA KOGO CHROM?  

Poziom chromu w organizmie obniża się stopniowo z wiekiem, wzrasta natomiast poziom cholesterolu LDL glukozy, insuliny  

a tym samym rośnie zagrożenie miażdżycą, cukrzycą i schorzeniami układu krążenia. Chrom nie jest lekarstwem, ale niekosztownym 

zabezpieczeniem dla wszystkich, którzy dbają o dobre samopoczucie i zdrowie. Już od II i III dekady życia niski poziom chromu 

niszczy serce, skraca życie, stając się powodem rozwoju cukrzycy II stopnia (cukrzycy dorosłych), chorób serca i rozwoju otyłości.  

ZNACZENIE CHROMU W METABOLIZMIE:  

Przemiany węglowodanów:  

Chrom to niewielki regulator poziomu cukru. W zależności od potrzeb może obniżyć jego poziom lub podnosić, utrzymując go  

w najkorzystniejszych granicach. Hipoglikemia, nie jest chorobą, lecz jednym z objawów zaburzeń w gospodarce cukrowej 

organizmu, może towarzyszyć cukrzycy, ale także innym schorzeniom. Spadek poziomu cukru powoduje wówczas obniżony nastrój  

i rozdrażnienie. Pomaga nam wówczas zjedzenie czegoś słodkiego.  

CUKRZYCA – niski poziom chromu podnosi stężenie glukozy i insuliny we krwi, przyczyniając się do rozwoju cukrzycy, otyłości  

i nadciśnienia.  

Choroby serca i chrom:  

Niedobór chromu w organizmie wiąże się ze wzorem poziomu cholesterolu we krwi i ryzykiem chorób układu sercowo-

naczyniowego, zwiększając zagrożenie wylewem i zawałem.  

Skład geriatryczny – ilość chromu wiąże się z naszym wiekiem. Dbałość o prawidłowy jego poziom to dłuższa młodość. Chrom 

stymuluje wytwarzanie antystarzeniowego hormonu DHEA.  

PROBLEMY Z WAGĄ:  

Pikolinian chromu wpływa na redukcję masy ciała, wyłączając zasilanie twojego łaknienia na słodycze i drobne przekąski. 

Hamuje twój apetyt i pozwala łatwiej schudnąć.  

CHROM W „BODY BUILDING” Wpływa na wydajność fizyczną, podnosi poziom energii mięsni, wpływa na budowę mięsni  

i obniża zawartość tłuszczu.  

NADZIEJE JAKIE WIĄŻE SIĘ Z DZIAŁANIEM CHROMU:  

 obniżenie poziomu cukru we krwi  

 większa aktywność insuliny  

 mniejszy poziom trójglicerydów  

 więcej HDL cholesterolu (korzystnej frakcji)  

 redukcja LDL chol  

 esterolu (tego złego)  

 poprawa odporności  

 wzrost energii życiowej  

 mniejsze otłuszczenie ciała  

 wzrost hormonów młodości  

 wydłużenie życia  
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CLA 1000 – POŻEGNAJ EFEKTY JEDZENIA I CELLULIT  

Jeżeli czytasz ten artykuł, to musisz wiedzieć, że nie próbujemy namówić Cię na kolejną dietę – cud, po 

której ubrania w rozmiarze XL zmienisz na XXL. My wiemy, że próby odchudzania „puszystych” za pomocą 

niskokalorycznych diet i głodówek są nieporozumieniem (od 40 lat) i prostą drogą do jeszcze większej 

nadwagi.  

Ty ich nie potrzebujesz, bo Twój problem (być może) polega na wolnym spalaniu tłuszczów 

(termogenezy), a w tym najlepszy jest CLA 1000 – suplement diety.  

Aby zrozumieć jak może pomóc Ci CLA 1000, musisz poznać mechanizmy, jakie sterują procesem 

zamiany tłuszczu w ciepło. Wałeczki sadełka na brzuchu, biodrach, udach, których usiłujesz się pozbyć to 

tzw. „biały tłuszcz”. Tuż pod skórą tworzy on warstwę cieplnej izolacji, to też Twoje źródło energii na 

wypadek, gdyby przyszło Ci do głowy zagłodzić się na śmierć. Głęboko w ciele występuje też inny rodzaj 

tkanki tłuszczowej nazywany „brunatnym tłuszczem”. Otula on wewnętrzne narządy, jest poduszeczką dla 

kręgosłupa i otacza duże naczynia krwionośne. Nie jest magazynem tłuszczu, ale służy do: spalania 

zapasów tłuszczu (w celu uzyskania ciepła, np. zimą) a także nadzoruje wagę ciała. Stanowi zaledwie 10% 

masy tłuszczowej, ale właśnie tutaj 25% tłuszczów ulega spalaniu. Od aktywności „tkanki brunatnej” zależy 

więc ile spożytych tłuszczów zostanie zamienionych na energię a ile zostanie zmagazynowanych i utworzy 

koleją fałdkę. Ludzie szczupli, u których warstwa tłuszczu zapasowego jest niewielka mogą zjadać 

kaloryczne posiłki i nie tyją. Ich „tkanka brunatna” jest aktywna, bo wciąż produkuje ciepło z tłuszczu i ten 

nie ma szans ich utuczyć. U Ciebie prawdopodobnie pozostaje w stanie uśpienia, bo każda nadwyżka 

jedzenia to dodatkowy kilogram tłuszczu. Z wiekiem maleje ilość „tkanki brunatnej” a tym samym wzrasta 

skłonność do tycia – uważaj!  

A teraz dobra wiadomość: Jak już wiesz, proces, który zmienia tłuszcz w energię ciepła nazywany jest 

Termogenezą. Stosując suplementy diety zawierające tzw. termogeniki możemy ten proces przyspieszyć. 

Dla Ciebie oznacza to jedno – CLA 1000 pomoże Ci w walce z nadwagą. Przy odrobinie dobrej woli – 

rezygnując ze słodyczy i żywności przetworzonej przemysłowo, włączając do grafiku swoich zajęć np. 

spacery, marsze czy jazdę na rowerze, poczujesz jak odzyskujesz energię. Zobaczysz efekty gratis, miejsce 

tłuszczu zajmą mięśnie, skóra nie będzie zwisać i zniknie brzydka pomarańczowa skórka (cellulit).  

CLA 1000 poprzez aktywowanie produkcji i emisję energii termicznej z zapasów tłuszczów może 

hamować powstawanie zmian miażdżycowych w naczynkach i regulować poziom cukru we krwi. W 

przypadku osób z nadwagą są to dodatkowe korzyści, jakie płyną dla organizmu z takiej suplementacji.  

CLA 1000, pod tą nazwą kryje się sprzężony kwas linolowy (metabolit kw. tłuszczowych Omega-6). 

Jego źródłem w pożywieniu są tłuszcze zwierząt przeżuwających tłuszcz indyczy i mleczny, ale nie jesteśmy 

w stanie zjadać ich tyle by miało to znamienny wpływ na termogenezę (bez konsekwencji zdrowotnych).  

CLA 1000 jest zażywany w ilości 3-5 kps. dziennie podczas posiłków. Wspiera proces redukcji masy 

ciała w sposób, jaki nie osiągniesz stosując tylko dietę. Wzmaga aktywne spalanie tłuszczu, hamuje jego 

odkładanie, likwiduje komórki tłuszczowe i nie pozwala im się rozrastać. CLA 1000 reguluje apetyt, 

zapobiega efektom Jo-Jo, kiedy chcesz utrzymać nową wagę i kształtuje atrakcyjny wizerunek ciała. 
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CMF 20  

To produkt, zalecany w okresie zwiększonego zapotrzebowania organizmu na witaminy i minerały. Podczas intensywnego 

wysiłku sportowego oraz w czasie stosowania diet redukcyjnych (odchudzanie) występuje deficyt niektórych substancji odżywczych, 

których brak może uzupełnić CMF 20.  

CMF 20 zalecany w diecie sportowej  

Właściwe odżywianie sportowca, zbilansowane pod względem składu i jakości powinno zapewnić mu zdolność do 

maksymalnego wysiłku, siłę i wytrzymałość, a także optymalną koncentrację w sytuacjach stresu i zmęczenia. Zapotrzebowanie na 

składniki pokarmowe sportowca jest znacznie większe niż zapotrzebowanie nietrenującego człowieka. Olbrzymi wysiłek wykonywany 

przez sportowca na granicy wytrzymałości organizmu, wymaga stosowania w diecie suplementów uzupełniających, które 

wspomagają efekt treningowy, a jednocześnie przeciwdziałają nadmiernym przeciążeniom i wyeksploatowaniu organizmu 

zawodnika.  

Witaminy i minerały  

Podczas wzmożonego wysiłku fizycznego, stwierdza się wzrost zapotrzebowania przede wszystkim na witaminy z grupy B, a 

także antyoksydacyjne witaminy C, E, A oraz witaminę D. Witaminy zajmują szczególne miejsce w metabolizmie energetycznym 

sportowca. Pełnią rolę: 

w utrzymaniu optymalnej wydajności psychofizycznej i zapewniają szybką odnowę biologiczną organizmu. Ich niedobór prowadzi do 

ogólnego wyczerpania organizmu i jest przeszkodą  

w osiągnięciu mistrzowskich wyników.  

Minerały w sporcie pozostają często „w cieniu” witamin, choć są od nich nie mniej ważne. Niedobór choćby jednego z nich, 

powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. Wzmożony wysiłek fizyczny wymaga większej podaży wielu mikro- i 

makroelementów, zarówno tych, które biorą udział w metabolizmie jak również minerałów uczestniczących w procesie budowy i 

regeneracji tkanek.  

Sportowcy powinni spożywać większą ilość: potasu, wapnia, żelaza, magnezu, cynku, miedzi, chromu i selenu. Taka 

suplementacja sprzyja zwiększeniu wytrzymałości, wydłuża czas pracy treningowej, a także skraca czas odnowy powysiłkowej.  

Anemia sportowa. To określenie stworzone z uwagi na fakt występowania problemu niedokrwistości na tle niedoboru żelaza 

w diecie sportowców.  

Brak żelaza występuje w związku z:  

 niską jego podażą w diecie;  

 na skutek szybkiego niszczenia krwinek czerwonych w 

wyniku intensywnego wysiłku;  

 nadmiernego wydalania żelaza z potem.  

Niedobór żelaza niekorzystnie wpływa na zdolności psychomotoryczne, wywołuje zmęczenie, problemy z 

koncentracją, obniża odporność. Na niedobory żelaza, narażone są szczególnie uprawiające wyczynowo sport 

kobiety.  

 

CMF 20 przeciwdziała anemii, powoduje wyraźny wzrost ilości krwinek czerwonych, stabilizuje poziom hemoglobiny 

w erytrocytach, zwiększa dotlenienie organizmu.  

 

CMF 20 został uznany za efektywny suplement wspomagający odchudzanie:  

 pozwala kontrolować wagę ciała;  

 hamuje apetyt na słodycze;  

 reguluje gospodarkę węglowodanową;  

 wspomaga organizm w pokonywaniu wysiłku fizycznego.  

W połączeniu z dietą i ruchem obniża wagę ciała. 
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COCONUT OIL STAR, ENERGIA Z TŁUSZCZU LIGHT  

Wreszcie znalazłeś czas by poćwiczyć. Jesteś pełen zapału, bo oczami wyobraźni widzisz jak rośnie Ci klata i znika 

sadełko. Ale czy pomyślałeś o tym, że same chęci nie wystarczą by ćwiczyć – od chęci nie rosną muskuły! Musisz użyć siły 

swoich mięśni a te potrzebować będą wysokiej jakości „paliwa” COCONUT OIL STAR.  

Większa aktywność fizyczna powinna być odpowiednio wspomagana jakością pożywienia i programem 

suplementacyjnym, dostosowanym do rodzaju i czasu treningu. Organizm poddawany wysiłkowi potrzebuje więcej energii, a 

szczególnie potrzebują jej pracujące mięśnie. Muszą ją otrzymywać, by ją wydatkować. Twój sukces zależy w dużym stopniu 

od tego, w jaki sposób mięsnie wykorzystują źródła energii. W pierwszej kolejności służą człowiekowi węglowodany, a gdy 

wyczerpią się ich zapasy spalane są białka (głównie z tkanki mięśniowej). Niestety dopiero później tłuszcze stają się 

materiałem energetycznym. Jednakże w długich treningach o umiarkowanej intensywności a także w dyscyplinach 

wytrzymałościowych – to tłuszcze, a nie węglowodany są najcenniejszym „paliwem”. Nie wszystkie tłuszcze, jakie zjadamy 

spełniają wymogi wspomagania sportowego. W skład pokarmu wchodzą tłuszcze lepsze i gorsze – to zależy od rodzajów 

kwasów tłuszczowych, z których są zbudowane. Tłuszcze o długich węglowych łańcuchach wymagają trawienia i wolno się 

wchłaniają – nie mogą być dobrym źródłem energii. Istnieje pewna postać lipidów, która bezpośrednio trafia do krwioobiegu 

– tłuszcze nasycone o średniej długości łańcuchach węglowych (średnio 6-10 C) i takie tłuszcze zawiera COCONUT OIL 

STAR – olej kokosowy w formie kapsułek.  

Tłuszcze o średniej długości łańcuchach (w skrócie MCT) to tłuszcze nasycone, które do spalenia potrzebują dwa razy 

mniej tlenu a dwa razy więcej niż węglowodany i białka dają energii. Ich niepowtarzalną zaletą jest fakt, że do krwioobiegu 

trafiają równie szybko jak glukoza, są całkowicie metabolizowane przez wątrobę i nie mają tendencji do tworzenia tkanki 

tłuszczowej. Dietetyczne właściwości MCT wynikają z tego, że z układu pokarmowego żyłą wrotną są bezpośrednio 

transportowane do wątroby. Do ich trawienia w odróżnieniu od pozostałych kwasów tłuszczowych nie jest konieczna lipaza 

(enzym) ani żółć. Dlatego też COCONUT OIL STAR może być stosowany jako suplement diety w stanach chorobowych z 

upośledzonym wchłanianiem tłuszczy, słabą absorbcją Wit. E, wapnia (Ca), magnezu (Mg) oraz w profilaktyce miażdżycy i 

cukrzycy. Przede wszystkim COCONUT OIL STAR stanowi doskonałe preferencyjne „paliwo”, które szybko i skutecznie 

może być wykorzystane w procesie wytwarzania energii jako dozwolony doping wspomagający trening.  

COCONUT OIL STAR – BUDUJE SIŁĘ I MASĘ MIĘŚNI  

 Działa antykataboliczne i anaboliczne, ponieważ 

oszczędza aminokwasy, które podczas wysiłku 

nie są wykorzystywane do produkcji energii a 

wykorzystywane wyłącznie w celu zwiększenia 

siły i masy mięśni.  

 Stymuluje wydzielanie hormonów 

anabolicznych (hormonu wzrostu i insuliny), 

stężenie hormonu wzrostu (somatotropinu) 

osiąga szczytową wartość 1,5 - 2 godziny po 

spożyciu suplementu z MCT a jego działanie 

trwa ok. 3 godz. Jak wiadomo hormon wzrostu 

nie tylko pomaga budować masę mięsni, ale 

dodatkowo wpływa na redukcję tkanki 

tłuszczowej. Ilość wydzielonej insuliny jest 

relatywnie mniejsza – tym samym mniej 

odkłada się tłuszczu zapasowego.  

COCONUT OIL STAR – REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ  

 MCT w dużo mniejszym stopniu niż pozostałe kwasy tłuszczowe i węglowodany, przetwarzany jest w tkankę zapasową. 

Nadmiar kalorii z trójglicerydów jest przetwarzany w organizmie na ciepło w procesie termogenezy.  

 MCT zmienia proporcję insuliny do glukagonu (antagonista insuliny). Zwiększony poziom glukagonu pobudza organizm do 

wykorzystywania tłuszczy zapasowych do produkcji energii i pozwala schudnąć. 

 MCT pozwala zmniejszyć ilość węglowodanów w diecie, dając doskonałe źródło energii.  

COCONUT OIL STAR I WYTRZYMAŁOŚĆ  

 MCT oszczędzają glukozę, która może tworzyć pulę glikogenu zapasowego, co pozwala na dłuższe kontynuowanie wysiłku 

bez objawów zmęczenia.  
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KOEZNYM Q10 - JEDEN Z DZIESIĘCIU  

Koeznym Q10 – to witaminowy związek rozpuszczalny w tłuszczach o właściwościach 

antyoksydacyjnych.  

Na poziomie każdej, żywej komórki (wszystkich ssaków), koenzym Q10 nazywany też „ubichinonem”, 

uczestniczy w procesie powstawania życiodajnej energii oraz chroni komórkę przed toksycznym działaniem 

wolnych rodników tlenowych. Z tych to względów koenzym Q10 stosowany jest w terapii chorób, których 

przyczynami są: niedostateczne wytwarzanie energii lub destrukcyjne działanie wolnych rodników (choroby 

cywilizacyjne).  

W warunkach prawidłowej homeostazy organizmu, ilość koenzymu Q10, jaka powstaje w komórkach, 

wystarcza byśmy czuli się żwawo i nie chorowali. Zapotrzebowanie na ubichinon wzrasta z wiekiem 

(organizm ogranicza jego produkcję), jego deficyt odczuwamy już w 35 roku życia, jak również w stanach 

chorobowych oraz w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego. Dodatkowe dawki koenzymu Q10 powinny 

uzupełniać naszą dietę zwłaszcza, jeśli: przyjmujemy leki obniżające lub chociażby jesteśmy fanami kawy.  

Z pewnością koenzym Q10 potrzebują osoby z nadczynnością tarczycy, w okresie rekonwalescencji po 

chorobie oraz ci wszyscy, którzy są mieszkańcami terenów uprzemysłowionych (ochrona przed skażeniem 

środowiska).  

W pierwszej kolejności potrzebuje go: twoje serce, wątroba, układ nerwowy i nerki. Każda kapsułka 

COENZYSTAR Q10 to dla nich rodzaj energii, która jak wiązka chrustu podrzucana do przygaszającego 

ogniska, rozpala w maleńkich minielektrowniach komórkowych wewnętrzny ogień, dając im siłę do 

działania.  

Badania nad leczniczym wykorzystaniem koenzymu Q10 rozpoczęli w latach 60-tych Japończycy, 

udowadniając jego niezaprzeczalnie korzystny wpływ w profilaktyce schorzeń układu sercowo-

naczyniowego:  

 w dusznicy bolesnej  

 ostrym zawale serca  

 miażdżycy naczyń  

 rozkurczowej i skurczowej dysfunkcji lewej komory  

 nadciśnieniu tętniczym  
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CORDYCEPS STAR – „DZIWNE” GRZYBY”  

Wybierając się na grzybobranie nie spodziewaj się, że wśród leśnych zbiorów znajdziesz te grzyby, które 

zawiera CORDYCEPS STAR.  

Nawet tam gdzie rosną, w krajach dalekiego wschodu, można godzinami (a nawet tygodniami) podążać 

górskimi szlakami Tybetu, Chin i też ich nie znaleźć.  

Z grzybów (REISHI, CORDYCEPS) produkowano w starożytnych Chinach, niezwykłe eliksiry przeciwko 

starzeniu, które dawały siły fizyczne, sprawność intelektualną i seksualną potencję. Nazywano je „LEKARSTWEM 

KRÓLÓW”. Prawdziwym eliksirem długowieczności dla panującej rodziny cesarskiej.  

W cudowną moc tych rzadkich grzybów do niedawna jeszcze powątpiewano, traktując wzmianki o ich 

krzepiących i odmładzających właściwościach jak legendy i mity. Obecnie uzyskano naukowe i kliniczne podstawy 

stwierdzające, że REISHI i „GRZYB GĄSIENNICOWY” (CORDYCEPS) faktycznie stanowią remedium przeciwko 

wszelkim słabością i oznakom zmęczenia ludzkiego organizmu. CORDYCEPS STAR zawiera grzyby pochodzące z 

hodowli, których działanie przydaje się szczególnie tym, którzy mają problemy z odpornością.  

CORDYCEPS STAR pomaga nie tylko w „banalnych” problemach: przeziębień, katarze i chrypce, ale 

wspomaga pracę układu oddechowego, w dolegliwościach płuc, oskrzeli, alergii i astmy. Pozwala by życiodajny 

tlen docierał do organów, które zużywają go najwięcej: mózgu, serca i mięśni szkieletowych. Dotleniony 

organizm posiada większą wytrzymałość i łatwiej pokonuje zmęczenie wywołane wysiłkiem fizycznym (pracą, 

uprawianiem sportu).  

Działanie CORDYCEPS STAR doceniają sportowcy i stosują go by budować dobrą formę, i osiągnąć lepsze 

wyniki sportowe (jest dopuszczonym dopingiem).  

Działanie adaptogenne grzybów chroni organizm przed skutkami stresu zarówno emocjonalnego jak również 

stresu wywołanego działaniem środowiskowych trucizn. Organizm pełen toksyn jest ociężały, niewydolny i 

skłonny do chorób.  

Problemem cywilizacyjnym jest lawinowo rosnąca ilość pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego 

i chorobami nowotworowymi. Stosując CORDYCEPS STAR w profilaktyce zdrowia lub leczniczej kuracji, 

możemy wykorzystać jego immunostymulujące i immunomodulujące właściwości by stabilizować poziom lipidów, 

regulować rytm serca, normalizować ciśnienie i wspomagać krążenie mózgowe i obwodowe (w kończynach).  

Osoby cierpiące na zakrzepicę, zapalenie żył, powinny systematycznie przyjmować CORDYCEPS STAR w 

celach profilaktycznych. „GRZYB REISHI” – uznano oficjalnie w Japonii za lek i skuteczny środek w leczeniu 

chorób nowotworowych. Wielu specjalistów zaleca go swoim pacjentom w okresie trwania chemioterapii, gdyż 

obniża on skutki uboczne leczenia klasycznego. Aktywne składniki grzyba REISHI (polisacharydy i glukany) 

modulują system odpornościowy organizmu, niszczą złośliwe guzy i zapobiegają powstawaniu przerzutów.  

Korzyści płynące ze stosowania CORDYCEPS STAR są różnorodne:  

 zwiększa witalność organizmu,  

 usuwa zmęczenie wywołane stresem, któremu 

towarzyszą problemy z koncentracją, zaburzenia 

pamięci, bezsenność, depresje i zaburzenia 

seksualne,  

 wspomaga wytrzymałość organizmu wobec 

wysiłku fizycznego,  

 usprawnia funkcje krążenia i pracę serca,  

 zapobiega rozwojowi miażdżycy i cukrzycy, 

chorób układu moczowego i prostaty,  

 poprawia „męskość” w okresie andropauzy,  

 mobilizuje układ obronny przeciw chorobom 

infekcyjnym i chorobom nowotworowym,  

 pomaga utrzymać młody wygląd, spowalnia 

procesy starzenia organizmu.  
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CRANBERRY STAR – WIELKA MOC MAŁEJ JAGODY  

Gdy większość sezonowych owoców, zamknięta w słoikach oczekuje zimy, nadchodzi czas zbiorów 

żurawiny.  

Jej owoce dojrzewają we wrześniu, a po pierwszych przymrozkach stają się smaczną galaretką, sokiem 

lub kwaszą kapustę. Kuchnia i medycyna sprawiedliwie dzielą się owocami żurawiny, wykorzystując jej 

naturalną zdolność do samokonserwowania (dzięki niej domowe przetwory nie ulegają zepsuciu.  

Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje owoce żurawiny do produkcji roślinnych leków powstrzymujących 

rozwój bakterii, będących przyczyną schorzeń układu moczowego, choroby wrzodowej, anginy, a także 

wykorzystuje jej właściwości antyoksydacyjne do leczenia wspomagającego choroby wieńcowej i chorób 

przyzębia. Fitoterapeutyczne zastosowanie znajdują jednak tylko ekstrakty z jej owoców. Domowe kompoty 

i dżemy na skutek gotowania (i dużej zawartości cukrów) tracą właściwości antybakteryjne zachowując 

jedynie walory odżywcze).  

Żurawina wielkoowocowa, bliska krewna naszej rodzimej żurawiny błotnej uważana jest obecnie za 

najwartościowszy surowiec do produkcji suplementów diety, które mogą skutecznie hamować wzrost 

szkodliwych bakterii i zapobiegać ich osadzaniu się na ściankach błon śluzowych.  

CRANBERRY STAR – to ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej zawierający 100-200x więcej 

składników aktywnych niż świeże owoce lub ich sok.  

CRANBERRY STAR – to alternatywny (do leków chemicznych) lub wspomagający leczenie klasyczne 

naturalny suplement diety, stosowany powszechnie do leczenia schorzeń urologicznych.  

Zalecany przez lekarzy w terapiach:  

 przepłukiwania dróg moczowych,  

 dezynfekujących drogi moczowe,  

 przeciwzapalnych,  

 przeciwkamicowych,  

 regenerujących nabłonek dróg moczowych,  

 w leczeniu antybiotykami i sulfonamidami.  

CRANBERRY STAR mogą stosować:  

KOBIETY – w różnym wieku, w ciąży, w okresie klimakterium.  

Budowa cewki moczowej u kobiet ułatwia penetrację bakterii do dróg moczowych, stąd zakażenia układu 

moczowego występują u kobiet o wiele częściej niż u mężczyzn. Powodem zakażeń może być również 

osłabienie siły skurczu mięśni pęcherza moczowego (po porodzie) i zaleganie moczu w pęcherzu.  

DZIECI – CRANBERRY STAR to bezpieczny, nieinwazyjny i skuteczny, naturalny środek 

przeciwbakteryjny i dezynfekujący dla najmłodszych.  

MĘŻCZYŹNI – z przerostem gruczołu prostaty, mogą dzięki CRANBERRY STAR zapobiegać rozwojowi 

infekcji bakteryjnych w moczu, który zalega w pęcherzu. 

DIABETYCY – jednym z problemów związanych z cukrzycą są chroniczne infekcje układu moczowego, 

zmiany zwyrodnieniowe w naczyniach i problemy ze wzrokiem.  

OSOBY STARSZE I PACJENCI Z NIEDOWŁADEM  
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Częstym problemem jest utrzymanie moczu. CRANBERRY STAR pomaga wyeliminować nieprzyjemną 

woń rozkładanego moczu.  

CRANBERRY STAR A CHOROBA WRZODOWA  

Nauka udowodniła, że ekstrakty żurawinowe mogą powstrzymać na śluzie żołądka rozwój „Helicobakter 

pyroli”, bakterii wywołującej chorobę wrzodową.  

CRANBERRY STAR I JEGO SIŁA ANTYOKSYDACYJNA  

CRANBERRY STAR może zapobiegać chorobom serca i naczyń krwionośnych:  

 zmniejsza zapadalność na chorobę 

wieńcową i ryzyko wystąpienia 

pierwszego zawału,  

 zapobiega zakrzepom krwi, zmniejsza 

lepkość płytek krwi,  

 chroni naczynia krwionośne przed 

zmianami miażdżycowymi,  

 zapobiega utlenianiu cholesterolu,  

 korzystnie wpływa na ciśnienie,  

 hamuje mutacje na poziomie 

komórkowego mitochondium i jądra 

komórkowego (przeci wnowotworowe

CHOROBY PRZYZĘBIA A CRANBERRY STAR  

Żurawinowe kapsułki zapobiegają przyleganiu bakterii do zębów i dziąseł, zmniejszają ryzyko zapalenia 

dziąseł i tkanek przyzębia, powstrzymują rozwój paradontozy (kapsułkę ssać lub nakłuć i razem z wodą 

płukać usta).  

SKĄD TA SIŁA W ŻURAWINIE  

Od wielu lat naukowcy poszukują składników odpowiedzialnych za przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze 

działanie żurawiny. Pierwotnie sądzono, że właściwości te żurawina zawdzięcza obecności dużej ilości 

kwasów organicznych (zakwaszenie moczu).  

Rozwiązanie zagadki przyniosło wyizolowanie przez naukowców grupy związków flawonoidowych, 

którym dziś przypisuje się zdolność zapobiegania rozwoju bakterii i przyleganiu ich do błon śluzowych 

(bakterie ślizgają się jak po teflonie). Do głównych składników w owocach żurawiny należą kwasy 

organiczne: cytrynowy, chinowy, jabłkowy, benzoesowy, fruktoza, witaminy C, A, B2, B1, oraz flawonoidy i 

proantocyjanidyny.  

Stosuj 1 kapsułkę dziennie przed posiłkiem. Możliwe kombinacje przedstawiono w katalogu produktów. 
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CREATINE STAR – SIŁA MIĘŚNI 

Niezależnie od tego jak długo trenujesz, jaką dyscyplinę uprawiasz, czy jesteś amatorem czy zawodowcem, 

jeżeli ćwiczysz z pasją, wyciskasz ostatnie poty, a mimo tego trening nie przynosi oczekiwanych efektów, 

powinieneś pomyśleć o kreatyninie. 

Zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy na temat wspomagania wysiłku sportowego kreatyna jest 

najważniejszym i najskuteczniejszym suplementem sportowym. Wiele prac naukowych kreuje kreatynę jako 

uniwersalną odżywkę, zalecaną przede wszystkim w sportach siłowych, kulturystyce, lekkoatletyce, kajakarstwie i 

innych dyscyplinach, gdzie istotne znaczenie mają: siła i szybkość skurczu mięsni.  

Skurcz włókna mięśniowego jest skomplikowanym i fascynującym procesem biochemicznym, wymagającym 

określonego nakładu energii zmagazynowanej w mięśniu szkieletowym.  

Kreatyna to substancja wyjściowa do produkcji fosfokreatyny, odnawialnego źródła energii dla pracujących 

mięśni. Wysoki poziom fosfokreatyny wymusza określony typ przemian w pracującym mięśniu, a gdy jej brakuje 

energia pozyskiwana jest w wyniku procesów tlenowych, co skutkuje oznakami przetrenowania. Można 

wyciągnąć wniosek, że zapas energii jakim dysponują mięśnie rzutuje na wynik sportowy zarówno w 

konkurencjach szybkościowo-siłowych jak również wytrzymałościowych. Kreatyna poprawia zatem różne cechy 

motoryczne zawodnika, „daje siłę” do ćwiczeń i pozwala na natychmiastową regenerację mięśniom. 

Kreatyna to substancja o udowodnionych naukowo właściwościach, to energetyczna bomba, która zwiększa 

poziom fosfokreatyny w mięśniach szkieletowych nawet o 20%. Tym samym zwiększa intensywność 

wykonywanych ćwiczeń.  

W czasie przyjmowania kreatyny wzrasta bilans azotowy, co w konsekwencji: 

nasila syntezę białek,  

powoduje wzrost całkowitej i beztłuszczowej masy mięśniowej,  

nasila redukcję tkanki tłuszczowej. 

zwiększa zdolność mięśni do szybkiej regeneracji 

Innym spektakularnym efektem działania kreatyny jest zatrzymanie wody w mięśniach, i zwiększenie 

ich objętości co jest istotne szczególnie dla kulturystów. W tym celu wykorzystują oni głównie monohydrat 

kreatyny (jednouwodniona cząsteczka kreatyny) Jest to forma która jako pierwsza pojawiła się na rynku i zyskała 

bardzo duże uznanie klientów.  

Suplementacja kreatyną jest efektywniejsza przy jednoczesnym spożyciu węglowodanów o wysokim indeksie 

glikemicznym. Cukry zwiększają stopień wysycenia mięśni i usprawniają wchłanianie kreatyny z przewodu 

pokarmowego. Dlatego wskazane jest by popijać kreatynę np. sokiem owocowym 

Trwałość efektu przyrostu masy i siły mięśniowej potęguje przyjmowanie Creatine Star łącznie z HMB Star 

Stosowanie CREATINE STAR 

Maksymalna porcja dzienna dla dorosłych wynosi 4 płaskie łyżeczki do kawy w przypadku długotrwałego 

stosowania bez konieczności obniżania lub przerwy w stosowaniu. Osoby, których masa ciała nie przekracza 80 

kg powinny stosować 1 plaska łyżeczkę produktu na 20 kg masy ciała dziennie. 
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DEODORANT  

Przyjemny, unikatowy zapach, naturalne i niezwykle efektywnie działające składniki, nie niszczy bielizny – to nasz 

dezodorant. Nie ma takiego drugiego na rynku”, ale… może nieco więcej informacji:  

Pierwsze wzmianki o dezodorantach pojawiły się ponad 5000 lat temu w Chinach. Były to mieszanki mineralne 

zawierające glin - jak obecnie wiadomo - bardzo szkodliwy dla użytkowników i niszczący odzież. W Europie pierwsze 

dezodoranty, również na podłożu glinu, pojawiły się 100 lat p.n.e w Rzymie.  

Na początku XX w. naukowcy zaczęli szerzej rozpatrywać problem potu i nieprzyjemnego zapachu. Nie 

uwzględniono jednak oddziaływania składników chemicznych znajdujących się w dezodorantach na skórę i węzły 

chłonne pod pachami.  

Węzły chłonne, leżące na przebiegu naczyń limfatycznych, budową przypominają gęstą siatkę mającą właściwości 

żerne (fagocytozę) dzięki monocytom, które oczyszczają limfę z drobnoustrojów i ich toksyn oraz umożliwiają 

namnażanie się w organizmie mechanizmów odpornościowych. W węzłach dojrzewają białe ciałka krwi, które 

produkują przeciwciała, ale także usuwają szkodliwe dla organizmu ciała obce.  

Używanie dezodorantów wstrzymujących pocenie się jest zatruwaniem ciała!  

STARLIFE stworzył dezodorant, który - tak jak wszystkie środki do pielęgnacji skóry - nie tylko ją upiększa, ale 

również leczy.  

W składzie nie znajdziecie takich substancji jak alkohol, glin i inne związki chemiczne, które mogłyby przeniknąć do 

naszego krwioobiegu  

Jest tu natomiast:  

 Ekstrakt z grejpfruta, który pomaga likwidować 

zmiany skórne wywołane przez grzyby, bakterie, 

wirusy.  

 Pantenol – naturalny prekursor wit. B5 obecnej w 

każdej żywej tkance organizmu. Doskonale wnika 

przez naskórek i dociera do głębokich warstw 

skóry właściwej. Wykazuje silne działanie gojące 

przy różnych uszkodzeniach skóry. Łagodzi 

podrażnienia.  

 Aloe vera – nawilża naskórek, łagodzi świąd i 

podrażnienia naskórka. Działa bakteriobójczo i 

grzybobójczo.  

 Vitis vinifera – wyciąg z pestek winogron. 

Wykazuje działanie ochronne na ściany naczyń 

krwionośnych i limfatycznych, zmniejszając ich 

przepuszczalność. W ten sposób poprawia się 

przepływ krwi i chłonki w mikrokrążeniu.  

 i BETA GLUKAN, który działa u podstaw ochrony 

zdrowia i życia. Powoduje zwiększenie aktywności 

makrofagów znajdujących się w węzłach 

chłonnych i naczyniach krwionośnych, dzięki 

czemu zwiększa się odporność na choroby 

wirusowe i bakteryjne. Zwiększa ochronę przeciw 

grzybicom i pasożytom, ma silne działanie 

antywolnorodnikowe.

Wspomaga rewitalizację skóry.  

Analizując powyższe nasuwa się wniosek, że przede wszystkim jest to bezpieczny  

i niezwykle efektywny kosmetyk dla dorastających dzieci i młodzieży, a dorosłym, oprócz kontroli zapachu potu, 

pozwoli zabezpieczyć się przed rozwojem brodawek wirusowych. Jest przyjazny dla naszej bielizny, bardzo 

wydajny, ma świetną cenę i niepowtarzalny zapach… zresztą spróbujcie sami.  

satysfakcji w użytkowaniu  

życzy STARLIFE PL 
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EFFECTIVE STAR  

Nikt wprawdzie nie jedzie na urlop po to, by chorować, ale strzeżonego… z dala od domu wszystko może się 

zdarzyć.  

Zmiana klimatu może być przyczyną opryszczki i bólu gardła, długie piesze wycieczki grożą otarciami stóp, 

kąpiele w zbiornikach wodnych niosą niebezpieczeństwo zakażeń i zranień, a jedzenie w przydrożnej lub 

stołówkowej gastronomii może wywołać sensacje żołądkowe.  

Warto, więc kompletując podręczną apteczkę, wrzucić do niej EFFECTIVE STAR.  

EFFECTIVE STAR w domu, biurze i w podróży będzie przyjacielem wszystkich członków rodziny. Aktywny 

składnik – antium dioxide jest tak samo bezpieczny jak woda, ale niebezpieczny wobec drobnoustrojów, bakterii i 

grzybów, które niszczy z siłą 40-krotnie większą niż tradycyjne środki odkażające. Zaletą EFFECTIVE STAR jest 

jego przyjemny aromat i smak, przy czym nie szczypie i dlatego nie boją się go dzieci.  

Używaj go do dezynfekcji i higieny jamy ustnej: w próchnicy, paradontozie, zapaleniu migdałków i anginie. 

Stosuj w stanach zapalnych skóry, drobnych skaleczeniach, po ukąszeniu owadów, poparzeniach i w grzybicach 

skóry.  

W nadkwaśności lub niestrawności łyk EFFECTIVE STAR przynosi natychmiastową ulgę i niesie pomoc 

choremu żołądkowi i jelitom.  

EFFECTIVE STAR nie tylko odkaża, ale także pochłania przykre zapachy z otoczenia (dym tytoniowy, zapach 

śledzi i czosnku) i te, które wydziela ludzkie ciało (zapach rozkładającego się potu, gnilny zapach z układu 

pokarmowego).  

Podróżując, używaj go by utrzymać swoje ciało w czystości i świeżości.  

Ci, którzy stosowali EFFECTIVE STAR mają własne przepisy jego stosowania. Niektóre z nich znajdziesz w 

instrukcji używania EFFECTIVE STAR (ulotka). Ta lista zastosowań jest wciąż otwarta, dopisz do niej własne 

doświadczenia, a chętnie przekażemy je innym użytkownikom.  

Niektóre przykłady zastosowań EFFECTIVE STAR:  

 w higienie jamy ustnej: likwiduje 

nieprzyjemny zapach, łagodzi stany zapalne 

śluzówki i ból gardła. płucz gardło 

rozrzedzonym EFFECTIVE STAR lub rozpylaj 

na śluzówkę;  

 używaj na powierzchnię skóry:  

w skaleczeniach (otwarte rany), grzybicach, 

po każdym pobycie na basenie, w saunie i pod 

prysznicem;  

 w poparzeniach słonecznych: spryskuj 

wielokrotnie miejsca objęte rumieniem do 

momentu odczucia ulgi;  

 w zaburzeniach trawienia, uczuciu palącej 

zgagi: wypij małą łyżeczkę EFFECTIVE 

STAR;  

 używaj do dezynfekcji: sanitariatów, obuwia, 

a także sztućców w restauracji;  

 zabezpieczaj żywność na pikniku: szynka, 

kiełbasa i ser zachowują długo świeżość;  

 zastosuj EFFECTIVE STAR, by plamy z wina, 

krwi lub kompotu (spryskaj brudne miejsca  

i pozostaw na 10 min., po czym spierz plamę 

wodą;  

 pamiętaj o tym, że EFFECTIVE STAR 

pomaga także zdrowiu twoich zwierzaków.  



56                          

 

 

EMPEROR STAR  

Czujesz się słaby, znużony i nic cię nie cieszy? EMPEROR STAR to zmieni!!!  

Zapewne czytałeś entuzjastyczne opinie na temat działania chińskich ziół. Nie zdecydowałeś się dotąd po 

nie sięgnąć, bo nie wierzysz w panaceum na wszelkie dolegliwości świata. Z drugiej strony chciałbyś pozbyć 

się wreszcie ciągłego zmęczenia i postawić tamę nękającym cię infekcjom. W tym właśnie EMPEROR STAR 

jest najlepszy.  

Niezłe z nich ziółka  

Lecznicze właściwości ziół chińskich są znane od tysięcy lat, ale wszelkie rekordy popularności wśród 

nich bije żeń-szeń. Swoim kształtem do złudzenia przypomina sylwetkę człowieka, co sugeruje, że żeń-szeń 

oddziałuje na cały ludzki organizm. I rzeczywiście żeń-szeń wiele potrafi!  

Dzięki substancjom czynnym (panaksozydom) zwiększa wytrzymałość fizyczną i odporność na stresy, 

dodając energii i wigoru. Może też obniżyć poziom cukru we krwi (gdy jest go za dużo) oraz zapobiegać 

zakrzepom w naczyniach. Żeń-szeń wzmacnia funkcje układu nerwowego, może pobudzać go do działania, 

gdy czujesz się zmęczony i ospały, a także wyciszać i usuwać napięcie nerwowe.  

EMPEROR STAR – same korzyści  

Pobudza mózg – wspólne działanie składników formuły powoduje, że w korze mózgowej wzrasta ilość 

neuroprzekaźników – substancji dobrego samopoczucia. Lepiej odżywiony i dotleniony mózg pozwala 

kontrolować emocje, polepsza pamięć, poprawia koncentrację i refleks.  

Wzmacnia ciało – dobra forma fizyczna to efekt lepiej wykorzystanej energii z pożywienia. Mięśnie 

mogą wówczas bez zmęczenia pokonywać wysiłek zwłaszcza, gdy wykonujesz pracę fizyczną, uprawiasz 

sport lub jesteś pracoholikiem.  

Zapobiega infekcjom – pobudza układ odporności do wytwarzania armii komórek obronnych, które 

rozpoznają i niszczą atakujące nas chorobowe drobnoustroje.  

Przedłuża młodość – EMPEROR STAR to prawdziwy eliksir młodości, który utrzymuje twój organizm 

w dobrej kondycji fizycznej i intelektualnej. Spowalnia proces biologicznego starzenia pozwalając nam długo 

pozostawać młodymi ciałem i duchem. Kontroluje zmiany zachodzące w organizmie, które prowadzą z 

wiekiem do starzenia.  

Sprzymierzeniec w sypialni – gdy twoje życie erotyczne legło w gruzach z powodu przejściowych 

kłopotów z potencją, bo np. jesteś przepracowany EMPEROR STAR pomoże ci przezwyciężyć łóżkową 

niemoc i uczyni cię bardziej męskim.  

8 tygodni i przerwa - EMPEROR STAR nie dokona cudu z dnia na dzień, ale przyjmowany regularnie 

wyraźnie w krótkim czasie wzmocni twoje nadwątlone siły. Skutki jego działania zauważysz już po 

pierwszym tygodniu. Poczujesz jak wracają ci chęci do życia i energia. Zauważysz zwyżkę formy również w 

pracy, łatwiej będziesz wykonywał nawet najtrudniejsze zadania i radził sobie z różnymi problemami. 
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ENERGY STAR – ALCHEMIA DOBRYCH MYŚLI 

W natłoku codziennych zajęć coraz trudniej jest nam znaleźć czas na relaks. Bez odpoczynku, latami 

zmagamy się z nawałem pracy, realizujemy wytyczone sobie cele i borykamy się z trudnymi życiowymi 

sytuacjami. Naszemu życiu nieodłącznie towarzyszy stres, a gdy zaczyna przejmować nad nami kontrolę 

nasze życie zaczyna przypominać „błyskawiczną zupkę w proszku”, aż w końcu wyssani z energii tracimy 

radość życia. Jeśli nie chcesz by stres okradał cię z tego co najpiękniejsze, zamiast karmić humory i doły 

słodką czekoladą wzmocnij mózg tym, co on lubi i odzyskaj utraconą energię dzięki ENERGY STAR.  

Nierozładowany stres sam nie zginie – ślad po nim pozostaje nie tylko w umyśle ale i w ciele. Z czasem 

podupadamy na zdrowiu, bo stres zaczyna pisać długą listę naszych chorób: od alergii, migren, chorób 

serca, wrzodów, ciągłych infekcji i bólów mięśni aż po nowotwory.  

Jeżeli w twoim życiu stres zagościł na dobre możesz stawić mu czoła i odpędzić od siebie przykre 

perspektywy choroby. Możesz nawet więcej, możesz sprawić by stres stał się zdrowym wyzwaniem i 

impulsem do twórczego działania. W sytuacjach kryzysowych, gdy życie Cię przerasta i nic już nie cieszy - 

zażywaj ampułki ENERGY STAR i pełną garścią czerp z ukrytych w nich darów.  

Dar pszczelego ula - mleczko pszczele. Ten pokarm natura przeznaczyła dla królowej ula. Ów eliksir 

życia to koncentrat wszystkich niezbędnych do utrzymania i przedłużania życia substancji, który mówiąc 

krótko: każdy, nawet krańcowo wyczerpany organizm postawi na nogi. Mleczko pszczele potrafi usunąć 

zmęczenie, poprawić samopoczucie i koncentrację. dlatego polecany jest przy dużym wysiłku umysłowym, 

by pamięć była lepsza, a mózg sprawnie pracował. Z powodzeniem stosowany jest przy bezsenności, 

nadmiernej nerwowości, a nawet depresjach. Wycisza, tonizuje układ nerwowy i trzyma nas z daleka od 

chemicznych leków. Jest niezastąpionym żywieniowym wsparciem w okresie rekonwalescencji po 

długotrwałych chorobach. Poprawia obraz krwi obwodowej, zapobiega anemii, zaburzeniom krzepliwości 

krwi i zapaleniom żył. To naturalne lekarstwo dla osób na pograniczu zdrowia i choroby, które sprawdza się 

rewelacyjnie w profilaktyce przewlekłych schorzeń będących następstwem obniżonej odporności: miażdżycy, 

nadciśnienia, cukrzycy, chorób reumatycznych, częstych infekcji i nowotworów. Reguluje czynność 

gruczołów dokrewnych co ma szczególne znaczenie w schorzeniach kobiecych. 

Dar chińskiego dworu – Chińczykom zawdzięczamy wiedzę na temat wielu roślin, które dziś nauka 

nazwała adaptogenami. Należą do nich m.in. żeń–szeń i cytryniec chiński. Ich działanie polega na 

zwiększaniu odporności organizmu na zmienne warunki środowiska i stres wywołany różnymi czynnikami. 

Adaptogeny pozwalają utrzymać w organizmie stan nazywany homeostazą. W stanie wewnętrznej 

równowagi niestraszne są nam infekcje ze strony drobnoustrojów, nie zagrażają nam komórki 

nowotworowe, a organizm zachowuje młodzieńczą witalność. Dzięki sile ich działania możemy z każdym 

dniem zauważyć jak poprawia się nasza kondycja, kojarzenie i refleks, możemy efektywniej się uczyć i 

pracować dłużej nie odczuwając zmęczenia, a organizm szybko się regeneruje. Adaptogeny chronią układ 

krążenia przed skutkami działania wolnych rodników, zwiększając tym samym rezerwy energetyczne, 

przywracają apetyt na seks i sprawność seksualną.  
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Podsumowując jest wiele powodów dla których warto sięgnąć po ENERGY STAR. Korzyści z 

jego zażywania odczuwać będą:  

 mózg – poprawa koncentracji, pamięci, 

refleksu, równowaga emocjonalna 

 ciało – większa wytrzymałość na 

obciążenia fizyczne, poprawa 

psychofizycznej formy, szybka odnowa 

biologiczna organizmu 

Lepiej funkcjonują:  

 układ odporności – aktywne 

wspomaganie mechanizmów obronnych 

 układ krążenia – skuteczna ochrona 

przed powstawaniem schorzeń układu 

sercowo-naczyniowego, mniejsze 

zagrożenie wystąpieniem udarów i 

zawałów 

 układ hormonalny – równowaga 

hormonalna, lepsza sprawność 

seksualna, łagodne klimakterium 

 dłuższa młodość – ochrona przed 

skutkami stresu oksydacyjnego, 

rozwojem chorób cywilizacyjnych, 

przedwczesnym starzeniem 

Wszystkim zestresowanym, zmęczonym, wyczerpanym i rekonwalescentom proponujemy: sprawdźcie 

jaką moc kryją w sobie ampułki ENERGY STAR.  
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ENZYME STAR 

Dzięki enzymom organizm człowieka może wykorzystywać z pożywienia składniki odżywcze, niezbędne do 

sprawnego funkcjonowania organizmu. 

Enzymy rozkładają pokarm do najprostszych cząsteczek, które stają się budulcem lub energią. Źródłem 

enzymów jest świeża i nieprzetworzona żywność: warzywa, jaja, mięso i ryby. 

W organizmie człowieka enzymy wytwarzane są przez trzustkę i inne gruczoły oraz organy wewnętrzne. 

Niektóre z nich biorą udział w trawieniu (to enzymy trawienne), inne uczestniczą w procesach metabolicznych; 

oczyszczają organizm z groźnych drobnoustrojów, martwych komórek oraz toksyn. 

Enzymy są substancjami białkowymi, które kierują reakcjami biochemicznymi w procesie przemiany materii i 

jak klucz pasują tylko do jednego zamka. Wniosek stąd prosty: potrzebujemy tylu enzymów ile reakcji zachodzi  

w organizmie. Potrzebujemy ich tym więcej, im starsi jesteśmy. Problemów z trawieniem przybywa na skutek 

utrwalania się złych nawyków jedzenia, mniejszej zdolności do żucia i zmniejszonej wydolności narządów 

produkujących enzymy. Problemy z trawieniem mają także ludzie młodzi a przyczyną jest tutaj głównie dieta. 

W „cywilizowanej” diecie, która składa się z gotowanych i sztucznie oczyszczonych produktów, mała porcja 

surówki już nie wystarcza by strawić kotleta. Taka dieta pozbawiona enzymów przyczynia się do patologicznego 

powiększenia narządów wewnątrzwydzielniczych. Jest też przyczyną przedwczesnego starzenia oraz źródłem 

prawie wszystkich chorób zwyrodnieniowych. 

A zaczyna się tak niewinnie… Problemy zdrowotne pojawiają się w momencie, kiedy organizm nie może 

strawić dużej ilości „martwego” jedzenia. Na początku dokuczają nam wzdęcia i ciąży brzuch, później mogą 

wystąpić biegunki lub zaparcia. Deficyt enzymatyczny upośledza wchłanianie składników pokarmowych i prowadzi 

do utraty masy ciała lub otyłości, złego samopoczucia i osłabienia układu immunologicznego. 

 Aby zrównoważyć niedobór enzymów w organizmie należy każdy posiłek uzupełnić 1-2 

kapsułkami z enzymami. Uważa się, że enzymy roślinne są tutaj skuteczniejsze od enzymów zwierzęcych, bo 

roślinne działają już w środowisku kwaśnym żołądka, natomiast zwierzęce dopiero w jelicie (środowisko 

zasadowe).  

Uzupełniania naszego posiłku enzymami w postaci suplementu może przynieść ulgę w wielu dolegliwościach. 

ENZYME STAR – to nowoczesny produkt zawierający zestaw enzymów wspomagający proces trawienia 

zachodzący w układzie pokarmowym. Zastępuje z dobrym skutkiem działanie naturalnych enzymów brakujących  

w diecie lub, gdy organizm nie jest w stanie zrównoważyć ich braku. 

ENZYME STAR możemy bezpiecznie polecić w przypadku: 

 wzdęć 

 w nadmiarze produkcji gazów 

 zgagi 

 w spastycznym zapaleniu okrężnicy     

 chorobie Crohna 

 wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego 

 zakażeniach grzybiczych 

 kłopotach z trawieniem w starszym wieku 

 alergiach pokarmowych 

 biegunkach  

 otyłości 

 w profilaktyce przeciwnowotworowej 
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EVENING PRIMROSE – OLEJ Z WIESIOŁKA 

Oleje roślinne nazywane inaczej ciekłymi tłuszczami, to substancje pozyskiwane z różnych części roślin 

oleistych: nasion, owoców, pestek a nawet kiełków. W większości wykorzystywane są w naszej kuchni jako 

tłuszcze jadalne, ale też stanowią cenny składnik kosmetyków, a niektóre jak np. olej z wiesiołka stosowany jest 

jako środek leczniczy. 

Wiesiołek przywędrował do nas aż z Ameryki Południowej i rozgościł się w przydrożnych rowach i 

złomowiskach. Ten w EVENING PRIMROSE pochodzi ze specjalnych upraw, gdzie wykorzystuje się nasiona 

wiesiołka najlepszego gatunku i z nich, metodą tłoczenia na zimno, pozyskuje się żółtawo-zielony olej o dużej 

zawartości kwasu gamma-linolenowego (GLA). 

Kwas GLA należy do grupy niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) (nazywanych także 

witaminą F), których nasz organizm potrzebuje, ale sam nie potrafi ich wytwarzać. Jedynym ich źródłem dla 

człowieka pozostaje, więc pożywienie lub suplementy uzupełniające dietę w przypadku ich niedostatecznej 

podaży. 

NNKT (wśród nich kwas GLA) w organizmie ulegają przemianie w pochodne związki zwane prostaglandynami, 

które wykazują wielokierunkowe działanie fizjologiczne na tkanki i układy. Nadzorują funkcje metaboliczne 

ustroju: ciśnienie i krzepliwość, poziom cholesterolu, reakcje zapalne i alergiczne, funkcje hormonów oraz pracę 

układu nerwowego i odpornościowego. Niedobór kwasów tłuszczowych z grupy omega 6 (tłuszcze roślinne) 

możemy zaobserwować w postaci problemów ze skórą (swędzenie, łuszczenie, egzemy, pękanie pięt, matowienie 

włosów), jako zespół napięcia przedmiesiączkowego, zmniejszoną odporność, guzków na piersiach, a także w 

postaci zaburzeń pracy układu pokarmowego i sercowo-naczyniowego. 

Grupa osób, u których stwierdza się niedobór kwasu GLA to przede wszystkim alergicy, chorzy na cukrzycę ci, 

co mają wysoki poziom cholesterolu oraz nadużywający alkoholu. Suplementację kapsułkami zawierającymi 

wiesiołkowy olej zaleca się dzieciom i dorosłym jako preparat wspomagający schorzenia mające tło 

immunologiczne. Stwierdzono, że dieta uzupełniana EVENING PRIMROSE wspomaga z dobrym skutkiem 

leczenie: 

 chorób skóry: egzemy, łuszczycę, atopowe 

zapalenie skóry 

 trądzik, wyprysk alergiczny 

 astmę i alergiczny nieżyt nosa 

 reumatoidalne zapalenie stawów 

 neuropatię cukrzycową 

 nadciśnienie i choroby krążenia 

 zespół napięcia przedmiesiączkowego 

 zaburzenia koncentracji i pamięci 

 nadpobudliwość 

 stwardnienie rozsiane 

Jedną z rewelacji naukowych jest potwierdzenie działania oleju z wiesiołka jako czynnika hamującego wzrost 

agresywnego raka piersi. 

Zalecane stosowanie: 8 – 12 tyg. w ilości 3 – 6 kaps. dziennie. 
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EXTRA CELL GUARD 

Biologiczne sekrety starzenia się leżą ukryte głęboko na poziomie molekularnym każdej komórki. W jej centrach 

energetycznych, nazywanych mitochondriami, niezbędny człowiekowi do życia tlen, zostaje zamieniony w energię potrzebną 

komórce do działania. 

Podobnie jak przy spalaniu drewna, ubocznym produktem jest szczypiący dym, tak podczas tej przemiany poza ciepłem 

generowane są wolne rodniki – reaktywne substancje utleniające, z pojedynczym elektronem na ostatniej orbicie. Wolne 

rodniki uznawane są za molekularnych terrorystów, które poszukując swojej pary (w organizmie elektrony krążą parami), 

kradną brakujący elektron z najbliższej komórki. Miejscem ataku staje się warstwa ochronna komórki, chromosomy i geny. 

Szczególnie podatne na utlenianie są cząsteczki tłuszczu, które w dużej ilości znajdują się w strukturze błon komórkowych 

oraz wolno krążą we krwi. 

Proces utleniania powoduje, że tłuszcz jełczeje, podobnie jak pozostawione w ciepłym pokoju masło. Uszkodzeniu 

ulegają również białka. Okazuje się, że 1/3 białek występujących w komórce może zamienić pod wpływem wolnych rodników 

w bezkształtną masę. Uszkodzone geny hamują prawidłowy podział komórki i mogą zmienić ją w komórkę nowotworową. 

Komórka choruje, gdy ilość uszkodzeń osiąga stan, od którego nie ma już odwrotu. Ten proces destrukcji komórki nosi nazwę 

stresu oksydacyjnego, a jego efektem jest jełczenie, korozja lub rozpad naszego ciała w sensie dosłownym. Wolne rodniki są 

przyczyną wszystkiego, co wiąże się ze starzeniem – chorób zwyrodnieniowych, zapalenia stawów, zaćmy i cukrzycy.  

Wolne rodniki mogą zaatakować mózg i ośrodkowy układ nerwowy, wywołując zespół Downa, SM czy chorobę 

Alzheimera. Te reaktywne substancje utleniające mają swój udział w powstawaniu chorób serca, wszystkich rodzajów 

nowotworów złośliwych, w różny też sposób osłabiają funkcję układu odpornościowego.  

Starzenie się można określić jako proces, w którym dochodzi do powolnego, lecz stałego zmniejszania się liczby zdrowych 

komórek. Choroby, które zdaniem lekarzy nieodłącznie związane są ze starzeniem, tak naprawdę niewiele zależą do 

upływającego czasu, ale bezpośrednio od kumulowania się w komórce szkód wywołanych przez wolne rodniki. Starzenie się 

ma związek z upływającym czasem jedynie poprzez tempo, w jakim stres oksydacyjny zbiera żniwo w naszym organizmie. 

Starzejesz się, nie z każdym upływającym dniem, ale z każdą zniszczoną komórką. 

Zagrożenia środowiskowe 

Żyjemy w czasach niekontrolowanego przez rozsądek postępu cywilizacji, która generuje dodatkowe wolne rodniki w 

postaci substancji chemicznych. Pochodzą one z pestycydów, promieniowania elekromagnetycznego, spalin, smogu, leków 

chemicznych oraz substancji obcych z przetworzonej żywności. Przedostające się do organizmu konserwanty, polepszacze 

oraz „metale śmierci” (ołów, kadm, beryl) porażają system odpornościowy, tworząc dogodne warunki dla zachorowania na 

nowotwory i choroby metaboliczne. Większość zmian będących efektem starzenia się nie została zaprogramowana przez 

naturę – to wynik naszego stylu życia, naszej ignorancji i niewiedzy. 

Na szczęście nasz organizm nie poddaje się tak łatwo atakom wolnych rodników. Nadal żyjemy, w dodatku coraz dłużej i 

rozmnażamy się jako gatunek, choć pojawiają się problemy z płodnością. Natura wyposażyła każdego z nas w system 

skutecznej obrony przed wolnymi rodnikami – są nim substancje zwane antyoksydantami. Organizm posługuje się 

witaminami, składnikami mineralnymi i substancjami zawartymi w żywności i roślinach leczniczych, by zwalczać zespół 

zjawisk „korozja-rozpad”, będący efektem utleniania. Dziś jednak, ilość antyoksydantów pochodzących z żywności nie 

wystarcza, by powstrzymać tykanie biologicznego zegara. Aktywnymi sprzymierzeńcami w walce o „jakość” naszego coraz 

dłuższego życia są suplementy diety. Dzięki nim nie musisz bezczynnie obserwować jak postępuje powolny rozpad twego 

ciała i umysłu w efekcie starzenia się.  

 Stosuj codziennie 1-2 kps. EXTRA CELL GUARD. 
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EYE STAR – Z POMOCĄ NASZYM OCZOM 

Poeci nazywają je zwierciadłem duszy, gdyż mogą śmiać się i płakać, wyrażać radość i ból. Medycyna 

widzi w nich odbicie prozy życia i nieodpowiedniej diety, niewłaściwej pielęgnacji, przeziębienia i choroby. 

Nasze oczy musimy otaczać troską już od najmłodszych lat, muszą, bowiem wystarczyć nam na całe życie. 

Tymczasem narażamy je na przeciążenia wykonując precyzyjne czynności, czytając w złym oświetleniu, 

wpatrując się godzinami w ekran monitora. Oczy pieką, łzawią, obrzmiewają, pojawia się krótkowzroczność. 

Szkodzi naszym oczom przebywanie w pomieszczeniu pełnym dymu i kurzu, światło słoneczne i 

promieniowanie UV.Z wiekiem nasze oczy starzeją się tak jak wszystkie narządy. Długotrwałe działanie 

wolnych rodników prowadzi do powolnego uszkodzenia delikatnych białkowo-tłuszczowych struktur oczu. 

Pogorszeniu ulega ostrość widzenia (zaczynamy nosić okulary), oczy zaczynają chorować na zaćmę, jaskrę, 

zwyrodnieniu ulega część siatkówki zwana plamką żółtą. Wysoki poziom cukru powoduje, że nasz wzrok 

słabnie szybciej. 

Oczy okalają delikatne naczynia krwionośne, które otaczają nie tylko gałkę oczną, ale także nerwy i 

mięśnie oka. Od ich dobrego stanu zależy, więc ile tlenu i substancji odżywczych trafia od naszych oczu i ile 

zbędnych produktów przemiany materii jest z nich usuwanych. 

W utrzymaniu dobrego wzroku, a także w różnych chorobach oczu pomoże państwu 

preparat EYE STAR, który skutecznie: 

 wzmacnia ścianki naczyń włosowatych oka, tworząc krzyżowe połączenia kolagenu; 

 jako silny antyoksydant chroni oczy przed uszkodzeniem ze strony wolnych rodników; 

 powstrzymuje rozwój zaćmy; 

 wspomaga leczenie krótkowzroczności (usuwa napięcie mięśni gałki oka); 

 pomaga w osłabieniu wzroku, usuwa nocną ślepotę; 

 chroni przed utratą wzroku w cukrzycy (retinopatia) 

 uczestniczy w tworzeniu purpury wzrokowej; 

 stanowi „słoneczne okulary” chroniące plamkę żółtą przed zwyrodnieniem; 

 zapobiega i wspomaga leczenie jaskry. 
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FIBER STAR – ZDROWE JELITA 

Oczyszczona i rafinowana żywność zawiera mało błonnika lub nie zawiera go wcale. W procesie przemysłowej obróbki 

żywności usunięto błonnik, bo „po co zjadać coś, czego nie trawimy i nie przyswajamy”. Tak powstała biała mąka, biały 

cukier, sól i ryż. Żywność stała się bardziej kaloryczna, wydajna i łatwiej strawna. 

Wkrótce okazało się, że żywność pozbawiona błonnika jest przyczyną zaparć, nadwagi, hemoroidów, polipów jelit, miażdżycy 

i wielu innych schorzeń. Włóknik pokarmowy został doceniony i uznany za ważny, tak samo jak składniki pokarmowe 

naszego jedzenia. Naukowcy i producenci żywności zachęcają nas do jego spożywania, a produkty przetworzone nazywają 

brutalnie truciznami. 

Błonnik bywa często i niesłusznie utożsamiany z celulozą, gdy tymczasem celuloza to najczęstsza (ale nie jedyna) jego 

odmiana występująca w ziarnach i zbożach jako tzw. błonnik nierozpuszczalny. Celuloza chroni organizm przed zaparciami, 

broni przed nowotworami, ogranicza przyrost wagi i reguluje poziom cukru w organizmie. Łączy się z wodą, ale się w niej nie 

rozpuszcza. Przechodzi przez jelita mechanicznie, jak „jelitowa szczotka”, wymiata toksyny, zalegające resztki pokarmowe, 

ogranicza też wchłanianie cholesterolu z pożywienia. 

Dużo celulozy zawierają pochodzące z ziaren otręby. Mogą one jednak powodować podrażnienia niezwykle delikatnych 

ścianek jelita, a przy słabej perystaltyce jelit mogą w nich „utknąć na dobre”. Owoce i warzywa a także mąka owsiana, 

nasiona roślin są źródłem błonnika rozpuszczalnego. Ten błonnik pod wpływem wody wielokrotnie zwiększa swoją objętość. 

Ułatwia formowanie stolca zarówno w biegunkach jak również w zaparciach, obniża poziom cholesterolu we krwi i zapobiega 

powstawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego. 

Nasiona babki płesznika, siemienia lnianego, które zawierają rozpuszczalny błonnik, w obecności wody uwalniają też śluz 

i tworzą żel ułatwiający przesuwanie treści pokarmowej w jelitach. Delikatnie otula on tworzący się stolec, zapobiega 

otarciom wrażliwych i chorych ścian jelit oraz ułatwia wypróżnianie. Siemię lniane zawiera dodatkowo roślinne hormony-

lignany, którym przypisuje się działanie prozdrowotne w profilaktyce schorzeń nowotworowych jelita grubego i sutka. 

Wśród owoców i warzyw wielkie zainteresowanie wzbudzają fruktany, czyli krótko- i długotrwałe polisacharydy. 

Zbudowane są z cząstek fruktozy a znajdują się w bulwach słonecznika, cykorii i karczochu. Te właśnie rośliny przemysł 

farmaceutyczny wykorzystuje jako surowiec do produkcji „prebiotyków”. Badania naukowe dowodzą, że fruktooligosacharydy 

(inulina) skutecznie modyfikują florę jelitową i zwiększają populację bakterii Lactobacillus, tworzących odporność 

kolonizacyjną jelit. 

Wszystkie wymienione rodzaje błonnika pozbawione są wartości energetycznych, więc nie tuczą, ale dają uczucie sytości 

i ograniczają ilość spożywanego jedzenia. Zmuszają nas też do żucia, pobudzają wydzielanie śliny i soków trawiennych. 

Wartości prozdrowotnego działania błonnika powinny być uwzględniane przez diabetyków przy układaniu menu dla ludzi z 

zaburzeniami trawienia, skłonnością do tycia i schorzeń związanych z przemianą cukrów i tłuszczy. Dieta bogata w owoce 

(sezonowe) i warzywa jest dietą niskokaloryczną, bezcholesterolową i zawiera mało sodu. Stąd też zaleca się, by 

przynajmniej 5x dziennie były one obecne w naszych posiłkach. 

Mało kto ma dziś tyle czasu by dbać o jakość swoich posiłków? 

Możemy jednak urozmaicić naszą dietę stosując FIBER STAR. 

FIBER STAR to suplement diety, który zawiera bezpieczną kombinację błonników pochodzenia roślinnego.  

Możemy go zażywać: 

 w dietach oczyszczających, 

przeciwpasożytniczych, odchudzających; 

 w zaparciach, problemach z trawieniem, 

wzdęciach i hemoroidach; 

 w miażdżycy, podwyższonym poziomie 

cholesterolu; 

 kamicy pęcherzyka żółciowego, chorobie 

wrzodowej, chorobach skóry, cukrzycy II 

stopnia, profilaktyce przeciwnowotworowej. 
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FLAX SEED STAR- ŻYJ ZDROWO I DŁUGO 

Wszyscy znamy reklamy, w których uśmiechnięta mama przygotowuje swoim dzieciom kanapki z margaryną - która 

rzekomo jest taka zdrowa. Czyżby? Co tak naprawdę o tym wiemy? Czym są tłuszcze, do spożywania których zachęcają 

reklamy? Jak powstają? Czym jest rafinacja? I w końcu jakie to ma konsekwencje zdrowotne? 

Najzdrowszymi dla człowieka tłuszczami są tłuszcze nienasycone tzw. Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe  

(w skrócie NNKT). Organizm człowieka nie jest w stanie ich wytworzyć, dlatego muszą być codziennie dostarczane z dietą. 

Wśród nich możemy wyróżnić dwa najważniejsze kwasy tłuszczowe: omega-3 i omega-6. 

NNKT są bardzo nietrwałe, a dokładnie wrażliwe na światło i temperaturę. Tym samym smażenie, pieczenie  

i przetwarzanie powoduje zmianę w ich strukturze, co jest bardzo szkodliwe dla zdrowia (powstają wiązania trans). 

Powszechnie reklamowane i sprzedawane oleje są tłuszczami rafinowanymi! Co to znaczy? Są klarowne, mają długą datę 

ważności, są odporne na wysoką temperaturę i …pozbawione wszystkich najcenniejszych właściwości. W naszej diecie 

dominują takie właśnie tłuszcze!!!  

A gdzie szukać tych dobrych tłuszczy? Ich źródłem są ryby, orzechy, nasiona soi, ziarna słonecznika oraz nasiona lnu. 

Problem tylko w tym, że chociaż wiemy gdzie są to zjadamy ich za mało! 

Nasiona lnu 

Nasiona lnu od dawna są znanym ludowym środkiem używanym przez nasze mamy i babcie w leczeniu wrzodów żołądka 

i zwalczania uporczywego kaszlu. Biochemicy udowodnili, że składniki lnu, a szczególnie olej lniany, zawierający ponad 50% 

omega-3 obniża cholesterol i zapobiega miażdżycy. Najnowsze badania do tych prozdrowotnych właściwości nasion lnu 

dopisują nowe zastosowania, a to za sprawą odkrytych stosunkowo niedawno związków chemicznych, roślinnych hormonów 

określanych nazwą lignany.  

Przez wiele lat uważano, ze jedynym składnikiem siemienia lnianego odpowiedzialnym za efekt obniżania cholesterolu 

jest olej lniany i zawarty w nim kwas alfa linolenowy. Najnowsze wyniki sugerują, że lignany w tej kwestii są o wiele 

skuteczniejsze, ponieważ ich właściwości antyoksydacyjne mają też związek z hamowaniem utleniania tłuszczy. Pojawiły się 

również doniesienia naukowe sugerujące korzystny wpływ lignanów na objawy związane z menopauzą, osteoporozą oraz 

możliwością zastosowania oleju lnianego w profilaktyce nowotworów hormonozależnych (piersi, prostaty). 

FLEX SEED STAR – to nieoczyszczony, naturalny olej lniany dostępny w postaci kapsułek, który stanowi zdrowy 

dodatek do diety dzieci i dorosłych, ponieważ: 

 Wspomaga wiele funkcji mózgu: rozwija 

inteligencję, poprawia nastrój, koncentrację, 

zmniejsza agresję, łagodzi stany depresyjne, 

zmniejsza nadpobudliwość u dzieci i poprawia 

wyniki w nauce. 

 Wspomaga leczenie stanów zapalnych  

i zwyrodnień w przebiegu chorób 

reumatycznych. Poprawia funkcję stawów, 

usuwa ból, sztywność i obrzęki . 

 Wspomaga leczenie stanów zapalnych błon 

śluzowych (choroba wrzodowa układu 

pokarmowego, choroby oskrzeli)  

 Zmniejsza gęstość i lepkość krwi, obniża 

poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi, 

zmniejsza ryzyko występowania chorób układu 

sercowo-naczyniowego. 

 Reguluje zaburzony rytm serca u osób 

zagrożonych zawałem, stanowi ochronę dla 

serca przed występowaniem zaburzeń 

przewodzenia bodźców.  

 Wpływa korzystnie na wygląd skóry, włosów  

i paznokci 

 Łagodzi objawy menopauzy, reguluje cykl 

miesiączkowy 

 Poprawia wzrok, zmniejsza ryzyko wystąpienia 

zwyrodnienia plamki żółtej, obniża ciśnienie 

śródgałkowe w jaskrze, nawilża oczy ( zespół 

suchego oka) 

 Wspomaga odchudzanie 

 Profilaktyka nowotworów hormonozależnych 

(piersi, prostaty) 
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FOLIC ACID – KWAS Z LIŚCI; FOLIUM – ZNACZY LIŚĆ 

Kwas foliowy, jak twierdzi wielu lekarzy jest witaminą, której najczęściej brakuje człowiekowi. Mówi się, że jest 

potrzebna „od stóp do głów” oraz że odpowiada za „jakość naszej krwi”.  

Norma przewiduje, że zdrowy człowiek potrzebuje dziennie 400 µg kwasu foliowego. Kobiety  

w ciąży muszą zjadać go dwa razy tyle, czyli 800 µg, a karmiące matki 600 µg. Jeśli ktoś z twoich bliskich pije alkohol 

nawet nie nałogowo, ale często lub zażywa tabletki antykoncepcyjne też potrzebuje go więcej. 

Stwierdzono, że niski poziom kwasu foliowego występuje u chorych, stosujących leki antybakteryjne  

i moczopędne, cierpiących na depresję i starczą demencję. O tym, jak ważna jest rola kwasu foliowego w procesach 

starzenia się naukowcy dowiedzieli się stosunkowo niedawno. Bez odpowiedniej ilości tej substancji w komórce nie 

może być mowy o zachowaniu zdrowia i młodości. Kwas foliowy stał się prawdziwym przebojem na liście związków 

mogących chronić nas przed skutkami skażenia środowiska i rozwojem chorób cywilizacyjnych. 

Poznajmy jego wielokierunkowe działanie: 

Witamina prenatalna - niezbędna w procesie prawidłowego rozwoju płodu. Jej niedobór przed  

i w czasie ciąży może być przyczyną wad rozwojowych płodu (tylny rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, 

wrodzone wady mózgu). 

Witamina przeciwanemiczna - niski poziom kwasu foliowego może być przyczyną anemii, ponieważ nasze krwinki 

potrzebują nie tylko żelaza, ale również kwasu foliowego, który ułatwia podział komórek. Gdy kwasu foliowego jest 

zbyt mało, krwinki czerwone są nienormalnie duże, co jest stanem chorobowym. 

Ochrona dla serca - odpowiednio wysoki poziom kwasu foliowego zabezpiecza układ naczyniowy przed negatywnym 

wpływem homocysteiny, proteiny krążącej we krwi, która podobnie jak cholesterol prowadzi do zablokowania naczyń 

tętniczych i zwiększa ryzyko wystąpienia zawału lub udaru. 

Wzmocnienie umysłu - kwas foliowy wpływa na sprawność intelektualną, uczestniczy w produkcji neuroprzekaźników 

mózgowych: serotoniny i noradrenaliny, regulujących stabilność emocjonalną. Pomaga  

w zaburzeniach pamięci i starczej demencji.  

Kwas foliowy walczy z nowotworami - ma zdolność hamowania rozwoju nowotworów i to nawet w stadium 

zaawansowanym. Potrzebny jest wszystkim komórkom, a zwłaszcza tym szybko rosnącym, do prawidłowego wzrostu i 

regeneracji. Chroni przed rozwojem nowotworów szyjki macicy, płuc, przełyku, sutka oraz jelita grubego. 

Historia szpinaku 

Zastanawiacie się pewnie, co łączy szpinak i kwas foliowy? Otóż bardzo dawno, bo 70 lat temu właśnie z zielonych 

liści szpinaku wyizolowano kwas foliowy i z dobrym skutkiem stosowano do leczenia anemii w… Indiach. U nas 

szpinak nie cieszy się dobrą sławą zapewne z powodu swojego wyglądu po przyrządzeniu, co zresztą nie przeszkadza 

rodzicom zmuszać swoje dzieci do jego zjadania. Przez lata sądzono, że antyanemiczne działanie szpinaku to zasługa 

dużej zawartości żelaza. Tymczasem nauka udowodniła, że krwiotwórcze działanie szpinaku wynika z obecności 

kwasu foliowego – witaminy z grupy B. 

Kwas foliowy jest w organizmie nośnikiem węgla i bierze udział w procesie tworzenia hemu (części hemoglobiny 

zawierającej żelazo) korzystnie tym samym wpływa na obraz krwi obwodowej. Kwas foliowy występuje nie tylko w 

szpinaku, ale również w innych zielonych warzywach. Zawierają go także drożdże i żółtko jaj. W organizmie kwas 

foliowy syntetyzowany jest przez bakterie jelitowe układu pokarmowego (powstaje tu 9 witamin z grupy B). 

Kwas foliowy niezbędny jest: 

 do powstawania krwinek czerwonych 

 do syntezy kwasów nukleinowych 

 do rozwoju komórek nerwowych 

 wszędzie tam, gdzie komórki organizmu 

dzielą się, czyli przy gojeniu ran, budowie 

mięśni, rozwoju narządów rodnych, 

odnawianiu śluzówki układu pokarmowego. 
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Kiedy kwas foliowy? 

Ciąża. Kwas foliowy to najlepszy sposób, w jaki możesz okazać miłość swojemu dziecku. Odgrywa bardzo ważną 

rolę w okresie zarodkowym. Kobiety, które są w ciąży lub planują potomstwo powinny zażywać kwas foliowy, by 

ograniczyć ryzyko wystąpienia u dzieci wad rozwojowych, głównie mózgu i rdzenia kręgowego.  

Zalecana dawka to: 0,4 – 0,8 mg kwasu foliowego dziennie. 

Ochrona serca. Kwas foliowy walczy z cholesterolem XXI wieku – homocysteiną (proteina krążąca we krwi), która 

może niszczyć wyściółkę naczyń krwionośnych i rozpoczynać tworzenie blaszek miażdżycowych podobnie jak 

cholesterol. Kwas foliowy obniża poziom homocysteiny i zapobiega powstawaniu miażdżycy, tym samym może chronić 

przed udarem mózgu i zawałem serca. 

Kwas foliowy dla sportowców 

Kwas foliowy zapobiega anemii sportowców, która wiąże się z utratą podczas wysiłku dużej ilości żelaza. 

W walce z nowotworami 

Kwas foliowy stosowany jest w profilaktyce przeciwnowotworowej i zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory 

płuc, przełyku, sutka, jelita grubego oraz nowotwory szyjki macicy. Jego niedobór powstaje podczas stosowania 

leczenia konwencjonalnego, dlatego konieczne jest jego uzupełnianie. 

Kwas foliowy zalecany jest jako suplement dla: 

 osób po 55 roku życia 

 z zaburzeniami układu krążenia 

 kobiet w ciąży i karmiących piersią 

 kobiet planujących zajście w ciążę 

 kobiet stosujących antykoncepcję w pigułce 

 po ciężkich oparzeniach i urazach 

 alkoholików i narkomanów 

 osób cierpiących na depresję 

 oraz wszystkich, którzy przez dłuższy czas przyjmują antybiotyki lub leki przeciwnadkwa-socie (również z 

chorobą wrzodową). 
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FUCOIDAN STAR SUPLEMENT NA MIARĘ XXI WIEKU 

Każda komórka naszego organizmu jest wielokrotnie w ciągu dnia atakowana przez wolne rodniki. Powstają one w organizmie w 

sposób biologicznie naturalny, podczas rozpadu zużytych komórek. 

Pewną ich ilość organizm wykorzystuje do celów pożytecznych np. obrony przed mikroorganizmami. Nadmiar wolnych rodników 

zdecydowanie szkodzi. Każdy proces zapalny (przebiegający z gorączką), zażywanie niektórych leków, „brudne” powietrze, papierosy, 

alkohol a nawet kosmetyki to potencjalne źródło dodatkowych wolnych rodników. Również dieta z dużą ilością tłuszczów zwierzęcych i 

konserwantów zwiększa ilość wolnych rodników. 

Antyutleniacze – „wymiatacze” wolnych rodników 

Zdrowy organizm sam wytwarza wiele przeciwutleniaczy - substancji, które dostarczają wolnym rodnikom elektrony do pary 

(zahamowanie reakcji utleniania). Potocznie nazywamy je „wymiataczami”. Są obecne we krwi i we wnętrzu komórki. Pochodzą  

z żywności, owoców i warzyw, które są najlepszym ich źródłem. Ponieważ ilość naturalnych antyoksydantów maleje w organizmie z 

wiekiem, należy regularnie „dozbrajać” organizm przyjmując je nie tylko w postaci posiłków, ale także suplementów diety. 

Odżywianie – medycyna jutra 

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie składnikami żywności zdolnymi niwelować działanie wolnych rodników. Coraz częściej stają 

się one ważnym elementem działań profilaktycznych, które chronią organizm przed przedwczesnym starzeniem i rozwojem chorób sercowo-

naczyniowych, powikłań prenatalnych, bezpłodnością, chorobami nowotworowymi, reumatycznymi, chorobą Alzheimera i wieloma innymi. 

Owoce i warzywa dostarczają organizmowi składników odżywczych: witamin, minerałów, cukrów, kwasów organicznych, błonnika i 

polifenoli. Wiele z nich to silne antyutleniacze, które posiadają zdolność wiązania się z toksynami, metalami ciężkimi i pomagają usuwać je z 

organizmu. 

O ile dość dobrze znamy właściwości witamin i minerałów, o tyle polifenole pozostają dla wielu zagadką. Polifenole – nazywane często 

bioflawonoidami, to substancje wtórne, powstające w roślinach w wyniku procesu biosyntezy. Nadają one roślinom charakterystyczną barwę 

smak i zapach. Możemy je więc zobaczyć, poczuć i posmakować.  

Dawno temu zauważono, że spożywanie roślin i przetworów z roślin, szczególnie kolorowych: zielonych i pomarańczowych, o ciemnej 

barwie, ma dla człowieka znaczenie zdrowotne a często lecznicze. Substancje te (polifenole) wpływają na wiele procesów fizjologicznych, 

zachodzących w organizmie: 

 są silnymi antyutleniaczami, które zapobiegają chorobom 

związanym z naszym stylem życia (cukrzycy, chorobom 

żołądka, wątroby, nerek); 

 działają ochronnie na naczynia; 

 zapobiegają chorobom serca i miażdżycy; 

 chronią przed udarem i zawałem; 

 zmniejszają ryzyko występowania chorób nowotworowych; 

 działają przeciwzapalnie i przeciwhistaminowo; 

 zmniejszają reakcje alergiczne; 

 chronią witaminy przed modyfikacją oksydacyjną; 

 hamują reprodukcję wirusów; 

 mogą zabijać bakterie, grzyby i zapobiegać infekcjom; 

 podnoszą witalność i komfort życia. 

FUCOIDAN STAR- suplement dla przyszłych pokoleń 

FUCOIDAN STAR to nie tylko smaczny i odżywczy płynny suplement diety. FUCOIDAN STAR to obecnie najsilniejszy preparat 

antyoksydacyjny nie tylko na polskim rynku!!! Łączy w sobie moc owocowych ekstraktów i potęgę morskich głębin – brunatnych alg Limu 

Moui. Siła witamin, minerałów, polifenoli razem z kantonami garcynii i beta-glukanami alg, to oręż jakiego potrzebuje nasz organizm 

każdego dnia. To podpora układu odporności w obronie przed skażeniem środowiska, złą dietą, nawykami, atakami mikroorganizmów.  

FUCOIDAN STAR to cenne uzupełnienie naszego jadłospisu, które zapewnia sprawne funkcjonowanie i regenerację w okresie choroby 

i rekonwalescencji. Unikalna technologia z zastosowaniem kwasu fulwinowego sprawia, że to, co najcenniejsze w FUCOIDAN STAR nasz 

organizm wykorzysta do samoregulacji i samouzdrawiania. 

Pij codziennie 30-60 ml FUCOIDAN STAR 30 minut przed kolacją lub późnym posiłkiem, by zapewnić sobie (i bliskim) dobre zdrowie, 

by cieszyć się jesienią życia bez chorób, bólu i cierpienia. 
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GARCINIA STAR TERMOGENIK 

„Żeby schudnąć – trzeba mieć charakter” – takie hasło głoszą ci, którym się udało. A co z tymi, którzy 

„charakteru” nie mają ? 

 Nadwaga, otyłość (poza genetycznym spadkiem) powstaje najczęściej z powodu zwykłego 

łakomstwa, przejedzenia, nieracjonalnego odżywiania. Wśród osób z nadwagą są również tacy, co nie jadają 

zbyt wiele, ale przede wszystkim żywność wysokokaloryczną i tuczącą. Najlepszym i jak dotąd 

najskuteczniejszym sposobem pozbycia się zapasów tłuszczu pozostaje: ograniczenie ilości pożywienia, 

wybór zdrowej żywności, unikanie słodyczy, wysiłek fizyczny. Próba odchudzania grubasa za pomocą 

głodówek, modnych mono-diet, to droga do … wtórnej otyłości, metoda pełna wyrzeczeń, stresu, której 

towarzyszy efekt jo-jo (powrót do wagi wyjściowej plus kilka dodatkowych kilogramów) nadmiar zwisającej 

skóry, rozstępy i cellulit. 

 Czy jest sposób by schudnąć skutecznie, bez zwiotczeń, zwisów i stresu ? 

Rozłóż odchylanie w czasie (by nie spowolnić przemiany materii). Spróbuj powalczyć z nałogiem 

jedzenia. 

ZASADA NR 1 

Przede wszystkim nie głoduj ! Bez względu na to ile masz lat i kilogramów. Jedz 4-5 posiłków dziennie 

do syta, ale starannie dobieraj produkty, które nie tuczą (zapoznaj się z ich indeksem glukemicznym), nie 

licz kalorii. 

ZASADA NR 2 

W odchudzaniu, nie odchudzaj siebie, ale swoje posiłki. Stosuj termogeniki, np. GARCINIA STAR. 

GARCINIA STAR – to dietetyczny środek spożywczy, ułatwiający odchudzanie. Nie jest cudownym 

lekiem, ale może skutecznie wspomagać twoją kurację.  

Skład preparatu oparto na działaniu naturalnych składników, których działanie wspomagające 

metabolizm osoby z nadwagą potwierdziły badania biochemiczne. 

JAK DZIAŁA GARCINIA STAR? 

Zmniejsza zapotrzebowanie na jedzenie słodyczy, drobnych przekąsek. 

poprawia bilans energetyczny 

zmniejsza kaloryczność posiłków 

zapobiega gromadzeniu się tłuszczu zapasowego 

GARCINIA CAMBOGIA – to egzotyczny owoc, zawierający duże ilości kwasu hydroksycytrynowego 

(HCA), naturalnego enzymu, który może: 

 zmniejszyć syntezę tłuszczu o 40-70% 

 ogranicza wytwarzanie cholesterolu, kwasów tłuszczowych 

 zwiększa magazynowanie glikogenu w wątrobie i mięśniach 

 hamuje apetyt 

 nasila termogenezę 
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CO TO TAKIEGO TERMOGENEZA? 

Tajemnica działania termogeników (GARCINIA STAR) polega na pobudzeniu współczulnego układu 

nerwowego, uwalnianiu noradrenaliny. Noradredalina oddziałuje na ośrodek sytości znajdujący się w mózgu, 

z jednej strony hamuje uczucie głodu, z drugiej nasila uczucie sytości. 

Termogeniki stymulują więc metabolizm i zwiększają wydatki energetyczne (poprzez spalanie tłuszczów). 

ABY EFEKT BYŁ SILNIEJSZY 

 Pobudzenie termogenezy związane z uwalnianiem noradrenaliny nie trwa długo, gdyż jest ona 

szybko rozkładana w organizmie. Można jednak temu zapobiec i przedłużyć efekt działania termogeników, 

spożywając coś co zawiera duże ilości polifenoli zwanych katechinami metyloksantynami. Najbogatszym ich 

źródłem są herbaty (camelia sinensis). Wspomagają one efekt enzymatycznego utleniania tłuszczów i 

zwiększają produkcję ciepła w organizmie. 

KELP – brunatna alga zawiera m.in.: organiczny jod, który napędza tarczycę do działania (szybka 

przemiana materii), związki mineralne, witaminy i polisacharydy (wielocukry). KELP nie tylko odżywia 

komórki, ale też łagodnie uwalnia organizm od nieczystości, pozbawia go nadmiaru wody. Efekt jego 

działania to utrata wagi  

i elastyczna, jędrna skóra bez cellulitu. 

PIKLONIAN CHROMU – organiczna, dobrze przyswajalna postać chromu, która „odcina zasilanie” 

twojego łaknienia cukru. Reguluje mechanizm transportu cukru z krwioobiegu do komórek, jego poziom we 

krwi utrzymuje w optymalnym stężeniu. Zapobiega zmęczeniu i rozdrażnieniu w czasie odchudzania. 

Efekt działania termogeników to nie to samo co ćwiczenia fizyczne, ale podniesienie termogenezy o 2% 

w przeliczeniu na tygodnie i miesiące, daje pożądany efekt utraty wagi. 

Stosuj GARCINIA STAR w ilości 2-4 kapsułki dziennie popijając dużą ilością płynu przed posiłkiem, a 

wkrótce zauważysz, że stałeś się lżejszy o kilka kilogramów. 
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GARLIC + PARSLEY 

Pożywienie i leki – tak w skrócie można opisać karierę znanych od wieków roślin przyprawowych – 

czosnku i pietruszki. Współczesnych badaczy zaskakuje wyjątkowa trafność ludowych receptur oraz 

znajomość leczniczych właściwości obu roślin. 

CZOSNEK – jeden z cudownych leków stworzonych przez naturę, nie tylko odstraszał złe moce, ale 

odmładzał, odchudzał, skutecznie walczył z nadciśnieniem. Był niezastąpiony w problemach z płucami, 

chorymi jelitami i trudnymi do zagojenia ranami. Czosnek stanowi mieszaninę rozmaitych związków 

chemicznych i naukowcy do tej pory nie są zgodni, któremu z nich zawdzięcza on w największym stopniu 

swoją moc. 

Wiemy jednak, że aktywne składniki czosnku potrafią wiele.  

Mają działanie: 

 przeciwbakteryjne, 

 przeciwwirusowe, 

 przeciwnowotworowe, 

 obniżają poziom cholesterolu, 

 działają przeciwzapalnie i przeciwzatorowo, 

 zapobiegają starzeniu się komórek mózgu. 

Biologiczną aktywność czosnku wyznacza obecność następujących składników: 

lotne i nielotne, związane organicznie związki 

siarki – alkilopochodne cysteiny (allicyna, ajoen, 

akoryniny), 

siarczki i wielosiarczki allilowe, 

związki mineralne: selen, german, cynk, żelazo, 

witaminy: B1, B2, C, PP, prowitamina A, D, 

śluzy, pektyny, olejki eteryczne. 

Dodatek PIETRUSZKI nie tylko poprawia walory smakowe (zabija smak i zapach czosnku), lecz 

dodatkowo wspomaga funkcje układu moczowego, nerek i pęcherza. Działa moczopędnie, usuwa piasek i 

złogi z dróg moczowych. Poprawia także apetyt i funkcje trawienne układu pokarmowego. 

 

W czym GARLIC+PARSLEY pomaga: 

 

A. W profilaktyce i leczeniu miażdżycy i nadciśnienia samoistnego: 

 poprawia krążenie w naczyniach obwodowych 

(zapobiega starczemu kuśtykaniu), 

 obniża ciśnienie, 

 hamuje agregację (zlepianie) płytek, 

 wydłuża czas krzepnięcia krwi i rozpuszcza 

skrzepy w naczyniach (ajoen – jak aspiryna), 

 zmniejsza ryzyko powstawania zawałów serca i 

udarów mózgu, 

 obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów, 

 rozpuszcza blaszki miażdżycowe, które zamykają 

naczynia wieńcowe serca, 

 zmniejsza ilość wolnych rodników, wywołujących 

szkodliwą przemianę cholesterolu (antyoksydant). 

B. Wspomaga funkcje układu odporności w infekcjach bakteryjnych i wirusowych: 

wykazuje działanie przeciwnowotworowe w przypadku nowotworów złośliwych, np. jelita grubego, żołądka, 

eliminuje pasożyty z jelit, 

wykazuje działanie przeciwgrzybicze w zakażeniach wywołanych przez drożdżaki Candida albicans. 
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C. Pobudza sprawność funkcjonowania układu pokarmowego: 

 usprawnia motorykę żołądka i jelit, 

 zwiększa wydzielanie żółci i ułatwia jej przepływ przez drogi żółciowe. 

D. Działanie filtrujące drogi moczowe. 

 

CZOSNEK DLA ZDROWIA 

Pękata biała bulwa rodem z Syberii od dawna dzieli ludzkość na dwie grupy. Jedni cenią go za smak i 

właściwości zdrowotne inni z niechęcią odwracają od niego nosy. 

Nowa formuła czosnkowych kapsułek z dodatkiem pietruszki daje szansę każdemu z nas, by czosnek stał 

się naszym bliskim przyjacielem. Jedno jest bowiem pewne: czosnek warto i należy spożywać, gdyż zawarte 

w tej roślinie substancje wykazują wielokierunkowe działanie zdrowotne. 

Chętnie sięgamy po czosnek, gdy dopadnie nas grypa i przeziębienia. Czosnek działa wówczas jak 

naturalny antybiotyk, mobilizując siły obronne organizmu do walki z chorobą. Skutecznie niszczy bakterie, 

wirusy, grzyby i pasożyty. Stosujemy go także w zaburzeniach pracy układu pokarmowego, pokarmowego 

niestrawności, przewlekłych biegunkach, braku apetytu, chorobach pasożytniczych (owsiki) i grzybiczych. 

Uznano go za jeden z najważniejszych produktów spożywczych zapewniających skuteczną obronę 

naszego serca i tętnic. Aktywne składniki czosnku uczestniczą w przemianie tłuszczowej, obniżają poziom 

cholesterolu (LDL) i przeciwdziałają szkodliwym przemianom, jakim ulega on w naczyniach krwionośnych, 

obniża ciśnienie krwi (skurczowe i rozkurczowe) oraz reguluje proces krzepnięcia zmniejszając tym samym 

ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. Dotlenia naczynia mózgowe i naczynia obwodowe kończyn 

dolnych, działa jak lek antycukrzycowy, oczyszcza krew z nadmiaru glukozy. 

Nowa formuła preparatu GARLIC+PARSLEY nie powoduje niemiłego zapachu i zgagi, które wywołuje 

zjadanie świeżego czosnku. Dodatek pietruszki zwiększa aktywność preparatu (działanie moczopędne i 

rozkurczowe). 

Warto więc czosnkiem nie tylko się leczyć, ale też spożywać go zapobiegawczo, bo pozwala nam 

zachować zdrowie, młodość i energię. 
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GINGER STAR – PODRÓŻUJ BEZ SENSACJI 

Jeżeli źle znosisz podróż samochodem, lot samolotem lub cierpisz na chorobę morską, albo po prostu od czasu do czasu mdli Cię – 

zażywaj GINGER STAR – na nudności, wymioty a nawet bóle stawów – niezawodny, sprawdzony, polecany! 

Choroba lokomocyjna jest zmorą, która wielu osobą przyjemność podróżowania potrafi zmienić w prawdziwy koszmar. Czy może być 

coś gorszego od niekończącej się jazdy górską kolejką w lunaparku? Gdy kolejny raz żołądek (z zawartością) podchodzi Ci do gardła, w 

głowie tańczy karuzela, ciało oblewa zimny pot – pragniesz tylko jednego: wysiąść. Tak właśnie czują się Ci, u których narząd równowagi 

(błędnik) nadgorliwie reaguje na przyśpieszenie, kołysanie i zmiany kierunków jazdy. 

W chorobie lokomocyjnej pomaga zażywanie leków przeciwwymiotnych. Chociaż mają uboczne skutki działania, „dzięki” nim można 

przespać całą podróż (a nawet kolejny dzień). Nie mogą i nie powinni ich stosować astmatycy, kobiety w ciąży, zażywający leki  

uspakajające i Ci, co nie stronią od alkoholu. Alternatywą dla chemicznych leków jest GINGER STAR – wysuszone i sproszkowane kłącze 

imbiru. Jego działanie jest równie skuteczne, lecz nie wywołuje zawrotów głowy, szumów w uszach, zaburzeń widzenia, bo imbir działa na 

poziomie układu pokarmowego. 

IMBIR – PRZYPRAWA I LEK 

Imbir (Zingiber Officinale) znany pod angielską nazwą Ginger, należy do roślin przyprawowych kuchni azjatyckiej. Jest też rośliną 

leczniczą stosowaną w tradycyjnej medycynie Indii, Chin i Arabii,  

Wśród roślin jest swoistym przyrodniczym ewenementem, ponieważ nie występuje w stanie naturalnym. Od tak dawna człowiek 

nauczył się uprawiać i rozmnażać imbir przez podział tego kłącza, że roślina te nie zawiązuje i nie wydaje owoców. Kłącza imbiru są jadalną 

częścią rośliny i jednocześnie surowcem leczniczym (stosowanym od najdawniejszych czasów) poprawiającym trawienie, pobudzającym 

wydzielanie śliny i soku żołądkowego oraz łagodzącym mdłości. 

Świeży i wysuszony imbir ma cierpko-ostry smak, który nadają mu składniki żywicy: gingaole i szogaole. Wg medycyny Wschodu taki 

smak nadaje roślinie określony kierunek działania, właściwości środka rozgrzewającego i nawilżającego, zalecanego w leczeniu przeziębień, 

grypy, bólów głowy, kaszlu, dreszczy i biegunek a także bolesnych skurczów mięśni, bólów stawów, objawów słabego krążenia kończyn 

(zimne stopy i ręce). 

WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIA GINGER STAR 

CHOROBA LOKOMOCYJNA 

GINGER STAR posiada zbliżone do leków syntetycznych działanie, lecz nie wywołuje skutków ubocznych. Zapobiega objawom 

choroby lokomocyjnej: nudnościom, wymiotom, bólom głowy i potom. Kapsułki z imbirem należy przyjmować ok. 0,5h przed podróżą w 

ilości nieprzekraczającej dawki 100mg, a w razie koniczności zażyć dodatkowo 1-2 kapsułki. Pierwsza dawka powinna działać ok. 4 godziny. 

GINGER STAR można stosować także jako: środek zapobiegający pooperacyjnym nudnościom i wymiotom spowodowanym podaniem 

narkozy, środek przeciwwymiotny w leczeniu cytostatykami oraz naturalny lek przeciw migrenom. 

NUDNOŚCI U KOBIET W CIĄŻY 

W pierwszych tygodniach ciąży wiele kobiet odczuwa nudności i wymiotuje. Zażywanie leków przeciwwymiotnych nie jest wskazane ze 

względu na zdrowie płodu. Tutaj pomóc może GINGER STAR. Z dotychczasowych badań wynika, że imbir nie wpływa ujemnie na rozwój 

płodu, niemniej kobiety w ciąży powinny zawsze poradzić się lekarza w tej kwestii. 

W CHOROBACH REUMATYCZNYCH 

GINGER STAR można stosować w leczeniu wspomagającym chorób reumatycznych. Współczesne badania kliniczne potwierdziły 

celowość takiego zastosowania, ponieważ składniki czynne imbiru hamują rozwój procesów zapalnych, zapobiegają obrzękom tkanek 

okołostawowych i łagodzą ból. Mogą zapobiegać procesom degeneracji chrząstek kostno-stawowych i pomagać w ich regeneracji. 

GINGER STAR nie powoduje uszkodzeń błon śluzowych układu pokarmowego, charakterystycznych dla działania niesteroidowych 

środków przeciwzapalnych a zatem chroni je przed powstaniem owrzodzeń. 

INNE MOŻLIWE ZASTOSOWANIA 

Wciąż trwają badania nad możliwościami zastosowania kłączy imbiru w chorobach układu krążenia, w terapiach wspomagania 

odporności, leczenia uszkodzeń wątroby wywołanych alkoholem oraz poprawienia wrażliwości organizmu na insulinę. 
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GINKGO STAR W NATARCIU NIE ZWLEKAJ 

Czy warto czekać do utraty sprawności intelektualnej z przyjmowaniem miłorząbu japońskiego, gdy 

można prowadzić skuteczną profilaktykę szkód wyrządzonych przez wolne rodniki (podobnie jak czynią to 

inne antyutleniacze). 

Zdaniem naukowców, to najstarsze drzewo na ziemi, pamiętające jeszcze czasy dinozaurów posiada 

ogromny potencjał przeciwutleniający substancje czynne (glikozydy flawonoidowe i terpeny) znajdujące się 

w kapilarach naczyń tętniczych i żylnych. Regulują ciśnienie i zmniejszają lepkość krwi, chroniąc przed 

udarem mózgu. Efekt ten szczególnie pożądany jest u osób starszych, u których naczynia krwionośne 

doprowadzające krew i glukozę do takich tkanek jak: mózg, serce i kończyny, stają się z wiekiem sztywne, 

kruche i ulegają zwężeniu. Poprawa ukrwienia dotyczy nie tylko zdrowych tkanek, ale także tych 

zniszczonych przez proces chorobowy. 

W profilaktyce zdrowia miłorząb japoński stosuje się z dobrym skutkiem w niewydolności mózgowej: 

pogorszeniu pamięci, zdolności poznawczych, koncentracji, którym towarzyszą bóle i zawroty głowy, 

dzwonienie i szum w uszach oraz ogólne pogorszenie samopoczucia. 

W przypadku wczesnych objawów choroby Alzheimera (choroby będącej skutkiem powstania w mózgu 

uszkodzeń powodowanych przez wolne rodniki) GINKGO STAR wspomaga aktywność psychosomatyczną. 

Inny, znany medycynie, efekt działania miłorząbu japońskiego, to poprawa krążenia w naczyniach 

obwodowych doprowadzających krew do kończyn i narządów w obrębie miednicy. Źle ukrwione tkanki 

powodują bóle mięśni, trudności z poruszaniem się, żylaki, impotencję, gorsze gojenie ran. 

Jaki preparat? Jaka dawka? Jak długo? 

GINKGO STAR jest produktem standaryzowanym i wyjątkowo bezpiecznym.  

W profilaktyce zdrowia 1 kapsułka dziennie przy osłabionej sprawności intelektualnej może poprawić i 

oddalić utratę samodzielności; czas suplementacji powinien trwać 6-8 tygodni. Efekt trwalszego działania 

można uzyskać po 6 miesiącach suplementacji w ilości 60-120mg (1kaps. = 30mg). 

PAMIĘTAJ ZATEM O GINKGO STAR 

 przy zaburzeniach krążenia w mózgu 

 osłabieniu pamięci zwłaszcza świeżej 

(zapamiętywanie niedawnych wydarzeń) 

 obniżonej zdolności koncentracji 

 zawrotach i bólach głowy 

 szumach i dzwonieniu w uszach 

 złym samopoczuciu, zaburzeniach snu i stanach 

lękowych 

 chorobie Alzheimera 

 Przy zaburzeniach krążenia w kończynach dolnych 

 uczuciu zimna w stopach 

 bólach podczas chodzenia 

 uczuciu kłucia i drętwienia kończyn 

 żylakach i hemoroidach 

 cukrzycy 

 impotencji 
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GLUCOSAMINE STAR - RATUJE NASZE STAWY 

Zdeformowane stawy, bezlitosny ból i niewielka nadzieja na wyleczenie - to oferta konwencjonalnej medycyny, która 

twierdzi, że degeneracja jest procesem nieodwracalnym, a w wielu przypadkach nie można jej nawet spowolnić.  

Podawane pacjentom latami środki przeciwbólowe, nie tylko nie likwidują przyczyny choroby, lecz często stają się 

powodem choroby wrzodowej czy uszkodzeń nerek. W zaawansowanym stadium choroby niejednokrotnie jedynym wyborem 

pozostaje już tylko chirurgiczna wymiana stawu. 

Medycyna niekonwencjonalna proponuje nieinwazyjną, fizjologiczną terapię choroby zwyrodnieniowej stawów z 

wykorzystaniem preparatu GLUCOSAMINE STAR. Chrząstki stawowe o gładkiej, twardej i sprężystej tkance działają niczym 

zderzaki i amortyzatory, zapobiegając ścieraniu się powierzchni stawowych nasad kości. Z wiekiem chrząstka ulega 

zniszczeniu i wysychaniu jak piana wyrzucona na morski brzeg. Czasami zanikająca chrząstka może odsłonić powierzchnie 

stawowe kości. Pojawia się ostry ból, stawy sztywnieją, zmniejsza się ich ruchomość, występują obrzęki. Choroba atakuje 

jeden po drugim, zwłaszcza stawy rąk, kolan i bioder. W chorobie zwyrodnieniowej stawów dochodzi do zaburzenia 

biosyntezy glikozaminoglikanów (długich łańcuchów polisacharydowych), odpowiedzialnych za regenerację tkanki chrzęstnej. 

Substratem w tej reakcji jest właśnie glukozamina -aminocukier, naturalnie występujący w ludzkim organizmie. Glukozamina 

jest pochodną glukozy. W pożywieniu występuje w śladowych ilościach, produkowana jest również przez komórki tkanki 

chrzęstnej. 

Jak działa glukozamina? 

Stymuluje proces odbudowy uszkodzonej tkanki chrzęstnej. Wpływa na metabolizm w tkance, chroni ją przed 

degradacją. Łagodzi ból, zmniejsza obrzęki. Obecność w preparacie wyciągu z „kociego pazura” (Una de Gato) - drzewiastego 

pnącza z dorzecza Amazonki - w znacznym stopniu podnosi skuteczność preparatu. Una de Gato zawiera liczne związki 

polifenolowe - w tym zespół bardzo silnych antyoksydantów, hamujących mutagenne (nowotworowe) oddziaływanie na 

organizm wolnych rodników. To jeden z nich - tlen singletowy 02 jest przyczyną choroby stawów, Inne związki zawarte w 

„kocim pazurze” działają przeciwzapalnie (glikozydy kwasu chininowego), przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. W znacznym 

stopniu zwiększają odporność organizmu, który jeśli jest sprawny, sam doskonale potrafi sobie radzić z chorobami. 

Dostarczanie glukozaminy z zewnątrz w postaci siarczanów lub chlorowodorków pobudza biosyntezę proteoglikanów, 

przeciwdziałających degradacji chrząstek stawowych. Glukozamina może poprawić jakość życia, przynosząc zdrowie na długie 

lata.  

Jest ona bardzo skuteczna w leczeniu takich chorób jak:  

 reumatyczne zapalenie stawów; 

 dyskopatie i zwyrodnienia kręgosłupa (odcinka 

szyjnego i lędźwiowego); 

 zapalenia ścięgien; 

 zapalenia maziówki; 

 rozmiękczanie chrząstki; 

 pooperacyjne leczenie stawów. 

 GLUCOSAMINE STAR powinien być preparatem z wyboru w leczeniu artrozy, ponieważ w dużym stopniu może 

złagodzić ból, a także odsunąć konieczność interwencji chirurgicznej. 

Dawkowanie: Zależnie od masy ciała, w ostrych stanach choroby, glukozaminę stosuje się w dawkach 1000 mg - do 55 

kg wagi ciała, 1 500 mg - powyżej 55 kg na dobę w dawkach podawanych podczas posiłku. 

Dużą skuteczność GLUCOSAMINE STAR zaobserwowano już po 4 - 8 tygodniach, choć zalecany okres kuracji to 90 

dni. W profilaktyce zdrowotnej zażywamy 1 tabl. 3 x dziennie w trakcie jedzenia. 

Aby przyspieszyć efekt poprawy zdrowia należy zlikwidować nadwagę oraz ułożyć program ćwiczeń ruchowych 

poprawiających elastyczność stawów i mięśni.W pożywieniu powinny znaleźć się nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, 

które zmniejszają bóle reumatyczne stawów, obrzęki, sztywność stawów - hamując rozwój procesu zapalnego w komórkach. 

Zalecane kombinacje: OMEGA-3 EPA 
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GOLD CREAM 

Skóra – to nasza „wizytówka”, na niej przemijający czas zapisuje życiowe doświadczenia. Każda bruzdka, 

fałdka, plamka i kropeczka opowiadają prawdziwą historię o naszych radościach i smutkach, ale zdradzają także 

nasze przyzwyczajenia i złe nawyki. 

Młoda skóra szybko „wybacza nam” szaleństwa dyskotekowych nocy i dietetycznych błędów, dojrzała 

wypomni nam swoją szarością i suchością każdego wypalonego papierosa i wylegiwanie w fotelu. 

Skóra przez lata chłostana zimnem i mrozem, opalana na „heban”, gdy o nią nie dbamy, może przypominać 

wymięty, znoszony i wyblakły płaszczyk… i po prostu dodawać nam lat. Nie łudźmy się, czas nikogo nie 

oszczędza, skóra zaczyna starzeć się już w młodym wieku. Jednakże jej biologicznemu starzeniu się nie musimy 

poddawać się bez walki, ani mu w tym pomagać. Nawyki pielęgnacji skóry dobrymi kosmetykami z pewnością 

służą naszej skórze, która może wyglądać młodo i cieszyć nas swoim widokiem niezależnie od naszej metryki. 

Pamiętajmy jednak, że mycie skóry chlorowaną wodą i chemicznymi detergentami nie służy jej. Detergenty 

pozbawiają skórę jej naturalnego, ochronnego płaszcza wodno-tłuszczowego. Zauważmy to natychmiast, bo 

nasza skóra po myciu „kurczy się”, jest sucha i łuszczy się. Niski poziom wilgoci na skutek wyługowania lipidów z 

warstwy naskórka przez detergenty, zaburza jej funkcjonowanie, degeneruje strukturę kolagenu i elastyny. 

Odwodniona skóra traci jędrność, wiotczeje i zwisa.  

By poprawić jej wygląd wypróbuj GOLD CREAM. 

GOLD CREAM – to luksusowy kosmetyk, który uczyni twoją skórę gładką i elastyczną. To lekki, łatwo 

wchłaniający się krem zawierający cenne roślinne tłuszcze. Spełniają one rolę emolientów, tworzą to, co woda i 

mydło zniszczyły – nową ochronną powłokę tłuszczową. Dzięki nim twoja skóra będzie promieniowała blaskiem i 

młodzieńczym wyglądem. Witaminowe wsparcie (wit. A i E) stanie w obronie skóry i wzmocni procesy jej 

regeneracji. Kosmetyk ten usunie szorstkość i suchość naskórka, zmniejszy przebarwienia i spłyci zmarszczki, 

powstrzyma proces biologicznego starzenia. 

Stosuj GOLD CREAM 2 x dziennie, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki gorszego wyglądu skóry. Dla skóry 

dojrzałej polecamy dodawanie do GOLD CREAM kapsułek z koenzymem Q10 (COENZYSTAR Q10) lub kilku 

kropli WINKLE STAR. 
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GOLD STAR – NIE TYLKO DLA SPORTOWCÓW 

Ćwiczenia fizyczne są dobrodziejstwem dla organizmu. Ale duży wysiłek fizyczny bez żywieniowego wsparcia może mieć 

ujemne skutki dla danego zdrowia. Jeszcze do niedawna suplementem diety nazywane popularnie w sporcie „odżywkami” 

były niesłusznie mylone z niedozwolonym dopingiem (szkodliwymi steroidami anabolicznymi). 

Dziś wiemy, że organizm podczas intensywnej pracy fizycznej lub uprawiania sportu rekreacyjnie, a zwłaszcza 

wyczynowego, potrzebuje ich jako dodatku do codziennej diety, by sprostać większym obciążeniom i szybciej wrócić do 

równowagi (homeostazy). Suplementy diety są więc koniecznym wsparciem dla organizmu, który pozwala bezpiecznie 

zwiększyć intensywność i moc wysiłku, a tym samym stopień wytrenowania organizmu. U zawodników wyczynowych pozwala 

też utrzymywać stałą gotowość startową. 

Odżywki pomagają, w krótszym czasie, zbudować muskulaturę ciała, mogą odchudzać i modelować sylwetkę, oraz 

zapobiegają niebezpiecznym przeciążenia mięśni i stawów zawodników podczas treningu. Poprawiają koncentracje, refleks, 

zwiększając odporność na stres, termę, brak wiary we własne możliwości. Odżywek nie zastąpi żadna dieta, bo pożywienie 

„kiepskiej jakości” nie może zrealizować zapotrzebowanie organizmu na większe ilości składników odżywczych. Częste 

jedzenie dużej ilości pokarmów nic tu nie da, będziemy chorować z przejedzenia i cierpieć z powodu nadwagi. W zależności 

od wieku, wagi, płci i rodzaju treningu program suplementacji powinien być dobierany indywidualnie. Zgłoś się do naszych 

konsultantów, którzy ci w tym pomogą. Nie ma jednak powodu byś sam nie wybrał z oferty naszych suplementów diety 

produktu, jakim jest GOLD STAR. 

Chińskie grzyby, zioła tonizujące zyskują coraz większą popularność wśród sportowców. Niegdyś stosowali je ludzie w 

podeszłym wieku by odzyskać siły i życiową energię. Wykorzystywali naturalną moc zawartych w nich antyutleniaczy, by 

spowalniać procesy starzenia się organizmu, utrzymywać witalność i potencję oraz zapobiegać powstawaniu schorzeń układu 

krążenia i układu oddechowego. 

Od jakiegoś czasu a właściwie od pamiętnego 1993 r., grzyby chińskie (cordyceps), będące obecnie składnikiem GOLD 

STAR uznano za naturalny, dozwolony sportowy doping. 

W tym to roku 8 biegaczek chińskich na krajowych zawodach w Pekinie pobiło światowe rekordy! (w różnych 

konkurencjach). WSZYSTKIE STOSOWAŁY GOLD STAR. 

Naukowcy są zdania, że zwiększają one korzystny wpływ na drogi oddechowe, dzięki czemu więcej tlenu dostaje się do 

komórek mózgu, serca, mięśni szkieletowych, które produkują więcej energii i pozwalają zawodnikom osiągnąć lepsze 

sportowe wyniki. Jednocześnie zwiększają możliwości adaptacyjne organizmu w pokonywaniu stresu, zmęczenia, zwiększają 

koncentrację, usuwają tremę przed startem i dodają wiary w zwycięstwo. 

STOSUJ WIĘC GOLD STAR ABY: 

 zwiększyć zdolność wysiłkową organizmu 

 poprawić aktywność tlenową płuc, mięśni i serca 

 by poprawić koordynację ruchową, refleks i 

koncentrację 

 przeciwdziałać skutkom stresu oksydacyjnego podczas 

wysiłku 

 skrócić czas odnowy biologicznej organizmu 

NIE MUSISZ BYĆ SPORTOWCEM BY SIĘGNĄĆ PO GOLD STAR. PAMIĘTAJMY! TO DOSKONAŁY ŚRODEK 

PROFILAKTYCZNY DLA KAŻDEGO. 

 w schorzeniach układu oddechowego (alergie, astma) 

 w schorzeniach układu krążenia 

 środek wspomagający odporność na infekcję 

 w profilaktyce chorób nowotworowych (razem z 

leczeniem) 

 w zmęczeniu i stresie 

 w schorzeniach aparatu ruchu 

 w celu zwiększenia potencji. 

Dawki dostosuj do wieku i rodzaju terapii. 
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GOLDEN TEA STAR 

Herbata to wielkie odkrycie Chińczyków, które zmieniło jakość życia ludzkości. W dawnych czasach w Chinach i Japonii 

herbata była napojem elitarnym. Dzisiaj trudno znaleźć kraj, gdzie się jej nie pija. 

Rodowód herbaty 

Wszystkie herbaty, jakie znamy pochodzą od jednego gatunku rośliny, która nazywa się „Camelia sinensis”. Gatunek ten 

ma setki odmian w zależności od położenia geograficznego i warunków glebowych. Liście z herbacianego krzewu mogą być 

zrywane w różnych stadiach rozwoju rośliny. Istnieją także różne sposoby ich preparowania. Każdy herbaciany krzew ma 

zielone mięsiste listki, które po zerwaniu poddaje się obróbce stając się herbatą zieloną, czerwoną albo czarną. Podobnie jak 

dzieje się to w przyrodzie, gdy w okresie zmiany pór roku krajobraz soczystej zieleni przybiera jesienną szatę, gdy 

wyczerpane upałem pożółkłe liście schną, opadają, tak produkcja określonych gatunków herbaty jest powieleniem tego 

procesu. Jednak, w przypadku herbaty, odbywa się on w warunkach kontrolowanych. Herbatę zieloną otrzymuje się poddając 

świeże liście procesowi oksydacji (w trakcie podgrzewania), skręcania, suszenia i sortowania. Taki „zielony susz” zachowuje 

aromat i smak świeżych liści, a także składniki odżywcze i związki czynne, dzięki którym zielona herbata zyskała sławę napoju 

młodości. Herbaty czerwone i czarne są efektem częściowej lub całkowitej fermentacji, jakiej poddawane są liście, stąd też 

charakterystyczna bursztynowa barwa naparu. Ze swojej ojczyzny – Chin, herbaciane listki, w XVII wieku, trafiły do 

portugalskich i holenderskich portów, a stąd dalej do Niemiec, Francji, Włoch, a wreszcie do Polski. Picie herbaty zalecali 

ówcześni lekarze jako środek ułatwiający trawienie, dodający energii i sił witalnych, a także jako ziele pomocne w kamicy 

nerkowej, chorobie wrzodowej lub środek pobudzający.  

GOLDEN TEA STAR jest wyjątkową i ekskluzywną mieszanką starannie dobranych pięciu gatunków herbaty najwyższej 

jakości (zielonych, czerwonych i białych). 

Jedwabne saszetki o kształcie piramidki kipią bogactwem elementów i składników pokarmowych, które oprócz 

pobudzenia i odświeżenia organizmu wykazują wielokierunkowe działanie na cały organizm.  

Aby w pełni delektować się smakiem i aromatem GOLDEN TEA STAR trzeba przestrzegać wszystkich zasad dotyczących 

parzenia herbaty. 

Czas parzenia: Torebkę do zaparzania GOLDEN TEA STAR wkładamy do czajniczka i zalewamy wodą o temperaturze 

85 °C. Gdy tylko woda zaczyna się zabarwiać, wyjmujemy torebkę i wylewamy wodę, ponieważ zgodnie z tradycją chińską 

pierwszy napar służy jedynie do oczyszczenia herbacianego suszu i podgrzania czajniczka. Procedurę powtarzamy, 

pozostawiając torebkę w czajniczku do naciągnięcia na okres 2-3 minut w 0,3–0,5 litra wody dobrej jakości. Zaparzoną w ten 

sposób torebkę można użyć ponownie wydłużając czas kolejnego parzenia o ok. 30 sekund. Herbatę możemy zaparzać tak 

długo, dopóki napar nam smakuje. 

Herbaciane sekrety 

Naukowcy już wiedzą skąd płynie zdrowotna siła herbacianego krzewu i wiążą ją z obecnością w ekstrakcie nie tylko 

witamin i minerałów, ale przede wszystkim z grupą roślinnych związków – polifenoli. To dzięki nim regularne picie GOLDEN 

TEA STAR:  

 Spowalnia starzenie, 

 obniża ryzyko wystąpienia chorób sercowo-

naczyniowych, 

 pomaga obniżać zawartość cukru we krwi,  

 walczy z chorobami wirusowymi,  

 chroni przed powstawaniem próchnicy zębów i 

chorobami dziąseł, 

 zapobiega utlenianiu tłuszczów,  

 zmniejsza liczbę zachorowań na raka prostaty,  

 wspiera trawienie, wspomaga redukcję wagi. 

Do picia herbaty nie jest potrzebna żadna recepta. Można się nią rozkoszować o dowolnej porze dnia, bo gasi pragnienie, 

poprawia samopoczucie i dodaje sił witalnych. Jednym słowem samo zrdowie! 
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 GOTU KOLA – CEROWANIE PAMIĘCI 

Ćwicz ją codziennie. Twoja pamięć nie zużyje się wtedy szybko i będzie Ci wiernie służyć. Dobra pamięć 

do późnej starości? Dlaczego nie?! 

Potrzebujesz jej w szkole, w pracy, podczas zakupów czy pogawędki. Czasami nas zawodzi. Gdy dopada 

nas stres lub zmęczenie jest dziurawa jak sito. Pamięć starzeje się z wiekiem, lecz przekonanie, że mając 

60-70 lat nie warto podejmować wysiłku intelektualnego nie znajduje naukowego potwierdzenia. Od czego 

zależy dobra lub zła pamięć?  

Najogólniej od tego, jak intensywnie jest trenowana. Dowiedziono, że liczba synaps (połączeń między 

komórkami nerwowymi) rośnie, kiedy się czegoś uczymy, a dzięki GOTU KOLA informacje płyną szybciej i 

dłużej pozostają w pamięci. Musisz tylko nakarmić swoją pamięć, a później ćwiczyć ją (tak jak ćwiczysz 

mięśnie) czytając, powtarzając, rozwiązując krzyżówki. 

Z GOTU KOLA pomożesz dzieciom pokonać szkolne trudności związane z nauką. Dzieci zażywające 

GOTU KOLA (w dawce dostosowanej do wieku) lepiej radzą sobie ze stresem, są spokojniejsze nie 

sprawiają kłopotów wychowawczych, mniej chorują. Lepiej zdają egzaminy, bo nie odczuwają 

paraliżującego stresu i tremy. 

GOTU KOLA otwiera drzwi do kariery i zawodowego sukcesu ludziom w różnym wieku nawet wtedy, 

gdy myśli z biegiem lat biegną wolniej, podzielność uwagi jest mniejsza, gorzej widzimy i słyszymy. 

GOTU KOLA jako adaptogen 

GOTU KOLA zwiększa odporność organizmu na stres (fizyczny, chemiczny, biologiczny). Ustalono, że 

korzystnie działa w stanach zmęczenia, zwiększa koncentrację i funkcje poznawcze: kojarzenie, myślenie, 

pamięć krótkotrwałą i szybkość postrzegania audiowizualnego. Reguluje nastrój, uspokaja nerwy i uwalnia 

od lęków i tremy. GOTU KOLA chroni organizm przed zniszczeniem wywołanym niedotlenieniem (w 

następstwie miażdżycy) usprawniając krążenie mózgowe i obwodowe. Pomaga wrócić do pełnej sprawności 

osobom po udarach lub urazach, zwiększa wydolność fizyczną i wspomagają rehabilitację. Niektóre składniki 

GOTU KOLA wspomagają wytwarzanie kolagenu, a tym samym wpływają na szybkość odnawiania skóry, 

gojenia uszkodzeń i chorób skóry. 

Korzystaj z dobrodziejstw GOTU KOLA:  

 przy trudnościach z nauką i pamięcią u dzieci i dorosłych; 

 w przygotowaniach do egzaminów szkolnych i zawodach, by zwiększyć pewność siebie 

 w zespole ADHD, nadpobudliwości u dzieci 

 u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; 

 w okresie rehabilitacji usprawniającej po udarach lub urazach; 

 w zaburzeniach nerwowych, neurastenii, stanach depresyjnych, chorobie Alzheimera i Parkinsona; 

 w zawrotach głowy, zimnych kończynach, bolesnych skurczach i obrzękach; 

 w leczeniu wrzodów, egzem, łuszczycy, trądziku, zadrapań, oparzeń; 

 w okresie przekwitania. 
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GRAPESEED STAR – OWOCOWE ZDROWIE 

Wolne rodniki są wszędzie, w wodzie, powietrzu, glebie i zjadanej żywności. Organizm generuje 

wolne rodniki w procesie oddychania, poruszania się i obrony. Oszacowano, że codziennie każda 

komórka organizmu, wielokrotnie zmaga się z atakami wolnych rodników, korzystając z arsenału 

dostępnych jej antyoksydantów. 

Doskonałym źródłem antyoksydantów poza warzywami są jadalne, jak również niejadalne części 

owoców np. pestki. Owoce podobnie jak warzywa dostarczają organizmowi składników odżywczych, 

będących jednocześnie silnymi antyutleniaczami, które posiadają zdolność wiązania się z toksynami, 

metalami ciężkimi i usuwania ich z organizmu. 

Szczególne zainteresowanie budzą polifenole, swoiste fito składniki nazywane „witaminami nowej 

generacji” a nawet szczepionkami przeciwko nowotworom, chorobom serca i przedwczesnemu 

starzeniu. Polifenole – nazywane często bioflawonoidami, to substancje wtórne, powstające w roślinach 

w wyniku procesu biosyntezy. Służą roślinie min. do ochronie przed drobnoustrojami. Suplementy  

z polifenolami stosuje się dziś powszechnie, jako środki prewencyjne i wspomagające leczenie tzw. 

chorób cywilizacyjnych: miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy, chorób żył, nowotworów i innych. Należy do 

nich także GRAPESEED STAR. 

GRAPESEED STAR to produkt, w których połączono siłę działania wielu fito związków 

pochodzących z pestek winogron oraz miąższu owoców cytrusowych: pomarańczy i czerwonego 

grapefruita. Składniki GRAPESEED STAR korzystnie wpływają na wiele procesów fizjologicznych, 

zachodzących w organizmie: 

 są silnymi antyutleniaczami, które 

zapobiegają chorobom związanym z na-szym 

stylem życia (cukrzycy, chorobom żołądka, 

wątroby, nerek); 

 działają ochronnie na naczynia; 

 zapobiegają chorobom serca i miażdżycy; 

 chronią przed udarem i zawałem; 

 zmniejszają ryzyko występowania chorób 

nowotworowych; 

 działają przeciwzapalnie i przeciw-

histaminowo; 

 zmniejszają reakcje alergiczne; 

 chronią witaminy przed modyfikacją 

oksydacyjną; 

 wspomagają leczenie infekcji górnych dróg 

oddechowych; 

 mogą zabijać bakterie, grzyby, wirusy   

i zapobiegać infekcjom; 

 podnoszą witalność i komfort życia; 

 działają przeciwstarzeniowo. 
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GREEN TEA STAR – HERBACIANE SEKRETY 

Zielona herbata to najbardziej popularny napój w Azji znany i ceniony od wieków dzięki swoim licznym 

właściwościom korzystnym dla zdrowia. Co ciekawe, poza wodą, jest najczęściej spożywanym napojem na świecie. 

Skąd pochodzi herbata? 

Wszystkie herbaty, jakie znasz, pochodzą od jednego gatunku rośliny, która nazywa się „Camelia sinensis”. 

Gatunek ten ma setki odmian w zależności od położenia geograficznego i warunków glebowych. Liście z herbacianego 

krzewu mogą być zrywane w różnych stadiach rozwoju rośliny. Istnieją także różne sposoby ich preparowania. Każdy 

herbaciany krzew ma zielone mięsiste listki, które po zerwaniu poddaje się obróbce stając się herbatą zieloną, 

czerwoną albo czarną. 

Podobnie jak dzieje się to w przyrodzie, gdy w okresie zmiany pór roku krajobraz soczystej zieleni przybiera 

jesienną szatę, gdy wyczerpane upałem pożółkłe liście schną, opadają, tak produkcja określonych gatunków herbaty 

jest powieleniem tego procesu. Jednak, w przypadku herbaty, odbywa się on w warunkach kontrolowanych. Herbatę 

zieloną otrzymuje się poddając świeże liście procesowi oksydacji (w trakcie podgrzewania), skręcania, suszenia i 

sortowania. Taki „zielony susz” zachowuje aromat i smak świeżych liści, a także składniki odżywcze i związki czynne, 

dzięki którym zielona herbata zyskała sławę napoju młodości. 

Ze swojej ojczyzny – Chin, herbaciane listki, w XVII wieku, trafiły do portugalskich i holenderskich portów,  

a stąd dalej do Niemiec, Francji, Włoch, a wreszcie do Polski. Picie zielonej herbaty zalecali ówcześni lekarze jako 

środek ułatwiający trawienie, dodający energii i sił witalnych, a także jako ziele pomocne w kamicy nerkowej, chorobie 

wrzodowej lub środek pobudzający.  

Jedna kapsułka GREEN TEA STAR zawiera tyle cennych związków, co kilka filiżanek naparu, a przy tym tylko 

połowę spożywanej razem z kawą kofeiny. 

Herbaciane sekrety 

Naukowcy już wiedzą skąd płynie zdrowotna siła herbacianego krzewu i wiążą ją z obecnością w ekstrakcie nie 

tylko witamin i minerałów, ale przede wszystkim z grupą roślinnych związków – polifenoli. To dzięki nim kapsułki 

GREEN TEA STAR włączone do diety mogą: 

 wzmacniać odporność organizmu 

 zwalczać wirusy i zatrucia pokarmowe 

 obniżyć ciśnienie tętnicze, zmniejszyć ryzyko ataku 

serca 

 obniżyć poziom cukru 

 hamować oksydację cholesterolu 

 zmniejszyć uszkodzenia ścian aorty 

 łagodzić reakcje alergiczne i działać przeciwzapalnie 

GREEN TEA STAR zawiera najlepsze „wymiatacze” niebezpiecznych wolnych rodników, równie skutecznie jak te w 

wyciągu z nasion grejpfruta, miłorząbu japońskiego czy czerwonych winogron. Katechiny i quercetyna zielonej herbaty 

pobudzają układ enzymatyczny wątroby odpowiedzialny za usuwanie z organizmu substancji toksycznych tym samym 

powstrzymują mutacje DNA uruchamiające proces nowotworowy w komórce. Istnieją wyniki badań klinicznych, które 

sugerują, że zażywanie kapsułek z zieloną herbatą może inicjować śmierć komórek uszkodzonych przez mutacje lub 

utrudniać ich podział hamując rozwój zmian nowotworowych. Szczególnie korzystne jest ich zażywanie w fazie 

wstępnej rozwoju nowotworu (płuc, piersi, prostaty, jelita grubego, wątroby, trzustki i skóry. 

GREEN TEA STAR i odchudzanie 

Kapsułki z ekstraktem zielonej herbaty korzystnie modyfikują skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego  

i poprawiają przemianę materii. Związki czynne - katechiny i metyloksantyny uczestniczą w procesie termogenezy 

wydłużają i wzmacniają działanie enzymu spalającego zbędny tłuszcz. 
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GREEN CAFFEINE STAR - GDY CZUJESZ, ŻE SŁABNIESZ 

Doba ma tylko 24 godziny. Niektórzy twierdzą, że to za mało by pogodzić ze sobą obowiązki, naukę, przyjemności i sen. 

W ciągu tych 24 godzin nasz organizm ma swoje maksima i minima aktywności zgodnie z naturalnym rytmem snu i czuwania. 

Gdy prowadzimy regularny tryb życia najaktywniej pracujemy i załatwiamy interesy rano, wtedy też najlepiej jest zdawać 

egzaminy. Około południa zaczynamy tracić „parę”, a wieczorem chce nam się spać. Naszym biologicznym zegarem steruje 

ilość światła, jaka dociera do małego gruczołu w mózgu – szyszynki. Po zapadnięciu zmroku szyszynka zaczyna produkować 

melatoninę, co organizm odbiera jako sygnał do udania się na spoczynek. Po wschodzie słońca produkcja tego hormonu 

ustaje, co z kolei jest sygnałem do przebudzenia i działania. W okresie zimowych miesięcy deficyt światła, krótki dzień i 

zmienna aura rozregulowują nasz zegar oraz rytm przemiany materii, zwłaszcza syntezę substancji przekaźnikowych i 

neurohormonalnych. Gdy w mózgu zmniejsza się ilość serotoniny – hormonu aktywności to pryska nasz dobry nastrój, 

pojawiają się: znużenie, ospałość i apatia. Spowalnia się też dynamika naszego życia. Możemy mieć problemy z 

podejmowaniem decyzji, koncentracją i odczuwać większy apetyt na słodycze, co skutkuje przytyciem.  

Niezależnie od zmian pór roku i dyktatury pogody, gorszy dzień może każdemu się zdarzyć na przykład z powodu 

długiego przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, przepracowania, braku snu, stresu lub osłabienia po chorobie. Ilość 

sytuacji stresowych, z którymi musimy się zmagać każdego dnia wyczerpuje nasze rezerwy energii, narusza mechanizmy 

obrony i prowadzi do problemów zdrowotnych. 

Co robić, gdy czas goni nieubłaganie, zobowiązań przybywa a nam brakuje siły? Najlepiej byłoby zwolnić 

tempo, lecz gdy okoliczności na to nie pozwalają trzeba poszukać skutecznych źródeł witalnych rezerw. Coraz częściej 

zdarzają się sytuacje, w których musimy pracować lub uczyć się do późnych godzin nocnych. Zmuszamy wówczas organizm 

do wydolności na granicy wytrzymałości i odczuwamy energetyczny kryzys. Gdy kolejna kawa nie stawia już na nogi, a wręcz 

odwrotnie potęguje uczucie niepokoju i przyspiesza bicie serca możesz spróbować kapsułek GREEN CAFFEINE STAR.  

GREEN CAFFEINE STAR – to bezpieczny sposób podtrzymywania wigoru, po który możesz sięgnąć w stanach 

wzmożonego wysiłku umysłowego, fizycznego wyczerpania lub w sytuacjach wymagających maksymalnej koncentracji i 

spokoju (na przykład długa jazda samochodem). 

GREEN CAFFEINE STAR naturalnie dodaje ci energii, pobudza serce i pomaga pokonać zmęczenie na wiele godzin. 

Utrzymuje sprawność układu nerwowego w stałej gotowości do skupienia w momentach stresu bez niepotrzebnego napięcia i 

nerwowości. 

GREEN CAFFEINE STAR zwiększa wytrzymałość i wydolność fizyczną. Uwalniając w organizmie kwasy tłuszczowe 

transportuje je do mitochondriów gdzie są zamieniane na energię. Poprawie samopoczucia towarzyszy efekt „uboczny”, jakim 

jest spalanie niepotrzebnego tłuszczu. 

Polecamy go wszystkim, którzy czują, że słabną ich siły witalne, jako pomoc w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych 

związanych z wyczerpaniem, pracą lub nauką jak również wysiłkiem fizycznym. 

GREEN CAFFEINE STAR:  

 zwiększa wytrzymałość psychofizyczną organizmu 

 usuwa zmęczenie, znużenie i senność 

 wydłuża aktywność w godzinach wieczornych  

i nocnych  

 wzmacnia koncentrację i refleks 

 zwiększa wydolność organizmu do pokonania 

fizycznego wysiłku 

 likwiduje bóle głowy spowodowane napięciem  

i stresem 

 wspomaga system odporności 

 reguluje apetyt i wagę ciała 

 zwiększa sprawność przy kierowaniu pojazdami 
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GREPOSTAR – RAJSKI CYTRUS 

Jeszcze do niedawna o zakażeniach grzybiczych nie mówiło się wcale lub mówiło niewiele, chociaż problem ten dotyka co 

drugiego obywatela mieszkającego w krajach zachodniego dobrobytu.  

Choroby grzybicze pojawiły się niedługo po tym, jak medycyna akademicka zdecydowała się leczyć większość chorób za 

pomocą silnych leków a szczególnie antybiotyków, co w konsekwencji ich nadużywania doprowadziło do zachwiania 

równowagi ekosystemu mikroflory jelit i spadku odporności ludzi. 

Mnogość niespecyficznych objawów, jakie towarzyszą zakażeniom grzybiczym jest powodem, że medycyna nie traktuje 

zakażeń grzybiczych jako choroby ani czynnika inicjującego choroby. Często się zdarza, że pacjent który trafia do lekarza z 

objawami sugerującymi zakażenie grzybicze zaczyna być leczony na alergię, depresję, prostatę, bezpłodność, choroby jelit 

czy raka.  

Co to jest grzybica? Grzybica inaczej nazywana jest kandydozą. To choroba zakaźna, którą wywołują mikroskopijnej 

wielkości grzybki z rodzaju Candida. Są to jednokomórkowce z klasy workowców, rozmnażające się przez pączkowanie. Ich 

cechą charakterystyczną jest wywoływanie fermentacji alkoholowej i wytwarzanie dwutlenku węgla - przyczyny bolesnych 

wzdęć. Z medycznego punktu widzenia drożdżaki są obojętne dla zdrowia, ponieważ ich populacja znajduje się pod stałym 

nadzorem. Candida jest rodzajem grzyba saprofitującego, który występuje powszechnie w jelicie grubym jako składnik 

mikroflory jelit, w jamie ustnej i narządach płciowych, nie wyrządzając żywicielowi żadnej szkody. Okres spadku odporności, 

zmiana składu mikroflory jelit sprzyja wzrostowi formy inwazyjnej. Inne czynniki inicjujące to: dieta, stres, brak higieny, 

przypadkowe kontakty seksualne, korzystanie ze wspólnych sanitariatów i zakażenia szpitalne. 

Jak rozwija się grzybica? W stanach obniżonej odporności Candida wytwarza wegetatywne ciało, czyli grzybnię, 

rozsiewa zarodniki, produkuje toksyny, których miejscem ataku staje się błona śluzowa jelit i kosmki jelit. Dochodzi wówczas 

do zjawiska cieknącego jelita, rozwija się proces zapalny. Efekty zakażenia odczuwają wszystkie narządy. Często na skutek 

zakażenia grzybami pojawiają się infekcje gronkowcowe i paciorkowcowe, ponieważ grzybnia wydziela enzym rozkładający 

podłoże białkowe, które jest pożywką dla bakterii. Kliniczne manifestacje kandydozy są różne i zmienne. Pierwotna lokalizacja 

ma z reguły miejsce w jelicie grubym, chociaż może przenosić się na jamę ustną, pochwę, pęcherz moczowy, oskrzela, skórę. 

W skrajnych przypadkach kandydoza może przyjmować postać posocznicy. U dzieci inwazja grzybem może przejawiać się 

pod postacią: atopowego zapalenia skóry, pleśniawek, pokrzywki i zapalenia oskrzeli. Leczenie kandydozy jest długotrwałe, 

ale przy zachowaniu diety wspomaganej produktami wzmacniającymi naturalną odporność organizmu skuteczniejsze. 

Produktem który niezawodnie wspomaga leczenie jest GREPOSTAR.  

GREPOSTAR. W grapefruitach najcenniejsze jest to co z kulinarnego punktu widzenia jest bezużyteczne: pestki i biały 

miąższ. Z nich powstaje GREPOSTAR, który posiada wyjątkowo silne działanie antybakteryjne, antywirusowe i 

antygrzybicze. Wyniki badań laboratoryjnych wskazują również, że zawarte w grapefruitach flawonoidy korzystnie wpływają 

na stan naczyń krwionośnych. Tym samym GREPOSTAR znajduje zastosowanie w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych 

związanych ze spadkiem odporności.  

GEPOSTAR sprawia, że siły obronne ustroju przechodzą do kontrataku, produkując przeciwciała, które niszczą ściany 

komórkowe mikroorganizmów chorobotwórczych i pożerają zawartość komórek... GREPOSTAR ma posiada właściwości 

naturalnego antybiotyku. 

 Wspomaga leczenie grzybic i zakażeń pasożytniczych 

 Wzmacnia odporność na infekcje górnych dróg 

oddechowych  

 Pomaga w utrzymaniu zdrowego serca i całego układu 

krążenia,  

 Wspomaga leczenie żylaków, zapalenia żył i zakrzepicy 

 Reguluje trawienie i przyspieszają przemianę materii 

 Korzystnie wpływa na profil lipidów  

 Wspomaga kuracje odchudzające 
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HARD WOOD 

Aktywność seksualna jest jednym z najważniejszych atrybutów męskości, wpływa na nastrój, ogólna 

kondycję, a nawet jakość pracy. Niezdolność do satysfakcjonującego współżycia jest powodem niskiej 

samooceny, braku pewności siebie, a także przyczyną partnerskich konfliktów. 

Problemy z potencją, spadek libido mogą być efektem stylu życia, urazu nerwowego, permanentnego 

stresu lub choroby (nadciśnienie, cukrzyca, otyłość). Jeżeli twój partner nadal jest pełen energii i ma chęć na 

miłosne igraszki, to masz powód do radości, znaczy, że wszystko gra, jak w najlepszym szwajcarskim zegarku. 

Gdy wraca zmęczony, w złym nastroju, zasypia przed telewizorem i unika wspólnej sypialni - być może 

potrzebuje pomocy. Praca w godzinach "nadliczbowych", zła dieta, używki i stres, mogą z 30-latka zrobić 

fizycznego i psychicznego inwalidę. Panowie odczuwają strach przed współżyciem i wstyd ze swoich 

seksualnych porażek. Tracą wiarę i pewność siebie, co może zmienić ich życie w dramat. Obecnie dużym 

powodzeniem cieszą się rośliny lecznicze, które mogą pobudzić i nasilić seksualne pożądanie, podnieść 

potencję i wyeliminować chwilową impotencję. 

HARD WOOD - to dyskretny przyjaciel mężczyzny. Reguluje pracę układu hormonalnego i układu 

moczowo-płciowego. Działa uspokajająco i tonizująco na system nerwowy, podnosi odporność organizmu na 

stres, co korzystnie wpływa na osiągnięcie satysfakcji seksualnej. Poprawia nastrój, koncentrację, usuwa 

zmęczenie i przeciwdziała rozległym skutkom stresu (nadciśnieniu, chorobie wrzodowej, depresji). Produkt 

przeznaczony jest do poprawy osłabionej potencji, związanej ze starszym wiekiem lub wynikającej z 

psychicznego i fizycznego zmęczenia. Dzięki HARD WOOD, każdy mężczyzna może znów odzyskać swoją 

męskość, pewność siebie i poczuć się atrakcyjnym. HARD WOOD pozwala odzyskać energię do działania, 

zainteresowanie seksem i sprzyja podtrzymaniu erekcji.  

Stosując 2 kapsułki dziennie HARD WOOD nie musisz czuć się zakłopotany, zawstydzony i złościć się z 

powodu swojej słabości. 



84                          

 

 

HERBAL STAR 

Nasz układ obronny to jeden z najbardziej niezwykłych tworów natury. Miliony komórek, z których każda 

żyje własnym życiem a jednocześnie współpracuje z innymi, bez chwili spoczynku penetruje najdalsze 

zakamarki organizmu w poszukiwaniu zagrożeń. 

Tylko sprawny układ odporności gwarantuje nam dobre zdrowie. Słaby nie jest w stanie chronić nas przed 

skutkami skażenia i lekceważącym stosunkiem do własnego zdrowia. Współczesny człowiek niewielką wagę 

przykłada do zasad zdrowego stylu życia, a gdy zaczyna chorować bardziej ufa odporności z zewnątrz – leków 

i antybiotyków niż potędze własnego ciała. Dlatego wielkim krokom postępu cywilizacyjnego towarzyszą coraz 

większe problemy ze zdrowiem. Statystyki nie kłamią! Z roku na rok wzrasta zapadalność na raka, cukrzycę i 

alergie, a choroby serca zbierają coraz obfitsze, śmiertelne żniwo. Obserwujemy niepokojący wzrost zakażeń 

wywoływanych przez grzyby i pasożyty. Spada płodność i rozrodczość, chorują dzieci. Czy tak musi być?  

Dziesięciolecia badań naukowych nad mechanizmami odporności dowiodły, że odporność można 

zaprojektować podejmując różne działania o charakterze prozdrowotnym z udziałem substancji naturalnych. 

HERBAL STAR jest niezwykłą formułą wspomagającą słabnącą odporność organizmu. HERBAL STAR 

wykorzystuje siłę roślinnych polifenoli pochodzących z: zielonej herbaty, kociego pazura, chińskich grzybów 

oraz potencjał silnych antyoksydantów: witaminy C, selenu, cynku, enzymów komórkowych i składników 

spiruliny.  

To nowy opracowany przez firmę STARLIFE preparat, który nasz organizm może wykorzystać jako 

doskonałe narzędzie do zainicjowania szybkiej odpowiedzi immunologicznej w przypadku wszelkich zagrożeń. 

Opracowany zestaw składników wzmacnia i utrzymuje wyższą sprawność układu odporności, zwiększając 

ilościowo, jakościowo i czynnościowo populację komórek obronnych. Poszczególne składniki preparatu 

odbudowują osłabione mechanizmy komunikacji immunologicznej.  

Mając taką broń można pokonać różne problemy związane z niedoborem odporności, a także przeciwstawić 

się chorobom nowotworowych, gdyż obszar działania preparatu HERBAL STAR sięga czynników 

przyczynowych. 

Właściwości HERBAL STAR: 

 Niszczy wolne rodniki; 

 Podnosi odporność organizmu; 

 Usprawnia działanie układu naczyniowego; 

 Zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, choroby wieńcowej i zawału serca; 

 Opóźnia proces starzenia; 

 Skuteczny środek w profilaktyce przeciwnowotworowej; 
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HMB – BUDOWNICZY MIĘŚNI 

Mięśnie formują ciało, a tkanka tłuszczowa je deformuje. Również niedostatek tkanki mięśniowej wpływa 

ujemnie na „urodę”. Do klubu fitness chodzimy by uprawiać building, ćwiczenia fizyczne poprawiające 

muskulaturę i rzeźbę mięśni lub aby pozbyć się tkanki tłuszczowej i ładnie schudnąć. 

Wysiłek fizyczny, jakiemu poddajemy organizm ćwicząc, jest tym samym czym dłuto w ręku rzeźbiarza: 

modeluje sylwetkę, spala niepotrzebny tłuszcz i buduje masę i siłę mięśni. 

Sama dieta i wysiłek bez żywieniowego wsparcia ze strony suplementów to za mało, by spełnić marzenia o 

sylwetce gladiatora; szybciej wyrosną nam skrzydła u ramion niż powstaną muskuły. Nie wszyscy wiedzą, że w 

warunkach sportowego treningu dochodzi także do rozpadu białek mięśni (katabolizm), co w następstwie 

ogranicza przyrost ich masy, siły, a także grozi przykrymi w skutkach następstwami (zwyrodnienia, ból). 

By budować masę tkanki mięśniowej w okresie treningowym wprowadza się suplementy, rodzaj „żywności 

specjalnej”, zawierające dodatkowe substancje budulcowe i energetyczne. Od kilku lat jednym z 

najpopularniejszych suplementów tworzących masę ciała jest HMB, związek chemiczny imitujący wysiłek. W 

warunkach naturalnych wysoki poziom HMB hamuje glikozę - proces decydujący o gromadzeniu się tłuszczu 

zapałowego i sprawia, że komórki tłuszczowe eksportują kwas tłuszczowy i glicerol do innych tkanek. 

HMB przesterowuje więc procesy pozyskiwania energii z zasobów nieekonomicznych (glikogen i białka) na 

bardziej ekonomiczne, pochodzące z tłuszczu zapasowego. Przeciwdziała negatywnym skutkom oddziaływania 

wysiłku na metabolizm białek ustrojowych. Oszczędza w ten sposób własne białka, zwiększa też wykorzystanie 

składników pochodzących z pożywienia (lub suplementacji) w okresie intensywnego wzrostu. HMB został 

przebadany przez lekarzy-specjalistów zajmujących się sportem i naukowców z dziedziny fizjologii wysiłku. 

Charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem i skutecznością działania. Przyjmowany przez okres trzech tygodni 

w dawce 1,5 – 3g dziennie w widoczny sposób wpływa na budowanie masy i siły mięśni. HMB pozwala 

również redukować tkankę tłuszczową, ładnie rzeźbiąc mięśnie, wpływa na ogólną poprawę ogólnej kondycji 

fizycznej. Stanowi skuteczny, alternatywny w odniesieniu do szkodliwych i zakazanych środków dopingowych, 

środek do zwiększenia masy i siły mięśni.  

HMB można stosować z kreatyną i innymi produktami białkowymi. 
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IMMUNITY STAR – KRÓTKI KURS SAMOOBRONY 
Infekcje atakują szczególnie jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy obniża się odporność 

organizmu, zmęczonego długotrwałym brakiem światła, witamin i ruchu. 

Przez długie lata można być człowiekiem zdrowym, którego nie imają się choroby, a następnie wejść w 

okres łatwego ulegania infekcjom i zakażeniom typowym dla spadku odporności. 

Na nic wełniany szalik i ciepła kurteczka. Uchronią nas one przed chłodem, ale z pewnością nie przed 

przeziębieniem i grypą, szczególnie tą, której niezwykle silna inwazja przewidywana jest w najbliższym czasie 

w Europie. Ten atak może odeprzeć tylko Twój własny sprawny układ odpornościowy.  

Chorować nikt nie lubi. Choroba czyni nas niezdolnymi do pracy i wysiłku, przeszkadza w zawodowej 

karierze, grozi utratą pracy i pustoszy domowy budżet. Infekcje wirusowe i bakteryjne są szczególnie 

niebezpieczne dla dzieci, u których mechanizmy samoobrony nie są w pełni wykształcone oraz dla osób 

starszych, które wraz z wiekiem stają się mniej sprawne. 

Zapobieganie chorobom opłaca się bardziej niż późniejsze ich leczenie zwłaszcza, gdy do pomocy mamy 

IMMUNITY STAR. Wczesna profilaktyka zahartuje Twój organizm i zwiększy jego odporność na zmieniające 

się warunki środowiska (pory roku). Pozwoli przezwyciężyć zmęczenie wywołane pracą, nauką i stresem. 

Gdy przeziębienie i grypa innych położą do łóżka, Ty i Twoi bliscy możecie, dzięki IMMUNINTY 

STAR, nadal cieszyć się dobrym zdrowiem. Wystarczy przyjmować 1 tabletkę 3x dziennie przez 1 

miesiąc + 1 tabletkę CELL GUARD 2x dziennie w okresie 1 miesiąca.  

EPIDEMIA GRYPY 

Na grypę chorujemy wielokrotnie, a mimo to nie uzyskujemy trwałej odporności, jak bywa w przypadku 

innych chorób zakaźnych. Grypa wciąż pozostaje groźna, bo wirus, który ją wywołuje jest zmienny (mutuje). 

Co jakiś czas atakuje z niezwykłą zjadliwością, wywołując lokalne epidemie i światowe pandemie. Pojawia się 

znienacka i potrafi nas dosłownie „zwalić z nóg”. Typowym objawom wysokiej gorączki, bólom głowy, stawów 

i mięśni towarzyszą często nudności, wymioty i biegunki. 

Przy obniżonej odporności i niedożywieniu, grypa może wywołać powikłania w postaci zapalenia płuc, 

mięśnia sercowego, opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjnego zapalenia ucha, zatok i oskrzeli. Grypa bywa 

chorobą „śmiertelną”!!! Do grupy osób o zwiększonym ryzyku zachorowań należą dzieci, osoby starsze, 

przewlekle chorzy, osoby po przeszczepach, uzależnieni od alkoholu i narkotyków 

SZCZEPIONKI? 

W przypadku zmienności wirusa grypy szczepionki są jak sezonowa moda. Osłabiają zdolność organizmu 

do rozpoznania i obrony. Są nieskuteczne. 

Gdy odczuwasz pierwsze objawy choroby, nie zwlekaj z decyzją - tylko szybkie działanie pozwoli Ci 

skutecznie opanować rozwijającą się infekcję. Skróci czas trwania choroby, ale także złagodzi jej przebieg i nie 

dopuści do powikłań. Sprawi, że choroba przez długi czas nie powróci – IMMUNITY STAR to roślinny 

obrońca. Silny  

w walce z bakteriami i wirusami i tylko dla nich jest niebezpieczny. To naturalny antybiotyk, który zwiększa 

liczebność i aktywność Twojej armii obronnej (białych krwinek). Uaktywnia mechanizmy układu odporności, 

które usuwają z organizmu śluzy, łagodzą kaszel, ułatwiają odkrztuszanie, udrażniają nos, likwidują obrzęki i 

przekrwienie śluzówek, walczą z temperaturą, dokuczliwym bólem i łamaniem w kościach. 
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IMMUNITY STAR w sytuacjach krytycznych w połączeniu z innymi produktami STARLIFE – to szybszy 

efekt zdrowienia!!! 

MOŻLIWE KOMBINACJE 

IMMUNITY STAR + COLOSTRUM STAR + MULTI STAR + ZINC STAR + CELL GUARD 

Natychmiastowa pomoc w przeziębieniu, grypie oraz chorobach wynikających z obniżenia odporności. To 

ochrona śluzówkowych barier obronnych organizmu (układu pokarmowego, oddechowego, dróg moczowych, 

układu rodnego) przed atakiem wirusów, bakterii, grzybów, którą otrzymujemy w ciągu jednej doby. 

IMMUNITY STAR + GARLIC+PARSLEY + ACIDOPHILUS STAR 

Działanie bakterio- i wirusobójcze, w leczeniu grypy, przeziębienia, zapalenia oskrzeli, płuc, opryszczki i 

grzybicy; dla wszystkich zmęczonych stresem, pracą i nauką; w objawach infekcji z występującą biegunką. 

IMMUNITY STAR + RESPIRAL + ACEROLA STAR 

W stanach zapalnych dróg oddechowych, którym towarzyszą uporczywy kaszel z trudnością w 

odkrztuszaniu, przekrwienia i obrzęk śluzówek nocą, katar sienny, zapalenie bocznych jam nosa. 

IMMUNITY STAR + PAU D’ARCO + NONI GOLD STAR 

Przeciw infekcjom i chorobom przewlekłym, dla chorych na „cywilizację”, z obniżoną odpornością. 

Skuteczne połączenie produktów w infekcjach wirusowych (opryszczce, grypie, śwince) i bakteryjnych, anginie 

(paciorkowce), zakażeniach gronkowcem, poantybiotykowych grzybicach. Działanie przeciwbólowe i 

przeciwzapalne. 

IMMUNITY STAR + CELL GUARD + ROYAL JELLY + NONI GOLD STAR 

Wsparcie odporności dla przemęczonych, zestresowanych, źle odżywionych, zarówno w profilaktyce 

zdrowia jak również w infekcjach. 

IMMUNITY STAR + ANIMAL STAR + NONI GOLD STAR 

Dla naszych najmłodszych; najlepsza profilaktyka przeciw grypie. 

Czujesz pierwsze objawy choroby? 

IMMUNITY STAR pomoże Ci opanować rozwijającą się infekcję: 

pobudzi Twój układ odporności do działania i samoregulacji, 

zwiększy aktywność i liczebność komórek układu odpornościowego, 

skróci czas trwania choroby i złagodzi jej przebieg; sprawi, że na dłuższy czas nie powróci, 

udrożni nos, usunie obrzęk i przekrwienie śluzówek, 

uwolni Twój organizm z nadmiaru śluzu, ułatwi odkrztuszanie, zatrzyma napady suchego kaszlu. 

IMMUNITY STAR działa jak naturalny antybiotyk, wybiórczo tylko na patogeny; dla zdrowych komórek 

jest całkowicie bezpieczny. Ten unikalny w składzie, roślinny obrońca może wyprzedzić chorobę, a w razie 

potrzeby pomoże Ci z nią skutecznie walczyć!!! 

BĄDŹ ZDROWY !  NIE OBAWIAJ SIĘ  GRYPY !  
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INOSINE STAR 

Człowiek rośnie i musi jeść. Potrzebuje białek do budowy i regeneracji tkanek, a potrzebuje ich więcej im 

jest młodszy, więcej waży, ciężko pracuje fizycznie, uprawia sport lub... choruje. 

Białka to aminokwasy, które nauka podzieliła na dwie kategorie: egzogenne i endogenne. Podczas gdy 

musimy jeść aminokwasy egzogenne (nasz organizm sam ich nie wytworzy), nie musimy martwić się 

o te endogenne, bo sami je produkujemy. Ale są też aminokwasy względnie egzogenne, tzn. czasami ich 

potrzebujemy, a czasami nie. Nawet, jeśli są one obecne w naszej diecie, to takie sytuacje jak: okres 

pooperacyjny, stan choroby, intensywny wzrost u dzieci czy aktywny wysiłek fizyczny powodują, 

że potrzebujemy ich więcej. Nasz organizm wykorzysta je, by przyspieszyć gojenie ran, podnieść odporność, 

zapewnić przyrost mięśni i ich regenerację. 

Praca mięśni naszego ciała polega na skurczu budujących je włókien. Ten skomplikowany proces 

biochemiczny wymaga określonego nakładu energii w postaci ATP (adenozynotrójfosforan). Długotrwały 

wysiłek fizyczny wymaga od nas stałego uzupełniania źródeł energii w postaci inozyny. Dzięki niej nasz 

organizm dysponuje dużymi zasobami energii, która dostarcza tlen do mięśni. Ma to szczególne znaczenie 

podczas uprawiania sportu rekreacyjnego i wypoczynkowego, gdyż zmniejsza uczucie zmęczenia, chroni 

mięśnie przed uszkodzeniem, skraca czas regeneracji powysiłkowej. W sportach wytrzymałościowych 

i szybkościowych rozwija cechy motoryczne np. siłę i masę mięśni, pozwalając na osiąganie dobrych wyników. 

INOSINE STAR sprawia, że można prowadzić bardziej intensywny trening bez odczuwania zakwasowych 

bólów mięśni, a przy tym jest on bardziej efektywny. 
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INOSITOL-HEXA STAR 

Większość uczonych uznaje istnienie genetycznych mechanizmów powstawania nowotworów. Teoria ta 

zakłada, że przyczyną są mutacje, czyli nagle, skokowe zmiany w materiale genetycznym komórki. W 

normalnych warunkach komórki zmutowane niszczone są przez układ obronny. Jeżeli tak się nie dzieje to 

komórki dzielą się nadal, przekazując swoje cechy razem ze zmutowanym genem komórkom potomnym, z 

których powstaje guz. Szczególnie szybko dzielą się komórki nowotworów złośliwych. Rosną bez ładu i składu, 

pobudzają do rozwoju znajdujące się w sąsiedztwie naczynia krwionośne i tym samym tworzą własny system 

odżywczy. Siec naczyń krwionośnych guza stanowi drogę migracji komórek nowotworowych do innych 

odległych miejsc w organizmie, gdzie dochodzi do rozwoju nowych guzów (przerzutów).  

Wobec różnorodności atakujących komórki kancerogenów nie jest możliwe przewidywanie, które są 

najgroźniejsze i w którym miejscu zawiedzie obrona organizmu. Dlatego bezpieczną strategią działania jest 

stosowaniu wielu metod profilaktyki. Jedną z nich jest urozmaicona dieta wspomagana suplementami 

aktywującymi układ immunologiczny. Liczne instytuty oraz fundacje prowadzą badania nad wykorzystaniem 

związków roślinnych mogących odwrócić i zahamować proces tworzenia nowotworów. Jednym z nich jest 

heksofosforan inozytolu. 

Inositol hexaphosphate (IP6) 

Inositol hexaphosphate (IP6) – kwas fitynowy i jego niższe formy (IP1-5, inozytol) są podstawowymi 

składnikami w utrzymaniu funkcji życiowych komórek. Źródłem występowania są otręby zbóż i rośliny 

strączkowe, często zalecane w codziennej diecie. Zainteresowanie potencjalnymi właściwościami przeciw 

nowotworowymi IP6 miało związek z pracami jednego z naukowców Uniwersytetu w Maryland w połowie lat 

80-tych. Uzyskane wyniki badań sugerują, że może on stanowić skuteczny środek profilaktyczny w odniesieniu 

do nowotworów: wątroby, piersi, prostaty, jelita grubego i okrężnicy. Pierwszą książkę na ten temat wydano w 

1998 roku.  

INOSITOL-HEXA STAR 

Działanie IP6 jest wielokierunkowe: 

 Antymutagenne - jako antyutleniacz blokuje działanie wolnych rodników (reaktywnych form tlenu), które 

uszkadzając DNA przyczyniają się do powstawania nowotworów. 

 Inicjujące proces apoptozy. Apoptoza jest rodzajem zaprogramowanej samobójczej śmierci komórki, która 

zostaje włączona gdy komórka doznała poważnych genetycznych uszkodzeń. Jeżeli komórka uległa 

zakażeniu lub w inny sposób zagraża zdrowiu organizmu wówczas zostają uruchomione czynniki, które 

pozbawiają komórkę sygnałów chemicznych – czynnika wzrostu lub innych decydujących o zasadności jej 

istnienia. Komórka ginie.  

 Hamuje transformację (przeobrażenie) komórek dotkniętych mutacją w komórki nowotworowe i wywołuje 

regresję (cofanie) zmian przedrakowych 

 Ogranicza zdolność komórek do tworzenia naczyń krwionośnych, które pomagają odżywiać komórki guza. 

 Wspomaga działanie chemioterapii i zmniejsza jej toksyczność. 
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INULIN STAR – NAKARM PRZYJAZNE BAKTERIE 

Inulina należy do tej samej grupy węglowodanów, co sacharoza (cukier), lecz nie jest używana jako 

substancja słodząca. Jej indeks glikemiczny wynosi tylko 14, to znaczy, że nie tuczy i może być zalecana 

osobom odchudzającym się i diabetykom. 

Łańcuch cukrowy inuliny składa się z 12 ogniw. Każde ogniwo, poza pierwszym (glukoza), to połączone ze 

sobą cząsteczki cukru owocowego – fruktozy. Inulina w naturze występuje w niektórych roślinach: słoneczniku 

bulwiastym, omanie i cykorii. Jest dla roślin magazynem energii.  

Firma STARLIFE otrzymuje inulinę z korzeni cykorii, a postać suplementu to kapsułka INULIN STAR. 

Czysta inulina, jaką możemy zobaczyć ma postać białego, drobnego proszku, który przy zetknięciu z wodą 

bardzo szybko ją pochłania lub się w niej rozpuszcza. Zaliczana jest do probiotyków, czyli do grupy związków 

chemicznych, które pobudzają wzrost i czynności bakterii probiotycznych: lakto- i bifidobakterii. Bakterie te 

stanowią ważną część endogennej flory zasiedlającej jelito grube układu pokarmowego i są niezwykle istotne 

dla równowagi zdrowia.  

Inulina jest rodzajem błonnika odpornego na działanie enzymów i soków trawiennych. Nie jest wchłaniana 

przez układ krwionośny, dlatego nie bierze bezpośredniego udziału w procesach metabolicznych naszego 

organizmu. Dociera do jelita grubego w pierwotnej postaci. Tutaj dopiero zaczyna się jej właściwe zadanie. 

Inulina jest odżywką dla „przyjaznych” bakterii. Ich enzymy powodują, że inulina rozpada się na proste 

formy cukru. Około 40% inuliny przekształca się w biomasę bakterii. Kolejne 40% staje się cząsteczkami 

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które ochronną warstwą pokrywają ścianki jelita grubego. Z reszty 

powstaje kwas mlekowy, który ogranicza wzrost populacji bakterii gnilnych i grzybów, utrzymując równowagę 

w bakteryjnym ekosystemie jelita. 

Korzyści, jakie czerpiemy z suplementu INULIN STAR są obopólne dla człowieka i bakterii, które żyją z 

nami w symbiozie. My zjadamy inulinę, a bakterie wykorzystują ją, by chronić nasze zdrowie. Inulina jako 

probiotyk uczestniczy w probiozie jelit po antybiotykoterapii, chemio- i radioterapii.  

Przyjmuje się ją razem z preparatem probiotycznym np.: ACIDOPHILUS STAR w celu stymulowania 

wzrostu przyjaznych bakterii. 

 Inulina zapobiega rozmnażaniu się bakterii 

gnilnych i grzybów i znosi nadmierną 

fermentację w jelitach, 

 reguluje pracę układu pokarmowego, pomaga w 

zaparciach, biegunkach i wzdęciach, 

 zapobiega zapaleniom jelit w chorobie Crohna, 

celiakii i zapaleniom jelita grubego, 

 zwiększa odporność błon śluzowych jelit, 

 wspomaga układ obronny, 

 reguluje poziom cukru, cholesterolu oraz 

wartości ciśnienia, 

 zwiększa wchłanianie minerałów: wapnia, 

magnezu i żelaza z pożywienia. 

Inulinę można zalecać w kuracjach oczyszczających i odchudzających oraz łączyć z innymi suplementami: 

ACIDOPHILUS STAR, CHLORELLA STAR, ENZYME STAR, PROTECT LIVER, FIBER STAR tworząc 

kompleksowy program zdrowotny. 

Dzienna dawka inuliny zalecana przez diabetyków i producentów, to 2 – 6g. Dawka profilaktyczna to 2 

kaps. dziennie przyjmowane przynajmniej przez 2 tyg. optymalnie kilka miesięcy. 
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IRON GT STAR 

W języku potocznym żelazo stanowi symbol siły i witalności. W nawiązaniu do cech fizycznych tego metalu 

powstało znane wszystkim powiedzenie „żelazne zdrowie” które z medycznego punktu widzenia nie jest 

pozbawiona racji bytu. 

W organizmie człowieka jest od 3-5 g żelaza. Najwięcej żelaza znajduje się w hemoglobinie, barwniku 

erytrocytów oraz mioglobinie – białku magazynującym tlen w mięśniach. Poza tym w organizmie znajduje się 

pewien zapas żelaza „na czarną godzinę”. Od żelaza zależy min. stan krwinek czerwonych, zaopatrzenie 

komórek w tlen, oddychanie komórkowe, działanie enzymów, prawidłowa praca serca, procesy podziału, 

odporność i wydolność organizmu oraz wiele innych funkcji.  

Zapotrzebowanie na żelazo zależy od wieku, płci, stanu zdrowia i aktywności. Więcej żelaza potrzebują 

kobiety w ciąży i matki karmiące (dla nich opracowano specjalne preparaty), kobiety obficie miesiączkujące 

(porozmawiaj z lekarzem) jak również wegetarianie, sportowcy i osoby stosujące intensywne metody 

odchudzania niedobór żelaza wywołuje przede wszystkim niedokrwistość, a następnie uszkodzenie błon 

śluzowych, co nie pozostaje bez wpływu na procesy wchłaniania składników pokarmowych. Przyczyną anemii 

może być: niedożywienie, zażywanie leków, uprawianie sportu wyczynowego lub ciąża.  

Niedobór żelaza występujący u ludzi powodowany jest często niską zawartością przyswajalnych form tego 

metalu w pożywieniu lub zaburzeniami w procesie jego wchłaniania. W wielu przypadkach niedokrwistość 

może mieć również związek z niedostatecznym lub nieprawidłowym wytwarzaniem krwinek czerwonych w 

szpiku kostnym lub utratą krwinek czerwonych na skutek krwawień. 

Objawy niedokrwistości: 

UKŁAD NERWOWY: przewlekłe zmęczenie, zawroty i bóle głowy, depresja, zaburzenia czucia, łamliwość 

włosów  

UKŁAD POKARMOWY: anoreksja, nudności żółtaczka  

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY: upośledzenie funkcji limfocytów T i makrofagów 

SERCE I UKŁ. ODDECHOWY: duszność wysyłkowa, tachykardia, powiększenie sylwetki serca, ryzyko 

wystąpienia objawów niewydolności serca 

UKŁ. MOCZOWO-PŁCIOWY: zaburzenia miesiączkowania, utrata libido 

UKŁAD NACZYNIOWY: bladość skóry i błon śluzowych (słomka, cytryna)  

Źródłem tego cennego dla człowieka pierwiastka jest żelazo hemowe (pochodzenia zwierzęcego) oraz 

żelazo niehemowe, wchłaniające się znacznie gorzej, pochodzące z produktów roślinnych. Dodatkowym 

źródłem żelaza są suplementy diety.  

IRON GT STAR – SZYBKI I KOMPETENTNY 

Żelazo pobudza krwiotwórczą rolę szpiku, zapobiega anemii, wpływa na wzrost organizmu i jego 

odporność. Do prawidłowej erytropoezy niezbędne są liczne czynniki krwiotwórcze. Wśród nich najważniejsze 

to: żelazo; witaminy: B12, B6, C; kwas foliowy.  

IRON GT STAR polecany: 

 W profilaktyce niedokrwistości 

 Diecie wegeteriańskiej 

 Jako suplement diety sportowej 
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JOINT ACTIVITY I ARTHRIMAX - DOBRANA Z NICH PARA 

Około 80% osób w wieku powyżej 50 lat ma problemy zdrowotne ze stawami, a schorzenia te są często efektem nawyków; życia 

w bezruchu z pełnym brzuszkiem. 

Konstrukcje drapaczy chmur opierają, się na stalowych dźwigarach, podobnie jak nasze ciało posiada mocną kostną podporę. W 

odróżnieniu od „metalowych szkieletów” budynków, nasze rusztowanie jest ruchome, rośnie z wiekiem i potrafi się samo naprawiać. 

Kości są bierną częścią szkieletu, a ich ruch umożliwiają stawy (ruchome połączenia kości), które na zasadzie działania zawiasów, 

pozwalają ciału wykonywać precyzyjne czynności.  

Aby sprawnie funkcjonować, stawy potrzebują zdrowych chrząstek i odpowiedniego ich smarowania, inaczej ulegają zużyciu, a my 

cierpimy z powodu reumatyzmu. Wysiłek fizyczny, sport wyczynowy, procesy chorobowe i niedożywienie prowadzą do zwyrodnień 

chrząstek, mazi stawowej łękotek, tarczek międzykręgowych, więzadeł i powięzi. Zmiany te mogą dotyczyć ludzi w różnym wieku, u 

dzieci i młodzieży ich przyczyną są z reguły urazy i infekcje, u osób starszych choroby autoimmunologiczne i zmiany zwyrodnieniowe 

postępujące z wiekiem. 

W leczeniu schorzeń układu ruchu medycyna klasyczna akceptuje jako działania wspomagające udział suplementów w diecie 

pacjentów. Lekarze zalecają spożywanie preparatów z glukozaminą, chondroityną i siarką jako składniki uzupełniające pożywienie 

niezbędne dla zachowania zdrowych elementów układu kostno-mięśniowo-stawowego. Ich efekt działania przeciwbólowego, 

przeciwzapalnego jest porównywalny do leków chemicznych, lecz nie powoduje skutków ubocznych. Leczenie z udziałem suplementów 

pozwala pacjentom w znacznym stopniu odzyskać sprawność poruszania się i powoduje, że na długi czas znikają obrzęki, 

zaczerwienienie i ból stawów na skutek podjęcia przez organizm działań naprawczych. 

Postępujące zmiany degeneracyjne chrząstek stawowych i zmiany zapalne „maziówki” (mazi stawowej) powodują, że kości 

pozbawione „zderzaków” i „smaru” najpierw skrzypią, później boleśnie uderzają o siebie, a w końcu sztywnieją. Choroba atakuje stawy 

jeden po drugim i drobne stawy palców, i te duże bioder i kolan. 

Do tej pory osoby z reumatyzmem leczone były środkami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, a w ostateczności wkraczał chirurg. 

Obecnie alternatywą dla leczenia środkami chemicznymi zmian zwyrodnieniowych są suplementy diety. 

JOINT ACTIVITY i ARTHRIMAX – to dietetyczne środki żywieniowe poprawiające funkcjonowanie stawów. Zatrzymują proces 

niszczenia chrząstek stawowych, a nawet do pewnego stopnia mogą odbudować zużyte chrząstki. 

Suplementy możemy stosować zarówno w zdrowiu, jak i w okresie trwania dolegliwości ruchowych. 

JOINT ACTIVITY – to preparat dla ciebie, jeśli jesteś: 

1. Osobą aktywną fizycznie: uprawiasz sport wyczynowy lub rekreacyjny albo ciężko pracujesz i narażasz swoje stawy na 

obciążenia i mikrourazy. Swoją dietę musisz uzupełniać JOINT ACTIVITY, bo w nim są składniki „konserwujące” twoje 

stawy. 

2. Lub jesteś seniorem. Twoja aktywność fizyczna prawdopodobnie jest niewielka (bo życie płynie bez pośpiechu). Wolniej też 

zachodzą procesy przebudowy i regeneracji elementów układu ruchu: stawów i kości. Łatwiej dochodzi do zwyrodnień stanów 

zapalnych (z bólem i obrzękiem), złamań czy pęknięć (bo kości są bardziej kruche).Dobrze jest stosować wówczas razem z 

JOINT ACTIVITY, preparat ARTHRIMAX, ponieważ w starszym wieku pojawiają się dodatkowo kłopoty z trawieniem, co 

prowadzi do niedożywienia lub niepotrzebnej tuszy obciążającej stawy.ARTHRIMAX działa przeciwzapalnie, zmniejsza 

obrzęki, likwiduje ból zesztywniałych stawów, usprawnia proces przemiany materii, korzystnie wpływa na stan śluzówki jelit 

układu pokarmowego, perystaltykę jelit i pracę jelita grubego. 

Głównym zadaniem JOINT ACTIVITY i ARTHRIMAX jest utrzymywanie w zdrowiu aparatu ruchu i jego „konserwacja” podczas 

wysiłku lub obciążeń oraz jego odbudowa w przypadku „zużycia”. 

Efekt działania przy suplementacji trwającej 3 miesiące jest długotrwały, a zauważalny już po pierwszych tygodniach stosowania w 

postaci poprawy sprawności ruchu i kondycji fizycznej. 

JOINT ACTIVITY i ARTHRIMAX zalecane są w profilaktyce: 

 By mieć zdrowe stawy, więzadła i chrząstki 

 By sport był „zdrowy” i był przyjemnością 

 By ciężka praca nie zrobiła z ciebie kaleki. 

JOINT ACTIVITY i ARTHRIMAX zalecane leczniczo: 

 W chorobach zwyrodnieniowych 

 Reumatyzmie 

 Sztywności stawów, bólach i obrzękach 

 Osteoporozie 

 Złamaniach i urazach 

 By mieć piękne włosy, zdrową cerę i paznokcie. 
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JOINT MOBILITY 

Konstrukcje drapaczy chmur opierają, się na stalowych dźwigarach, podobnie jak nasze ciało posiada 

mocną kostną podporę. W odróżnieniu od „metalowych szkieletów” budynków, nasze rusztowanie jest 

ruchome, rośnie z wiekiem i potrafi się samo naprawiać.  

Kości są bierną częścią szkieletu, a ich ruch umożliwiają stawy (ruchome połączenia kości), które na 

zasadzie działania zawiasów, pozwalają ciału wykonywać precyzyjne czynności. By sprawnie funkcjonować, 

stawy potrzebują zdrowych chrząstek i odpowiedniego ich smarowania, inaczej ulegają zużyciu, a my cierpimy 

z powodu reumatyzmu.  

Wysiłek fizyczny, sport wyczynowy, procesy chorobowe i niedożywienie prowadzą do zwyrodnień 

chrząstek, mazi stawowej łękotek tarczek międzykręgowych, więzadeł i powięzi. Zmiany te mogą dotyczyć 

ludzi w różnym wieku, u dzieci i młodzieży ich przyczyną są z reguły urazy i infekcje, u osób starszych choroby 

autoimmunologiczne i zmiany zwyrodnieniowe postępujące z wiekiem.  

W leczeniu schorzeń układu ruchu medycyna klasyczna akceptuje jako działania wspomagające udział 

suplementów w diecie pacjentów. Lekarze zalecają spożywanie preparatów z glukozaminą, chondroityną i 

siarką jako składników uzupełniających pożywienie niezbędnych do zachowania zdrowych elementów układu 

kostno-mięśniowo-stawowego. Ich efekt działania przeciwbólowego, przeciwzapalnego jest porównywalny do 

leków chemicznych, lecz nie powoduje skutków ubocznych. Leczenie z udziałem suplementów pozwala 

pacjentom w znacznym stopniu odzyskać sprawność poruszania się i powoduje, że na długi czas znikają 

obrzęki, zaczerwienienie i ból stawów na skutek podjęcia przez organizm działań naprawczych. 

JOINT MOBILITY powinien być produktem z wyboru dla wszystkich, którym „kości dały w kość”. 

Polecamy go w profilaktyce młodym aktywnym osobom jak również chorym i cierpiącym na: 

 artrozę (zmiany zwyrodnieniowe) 

 osteoporozę 

 choroby metaboliczne (cukrzyca) 

 urazy 

 złamania 

 artretyzm (reumoidalne zapalenie stawów) 

 w profilaktyce wad postawy 
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KELP – WODNY ŚWIAT – ALGI 

Algi (inaczej glony lub wodorosty) są najliczniejszymi mieszkańcami wód. Występują w morzach, oceanach, 

jeziorach, rzekach a nawet… w domowych akwariach. Najprostsze glony to jednokomórkowce, jak np. 

chlorella, glony o bardziej złożonej budowie mogą zakotwiczyć się na dnie wodnych akwenów, tworząc 

podwodne lasy. 

KELP - to morskie algi brunatne, które maja niezwykłe zdolności kumulowania w swojej strukturze (ciało 

wodorostów) tego, co w morskiej wodzie najcenniejsze. Zawierają składniki mineralne w ilości, wielokrotnie 

większej w porównaniu do roślin lądowych w formie łatwo przyswajalnej dla organizmu, są źródłem białek, 

cukrów i tłuszczy oraz wielu innych składników czynnych. Glony są jadalne i uważane za cenny pokarm dla 

człowieka, są też wykorzystywane do produkcji np. antybiotyków (chlorella) i do produkcji preparatów 

kosmetycznych. 

Bogactwo składu alg morskich wywiera wielokierunkowe działanie na organizm tych, którzy 

je konsumują:  

 potrafią usuwać z organizmu związki toksyczne 

 regulują pracę układu pokarmowego 

 działają łagodnie moczopędnie 

 usuwają obrzęki 

 redukują wagę 

 zmniejszają stężenie cholesterolu 

 pomagają w zapaleniu stawów. 

KLEP zawiera łatwo przyswajalne żelazo i jest unikalnym źródłem organicznego jodu, niezbędnego dla 

prawidłowej funkcji tarczycy. Mieszkańcy południowej i środkowej Polski, gdzie jod nie występuje w 

atmosferze cierpią na wole tarczycy, maja też kłopoty z wagą. Problemy z tarczycą wpływają na pracę całego 

organizmu, na szybkość przemian w komórce, na tempo spalania tłuszczy, wywołują zmęczenie, bezsenność  

i zmiany nastroju. KELP stanowi idealne uzupełnienie codziennej diety, która jest przyczyną zakwaszenia 

organizmu. Algi są zasadotwórcze mogą, więc alkalizować krew i wpływać na gospodarkę kwasowo-zasadową 

organizmu. 

Jako suplement diety KELP polecamy tym z państwa, którzy:  

 chorują z powodu niedoczynności tarczycy  

 mają wolną przemianę materii 

 mają nadwagę lub cierpią na otyłość 

 walczą z cellulitem 

 chorują na reumatyzm 

 mają podwyższony cholesterol i problemy  

z krążeniem 

 mają obrzęki 

 w dietach odkwaszających organizm. 
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KUDZU STAR – TRZEŹWE ŻYCIE 

Umiarkowana i okazyjna konsumpcja alkoholu nie budzi zastrzeżeń. Wypijanie lampki koniaku lub wina jest 

często zalecane i uważane za zdrowe. Większe spożycie nie jest wskazane, ponieważ łatwo popaść w uzależnienie. 

Żyjemy w czasach zdominowanych przez stres. Szukając ucieczki przed problemami, samotnością i 

niezadowoleniem sięgamy po alkohol, papierosy lub jedzenie. Zaczyna się niewinnie. Wybierając „wyjście 

awaryjne”, na chwilę odrywamy się od rzeczywistości: wyczerpującej i nudnej pracy, braku sukcesów, pieniędzy, 

niepowodzeń i domowych kłopotów. Nie sadzimy wtedy, że chwilowy „luzik” może przerodzić się w zgubny nałóg, z 

którym przyjdzie nam się zmagać. 

Uzależnienie od alkoholu 

Uzależnienie od alkoholu jest bardzo „demokratyczną chorobą”, Sięgają po niego wszyscy: mężczyźni i kobiety, 

lansują wielkie gwiazdy, chociaż ogólnie wiadomo, że nie ma takiego narządu ciała któremu alkohol by nie szkodził. 

W szpony nałogu może popaść każdy bez względu na płeć, wiek, wykształcenie i zawód. Każdy też kogo ten 

problem dotyczy potrzebuje fachowej pomocy terapeutycznej i farmakologicznej. Proces wyjścia z nałogu to ciężka i 

żmudna praca łącząca różnorodne działania. Ich efektem powinny być głębokie i trwałe zmiany dotyczące postaw, 

przekonań i zachowań, poprawy relacji z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, myślenia. Sukces w 

walce z nałogiem nie zależy od stopnia uzależnienia, ale od silnej motywacji np. zdrowotnej, ale kiedy sama chęć 

nie wystarcza, silną wolę można wspomóc KUDZU STAR. 

KUDZU STAR - antidotum 

Decyzję o zerwaniu z nałogiem opóźnia często strach przed pojawieniem się przykrych objawów abstynenckich. 

Objawy psychoorganiczne występują w kilka godzin po odstawieniu substancji psychoaktywnej i utrzymywać się 

mogą wiele miesięcy. Chęć zapalenia papierosa i wypicia alkoholu, stany lękowe, niepokój, zmienne nastroje, 

zmęczenie, trudności z koncentracją to tylko niektóre z nich. Pojawianie się objawów odstawienia można 

zablokować, jednakże większość stosowanych leków (przeciwdepresyjnych, zmniejszających metabolizm alkoholu) 

zawodzi i pociąga za sobą ryzyko skutków ubocznych. KUDZU STAR jest inne. 

Kudzu jest rośliną jadalną stosowaną w medycynie chińskiej w celu zmniejszania apetytu, terapii 

menopauzy a przede wszystkim w leczeniu uzależnień od alkoholu i nikotyny. 

 zmniejsza potrzebę i skutki spożycia alkoholu przez 

osoby uzależnione 

 zmniejszają objawy psychiczne i fizyczne 

towarzyszące abstynencji 

 stabilizuje życie emocjonalne i poprawia 

samopoczucie  

 osłabia psychiczną potrzebę picia 

oraz: 

 wykazuje właściwości przeciwnowotworowe  

i antyoksydacyjne 

 poprawia krążenie i funkcjonowanie układu sercowo-

naczyniowego 

 zapobiega niewydolności naczyń wieńcowych  

i zawałom serca 

 łagodzi migreny i dokuczliwe objawy menopauzy  

i andropauzy 

 zmniejsza zagrożenie chorobami serca i osteoporozą 

  

KUDZU STAR – zastosowanie: 

 w uzależnieniu od alkoholu, nikotyny i jedzenia 

 w kuracjach odtruwania i regeneracji wątroby 

 w terapiach chorób układu serca 

 w okresie menopauzy i andropauzy 

 w migrenach 

 w zaburzenia emocji i nastroju, depresji 
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CURCUMA LONGA – POWRÓT DO KORZENI 

Wiele pokarmów zyskuje na smaku dzięki dodawanych do nich przypraw. Bogactwo kolorów i aromatów 

przypraw sprawia, że potrawy wabią wyglądem i smakiem, są lepiej trawione i przyswajane.  

W procesie biosyntezy w roślinach powstają substancje odżywcze oraz związki fizjologicznie czynne. Organizm 

ludzki wykorzystuje je w wielu mechanizmach regulacyjnych i metabolicznych. To dzięki nim wiele przypraw można 

stosować nie tylko w celach spożywczych, ale również w celach profilaktycznych a nawet leczniczych. 

Na botanicznej liście roślin przyprawowych znajduje się wiele roślin orientalnych, które coraz chętniej akceptuje 

kuchnia polska. Należy do nich ostryż długi (Curcuma longa L.), bylina uprawiana od niepamiętnych czasów na 

Dalekim Wschodzie. 

Z suszonych kłączy CURCUMA LONGA otrzymuje się jedną z najstarszych przypraw świata – kurkumę (Hindusi 

nazywają ją „haldi”). Kurkuma sprawia, że potrawy przybierają intensywny żółty kolor i są lekkostrawne. Zawarte w 

kurkumie związki aktywne regulują trawienie, działają żółciotwórczo, żółciopędnie, rozkurczowo i 

hepatoochronnie.  

Kurkuma ma białka, olejki eteryczne, związki polifenolowe oraz kurkuminoidy, wśród których dominuje 

kurkumina. Przyprawa powszechnie znana jako „curry” zawiera kurkuminę i jest stosowana do konserwacji 

żywności, co sugeruje jej właściwości bakteriobójcze. 

Z obecnością kurkuminy związane są również inne efekty prozdrowotnego oddziaływania kurkumy na zdrowie 

komórek. W medycynie dalekowschodniej sproszkowane kłącza stosuje się z powodzeniem przy różnych 

problemach zdrowotnych min.: w terapii kamicy żółciowej, dyskinezie dróg żółciowych, schorzeniach 

wątroby, w podwyższonym poziomie lipidów i cukrów oraz po zabiegu usunięcia pęcherzyka 

żółciowego.  

Współczesne badania dowodzą, ze właściwości kurkumy wykraczają daleko poza zwykle możliwości poprawiania 

perystaltyki i wypróżnień i można stosować ją w postaci suplementu diety w wielu innych przypadłościach. 

CURCUMA LONGA na bolące stawy 

Kurkumina wykazuje wysoką aktywność w hamowaniu stanów zapalnych, np.: trzustki (pancreatitis), przy 

wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, chorobie Leśniowskiego – Crohna a przede wszystkim w zapaleniu stawów 

(arthritis). Kurkumina skutecznie redukcje ból i poprawia funkcje stawowe, podobnie stosowane w leczeniu tej 

choroby środki przeciwbólowe. 

CURCUMA LONGA na raka 

Obserwacje prowadzone w Indiach (gdzie spożycie kurkuminy jest szczególnie duże) wskazują, może ona 

stanowić środek prewencyjny w przypadku zachorowań na raka skóry, pęcherza, żołądka. Kurkumina hamuje 

rozrost komórek rakowych, unaczynienie guza, wspomaga proces apoptozy komórek nowotworowych oraz aktywuje 

do działania sztab komórek obronnych.  

CURCUMA LONGA jako antyoksydant 

Antyoksydacyjne i przeciwzapalne właściwości kurkuminy są przedmiotem intensywnych badań dotyczących 

terapii różnych schorzeń min.: miażdżycy oraz chorób neurodegeneracyjnych (Alzheimera). 

Kurkuma jest ważnym i użytecznym składnikiem w leczeniu choroby sercowo-naczyniowej o podłożu 

miażdżycowym. Hamuje utlenianie cholesterolu LDL, korzystnie wpływa na poziom cholesterolu i trój glicerydów, 

zapobiega zlepianiu płytek krwi (zakrzepica). 
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LACTASE ENZYME STAR 

Czy kiedykolwiek drogi czytelniku zastanawiałeś się nad tym, dlaczego każda krowa czy inna zwierzęca 

mama w pewnym momencie odmawiają swoim pociechom ssania piersi? Czynią tak, gdyż uznają, że nadszedł 

czas na spożywanie innych źródeł pokarmu niż mleko.  

A co na to człowiek?  

Przeciwnicy konsumpcji mleka twierdzą, że nie powinien go nadużywać i człowiek. Jest ku temu wiele 

powodów, jednakże większość ludzi ignoruje prawa natury pijąc mleko obcego ssaka od najmłodszych lat do 

późnej starości. 

„Pij mleko będziesz wielki” tak walory mleka reklamują jego producenci. Mleko jest ważnym pokarmem 

ssaków w pierwszych lata życia. Później spożywanie mleka może sprzyjać alergii, prowadzić do niestrawności i 

„strajku jelit” z powodu nietolerancji laktozy cukru mlecznego. 

Czym jest nietolerancja laktozy? 

Zjawisko nietolerancji laktozy ma miejsce wówczas, gdy w organizmie w niedostatecznym stopniu 

wytwarzany jest enzym o nazwie laktaza. Jego zadaniem jest rozłożenie przyjętej z pożywieniem laktozy na 

glukozę i galaktozę ponieważ laktoza w postaci pierwotnej jest nieprzyswajalna przez przewód pokarmowy, a 

tym samym dla organizmu bezwartościowa. 

Znaczna część dorosłej ludności na świecie charakteryzuje się upośledzonym trawieniem i wchłanianiem 

laktozy, co wynika z częściowego lub całkowitego zaniku zdolności nabłonka jelitowego do syntezy laktazy. 

Statystyka ta dotyczy także populacji europejskich. Nieprzyswajalność laktozy występuje u tych ludzi i 

społeczności, które nie mają tradycji spożywania mleka oraz u ludzi, którzy sporadycznie piją mleko i 

spożywają produkty nabiałowe. Z tego powodu przypisuje się mleku pewną ujemną właściwość.  

Dla osób, którym mleko po prostu… smakuje, lub z różnych innych względów nie chcą zrezygnować ze 

spożycia produktów nabiałowych - Firma STARLIFE przygotowała produkt, który pomaga uniknąć przykrych 

konsekwencje mlecznej diety. 

LACTASE ENZYME STAR jest produktem wytwarzanym specjalnie dla osób, które lubią mleko i uważają 

je za ważny składnik diety, ale mają problemy z trawieniem cukru mlecznego. LACTASE ENZYME STAR 

ułatwia trawienie mleka, rozkładając laktozę na cukry proste (glukozę i galaktozę), dobrze przyswajalne przez 

organizm. U osób mających problemy z trawieniem mleka i innych produktów nabiałowych po ich spożyciu 

pojawiają się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: wzdęcia, uczucie pełności w 

nadbrzuszu, bóle brzucha, nudności, biegunki i kolki jelitowe oraz śluzowe wydzieliny z nosa, zmęczenie i złe 

samopoczucie. 

LACTASE ENZYME STAR - DLA MLEKOPIJCÓW!!! 

Wskazania: środek pomocniczy w trawieniu mleka i jego przetworów dla osób z ograniczoną możliwością 

wytwarzania enzymu laktazy 

Stosowanie: produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych. Najlepiej zażywać 1-3 KAPSUŁEK LACTASE 

ENZYME STAR przed spożyciem potrawy lub napoju zawierającego laktazę. 

Korzyści: pozwala na spożywanie produktów mlecznych bez przykrych dolegliwości towarzyszących 

nietolerancji laktozy u osób dorosłych.  
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LACTO ACIDO – ZDROWA FLORA JELIT 

Człowiek jest sam dla siebie ekosystemem. W naszym ciele zbudowanym z biliardów komórek, prawie 90% nie 

należy do nas, lecz do innych żywych organizmów. Żyją one na powierzchni naszej skóry i we wnętrzu naszego 

ciała. Zdecydowana większość tych „lokatorów”, poza grupą organizmów pasożytujących, jest dla nas nieszkodliwa, 

ale istnienie niektórych jest nie tylko korzystne, lecz wręcz nieodzowne dla dobrego zdrowia. 

Przewód pokarmowy zdrowego człowieka skolonizowany jest przez ogromną ilość różnego rodzaju mikrobów. 

Tworzą one tzw. florę jelita cienkiego i grubego. Żyje w niej, co najmniej 400 gatunków mikroorganizmów o masie 

ok. 1,5 kg. Niektóre z nich są pożyteczne, a pewne niebezpieczne. Te „dobre” i te „złe” bakterie na długości 

liczącego sobie 7 m układu trawiennego, nieustannie rywalizują o przestrzeń i pokarm. W sytuacji optymalnego 

zdrowia dominują gatunki „przyjaznych” bakterii: Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium i Streptococcus. Ich 

rola w utrzymywaniu dobrego zdrowia i samopoczucia jest wieloraka. Poza kontrolą populacji jelitowych patogenów, 

uczestniczą bezpośrednio w procesie trawienia białek, cukrów i tłuszczów, stymulują motorykę jelit a także 

produkują witaminy i inne korzystne dla organizmu substancje. Dzięki nim w procesie fermentacji powstają np. 

krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe – niezbędne źródło energii, potrzebnej komórkom nabłonka jelitowego do 

regeneracji. Szczelne i nieprzemakalne dla toksyn i substancji rakotwórczych jelita, stanowią dodatkowy system 

obrony organizmu. Kiedy „złe” bakterie zyskują liczebną przewagę, jelita „strajkują” i wzrasta zagrożenie toksemią 

min. wywołaną produktami ich przemiany materii. Absorbowane przez układ krwionośny szkodliwe metabolity stają 

się przyczyną wielu ostrych i chronicznych chorób. Należą do nich: zapalenie stawów, choroby układu 

pokarmowego, w tym zapalenie okrężnicy, cukrzyca, choroba Hashimoto i rak jelita grubego.  

Brak równowagi w składzie mikroflory jelitowej ma związek z alergią pokarmową, schorzeniami skóry (egzemą, 

łuszczycą i trądzikiem), zapaleniem ucha środkowego, zatok, astmą, zapaleniem dróg moczowych, pochwy oraz 

chorobami prostaty. Istnieje wiele czynników, które wywołują taka sytuację. Jej powodem mogą być kuracje 

antybiotykowe, chemio- i radioterapia, środki antykoncepcyjne, HTZ, leki steroidowe. Może pojawić się w okresie 

ciąży, w przewlekłych zaparciach lub jako skutek niewłaściwej diety. Organizmy pasożytujące w jelitach wywołują 

uszkodzenia i stany zapalne błony śluzowej. Zjawisko to nosi nazwę „cieknącego” jelita i niekorzystnie wpływa na 

zdolność organizmu do samooczyszczania i samoobrony. 

Do zadań profilaktycznych każdego z nas na rzecz optymalnego stanu zdrowia należy stała troska o 

utrzymywanie równowagi „składu” flory jelitowej, a w przypadku wystąpienia objawów sugerujących rozwój 

grzybicy lub innych chorób pasożytniczych jej przywrócenie. Przyjmując preparaty zawierające szczepy bakterii 

zdolne do zasiedlenia błony śluzowej jelit możemy łagodzić wiele dolegliwości towarzyszących chorobom 

przewlekłym i skutecznie zapobiegać dysbakteriozie występującej w następstwie stosowania leków. 

LACTO-ACIDO STAR to suplement diety w postaci pastylek do ssania,. zawierający aktywne kultury bakterii 

kwasu mlekowego. Dogodna forma suplementacji stwarza możliwość działań profilaktycznych w przypadku 

niedojrzałej odporności dzieci: w chorobach infekcyjnych i zatruciach pokarmowych.  

Zażywanie probiotyka LACTO-ACIDO STAR zaleca się w przypadkach: 

 kuracji antybiotykami 

 przy stosowaniu antykoncepcji i HTZ 

 chronicznych zaparciach lub biegunkach 

 kandidozach ( grzybicach) wewnętrznych i skórnych 

 zapaleniach pochwy i dróg moczowych 

 alergiach pokarmowych i astmie 

 infekcjach żołądkowo – jelitowych i zaburzeniach 

trawienia 

 przewlekłych schorzeniach wątroby 

 braku tolerancji laktozy 

 w profilaktyce raka jelita grubego 

 w procesach oczyszczania i odtruwania organizmu 

Efekt działania LACTO-ACIDO STAR wspomaga przyjmowanie naturalnych substancji probiotycznych 

znajdujących się np. w INULIN STAR lub CHLORELLA STAR. 
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L – ARGININE 500 

 Człowiek rośnie i musi jeść. Potrzebuje białek do budowy i regeneracji tkanek, a potrzebuje ich więcej im jest 

młodszy, więcej waży, ciężko pracuje fizycznie, uprawia sport lub... choruje. 

 Białka to aminokwasy, które nauka podzieliła na dwie kategorie: egzogenne i endogenne. Podczas gdy musimy 

jeść aminokwasy egzogenne (nasz organizm sam ich nie wytworzy), nie musimy martwić się o te endogenne, bo sami je 

produkujemy. Ale są też aminokwasy względnie egzogenne, tzn. czasami ich potrzebujemy, a czasami nie. Nawet, jeśli są 

one obecne w naszej diecie, to takie sytuacje jak: okres pooperacyjny, stan choroby, intensywny wzrost u dzieci czy 

aktywny wysiłek fizyczny powodują, że potrzebujemy ich więcej. Nasz organizm wykorzysta je, by przyspieszyć gojenie 

ran, podnieść odporność, zapewnić przyrost mięśni i ich regenerację. 

 L-arginina to prawdziwy sprzymierzeniec medycyny w zwalczaniu wielu cywilizacyjnych chorób. Badacze znają 

jej umiejętności regeneracji komórek, szczególnie wątroby oraz komórek jelitowych poddanych naświetlaniu. Arginina jest 

substancja przyjazna naszemu sercu i układowi krążenia, usprawnia prace niewydolnych nerek i znosi ból pęcherza. 

Odnotowano korzystne działanie argininy w leczeniu jaskry i patologii ciąży przebiegającej z nadciśnieniem (konieczna 

konsultacja lekarza). W połączeniu z innymi składnikami, np. glutaminą i kwasami tłuszczowymi omega-3 zmniejsza 

podatność organizmu na poważne infekcje. Największe uznanie znalazła jednak wśród sportowców, pomagając 

im budować masę mięśniową oraz ładną rzeźbę ciała. A nasi najmłodsi potrzebują jej, by zdrowo rosnąć. 

 

L – ARGININE 500 - NIE TYLKO DLA SPORTOWCÓW 

Aminokwasy to elementy budujące strukturalne i funkcjonalne białka. Z nich powstają nasze mięśnie, hormony, enzymy i 

komórki odpornościowe. Potrzebują ich witaminy i minerały, by pełnić swoją fizjologiczną funkcję. 

Białka stanowią (poza wodą) największą część masy naszego ciała. Aż 80% aminokwasowej puli powstaje w wątrobie. 

Pozostałe muszą być dostarczane regularnie z dietą. Część z nich jest bezwzględnie konieczna, bo ich brak może być przyczyną 

wielu nieprawidłowości.  

Aminokwasy występują w dwóch formach: L-, D-, które pod względem składu są takie same, to ich struktura i aktywność 

biologiczna znacznie się różnią. W naturze prawie wszystkie aminokwasy to forma L-. Takie organizm łatwo przyswaja zarówno 

z pożywienia jak i z dodatków żywieniowych.  

Niedobory aminokwasów zdarzają się częściej niż sądzimy. Ich przyczyną może być źle zbilansowana dieta, bogata w 

witaminy i minerały, a uboga w aminokwasy lub stan, gdy z jakiś przyczyn źle trawimy i przyswajamy je z pożywienia. Do grupy 

aminokwasów podstawowych należy L-arginina.  

Naukowe badania dowodzą, że L-arginina w organizmie pełnie wiele ważnych funkcji: 

 pomaga w odtruwaniu wątroby dlatego zalecana jest 

osobom zażywającym leki, hormony tabletki 

antykoncepcyjne oraz spożywającym alkohol; 

 w stanach stłuszczenia i marskości wątroby; 

 utrzymuje sprawność układu odporności; 

 opóźnia powstawanie nowotworów; 

 wpływa na jakość i produkcję nasienia u mężczyzn; 

 poprawia sprawność seksualną; 

 przyspiesza gojenia ran; 

 stymuluje procesy wzrostu i budowy masy mięśni. 

L-ARGININE 500 doskonale znają sportowcy i stosują ją jako odżywkę, która rozwija muskulaturę, wzmacnia ją, 

zmniejsza ilość tłuszczu i pobudza wytwarzanie kolagenu. 

Głośnym odkryciem w świecie medycznym jest fakt, że L-arginina uwalnia tlenek azotu. Jest to substancja, 

która korzystnie działa na naczynia krwionośne i może być wykorzystywana w leczeniu: 

 miażdżycy; 

 nadciśnienia tętniczego; 

 choroby wieńcowej serca; 

 cukrzycy; 

 niewydolności nerek. 

Za te odkrycia przyznano w 1998 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. 

Przeciwwskazania: Nie należy stosować L-argininy u osób chorych na schizofrenię oraz przy opryszczce. 
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LECITHIN- PALIWO NIE TYLKO DLA MÓZGU 

Soja to roślina blisko spokrewniona z koniczyną, grochem i lucerną. Jest wartościowym źródłem białka, błonnika oraz… 

lecytyny. 

Lecytyna. Po raz pierwszy lecytynę otrzymano z żółtka jaj, stąd wzięła się jej nazwa pochodząca od greckiego słowa 

„lekithos” (żółtko jaja). Dzisiaj do produkcji suplementów diety lecytynę pozyskuje się z ziarna soi.  

Pod względem chemicznym lecytyna jest naturalną mieszaniną fosfolipidów. Są to związki o charakterze tłuszczowym 

znajdujące się w każdej komórce naszego ciała. Największe ich ilości występują w mózgu, wątrobie, nerkach oraz szpiku 

kostnym. Aktywność biologiczna lecytyny sojowej wynika bezpośrednio z obecności w jej składzie takich związków jak: choliny, 

inozytolu oraz Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (w tym kwasu linolowego). 

Prozdrowotne działanie lecytyny na organizm zostało szeroko poznane. Wyniki licznych badań dowodzą, że 

lecytyna może wspomagać: 

 funkcje umysłowe (koncentrację, pamięć i odporność na 

zmęczenie)  

 pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego,  

 profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych (obniżanie 

poziomu cholesterolu),  

 wysiłek sportowy,  

 profilaktykę chorób układu nerwowego (np. depresję, 

stwardnienie rozsiane),  

 okres ciąży i laktacji. 

 LECITHIN a układ krążenia 

Lecytyna usprawnia metabolizm cholesterolu i trójglicerydów, ułatwiając ich wydalanie z organizmu oraz zmniejsza 

agregację i adhezję płytek krwi. Tym samym chroni serce i układ naczyniowy. 

Funkcje umysłowe i psychiczne 

Cholina jest niezbędna do produkcji acetylocholiny. Odpowiednia podaż ułatwia procesy zapamiętywania i odtwarzania 

informacji, chroni przed demencją starczą i niektórymi degeneracyjnymi chorobami układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, 

choroba Alzheimera). Inozytol zawarty w lecytynie sojowej zwiększa wrażliwość receptorów na serotoninę. Poprzez takie 

działanie podnosi sprawność pamięci, poprawia nastrój, hamuje rozwój depresji i likwiduje tiki u osób przyjmujących leki 

psychotropowe, poprawia przewodzenie sygnałów nerwowych u diabetyków. 

Wpływ na wątrobę 

Lecytyna jest głównym składnikiem żółci, która rozkłada tłuszcze. Stąd też niskie stężenie lecytyny jest m.in. przyczyną 

powstawania kamieni żółciowych. 

Lecytyna działa jak środek lipotropowy: zapobiega stłuszczeniu wątroby, poprawia jej metabolizm i funkcje odtruwania 

organizmu, chroni wątrobę przed działaniem szkodliwych czynników takich jak: alkohol, niektóre leki, toksyny czy wirusy. 

Suplementacja lecytyną jest pomocna przy leczeniu różnych schorzeń wątroby (zapalenia, marskości, stłuszczenia) oraz 

woreczka żółciowego.  

Okres ciąży i laktacji 

Lecytyna (i jej związki) jest składnikiem błon komórkowych. Jest potrzebna do wytwarzania osłonek mielinowych, które 

chronią komórki nerwowe i zapewniają właściwe przewodzenie nerwowe. Bierze udział w rozmnażaniu komórek oraz rozwoju 

płodu i dziecka. W okresie ciąży i laktacji wzrasta zapotrzebowanie organizmu na cholinę i kwas linolowy. Kwas linolowy pełni 

ważną funkcję w rozwoju mózgu w okresie łożyskowym i poporodowym. U niemowląt, których pokarm zawierał niedostateczne 

ilości kwasu linolowego zaobserwowano zmiany skórne, mniejszą odporność na infekcję oraz gorszy rozwój fizyczny. 

LECITHIN jako suplement dla sportowców 

Lecytyna rozpuszcza tłuszcze i przeciwdziała ich odkładaniu. Posiada właściwości antyoksydacyjne, odpornościowe i 

regeneracyjne. Prawidłowa ilość zapobiega nerwowości, znużeniu i wyczerpaniu. Wspomaga wydolność psychofizyczną 

organizmu, skraca okres regeneracji powysiłkowej, zmniejsza bóle stawowe. 

W produkcie LECITHIN firmy STARLIFE to produkt, w którym działanie lecytyny wzmocniono aktywnością flawonoidów 

oraz witaminą C. i zamknięto w postaci smacznych pastylek do ssania. 
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LIFE STAR – MĄDROŚĆ WSCHODU Z TRADYCJAMI 

LIFE STAR– roślinny preparat z korzenia rdestu chińskiego stworzono w oparciu o autentyczną chińską 

recepturę pochodzącą z okresu panowania dynastii Ming. 

W medycynie chińskiej podstawą do profilaktyki, diagnozowania jak również leczenia jest zjawisko holizmu, 

postrzegane jako skoordynowane działanie wszystkich układów ludzkiego ciała, ich związek z emocjami  

i warunkami środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Równowagę zdrowia zapewnia swobodny przepływ 

życiowej energii, którą Chińczycy nazywają CHI (KI). 

CHI (KI) to rodzaj bioelektryczności, która płynąc kanałami (meridiami), na podobieństwo płynącego, 

poprzez przewody elektryczne, prądu, wiąże czynnościowo pracę wszystkich narządów. Spełnia rolę „gońca” 

między ciałem i umysłem, regulując podstawowe procesy w organizmie, pracę narządów i gruczołów. 

Energia CHI (KI) to suma energii urodzeniowej (otrzymujemy ją w momencie poczęcia od swoich rodziców) 

oraz energii, którą czerpiemy z pożywienia i oddychania. Energia ta w ciągu życia ulega stopniowemu 

rozpraszaniu prowadząc do starzenia się organizmu. Lecz tempo jej utraty mogą przyspieszyć: niewłaściwe 

odżywianie, stres i inne złe nawyki współczesnego stylu życia (w tym przepracowanie). Kiedy zanika CHI (KI), 

człowiek czuje się słaby, zmęczony, apatyczny, nie radzi sobie z problemami, wzrasta podatność na choroby, 

jest mniej sprawny fizycznie i psychicznie. 

Dzięki powiązaniu między energią życiową niektórych roślin i układami energetycznymi poszczególnych 

ludzkich organów, zioła utrzymują kumulowanie bioelektryczności w stanie pełnego naładowania potęgując 

funkcje adaptacyjne organizmu. 

Dlatego LIFE STAR to potężny sprzymierzeniec naszego dobrego zdrowia, po który możemy sięgnąć by 

wzmocnić słabnące siły życiowe, przy odczuwalnym spadku kondycji fizycznej i umysłowej w różnym wieku. 

LIFE STAR  

 uspokaja układ nerwowy, znosi huśtawkę 

nastrojów 

 działa antydepresyjnie 

 poprawia koncentrację i pamięć 

 usuwa bezsenność 

 reguluje cykle miesięczne u kobiet 

 poprawia płodność u obojga partnerów 

 łagodzi problemy klimakterium 

 reguluje gospodarkę hormonalną (kobiet  

i mężczyzn) 

 uśmierza bóle związane z neuralgią 

 usuwa słabość lędźwi 

 sprawuje kontrolę nad wymianą białek (kości, 

chrząstki, ścięgna) 

 reguluje ciśnienie 

 spowalnia procesy starzenia organizmu 
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LINIA KOSMETYCZNA MONOI DE TAHITI 

O tym czy nasza skóra może być młodsza od nas decydujemy sami. Skórę mamy taką, na jaką zasługujemy. Nawet 

najlepsze odziedziczone geny nie wygrają walki z naszymi nawykami. Skóra jest tarczą ochronną, ale sama również potrzebuje 

pomocy. Higiena osobista i zamiłowanie do czystości odgrywają znaczną rolę w trosce o zdrowie. Zrównoważona dieta, 

regularne ćwiczenia, odpoczynek, świeże powietrze są podstawą dobrego samopoczucia i wyglądu czystej skóry, zdrowych 

włosów i mocnych zębów. Musimy dbać o nasze ciało także od zewnątrz, oczyszczać je, chronić przed infekcjami, 

podrażnieniami, alergiami i szkodliwym wpływem środowiska. 

Używając łagodnych, bezpiecznych i nietoksycznych środków do higieny, dbamy o nasze ciało tak, jak dbamy o nasze 

domy, sprzątając je, chroniąc przed zabrudzeniem. Przy właściwej trosce o skórę, włosy, zęby, wysokiej higienie osobistej nasze 

ciało odpłaci się nam podniesieniem pewności siebie i wzmocnieniem odporności na choroby. Nasza skóra jest błoną 

przepuszczalną, aby dobrze oddychać i potrzebuje odpowiedniego traktowania: mycia, które usunie nadmiar łoju, stare komórki, 

toksyny wydzielane z potem i resztki makijażu; potrzebuje także ochrony w postaci kremów, balsamów i odżywek przed 

nadmierną temperaturą, wiatrem i promieniowaniem słonecznym. Niestety skóra nie ma zdolności dyskryminowania tego, co 

przez nią przenika. Może wchłaniać w tym samym stopniu substancje odżywcze, pożyteczne, co szkodliwe chemikalia. 

Inwestycja w dobre kosmetyki jest, więc jednocześnie inwestycją w swoje zdrowie. 

SERIA KOSMETYCZNA MONOI de TAHITI 

Nowa seria kosmetyków firmy STRLIFE, to wyjątkowe połączenie skuteczności, bezpieczeństwa i przyjemności w 

codziennej pielęgnacji ciała i włosów. Przeznaczona jest do każdego rodzaju skóry tej, która potrzebuje częstych zabiegów 

oczyszczania, jak również skóry suchej, wrażliwej i podrażnionej, a także delikatnej skóry dzieci. Nadaje skórze gładkość 

sprawia, że jest w dotyku miękka jak jedwab. Włosom osłabionym i łamliwym przynosi wzmocnienie i połysk, czyniąc je 

podatnymi na układanie.  

W skład serii wchodzą produkty przeznaczone do mycia skóry i włosów. SHOWER – żel do ciała pod prysznic; SHAMPOO 

– do mycia włosów, a także BUBBLE – relaksująca piana kąpielowa, która po całodziennym zmęczeniu rozluźnia obolałe 

mięśnie i stawy. Ochronę skóry przed działaniem czynników zewnętrznych tworzą SKIN CREAM  

i CONDITIONER - odżywka do włosów. 

Kosmetyczna linia MONOI de TAHITI odznacza się nie tylko dużymi walorami pielęgnacyjnymi, ale łączy je niepowtarzalna 

nuta zapachowa polinezyjskiego eliksiru piękna Monoi de Tahiti (od którego seria wzięła swoją nazwę). MONOI de TAHITI, to 

macerat delikatnych białych kwiatów gardeni (Tahitanki noszą je we włosach) w oleju kokosowym Monoi. Poza niezwykłym 

zapachem ma on właściwości chroniące skórę przed przesuszeniem, łuszczeniem i szkodliwym promieniowaniem (zawiera 

naturalne ochronne filtry UVA, UVB). Teraz w domowym zaciszu, korzystając z produktów nowej serii, możemy stworzyć dla 

siebie swój własny instytut piękna dla naszej skóry. 

Polecamy Państwu również produkty do higieny jamy ustnej, nasze pasty bez fluoru: ULTRA STAR - dla dorosłych oraz 

płyn dezynfekujący EFFECTIVE STAR w trzech odsłonach UNIVERSAL, BASIC, EXTRA STRONG. 

SHAMPOO. Luksusowy delikatny szampon o silnych właściwościach oczyszczających. Bogaty w substancje odżywcze, 

przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów. Odpowiedni także do włosów ze skłonnościami do łamania się oraz do bardzo 

wrażliwej skóry, w tym także dziecięcej. Zawiera składniki równoważące pH skóry. 

CONDITIONER. Preparat do regeneracji włosów, wzmacniania, wzrostu i wygodnego układania fryzury.  

BUBBLE. Relaksacyjna piana do kąpieli, na bazie chińskiej metody relaksacji, zawiera specjalną mieszankę wyciągów 

ziołowych. Łagodzi bóle stawów i mięśni, usuwa napięcia. Niedawno odkryty, naturalny aromat z chińskiej pelargonii, usuwa 

zmęczenie i stres pospiesznego życia. 

SHOWER. Żel do ciała pod prysznic. Doskonale oczyszcza, usuwa obumarłe komórki skóry bez uszkadzania naturalnej 

powłoki ochronnej. Zawiera wysoce skuteczne i bezpieczne składniki czyszczące. Żel jest bardzo delikatny, dlatego można go 

stosować także do skóry wrażliwej, podrażnionej oraz u dzieci. 

SKIN CREAM. Chroni skórę przed szkodliwym wpływem alergenów, dymu tytoniowego, promieniowania ultrafioletowego. 

Krem tworzy na skórze ultra cienką warstwę, która chroni, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i nie zmienia kwasowości 

skóry. 
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L-LYSINE 1000 DLA ZDROWYCH KOŚCI I ODPORNOŚCI 

Nasz organizm budują przede wszystkim białka. Są nimi nasze kości, skóra, stawy, enzymy, hormony, ciała 

odpornościowe, czynniki krzepnięcia, a nawet nasze myśli to też białka, by mogły powstawać potrzebują 

budulca: aminokwasów.  

Człowiek jest w stanie wyprodukować 12 aminokwasów, pozostałe 10, zwane niezbędnymi lub 

egzogennymi, musimy po prostu zjadać. Brak nawet jednego z nich lub jego niedostateczna zawartość  

w białkowym pokarmie, uniemożliwia prawidłową syntezę białek ustrojowych. Lizyna jest jednym  

z aminokwasów egzogennych, których organizm nie produkuje, lecz pozyskuje z produktów spożywczych 

takich jak mięso, ryby czy ser. 

Menu osób praktykujących diety ograniczające lub skrajny wegetarianizm (wyłącznie rośliny) wymaga 

dodatkowego żywieniowego wsparcia preparatami L-lizyny gdyż rośliny zawierają niewielkie ilości tego 

aminokwasu. 

L-lizyna jest niezbędna dla przebiegu procesów prawidłowego wzrostu i rozwoju kości w okresie 

dziecięcym. Jej niedobór może pojawić się u osób młodych, aktywnie uprawiających sport (słabe kości 

narażone są na urazy i złamania) jak również u kobiet w okresie klimakterium w związku z osteoporozą. 

Lizyna pomaga organizmowi we wchłanianiu wapnia z pożywienia lub suplementów i wbudowaniu go  

w kości. W okresie rekonwalescencji po przebytych urazach i operacji często zaleca się preparaty z L-lizyną  

w celu szybszego powrotu do zdrowia i sprawności. 

Kolejnym ważnym zadaniem L-lizyny jest jej udział w powstaniu wielu hormonów, enzymów i budowaniu 

odporności organizmu. Zwolennicy terapii naturalnych zalecają ją jako lekarstwo na opryszczkę wywołaną 

wirusem Hermes simplex-1, który uaktywnia się w organizmie podczas spadku odporności. 

Jeśli więc jesteś podatny na opryszczkę (charakterystyczne pęcherzyki na wargach i niekiedy na nosie) 

powinieneś przyjmować L-LYSINE 1000 profilaktycznie (500 – 1000 mg dziennie). Kiedy stosujesz  

L-LYSINE 1000opryszczka zdarza się rzadziej i ma łagodny przebieg. 

Doktor Linus Pauling znany z prac nad witaminą C, badał zastosowanie lizyny jako lekarstwa na dusznicę 

bolesną (choroba serca). W ciągu 4 tygodni u pacjentów przyjmujących L-lizynę zaobserwowano znaczną 

poprawę samopoczucia. Inne badania wykazały, że lizyna może obniżać wysokie ciśnienie tętnicze i poziom 

trójglicerydów. Może więc wspomagać leczenie schorzeń serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych (L-lizyna 

jest prekursorem L-karnityny). 

Pamiętaj o L-LYSINE 1000: 

 w okresie intensywnego wzrostu u dzieci; 

 w osteoporozie u dzieci i starszych; 

 po urazach i złamaniach kości i operacjach; 

 gdy stosujesz dietę wegetariańską; 

 w dusznicy bolesnej; 

 w łagodzeniu objawów zakażenia wirusem 

opryszczki; 

 by poprawić stan skóry (lizyna uczestniczy  

w tworzeniu kolagenu); 

 by zapobiegać zmarszczkom; 

 w suplementacji sportowej. 

Zalecane kombinacje z L-LYSINE 1000: 

OSTEO STAR (przyspiesza zrastanie tkanki kostnej); 

L-ARGININE 500 (metabolizm lipidów). 
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L-TYROSINE STAR – WIĘCEJ RADOŚCI Z ŻYCIA 

 

Białka są najważniejszym składnikiem budulcowym żywych organizmów. Stanowią około 20% masy ciała 

człowieka i wśród innych, niezbędnych do życia składników plasują się na drugim miejscu po… wodzie.  

Białka należą do substancji wielkocząsteczkowych o złożonej budowie i pełnią w organizmie różnorodne 

funkcje. Wszystkie białka zwierzęce powstają tylko z 22 aminokwasów. Jednym z nich jest tyrozyna.  

L-tyrozyna jest powszechnie stosowanym składnikiem, który możemy odnaleźć w popularnych odżywkach dla 

sportowców, w środkach wspomagających odchudzanie oraz produktach poprawiających nastrój. L-tyrozyna 

jest wielozadaniowa…  

Początkowo tyrozyna została sklasyfikowana jako aminokwas endogenny, ponieważ organizm potrafi 

produkować tyrozynę z innego aminokwasu - fenyloalaniny. Dzisiaj, uznawana jest za aminokwas względnie 

egzogenny. W sytuacjach dużego stresu, fizycznego i psychicznego zmęczenia oraz niedoborach białkowych 

produkcja własnej tyrozyny bywa niewystarczająca, co skutkuje pogorszeniem samopoczucia i uczuciem 

zmęczenia. W sytuacjach tych dobre efekty przynosi suplementowanie diety czystą tauryną z dodatkowego  

źródła. 

L-TYROSINE STAR - dla aktywnych 

Po L-TYROSINE STAR chętnie sięgają sportowcy trenujący kulturystykę, sporty siłowe lub fitness. Wyniki 

testów klinicznych potwierdzają, że wysoki poziom tyrozyny korzystnie wpływa na kondycję psycho – fizyczną 

organizmu oraz jego zdolność do regeneracji. Tyrozyna należy do aminokwasów antykatabolicznych. Zwiększa 

wytrzymałość organizmu oraz tolerancję na wysiłek fizyczny. Przeciwdziała tym samym stanom szybkiego 

zmęczenia i wyczerpania. Pośrednio tauryna zwiększa wydzielanie hormonu wzrostu, pobudza syntezę białek i 

nakręca metabolizm. Te właściwości czynią L-TYROSINE STAR interesującym suplementem dla każdego, kto 

ceni sobie aktywny tryb życia i buduje sportową formę. 

L-TYROSINE STAR - odchudzanie 

L-tyrozyna wspomaga również procesy pozyskiwania energii z tkanki tłuszczowej. Suplementancja diety L-

TYROSINE STAR przynosi korzyść osobom zmagającym się z nawagą. Udowodniono, że aminokwas ten 

obniża apetyt, zmniejsza zapasy tłuszczu,              i zapobiega zmienności nastrojów w trakcie kuracji 

odchudzających. Korzystnie wpływa na funkcje tarczycy, będąc substratem do syntezy hormonów regulujących 

tempo przemiany materii i ułatwiających utrzymanie prawidłowej masy ciała. Pod wieloma względami             

L-TYROSINE STAR zachowuje się jak termogenik, ułatwiający spalanie zbędnego tłuszczu. 

W celu stymulacji wysiłku fizycznego wskazane jest przyjmowanie 1-3 kps  L-TYROSINE STAR 30-40 

minut  przed treningiem lub wysiłkiem, w redukcji nadwagi przyjmować 1-3 kps rano na czczo. 
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L-TYROSINE STAR - poprawa sprawności psychicznej 

Tyrozyna jako aminokwas nie tylko buduje białka mięśni, ale także bierze udział w procesie produkcji dwóch 

ważnych neuroprzekaźników stymulujących prawidłową pracę mózgu. Tyrozyna jest prekursorem m.in.: 

noradrenaliny i dopaminy, które odpowiadają za sprawne przewodzenie impulsów z układu nerwowego do 

mięśni i mózgu. 

Noradrenalina wpływa  na samopoczucie i pamięć mózgu. W odpowiedzi na bodźce stresowe koordynuje 

pracę układu krwionośnego i przebieg procesów energetycznych (lipolizę). 

Dopamina z kolei odpowiada za koordynację mięśniową, za sprawność i szybkość wykonywanych czynności 

motorycznych oraz w znacznym stopniu za popęd seksualny. Niedobór dopaminy, nazywanej nie bez 

przyczyny „hormonem szczęścia” jest jedną z  przyczyn obniżonego nastroju, bezsenności, stanów lękowych a 

nawet stanów depresyjnych. Zdaniem naukowców L-tyrozyna i jej przeciwdepresyjne i antystresowe działanie  

może okazać się skutecznym środkiem pomocniczym w terapii uzależnień. Stwierdzono, że L-tyrozyna 

wykazuje specyficzny wpływ na poprawę funkcji poznawczych: poprawia zdolność zapamiętywania, refleks i 

koncentrację. L-TYROSINE STAR przyjmuj 2 x 1 kps dziennie. Dla lepszego efektu włącz do programu 

suplementacji np.: B COMPLEX STAR, LECITHIN STAR. 

L-TYROSINE STAR - w solarium i na plaży 

L-TYROSINE STAR stymuluje produkcję melaniny, barwnika skóry, który ułatwia opalanie i chroni skórę przed 

szkodliwym dzianiem promieniowania ultrafioletowego. 

Podsumowując, L-TYROSINE STAR: 

 Wspomaga funkcje mózgu: pamięć, 

koncentrację i refleks; 

 Poprawia nastrój; 

 Działa antystresowo i antydepresyjnie; 

 Znosi stany lękowe i bezsenność; 

 Zwiększa tolerancję organizmu na wysiłek; 

 Przyspiesza regenerację organizmu; 

 Wspomaga odchudzanie; 

 Wspomaga leczenie uzależnień; 

 Ułatwia opalanie 

 W niskiej podaży białka 

UWAGA: sportowcy, osoby z nadwagą, bywalcy solarium i amatorzy kąpieli słonecznych. L- TYROSINE 

STAR jest dla Was. 

L-TYROSINE STAR jest suplementem diety, który przede wszystkim pozytywnie wpływa na regenerację 

organizmu. We wszelkich sytuacjach związanych ze stresem lub nadmiernym zmęczeniem, L-TYROSINE STAR 

będzie doskonałym środkiem wspomagającym dobrą jakość życia. L-TYROSINE STAR polecana jest więc 

wszystkim osobom, które potrzebują dodatkowego wsparcia i wzmocnienia w okresie gorszego fizycznego i 

psychicznego samopoczucia. 
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MIGRALIFE I… BÓL Z GŁOWY 

Głowa boli nas po nie przespanej nocy, przy zmianie pogody, grypie lub gdy cierpimy na niestrawność. 

Czasami „pęka” bez wyraźnej przyczyny. Tłumaczymy to migreną, przepracowaniem, stresem lub gwałtownym 

spadkiem ciśnienia. Ból głowy może być dolegliwością samą w sobie. Może towarzyszyć innym schorzeniom 

np.: chorobom oczu, uszu, zwyrodnieniom kręgosłupa, urazom czaszki albo zapowiadać poważny problem ze 

zdrowiem. Ból, to zawsze sygnał ostrzegawczy, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego. 

Samoistne (pierwotne) bóle głowy, do których zaliczamy migrenę i tzw. ból klasterowy (napięciowy) trapią 

nas częściej niż przeziębienia. Trudno nazwać je „chorobą arystokracji”, bo statystycznie rzecz ujmując, cierpi 

na nie około 4 milionów Polaków. Ich przyczyny nie zostały do końca poznane. W przypadku migreny 

podkreśla się rolę czynnika genetycznego i problemów naczyniowych w obrębie głowy i zaburzeń w działaniu 

serotoniny oraz tlenku azotu. Przy bólach napięciowych zwraca się uwagę na napięcia emocjonalne. 

Każdy z nas ma własne sposoby na pozbycie się ćmiącego czy tępego bólu głowy. Jednym wystarcza 

spacer albo zimny okład, niektórym pomaga masaż i kąpiel stóp. Ciągle jednak w leczeniu bólów głowy 

dominuje farmakologia, której nie należy stasować na własną rękę, bo to co pomaga sąsiadce nam może 

zaszkodzić. 

My też mamy swój własny sposób, który pomaga wygrać z bólem głowy i chcemy się nim z Państwem 

podzielić. 

Mocne uderzenie – MIGRELIFE i kąpiel rozmarynowa stóp. 

MIGRALIFE – to naturalna roślinna „aspiryna”. Wykorzystuje leczniczą moc ziół znanych medycynie 

naturalnej od wieków. W liściach złocienia, maruny, mięty pieprzowej, rozmarynu (składniki MIGRALIFE) 

drzemią siły, które uwalniają nas od bólu. 

MIGRALIFE zapobiega atakom migreny, łagodzi i skraca jej przebieg. Pomaga usuwać bóle głowy 

powstające z innych przyczyn, ponieważ posiada właściwości przeciwbakteryjne i antyalergiczne dlatego 

MIGRALIFE możesz stosować nie tylko w migrenach, ale także w przypadku: 

 bólów artretycznych; 

 w stanach zapalnych rwy kulszowej i nerwu trójdzielnego; 

 w bolesnym napięciu mięśni; 

 w leczeniu astmy; 

 w problemach trawiennych: wzdęciach, problemach pęcherzyka żółciowego i spastycznej okrężnicy; 

 w bolesnym miesiączkowaniu. 

Zażywaj 2 x 1 kaps. dziennie podczas posiłku. 

Wypróbuj jak działa kąpiel stóp w naparze rozmarynu. Zrób napar z 1 filiżanki suszonego ziela rozmarynu i 

1-2 l. wody. Zanurz stopy w ciepłej kąpieli z 10 minut, tak by napar pokrywał kostki a następnie włóż stopy do 

lodowatej wody i powtórz kąpiel. 

Gwarantujemy, że nasze „mocne uderzenie” pomaga! Stosuj MIGRELIFE regularnie, gdy często 

odczuwasz bóle głowy. 
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MINERAL STAR - DLA ZDROWIA, URODY I DOBREGO SAMOPOCZUCIA 

Każda choroba i każda niedyspozycja ma związek z brakiem minerałów 

dr Linus Pauling 

 

Minerały są nam niezbędne do życia – stanowią materiał budulcowy kości i tkanek miękkich, utrzymują 

równowagę kwasowo-zasadową, biorą udział w tworzeniu enzymów, hormonów, białek transportujących i 

umożliwiają przyswajanie witamin. Bez ich pomocy zaburzeniu ulega cały metabolizm ustroju. Potrzebujemy 

zarówno makroelementów, na które dzienne zapotrzebowanie człowieka przekracza 100 mg, jak również 

pierwiastków śladowych, których potrzebujemy naprawdę niewiele.  

Zachwianie równowagi we wzajemnych proporcjach między pierwiastkami, jak również ich niedobory mogą być 

przyczyną wielu ciężkich i przewlekłych chorób układu kostnego, nerwowego czy krwionośnego. Problemy skórne, 

anemia, awitaminoza, osteoporoza, zaburzenia koncentracji, a nawet depresja, też są skutkami zbyt małej podaży 

pierwiastków  

w diecie. 

Zmienione warunki środowiska, zanieczyszczone powietrze, wyjałowiona, uboga w minerały ziemia, skażenie 

pestycydami - powodują, że żywność nie pokrywa już dziennego zapotrzebowania naszego organizmu na makro- i 

mikroelementy. 

Nasza codzienną dietę musimy, więc uzupełniać minerałami pochodzącymi z suplementów. 

Co mamy do wyboru? 

Wśród suplementów są takie, które w swoim składzie zawierają:  

minerały w postaci nieorganicznych związków ze skał i gliny 

minerały w postaci chelatowanej ( w połączeniu z aminokwasami) 

minerały koloidalne.  

Poza ceną, którą musimy za nie zapłacić, różnica pomiędzy wymienionymi suplementami polega przede 

wszystkim na stopniu ich przyswajalności przez organizm. 

Minerały koloidalne – to absolutny lider wśród suplementów, ich przyswajalność wynosi do 98%. Cząsteczki 

koloidalne są mniejsze, naturalnie chelatowane w komórkach roślinnych, gdzie łączą się z kwasami organicznymi. 

Posiadają ładunek ujemny, dzięki czemu przyciągają się z dodatnio naładowanymi komórkami naszego organizmu.  

MINERAL STAR – to specyfik pochodzący z jedynego na świecie złoża łupka humusowego, odkrytego w stanie 

Utah (USA) oraz zasobów wielkiego słonego jeziora Salt Lake. MINERAL STAR wzbogacono dodając zioła o 

działaniu terapeutycznym. Ten oryginal-ny koncentrat makro- i mikroelementów sprzed 100 milionów lat, zawiera 

ponad 60 składników mineralnych ważnych dla zdrowia, urody i dobrego samopoczucia. Jest produktem 

bezpiecznym, wolnym od wszelkich zanieczyszczeń i bardzo dobrze przyswajalnym.  

Polecany jako dodatek do naszego pożywienia:  

 dla pięknej cery, lśniących włosów i mocnych 

paznokci, 

 przy wczesnych oznakach starzenia organizmu 

(antyoksydanty), 

 dla poprawienia pamięci i stabilizacji układu 

nerwowego, 

 przy awitaminozie i zaburzeniu wchłaniania witamin, 

 przy anemii, 

 przy problemach układu hormonalnego i układu 

sercowo-naczyniowego, 

 przy osteoporozie i stanach zapalnych stawów, 

 przy ogólnym osłabieniu i spadku odporności, 

 dla panów w celu utrzymania wigoru i sprawności 

seksualnej. 

Preparat regeneruje, wzmacnia i stymuluje do działania cały organizm. 
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MULTI STAR – DZIAŁA JAK NATURA 

Cywilizacyjny postęp sprawił, że świadomie zaczynamy wykorzystywać składniki żywności w postaci 

suplementów diety w profilaktyce zdrowia. Okazało się, że nasza codzienna dieta ma coraz gorszą jakość. Nie 

wystarcza już, by utrzymać nasze ciało w pełnej sprawności do późnych lat, a przecież żyjemy dziś dłużej niż 

100 lat temu. 

Niedobory składników odżywczych w glebie przenoszone są na kolejne ogniwa łańcucha 

pokarmowego wg prostego schematu: 

Gleba z niedoborem składników  Roślina z niedoborem składników  Człowiek niedożywiony 

Natura nie przewidziała, że będziemy jeść żywność z butelek, puszek, słoików i torebek z dodatkiem 

składników chemicznych, którymi nie możemy nakarmić komórek naszego organizmu. Choć mamy pełne 

żołądki, jedzenie przetworzone i nienaturalne prowadzi do ciągłego pogarszania się stanu zdrowia całego 

społeczeństwa oraz rozwoju chorób nazwanych cywilizacyjnymi. Kto zatem twierdzi, że wszystkie niezbędne 

składniki budulcowe i energetyczne można czerpać z samej tylko żywności, ten ryzykuje własnym zdrowiem. 

Suplementy diety nie są tylko dla tych, którzy źle się odżywiają, ale także dla tych, którzy sądzą, że 

odżywiają się zdrowo. Podobnie jednak jak to jest z żywnością, nie wszystko, co ma postać suplementu w 

jednakowym stopniu wykorzysta nasz organizm. Dobry produkt to taki, który ma cechy dobrego jedzenia, jest 

łatwo przyswajalny i może stać się cząstką naszego ciała.  

Z pewnością najwyższej klasy żywieniowym dodatkiem do diety jest MULTI STAR. To płynny suplement 

diety, który zawiera wszystko, czego potrzebuje codziennie nasz organizm, by realizować skomplikowany 

proces przemiany materii. Najnowsze osiągnięcie biotechnologii z zastosowaniem organicznego kwasu 

fulwinowego pozwala grupie witamin, minerałów, aminokwasów, enzymów i polifenoli rekompensować 

niedostatek tych składników w naszej diecie i chronić nasze zdrowie przed szkodliwym wpływem toksyn 

środowiskowych. 

MULTI STAR, to nowoczesny suplement diety, który nie tylko nas „dożywia” i daje energię, ale także 

chroni przed przedwczesnym starzeniem i rozwojem miażdżycy, cukrzycy, reumatyzmu, alergii i spadkiem 

odporności. Taki suplement możemy polecić każdemu: osobom uczącym się, aktywnym zawodowo, narażonym 

na stres i duży wysiłek fizyczny, młodym i starszym z obniżoną odpornością, wegetarianom oraz wszystkim, 

którzy źle przyswajają normalne jedzenie (osobom na diecie, alergikom i w celiakii). 

MULTI STAR nie ma konkurencji, bo poza tym, że zawiera najwyższe osiągalne stężenie zjonizowanych 

składników odżywczych przyswajalnych w 92%, daje naszemu organizmowi potężny potencjał energetyczny, 

który wpływa na jakość naszego życia i poprawia jego komfort. 

Przyjmuj codziennie 15-30 ml MULTI STAR, 30 min. przed jedzeniem, by zapewnić 

organizmowi prawidłowy wzrost, rozwój i zdolność do regeneracji. 

Utrzymuj sprawność swojego ciała przez długie lata: 

 dodaj sobie sił witalnych, 

 popraw kondycję psychiczną i sprawność 

fizyczną ciała, 

 uczyń swoje ciało odpornym na stres i choroby, 

 stosuj w trakcie choroby, by szybciej wracać do 

zdrowia, 

 dbaj o ładny wygląd skóry, włosów i paznokci, 

 powstrzymuj proces biologicznego starzenia, 

 nie pozwalaj, aby wolne rodniki niszczyły twoje 

zdrowie i były przyczyną miażdżycy, 

nadciśnienia, cukrzycy, reumatyzmu i raka. 
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MUMIO STAR - DAR Z GÓR 

Mumio (Mumijo) w języku greckim oznacza „utrzymanie ciała”. Shilajit, jest nazwą sanskrycką, pod którą mumio 

znane jest w prastarym systemie medycznym Indii.  

Mumio występuje w jaskiniach i grotach trudno dostępnych rejonów górskich, pod postacią skalnych nacieków oraz 

sopli. Dla naukowców wciąż zagadką pozostaje pochodzenie mumio. Przypuszcza się, że mumio powstaje w wyniku 

reakcji chemicznych  szczątków roślinnych i zwierzęcych ze skałami górskimi. Proces ten toczy się wolno. Analiza próbek 

mumio pochodzących z Ałtaju wskazuje, że mumio może liczyć sobie 500 a nawet 1500 lat.  

Mumio występuje w wielu odmianach. W zależności od miejsca pochodzenia, mumio różni się składem. Współczesne 

badania wykazały, że ta górska substancja zawiera nie tylko składniki mineralne, ale także szereg organicznych 

elementów tj. jad pszczeli, żywica, ziołowe olejki eteryczne a nawet grzyby o właściwościach penicyliny. W sumie mówi 

się o ponad 300 składnikach mumio, które natura zestawiła w doskonałych proporcjach dla ludzkiego zdrowia.  

Oczyszczone z niepożądanych substancji Mumio jest jednorodną, błyszczącą, plastyczną masą o ciemnobrązowej 

barwie, aromatycznym zapachu, gorzkim smaku, łatwo rozpuszczalną w wodzie i bardzo słabo rozpuszczalną w etanolu  

i innych rozpuszczalnikach organicznych.  

Jako pierwsi, właściwości mumio odkryli myśliwi, obserwując ranne i chore zwierzęta, które udawały się do miejsc 

występowania „skalnego soku” i lizały go, przywracając sobie w ten sposób zdrowie.  

Według wielu rosyjskich badaczy min. Uzbeckiego Instytutu Traumatologii i Ortopedii, mumio, to nieswoisty 

biostymulator który redukuje czas leczenia złamań kości u pacjentów. 

WŁASCIWOŚCI MUMIO STAR 

MUMIO STAR – wysokoaktywny naturalny biostymulator, środek wzmacniający witalność, regenerujący  

i adaptogenny, 3x silniejszy od żeń-szenia. 

 przyspiesza zrastanie kości i gojenie ran, stymulując wzrost nowych komórek. 

 wspomaga mineralizację układu kostnego.  

 reguluje bioelektryczną aktywność serca 

 wspomaga przemianę materii i pracę wątroby 

 reguluje ciśnienie krwi i usprawnia funkcje naczyń krwionośnych (zatory i zakrzepy).  

 wspomaga odporność organizmu w walce z wszelkimi chorobami,   

 poprawia sprawność intelektualną 

POLECANY 

 jako środek odżywczy i wzmacniający dla: zmęczonych, wyczerpanych, starszych, zagrożonych osteoporozą. 

 eliksir rekordów dla aktywnych i sportowców. 

 w rehabilitacji pourazowej, po złamaniach i kontuzjach, w chorobach układu ruchu. 

 w obniżonej odporności 

 jako środek profilaktyczny i wspomagający leczenie chorób cywilizacyjnych. 

 w chorobach pasożytniczych. 

W trakcie stosowania zaleca się prowadzenie prozdrowotnego stylu życia. Stosować dietę bogatą  

w składniki odżywcze i jak najbardziej organiczne (ekologiczne).  
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NONI GOLD STAR 
KTO UZDRAWIA TEN MA RACJĘ. NIE PRAWA MEDYCYNY, ALE ZDROWIE JEJ PACJENTÓW SĄ MIARĄ SUKCESÓW W LECZENIU 

Sok z owoców egzotycznego drzewa „Noni” (Morinda citrifolia) to wspaniały podarunek wielkiego aptekarza – natury. 

To nadzieja dla wielu cierpiących i chorych, którzy pijąc sok z jego owoców mogą odzyskać zdrowie i radość życia. 

W bajkowej scenerii wysp Polinezji Francuskiej rośnie niezwykłe drzewo. W liczącej wiele setek lat praktyce 

uzdrowicielskiej, Kahunowie stosują Noni, by pomagać cierpiącym i chorym. Owoce Noni to pożywienie, które chroni 

przed głodem. Składniki odżywcze: witaminy, minerały oraz substancje aktywne (prokseronina, skopoletyna, 

antyoksydanty, damnacanthal) odmładzają i krzepią. 

Niezwykłe możliwości wielu leczniczych zastosowań Noni, zwanego polinezyjskim uzdrawiaczem (kahunom) poparła 

współczesna nauka. Człowiekowi nie wystarcza bowiem, że coś pomaga, chce jeszcze wiedzieć jak  

i dlaczego. 

SOK Z NONI POWINIEN PIĆ KAŻDY 

Życie w pośpiechu, stres, „sztuczne jedzenie” i skażenie środowiska pozostawiają wyraźny ślad na naszym zdrowiu. 

Jesteśmy zmęczeni, nie radzimy sobie z problemami pracy i w domu, przeziębiamy się, mamy problemy  

z trawieniem i alergią. Rośnie liczba chorych „na cywilizację”. To osoby z cukrzycą, reumatyzmem, nadciśnieniem, 

miażdżycą i rakiem. Dla nich Noni stanowi doskonałe uzupełnienie terapii, które prowadzi lekarz. 

Liczne laboratoria na całym świecie podjęły prace badawcze dra Ralpha Heinicke (odkrywcy Noni) i potwierdziły 

obecność w owocach Noni wielu substancji, dzięki którym jest on tak wspaniałym środkiem rewitalizującym siły 

organizmu. Sok z Noni nie jest lekiem, ale środkiem odżywczym, który pomoże obudzić w nas wewnętrznego lekarza, a 

ten uzdrowi ciało.  

Prokseronina (Noni jest najbogatszym jej źródłem), to prekursor działającej w organizmie kseroniny, adaptogenu, 

który ratuje komórki „chore”, naprawiając je i regenerując.  

Skopoletyna chroni naczynia przed miażdżycą, reguluje ciśnienie, leczy stany zapalne i reumatyzm. Działa 

antyalergicznie i przeciwastmatycznie, skutecznie obniża próg bólu.  

Serotonina i melatonina likwidują skrajne nastroje, pomagają w depresji i bezsenności, spowalniają proces 

biologicznego starzenia.  

Damnacanthal to ważne wsparcie w walce z chorobą nowotworową (hamuje podział komórek o cechach 

nowotworowych). 

Wspólne działanie tak wielu substancji pomaga w problemach z cukrzycą, otyłością, złym trawieniem, prostatą i PMS. 

Profilaktyczne dawki Noni zawarte w preparacie NONI GOLD STAR – 30ml dziennie (dzieci połowę dawki) pite pół 

godziny przed jedzeniem (rano) można zalecać jako środek odżywczy dla osób zdrowych i jako środek wspomagający 

terapie tradycyjnej medycyny w przypadkach: 

 obniżonej odporności i osłabieniu, 

 bezsenności i lękach, depresjach, 

 alergiach i astmie, 

 problemach z trawieniem (wzdęcia, zaparcia i 

biegunki), 

 nadciśnieniu i miażdżycy, 

 podwyższonym poziomie cukru, 

 chorobach reumatycznych, 

 syndromie PMS; bolesnych skurczach i nadmiernym 

krwawieniu, 

 w problemach z tarczycą, 

 w walce z rakiem. 

Skorzystajmy zatem z doświadczeń tych, którzy piją NONI GOLD STAR i odczuli jego pozytywny wpływ na „własnej 

skórze”. Dziś każdy sam musi zadbać o jakość swojego życia, by walczyć ze skutkami upływającego czasu. Poczuj 

przypływ energii NONI GOLD STAR, by nie poddać się sterowi. Nie pozwól swojemu umysłowi zasnąć. Dbaj  

o dobrą kondycję fizyczną i sprawność seksualną. Kontroluj stan swoich komórek i naczyń krwionośnych. Wspieraj siły 

obronne organizmu. Utrzymuj równowagę hormonalną.  

Jednym słowem: dodaj życia do swoich lat. 
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OMEGA-3 EPA 

Kwasy tłuszczowe omega 3, do których należy kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy 

(DHA), to wielołańcuchowe, nienasycone kwasy z wieloma podwójnymi wiązaniami. Zawarte są w tłuszczu ryb, 

żyjących w wodach zimnych: łosoś, makrela, tuńczyk, sardynka, itp. 

Kwasy tłuszczowe omega 3 mają wielorakie działanie: 

Wspomagają tworzenie prostaglandyn, które regulują stany zapalne w organizmie. Tłuszcz rybi przeciwdziała 

rozwojowi procesu zapalnego w komórkach, usuwa ból, sztywność i obrzęki w reumatoidalnym zapaleniu 

stawów, co pozwala na zmniejszenie dawek przyjmowanych leków. Kurację powinno się prowadzić minimum 3 

miesiące. 

Są skuteczne w stanach zapalnych jelit, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego - przyspieszają proces 

zdrowienia i zapobiegają nawrotom choroby. 

Zmniejszają gęstość i lepkość krwi, ułatwiając jej transport w naczyniach, zapobiegają tworzeniu się 

zakrzepów. 

Obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zmniejszając ryzyko występowania chorób układu 

sercowo-naczyniowego. Uwaga: u niewielkiej części osób przyjmujących olej rybi może ulec podwyższeniu 

poziom LDL we krwi. Antidotum jest w tym przypadku wyciąg z czosnku GARLIC+PARSLEY, który można 

stosować łącznie z OMEGA-3 EPA. Jest to o wiele skuteczniejsze niż przyjmowanie syntetycznych leków 

obniżających poziom trójglicerydów i cholesterolu. 

Regulują zaburzony rytm serca - arytmię. W grupie zwiększonego ryzyka są osoby po zawale mięśnia 

sercowego. OMEGA-3 EPA stanowi ochronę dla serca przed występowaniem zaburzeń elektrycznych, czyli 

zaburzeń przewodzenia bodźców. Obecnie prowadzone są badania u chorych z rozrusznikiem serca. Wstępne 

wyniki pokazują, że u osób suplementowanych kwasami omega 3 ilość wyładowań rozrusznika, które 

przywracają prawidłowy rytm serca, jest mniejsza, niż u osób przyjmujących placebo. 

Poprawiają nastrój, koncentrację, zmniejszają agresję, łagodzą stany depresyjne, zmniejszają nadpobudliwość 

u dzieci oraz ich problemy z uczeniem się. Okazuje się, że obniżony poziom kwasów tłuszczowych omega 3 w 

błonach komórek mózgowych zaburza wiele funkcji mózgu, w tym przekaz informacji między poszczególnymi 

komórkami. Kwasy omega 3 odgrywają również istotną rolę w rozwoju mózgu płodów niemowląt i dzieci - 

zwłaszcza DHA, zawarty w mleku matki, stąd tak ważne jest karmienie naturalne. 

Omega 3 jest skuteczny w leczeniu astmy oskrzelowej, choroby wrzodowej żołądka, wysokiego ciśnienia krwi, 

bólów migrenowych oraz schorzeń skóry, jak łuszczyca, wyprysk itp. 

Preparat zawiera również witaminę E, która zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

Dawkowanie: 3 razy dziennie 1 kapsułka w czasie posiłku.  

Aby działanie OMEGA-3 EPA było w pełni skuteczne należy w trakcie kuracji ograniczyć spożywanie 

tłuszczów zwierzęcych. 
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OREGANO STAR – PRZECIW PLEŚNIĄ, BAKTERIOM I GRZYBOM 

Zdrowa, śródziemnomorska: włoska i grecka kuchnia wiele by straciła bez oregano. Ta blisko spokrewniona z 

majerankiem przyprawowa roślinka nadaje aromat spagetti, pizzy i zapiekanym ziemniakom. Posypane oregano 

pomidory smakują wybornie, podobnie jak potrawy z fasoli i grochu, sery i owoce morza.  

Suszone listki oregano (pospolicie nazywane lebiodką) charakteryzują się delikatnym zapachem i lekko 

gorzkawym, korzennym smakiem. Dodane do potraw podnoszą ich walory smakowe, pobudzają nasz apetyt i 

ułatwiają ich trawienie.  

Kuchnia i medycyna dawno temu sprawiedliwie podzieliły się roślinami przyprawowymi. Kuchnia ceni je za 

walory smakowe, jakie nadają potrawom, a medycyna naturalna i akademicka, wykorzystują je jako środki 

dietetycznego wsparcia, a nawet roślinne leki Bakteriobójcze właściwości olejków eterycznych były wykorzystywane 

już w czasach starożytnych, zanim jeszcze poznano mikroby. Używano ich do balsamowania ciał, leczenia i jako 

ochronę przed morowym powietrzem podczas epidemii chorób zakaźnych. Aromatyczne przyprawy korzenne były 

używane do konserwowania żywności od czasów najdawniejszych po współczesne. Obecnie, w sposób świadomy 

stosuje się olejki eteryczne w profilaktyce i leczeniu niektórych schorzeń dróg oddechowych, chorób skóry i włosów 

oraz infekcji wywoływanych przez grzyby, pleśnie i inne drobnoustroje. Na liście najaktywniejszych olejków 

pozyskiwanych z przyprawowych roślin znajduje się olejek oregano. My polecamy go państwu w postaci łatwych do 

połknięcia kapsułek jako OREGANO STAR. 

 Już Hipokrates zalecał stosowanie lebiodki w różnych problemach zdrowotnych, szczególnie tych związanych z 

zaburzeniami trawienia, brakiem apetytu, bolesnymi skurczami jelit i biegunkami. Dziś wiemy, a potwierdziły to 

testy mikrobiologiczne z udziałem czystego olejku z oregano, że jest on bezwzględnym zabójcą mikrobów. 

Bakteriobójcze jego działanie obejmuje: wirusy, bakterie, drożdże, grzyby pleśniowe, promieniowce i pierwotniaki i 

ma związek z obecnością związków fenolowych. Istotną cechą olejku z oregano jest jego działanie w stosunku do 

mikroorganizmów opornych na antybiotyki. Przypuszcza się, że drobnoustroje nie mają zdolności uodparniania się 

na wieloskładnikowe olejki eteryczne, więc giną. Fenole poza tym, że niszczą mikroby, rozkurczają mięśnie gładkie 

przewodu pokarmowego, tworzą „wiatry”, znoszą bolesne wzdęcia i pobudzają wydzielanie soku żołądkowego i 

żółci. Działają rozkurczowo, przeciwbakteryjnie i wykrztuśnie w nieżytach oskrzeli i astmie. 

OREGANO STAR możemy, zatem zalecić jako środek wspomagający w: 

 zaburzeniach trawienia i braku apetytu 

 w leczeniu nieżytów żołądka i chorobie wrzodowej 

 zaburzeniach pracy wątroby i wydzielania żółci 

 wzdęciach, zaparciach i biegunkach, 

 bólach stawowych 

 alergiach, astmie 

 infekcjach jamy ustnej, układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, wywołanych przez bakterie, grzyby, wirusy, 

pleśnie pokarmowe i pasożyty 

 problemach dermatologicznych: grzybicach skóry, paznokci, egzemach, łuszczycy, brodawkach, trądziku 

OREGANO STAR to silny i efektywny sprzymierzeniec do walki z grzybicami. 

Obecnie wiele osób cierpi na infekcje grzybicze nawet o tym nie wiedząc. Mogą wywołać je antybiotyki, leki, 

stres i dieta. Aby skutecznie walczyć z grzybicą, należy zmienić dietę i włączyć do działania niezbędne dodatki 

żywieniowe, oczywiście na czele z OREGANO STAR. 
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OSTEO STAR – NIE ŁAM SIĘ 

Noga lub ręka w gipsie ograniczają naszą samodzielność, powodują, że codzienne czynności stają się 

trudne do wykonania. Najczęstsze przypadki złamań (poza urazami mechanicznymi) występują wśród osób 

cierpiących na osteoporozę. 

Osteoporoza jest chorobą metaboliczną, która (co udowodniono) związana jest z naszym stylem życia: 

odżywianiem i aktywnością ruchową. Polega na dużej utracie masy kostnej, co powoduje osłabienie kośćca. 

Jest też związana, w wieku dojrzałym, z deficytem hormonów i dotyczy z reguły osób po 50. roku życia. Z 

reguły…, bo na osteoporozę chorują także dzieci.  

Kości szkieletu, z pozoru wyglądają na twarde i „martwe”, są jednak bogato unaczynione tkanką, której 

elastyczność nadają włókna kolagenowe, a związki wapnia decydują o ich twardości. W ciągu naszego życia 

kości ulegają ciągłej przebudowie nigdy, więc nie są jednakowo mocne i wytrzymałe. 

W młodości, do 20. roku życia, gdy intensywnie zachodzą procesy wzrostu, kości budują swoją strukturę i 

gromadzą pulę wapnia. W starości przodują procesy rozpadu, kości tracą wapń, dlatego stają się kruche i 

podatne na złamania. 

Organizm potrzebuje więcej wapnia w okresie menopauzy, ponieważ deficyt hormonów (estrogenów) 

hamuje jego wchłanianie, a po 60. roku życia wapń wolniej jest przyswajany. Metabolizm wapnia zależy od 

obecności „słonecznej witaminy”, czyli wit. D3. Powstaje ona w skórze (z cholesterolu) pod wpływem promieni 

słonecznych, zimą nam jej brakuje. 

Dożywiaj swoje kości. 

OSTEO STAR – jest produktem, który dostarcza organizmowi cennych minerałów, potrzebnych w okresie 

wzrostu, by budować prawidłową strukturę kości lub by zwiększyć ich wytrzymałość na obciążenia w 

osteoporozie. Jest źródłem wapnia i magnezu, które w 92% wykorzystywane będą by uzupełnić ich niedobory. 

OSTEO STAR przyjmuj na czczo. W ten sposób cenne jego składniki dotrą do celu i staną się fragmentami 

twojego szkieletu. 

O kości należy dbać już w młodym wieku. Pamiętaj, więc, że twoje dzieci i wnuki, które szybko rosną 

potrzebują OSTEO STAR tak samo jak ty. Stosując OSTEO STAR w leczeniu osteoporozy (najlepiej z MULTI 

STAR) zmniejszasz ryzyko niebezpiecznych złamań: szyjki kości udowej, czy kości przedramienia. Zapobiegasz 

też tym samym groźnym skutkom powikłań, które powodują złamania. 

W okresie rehabilitacji, po usunięciu gipsu, kość jest słaba i niedożywiona, stosuj więc OSTEO STAR 

razem z MULTI STAR i REGEMAX podczas ćwiczeń, a szybciej przywrócisz swoim kościom utraconą 

sprawność. 
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PAU D`ARCO – SKARB INKÓW 

Od wieków trwa wojna pomiędzy mikrobami a człowiekiem. Czasami to one wygrywają, ale część ludzi potrafi 

skutecznie odpierać ich ataki. Czyżby bakcyle ich się nie imały? Próbują, ale nie dają rady, bo organizm zdrowego 

człowieka jest dobrze strzeżony. Broni go potężna armia komórek odpornościowych: specjalistów od spraw 

rozpoznania, rozbrajania i unieszkodliwiania przeciwników.  

Ludzie chorują, ponieważ zła dieta, życie w stresie i skutki skażenia środowiska (toksemia organizmu) otwierają 

drzwi do zakażeń i chorób. Z powodu braku odporności często przeziębiamy się. Musimy też walczyć z miażdżycą, 

nadciśnieniem, chorobami serca, alergiami, cukrzycą, reumatyzmem i chorobami nowotworowymi. 

We wszystkich stanach chorobowych charakteryzujących się czasowym lub przewlekłym brakiem zdolności do 

samoobrony, przychodzą ludziom z pomocą roślinni sojusznicy. Należy do nich potężne, brazylijskie drzewo – Pau 

d’Arco (tahuari). Do celów leczniczych używa się aż 4 gatunków tego drzewa. 

Od czasów cesarstwa Inków, wzorem Indian Ameryki Południowej, stosuje się wewnętrzną część kory drzewa 

jako środka o właściwościach antybiotycznych, przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych oraz do obrony przed 

chorobami, jakie wywołują bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty.  

Współczesne badania biologiczne udowodniły, że składniki kory drzewa Pau d’Arco posiadają dla człowieka dużą 

wartość odżywczą, krwiotwórczą, rewitalizującą oraz mają zdolność usuwania toksyn z organizmu. Stosowane w 

odpowiednich dawkach pobudzają ludzki system odporności do działania. Stymulują one procesy: fagocytozy 

(wzrasta aktywność komórek „żernych”), wytwarzania przeciwciał i interferonu (obrona przed wirusami) oraz 

poprawiają obraz krwi (kora zawiera żelazo). 

PAU D’ARCO – jest produktem przeznaczonym do wspomagania odporności u dzieci i dorosłych. Nie posiada 

żadnych ubocznych efektów działania. Można łączyć go bezpiecznie z każdym rodzajem terapii leczniczej. Bardzo 

dobre rezultaty uzyskuje się stosując go razem z homeopatią. 

Lista problemów zdrowotnych, w których może nam pomóc PAU D’ARCO jest tak obszerna, że nie sposób ich 

wszystkich wymienić.  

Najlepsze efekty działania uzyskuje się w przypadku:  

 schorzeń układu oddechowego: przeziębienia, grzyby, angina, zapalenie migdałów, kaszel, ból gardła, zapalenie 

oskrzeli, zapalenie zatok przynosowych, rozedma, alergie; 

 chorób przebiegających z gorączką i chorób zapalnych; 

 chorób wirusowych: grypa, opryszczka, świnka, półpasiec, bruceloza; 

 chorób pasożytniczych: lamblioza, grzybica – Candida Albicans, po kuracjach antybiotykowych i chemioterapii; 

 w zapaleniu pęcherza moczowego i gruczołu krokowego; 

 choroby wrzodowej, zaburzeniu trawienia, zaparć, zapaleń, owrzodzeń jelita, niedokrwistości (anemia); 

 chorób serca, cukrzycy i reumatyzmie tkanek miękkich; 

 chorób skóry i źle gojących się ran, żylaków oraz szeroko pojętej profilaktyce schorzeń nowotworowych, jako 

środek odtruwający i zapobiegający mutacjom, które prowadzą do rozwoju raka: gruczołu krokowego, jelit, płuc, 

jamy ustnej, wątroby, białaczki i ziarnicy złośliwej. 

 Przeciwwskazaniem jest niedociśnienie. 
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PERILLYL STAR – GWARANCJĄ ZDROWIA KOMÓRKI 

Obecnie prawie każdy z nas w różny sposób zmaga się z wtórnym niedoborem odporności. Możliwości 

obronne organizmu zależą od populacji i aktywności komórek obronnych układu białych krwinek. 

Zła dieta, trucizny środowiska, brak odpoczynku, stres powodują, że komórki obronne są powolne, 

„zmęczone” i występują w niedostatecznej ilości. Słabiej bronią nas przed skutkami skażenia środowiska i 

drobnoustrojami. Maleje ich zdolność nadzoru w eliminowaniu bakterii, wirusów, pyłków i nieorganicznych 

toksyn, a także własnych metabolitów zużytych i uszkodzonych komórek. 

Częściej zapadamy na infekcje, stany zapalne prowadzące do następstw chorób o charakterze reakcji 

alergicznych czy autoagresyjnych. Dalsze postępujące niedobory prowadzą do zaburzeń metabolicznych 

komórek, przedwczesnego starzenia się, aż po nowotworowe rozrosty. 

Układ immunologiczny (odporności) możemy kształtować przez całe życie, toteż zjawisko osłabienia 

odporności jest zjawiskiem odwracalnym. 

PERILLYL STAR – to naturalny suplement roślinny regulujący sprawność układu obronnego. 

Wykorzystuje przeciwzapalne, bakteriostatyczne, przeciwwirusowe i cytostatyczne właściwości olejków 

eterycznych (lotne frakcje oleistych i ciekłych związków czynnych m.in. monoterpenów) w celu:  

Opóźnienia reakcji alergicznych na kurz, pleśnie, pyłki i zarodniki grzybów 

Złagodzenia objawów alergicznych w katarze siennym, egzemie atopowej 

Zwiększenia naturalnej odporności u osób narażonych na kontakt z substancjami toksycznymi (np. dym 

tytoniowy)  

Polecany w szeroko pojętej profilaktyce, gdyż:  

 Kontroluje proces prawidłowego dojrzewania i podziału komórki 

 Zapobiega powstawaniu mutacji materiału genetycznego (DNA) decydującego o przekazywaniu cech 

dziedzicznych 

 Hamuje powstawanie i rozwój zmian nowotworowych 

 Aktywuje proces apoptazy (samobójczej śmierci) komórek uszkodzonych i nieprawidłowych  

Skuteczny jako środek profilaktyczny, zapobiegający rozwojowi komórek nowotworowych jelita grubego, 

skóry, płuc, zwojaka zarodkowego. Stosowany przez okres 6 miesięcy, ogranicza wzrost i cofa zmiany 

nowotworowe guza trzustki, piersi i wątroby. 



116                          

 

 

PROPOLIS STAR –  ŻEŃ-SZEŃ Z ULA 

Ludzie od dawna wykorzystywali produkty wytwarzane przez pszczoły. Propolis, nazywany kitem lub klejem 

pszczelim jest żywiczną, smolistą substancją. Pracowite pszczoły zbierają lepki nalot z pąków roślin oraz kory 

wielu gatunków drzew iglastych i liściastych. Pszczoły przeżuwają go i mieszają go  

z wydzieliną swoich gruczołów. Tak przygotowany kit służy im głównie jako materiał uszczelniający  

i dezynfekujący. Powlekają nim wgłębienia, uszkodzenia i szpary w ścianach ula, tym samym zapewniają 

pszczelej rodzinie życie w sterylnych warunkach.  

Skład propolisu jest bardzo bogaty. Obecnie znanych jest około trzystu składników i substancji biologicznie 

czynnych, wykazujących bardzo silne działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne i przeciwbólowe. Propolisem 

można wspomagać leczenie wielu schorzeń od pospolitego przeziębienia do artretyzmu. 

Wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa jest sumą działania wielu składników, w tym: flawonoidów, 

kwasów fenolowych, terpenów. Propolis jest również źródłem łatwo przyswajalnych aminokwasów, enzymów  

i ważnych biopierwiastków (magnezu, żelaza, miedzi, cynku i selenu).  

Propolis w postaci tabletek, jest preparatem stymulującym, wspomagającym odporność organizmu 

przeciwko chorobom oraz środkiem wzmacniającym i krzepiącym w stanach obniżonej sprawności fizycznej. 

Pobudza funkcje obronne układu odpornościowego i łagodzi objawy zmęczenia i wyczerpania organizmu.  

Znajduje zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych skóry i błon śluzowych, powodowanych przez 

oporne szczepy gronkowców, paciorkowców oraz wirusy. Wykazuje dużą aktywność w stosunku do niektórych 

grzybów i pierwotniaków. Przyśpiesza metabolizm komórkowy i działa ogólnie odtruwająco. Składniki propolisu 

maja właściwości regenerujące, wspomagające odnowę i gojenie tkanek (w leczeniu odleżyn, oparzeń, 

owrzodzeń i trudno gojących się ran).  

W okresie epidemii grypy i przeziębień propolis powinno się stosować profilaktycznie. W chorobie 

wrzodowej przyjmowanie Propolisu Star reguluje funkcję wydzielniczą żołądka i wątroby, działa 

przeciwzapalnie i ochronnie na komórki wątroby.  Propolis wykazuje pozytywne działanie w leczeniu chorób 

zwyrodnieniowych i zapalnych stawów i kręgosłupa, powodując ustępowanie bólów i obrzęków. 

PROPOLIS STAR stosuj: 

 profilaktycznie 

 w stanach obniżonej odporności 

 w walce z opornymi drobnoustrojami 

 jako produkt przeciwalergiczny (katar sienny) 

 Uwaga: nie stosować u osób uczulonych na produkty pszczele. 
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PROTECT LIVER - WĄTROBA NIE JEST ZE STALI 

Wątroba jest największym, miąższowym narządem w organizmie człowieka. Jej rola w utrzymaniu nas przy 

życiu jest nie mniejsza niż jej rozmiar. 

Wątroba jest narządem wieloczynnościowym, który na wiele sposobów uczestniczy we wszystkich 

przejawach metabolizmu. Jest też złożonym narządem odtruwania, otrzymuje krew z całego ustroju, analizuje 

jej zawartość, a następnie rozstrzyga, które ze związków mają być wydalone, które oszczędzone i 

zmagazynowane, a które odbudowane. Jej zdolność odtruwania polega na unieczynnieniu lub zmniejszeniu 

aktywności biologicznej toksyn na drodze skomplikowanych reakcji biochemicznych, a następnie usunięciu ich 

z żółcią lub poprzez nerki. 

Wątroba jest narządem cichym - nie jest unerwiona - wielu, więc schorzeniom wątroby przez długi czas nie 

towarzyszą żadne objawy, co w znacznym stopniu ogranicza nam możliwość wczesnego zauważenia jej 

nieprawidłowej pracy. Po przebyciu wielu chorób wątroba sama się regeneruje, niestety czasami dochodzi do 

nieodwracalnych uszkodzeń jej struktury, wątroba może ulec powiększeniu, stłuszczeniu lub zwłóknieniu. 

Mogą je wywołać: wirusowe zapalenie wątroby, marskość, toksyczne uszkodzenia oraz nowotwory. 

Wątrobie można pomóc na wiele sposobów: zażywając więcej ruchu, stosując dietę oraz suplementy 

wspomagające wytwarzanie żółci i regenerację komórek. 

PROTECT LIVER – to naturalny preparat, którego celem jest wspomaganie pracy wątroby, ochrona jej 

komórek i usprawnienie gospodarki lipidowej organizmu. Poszczególne składniki preparatu regenerują komórki 

miąższu wątroby, rozkurczają mięśnie gładkie dróg żółciowych i jelit, pobudzają wydzielanie żółci, dzięki czemu 

łagodzą przykre dolegliwości trawienne towarzyszące spożywaniu tłustych i ciężko-strawnych potraw. Znoszą 

nudności i wzdęcia. 

PROTECT LIVER można stosować we wszystkich rodzajach uszkodzeń komórek wątroby: 

 zapobiegawczo i osłonowo, przy zwłóknieniu prowadzącym do marskości 

 celem ochrony wątroby przed destrukcyjnym działaniem toksyn chemicznych, narkotyków, alkoholu  

 przy wirusowym zapaleniu wątroby 

 przy jej stłuszczeniu na skutek nadmiernie spożywanego alkoholu lub w przebiegu cukrzycy 

 przy zaburzeniach wydzielania żółci i kamicy pęcherzyka żółciowego 

 w zaparciach nawykowych 

Pomóż sobie i swojej wątrobie. Nie ignoruj niestrawności, wzdęć, zaburzeń miesiączkowania, świądu skóry, 

zmęczenia, bólów stawów i mięsni. Pamiętaj – wątroba jest narządem, którego nie można zastąpić ani w 

całości usunąć. Czasami jedynym wyjściem bywa jej przeszczep.  
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RASPBERRY STAR – HARDCOROWY SPALACZ TŁUSZCZU Z MALIN 

Ketony z malin odchudzają! To niezwykłe odkrycie, zdaniem naukowców  zrewolucjonizuje rynek 

suplementów diety dla odchudzających. Tłuszcz w starciu z malinowymi ketonami nie ma 

żadnych szans! 

Bez diety i ćwiczeń, zaledwie w 4 tygodnie - nokaut tłuszczu przez ketony malinowe RASPBERRY STAR. Tyle 

potrzebujesz, by zobaczyć spektakularne efekty działania naszego nowego  produktu. Czy to możliwe, by w 

ciągu kilku tygodni, w trakcie drzemki lub rozmowy przez telefon pozbyć się brzydkich fałdek tłuszczu raz na 

zawsze? Poznaj fakty i dowody, a sam się przekonasz, że warto zaufać sile malinowego aromatu! 

Świat dosłownie oszalał na punkcie odchudzających właściwości owoców malin, co wcale nie oznacza, że 

zjedzenie kilku malinek dziennie może nas odchudzić. Chociaż zabrzmi to niewiarygodnie, ale to co w malinach 

odchudza to ich… zapach, a konkretnie polifenolowe związki nazywane ketonami. To właśnie ketony lubianym 

przez wszystkich malinom nadają ten wyjątkowy smak i aromat. Problem jedynie w tym, że w malinach 

ketonów jest niewiele. Z 1 kg owoców można pozyskać jedynie od 1-4 mg ketonów, a my, aby schudnąć 

potrzebujemy ich co najmniej 200 mg!  

Ketony malinowe zmieniają metabolizm 

Niezależnie od tego, co predysponuje organizm do nadwagi, jedno jest pewne: organizmy puszystych zbyt 

chętnie magazynują kalorie i słabo je spalają. Uogólniając, problem nadwagi tkwi… w tempie przemiany 

materii, którą należy zapędzić do galopu. Poznanie mechanizmów sterujących procesem zamiany tłuszczu w 

ciepło, zwróciło uwagę naukowców na związki aktywne występujące w żywności, które w odpowiednim 

stężeniu mogą stymulować organizm do pozbywania się zbędnego tłuszczu. Naukowcy od lat badają 

substancje izolowane z popularnych pokarmów pod kątem ich zdolności do wspomagania metabolizmu i 

ograniczania jego rezerw tłuszczowych. Substancje te, niezależnie od ilości spożywanych kalorii czy wysiłku 

fizycznego, wzmagają przemianę lipidów, stymulując rozpad tkanki tłuszczowej oraz wzmagają spalanie jej 

zasobów z dużym rozproszeniem energii. W efekcie przemiana materii nabiera tempa, rośnie temperatura 

ciała, a tłuszcz znika.  Cechą szczególną tych związków, nazywanych popularnie „spalaczami tłuszczu” jest to, 

że zwiększają metabolizm również w stanie spoczynku. Tak oto mądra natura znalazła sposób, by stawić czoła 

piwnym brzuszkom i ciasteczkowym oponkom. Niezwykłe strukturalne podobieństwo ketonów z malin do 

niektórych spalaczy tłuszczu np. kapsaicyny z pieprzu kajeńskiego, było powodem, by bliżej przyjrzeć się ich 

właściwościom odchudzającym. 

Jak odchudzają ketony malinowe? 

Wałeczki sadełka na brzuchu, biodrach, udach, których chcemy się pozbyć to tzw. „biały tłuszcz”. Tuż pod 

skórą tworzy on warstwę cieplnej izolacji, to też źródło naszej energii na wypadek, gdyby przyszło nam do 

głowy zagłodzić się na śmierć. Głęboko w ciele występuje też inny rodzaj tkanki tłuszczowej nazywany 

„brunatnym tłuszczem”. Otula on wewnętrzne narządy, jest poduszeczką dla kręgosłupa i otacza duże 

naczynia krwionośne. Nie jest magazynem tłuszczu, ale kontroluje właściwą masę ciała i służy do spalania 

zapasów tłuszczu w celu regulowania ciepłoty ciała, np. zimą. Stanowi zaledwie 10% masy tłuszczowej, ale 
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właśnie tutaj 25% tłuszczów ulega spalaniu. Od aktywności „tkanki brunatnej” zależy więc ile spożytych 

tłuszczów i węglowodanów zostanie zamienionych na energię, a ile zostanie zmagazynowanych i utworzy 

koleją fałdkę. Tkanka brunatna niechętnie pozbywa się własnych zasobów tłuszczowych, bo pozostawia je na 

"czarną godzinę". Znacznie chętniej „podkrada" tłuszcz do produkcji ciepła tkance żółtej, więc w znacznym 

stopniu przyczynia się do redukcji jej masy. Ludzie szczupli, u których warstwa tłuszczu zapasowego jest 

niewielka mogą zjadać kaloryczne posiłki i nie tyją. Ich „tkanka brunatna” jest aktywna, bo wciąż produkuje 

ciepło z tłuszczu i ten nie ma szans ich utuczyć. U puszystych prawdopodobnie pozostaje w stanie uśpienia, 

gdyż każda nadwyżka energii pochodząca z jedzenia to dodatkowy kilogram wagi. Z wiekiem maleje ilość 

„tkanki brunatnej”, spada tempo metabolizmu i wzrasta skłonność do tycia. Procesem przemiany materii, a 

jednocześnie aktywnością brunatnej tkanki tłuszczowej steruje wiele substancji aktywnych o charakterze 

hormonów. Spośród nich największym potencjałem intensywnego rozbijania molekuł tłuszczu dysponuje 

noradrenalina. U osób szczupłych jej poziom jest bardzo wysoki. U osób z nadwagą poziom noradrenaliny jest 

niski i krótki jest czas jej działania. Wszystko przemawia za tym, że aby spełnić marzenia o szczupłej sylwetce 

należy zwiększyć aktywność tego hormonu.  

Ketonami w molekułę tłuszczu! 

Ketony malinowe sprawiają, że spalanie tłuszczu trwa dłużej. Hamują dezaktywację noradrenaliny wewnątrz 

komórki tłuszczowej, wzmagają i wydłużają jej czas działania. W komórkach tłuszczowych wywołują 

wzmożony proces lipolizy (rozpadu tłuszczu) niezależny od wysiłku fizycznego. Po rozpadzie tłuszczu 

przynajmniej ¼ tłuszczowych molekuł nie nadaje się do ponownego użycia przy odbudowie tkanki 

tłuszczowej, co przejawia się efektem chudnięcia. Dzięki ketonom malinowym wiele osób osiągnęło efekty 

odchudzające jakich się nie spodziewali. RASPBERRY STAR to świetny sposób dla leniucha, by pozbyć się 

szpecących fałdek tłuszczu i odzyskać utraconą pewność siebie.  

RASPBERRY STAR polecany jest osobom: 

• o słabej przemianie materii 

• z dużą skłonnością do szybkiego przebierania na wadze  

• mało aktywnym fizycznie 

• wykonującym na co dzień pracę siedzącą  

• rzucającym palenie tytoniu  

• stosującym diety odchudzające w celu uniknięcia efektu jo-jo 
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RED CLOVER 

Koniczyna czerwona, a właściwie koniczyna łąkowa (Trifolium pratensel, ang. Red clover) to pospolita miododajna 

bylina uprawiana na paszę dla zwierząt. 

Z ciemnoróżowych kwiatów od maja do października można pleść wianki, a czterolistną zasuszyć na… szczęście.  

W medycynie ludowej ziele i kwiaty koniczyny zawierające w swoim składzie witaminy, minerały, kwasy organiczne, 

flawonoidy i olejki eteryczne stosuje się jako środek moczopędny, przeciwkrwotoczny, wykrztuśny i antyseptyczny. 

Przemysł farmaceutyczny z koniczyny łąkowej pozyskuje esencję jej mocy i w formie kapsułek pod 

nazwą RED CLOVER otrzymujemy do dyspozycji wspaniały suplement diety, który: 

 działa bakterio- i wirusobójczo, wspomagając układ 

obronny w zwalczaniu infekcji 

 antytoksycznie – składniki czynne wiążą toksyny  

i sole metali ciężkich oraz usuwają je 

 moczopędnie – uwalnia organizm od nadmiaru 

płynów 

 czyści krew i limfę 

 napotnie, wykrztuśnie i przeciwzapalnie –  

w chorobach dróg oddechowych i stanach zapalnych 

 rozszerzający naczynia – likwiduje obrzęki  

i usprawnia krążenie 

 leczy chorą skórę – w łuszczycy, egzemie, 

czyraczności, wrzodach, oparzeniach i ranach 

 wspomaga oczyszczanie skóry w trądziku 

 reguluje poziom insuliny i utrzymuje cukier na 

optymalnym poziomie 

RED CLOVER zawiera związki czynne, które podobnie jak te w soi (ale zawiera ich więcej) pomagają kobietom 

przetrwać trudny okres klimakterium, a u mężczyzn chronią gruczoł prostaty przed rakiem. 

Substancje, które czynią koniczynę niezwykłą. W ekstrakcie z koniczyny łąkowej RED CLOVER znaleźć 

możemy związki działające analogicznie do ludzkich hormonów płciowych. Nazywamy je fitoestrogenami (dla podkreślenia 

ich roślinnego charakteru). Są to izoflawony: daidzeina i genisteina oraz ich prekursory. 

Izoflawony posiadają zdolność „zakotwiczenia się” w miejscu, z którym łączą się żeńskie hormony estrogeny. W ten 

sposób konkurują z naturalnymi estrogenami (o te same receptory) i blokują ich niekorzystny wpływ na tkanki 

estrogenozależne (sutka, narządów rodnych) zmniejszając ryzyko rozwoju zmian nowotworowych genisteina 

(aktywniejsza od daidzeiny) jest silnym antyutleniaczem o szerokim spektrum biologicznego działania, zalecanym 

szczególnie w łagodnych objawach okresu menopauzalnego: 

 łagodzi psychiczne i wegetatywne dolegliwości 

menopauzy 

 zapobiega rzutom gorąca i potliwości 

 zmniejsza wrażliwość na stres 

 wspomaga koncentrację 

 uwalnia tkanki id nadmiaru wody 

Kontrola równowagi hormonalnej w organizmie zarówno kobiet jak i mężczyzn zapobiega wystąpieniu 

lub zaostrzeniu objawów chorób przewlekłych: 

 miażdżycy 

 nadciśnieniu tętniczemu 

 osteoporozie 

 chorobom nowotworowym 

RED CLOVER jako antyoksydant i regulator funkcji hormonów może: 

 zwalniać tempo podziałów komórek sutka dając im 

czas na naprawę uszkodzeń w DNA i prawidłową 

replikację (podział) 

 hamować wzrost komórek raka prostaty 

 pozytywnie wpływać na wygląd i funkcje skóry 

 spłycać zmarszczki 

 likwidować przebarwienia 

PRZYJMUJĄC 

RED CLOVER + CHROMIUM STAR = regulujesz poziom cukru i zapobiegasz nadwadze 

RED CLOVER + SELENIUM STAR + SAW PALMETTO + MINERAL STAR = dbasz o sprawną prostatę 

RED CLOVER + BOUNTY STAR + NONI GOLD STAR = utrzymujesz równowagę hormonów 

RED CLOVER + MULTI STAR + CHLOROPHYLL = dajesz szansę skórze 
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REGEMAX – WYTRZYMAŁOŚĆ DĘBU, GIBKOŚĆ MŁODEGO DRZEWKA 

Popularne stwierdzenie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, dotyczy także naszego układu ruchu. Warto o 

tym pamiętać i dbać o dobrą kondycję i sprawność fizyczną prze całe życie. 

Brak ruchu powoduje, że nasze stawy sztywnieją, a utrzymujące je więzadła ulegają osłabieniu, mięśnie 

wiotczeją, a kości się deformują. 

Nie jest, zatem obojętne ile godzin spędzamy w pozycji siedzącej, a także na czym siedzimy. Jaką postawę 

przyjmujemy przy biurku, komputerze, za kierownicą samochodu, podczas snu i relaksu. Również praca na 

stojąco, w bezruchu, chodzenie na wysokich obcasach i nadwaga są przyczynami bólu i ograniczają sprawne 

poruszanie się. Ruch stosowany z umiarem z pewnością służy zdrowiu, zapobiega wadom rozwojowym i 

osteoporozie, ładnie modeluje sylwetkę i dodaje nam wdzięku. 

Nadmierny wysiłek fizyczny, zwłaszcza bez odpowiedniego wspomagania żywieniowego (suplementy diety) 

może przynieść skutek wręcz odwrotny. Ofiarami takiego przetrenowania bywają zwłaszcza ludzie młodzi, 

którzy obciążają swój kręgosłup i stawy budując masę ciała, „niedzielni sportowcy” i wyczynowcy(!), osoby 

pracujące fizycznie i umysłowo, a także… tancerze. 

W ciągu życia nasze mięśnie, stawy i kości narażone są nie tylko na obciążenia, ale także na mechaniczne 

urazy i złamania. Z wiekiem ulegają naturalnemu zużyciu o ile nie chronimy ich dawką dodatkowych 

składników odżywczych, by mogły się odnawiać. Sprawność fizyczna związana jest w dużym stopniu z dietą. 

Słaba mineralizacja kości w młodym wieku z powodu braku substancji wzrostowych, jak również dietetyczne 

zaniedbania w wieku dorosłym zwiększają podatność kości na osteoporozę i złamania. Ograniczenia ruchu 

mogą być też następstwem wad rozwojowych (porażenie mózgowe) oraz skutkiem przebytego udaru.  

Każdy problem bólu podczas poruszania się i oznaki stanu zapalnego w obrębie chorych stawów wymaga 

rehabilitacji, dla której wsparciem może być nasz produkt REGEMAX. Z nim powrót do pełnej sprawności 

będzie z pewnością przebiegał szybciej. 

Stosowany profilaktycznie pozwoli nam przez długi czas utrzymać młodzieńczą sylwetkę i gracje ruchu. 

REGEMAX polecamy osobom młodym i starszym: 

 pozwala budować zdrowe i mocne kości, 

 zapobiega ich deformacji i wadom postawy, 

 wzmacnia ścięgna, więzadła i stawy, 

 zapobiega zmęczeniu mięśni podczas wysiłku, 

 przyspiesza okres odnowy powysiłkowej, 

 skraca czas reakcji na bodźce, 

 stosowany podczas rehabilitacji ruchowej daje 

szybsze efekty poprawy kondycji fizycznej. 

Przyjmuj REGEMAX wieczorem, przynajmniej 2 godz. po ostatnim posiłku i rano 30 min. przed jedzeniem; 

jego dawkę dostosuj do wieku i swojego problemu zdrowotnego. 
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RELAX STAR – KUP SOBIE „ŚWIĘTY SPOKÓJ” 

Sytuacje stresowe towarzyszą intensywnemu i wyczerpującemu trybowi naszego życia. 

Każde niemiłe uczucie: gniew, irytacja czy strach rodzą napięcia, ograbiają nas z energii, pozbawiają snu, a w 

końcu prowadzą do choroby. Nie ma znaczenia czy będzie to wrzód żołądka, osłabienie odporności, astma czy rak. 

Faktem jest, że każdy, kto nie dba o swoje emocje, sam tworzy swoje choroby. Na dolegliwości nerwowe cierpią 

ludzie młodzi, starsi i w średnim wieku. Nawet dzieci i niemowlęta nie stanowią tu wyjątku. 

Stresu trudno uniknąć, bo ma wiele twarzy:  

 niezadowolenie w pracy; 

 problemy finansowe; 

 strach przed egzaminem; 

 rozwód; 

 śmierć. 

Pojawia się on też w następstwie zmian hormonalnych i towarzyszy klimakterium. 

Stres, odżywianie i leki 

Dieta wpływa na sposób radzenia sobie ze stresem. Po pierwsze 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, bo poprawiają one nastrój. Jednak coraz 

więcej osób w sytuacjach stresowych sięga po alkohol, narkotyki, chemiczne środki pobudzające, by wymusić na 

organizmie dodatkową aktywność. Taki sposób na „święty spokój” to droga w ślepą uliczkę, która prowadzi do 

uzależnień. 

Fitoterapia wspomagająca 

Chociaż żadne lekarstwo nie rozwiąże naszych problemów, rośliny lecznicze pozwalają w bezpieczny sposób 

rozładować kumulujące się w ciele napięcie i zachować w sytuacjach podbramkowych „zimną krew”. 

RELAX STAR – to kombinacja ziół i składników odżywczych niezbędnych dla zachowania równowagi 

emocjonalnej i zdrowego snu. To bezpieczny środek, który osobom zestresowanym i przepracowanym pozwala 

uspokoić skołatane nerwy. Nie wywołuje euforii, ale też nie ogranicza zdolności koncentracji, a już z pewnością nie 

prowadzi do nałogu. 

RELAX STAR:  

 skraca okres złego samopoczucia; 

 zalecany w stanach rozdrażnienia i neurastenii 

(wyczerpaniu nerwowym); 

 przywraca witalność i chęć do życia; 

 poprawia jakość snu; 

 łagodzi bóle migrenowe wywołane napięciem 

nerwowym; 

 pomaga w chorobie wrzodowej i arytmii serca; 

 działa korzystnie w astmie i napadach duszności; 

 zalecany w klimakterium, któremu towarzyszą 

zmiany nastrojów i depresja; 

 pobudza koncentrację i stan skupienia umysłu (np. 

w czasie nauki); 

 korzystny jako środek uspokajający  

 w anoreksji i bulimii. 

Zalecane dawkowanie: 1 tbl. 3 x dziennie podczas posiłku. 

Zalecane kombinacje: 

RELAX STAR + LIFE STAR + OMEGA-3 EPA 

RELAX STAR + NONI GOLD STAR + OMEGA-3 EPA 

RELAX STAR + GOTU KOLA + LECITHIN + MULTI STAR – dla uczących się 
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RESPIRAL - A PSIK… NIE ZAWSZE NA ZDROWIE 

Panuje dość powszechna opinia, że nieleczony katar trwa siedem dni, a leczony… tydzień. 

RESPIRAL udowadnia, że jest inaczej. 

Tej zimy możesz być zdrowy, wygrać bitwę z wirusami i bakteriami, jeśli wcześniej wzmocnisz odporność 

(polecamy IMMUNITY STAR, VITAMIN C 1000, SHARK LIVER OIL) nie zaszkodzi jednak, by w sytuacji 

kryzysowej, gdy dopadnie Cię przeziębienie lub grypa mieć w domowej apteczce coś naprawdę sprawdzonego 

– RESPIRAL. 

Katar, kaszel, ból i drapanie w gardle, ból głowy i mięśni, a czasami temperatura to objawy towarzyszące 

infekcji. Nie pozwalają jeść, spać, oddychać ani pracować. Chociaż przeziębienia nie należy lekceważyć, nie 

każde musi być powodem naszej wizyty u lekarza. Najlepiej wówczas pozostać kilka dni w domu i wypróbować 

„babcine sposoby” włączając do kuracji RESPIRAL. Przy pierwszych zauważonych objawach przeziębienia lub 

grypy, RESPIRAL pomoże nam zniszczyć infekcję w zarodku lub złagodzi i skróci jej przebieg i zapobiegnie 

powikłaniom. 

Dzięki tej ciekawej, ziołowej kombinacji łatwiej poradzimy sobie z chorobą. RESPIRAL ma 

bowiem cechy naturalnego antybiotyku, który aktywuje mechanizmy samoobrony organizmu do 

skutecznej walki z zakażeniem: 

 działa ochronnie na błony śluzowe dróg 

oddechowych; 

 zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych 

nosa; 

 likwiduje swędzenie, kichanie łzawienie oczu; 

 łagodzi napady suchego kaszlu; 

 rozrzedza flegmę i ułatwia odksztuszanie; 

 działa napotnie i wykrztuśnie, przeciwbólowo, 

przeciwgorączkowo; 

 łagodzi objawy alergiczne np. katar sienny. 

RESPIRAL pomaga oddychać lekko i naturalnie, dlatego zastosuj go, zażywając co 4 godziny 1 

kapsułkę (również z lekami): 

 w ostrych infekcjach wirusowych dróg 

oddechowych w przeziębieniu, grypie; 

 w zapaleniu oskrzeli, zapaleniu zatok 

przynosowych; 

 astmie oskrzelowej, kokluszu, gruźlicy, zapaleniu 

płuc; 

 w objawach alergii, katarze siennym; 

 w dolegliwościach związanych z reumatyzmem. 

Weź pod rozwagę stare ludowe powiedzenie: „Grypę trzeba załagodzić, a przeziębienie nakarmić”. 

Dostosuj swoją dietę i styl życia do pory roku i nie zapominaj o wzmacniających odporność suplementach. 

Jak się nie leczyć? 

Nie sięgaj bezmyślnie po antybiotyki w przypadku przeziębienia i grypy. Są to choroby wirusowe, a 

antybiotyki nie zwalczają wirusów. 
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REWERATROL STAR 

Resveratrol został uznany za jeden z najskuteczniejszych antyoksydantów w służbie ludzkiego zdrowia. Resveratrol to 

naturalnie występującą fitoaleksyna (substancja obronna) , produkowana przez rośliny w momencie zagrożenia, jako 

odpowiedź  na stres, skaleczenie, inwazję drobnoustrojów, grzybów, pleśni  i promieniowanie słoneczne. Dzięki 

unikatowym właściwością resweratrolu, rośliny mogą przetrwać w niekorzystnych warunkach i nie mają praktycznie 

naturalnych wrogów. Tą  niezwykłą mocą mogą dzielić się z człowiekiem .  

Bogatym źródłem resveratrolu jest czerwone wino, ale aby zapewnić organizmowi skuteczną dawkę dobroczynnej 

substancji, musielibyśmy się codziennie upijać. Optymalnym rozwiązaniem jest zatem przyjmowanie resweratrolu w 

postaci suplementów diety, które na użytek produkcji pozyskuje się z rdestu japońskiego. 

Rdest japoński (Polygonum cuspidatum), jako roślina wśród ogrodników i plantatorów  nie cieszy się najlepszą  sławą. 

Przywędrował do Europy w XIX wieku jako roślina ozdobna, lecz wkrótce stał się jednym z najbardziej niepożądanych 

gatunków roślin, wyjątkowo ekspansywnym i trudnym do wytępienia chwastem. Z drugiej strony, jako największy 

dostawca resweratrolu oferuje ludziom coś wyjątkowego, jeden z najlepszych na świecie przeciwutleniaczy, antybiotyków, 

substancji przeciwzapalnych i antygrzybiczych.  

O zaletach rezweratrolu zrobiło się głośno na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego stulecia, kiedy zaobserwowano, że 

istnieje związek między piciem czerwonego wina, będącym naturalnym źródłem resweratrolu, a zaskakująco niską 

zapadalnością na choroby układu krążenia. Naukowcy nazwali to zjawisko „francuskim paradoksem”, co zapoczątkowało 

intensywne badania nad właściwościami tego związku. 

Na podstawie dostępnej literatury, zawierającej wyniki badań prowadzonych na żywych organizmach, można wskazać 

kilka obszarów skutecznego działania resweratrolu, a tym samym suplementu diety o nazwie RESWERATROL STAR.  

DZIAŁANIE KARDIOPROTEKCYJNE: 

Dotyczy udziału RESWERATROL STAR w wielu biochemicznych mechanizmach związanych  

z funkcjonowaniem układu krążenia. Produkt ten przeciwdziała agregacji płytek krwi, poprawia funkcję śródbłonka 

naczyń, stymuluje enzym niezbędny do produkcji tlenku azotu. RESWERATROL STAR można wykorzystać w leczeniu 

wspomagającym chorób serca i naczyń: arytmii, nadciśnienia, choroby zakrzepowej, niewydolności żylnej i cukrzycy.  

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW 

RESWERATROL STAR można stosować w celu zwiększenia kontroli procesów komórkowych związanych z inicjacją 

procesów rozrostowych i powstawaniem guzów nowotworowych. 

 ochrona przeciwgrzybiczna – Candidozy 

 wspomaganie formy sportowej 

RESWERATROL STAR poprawa wydolność tlenową organizmu, wspomaga procesy budowania masy i siły mięsni 

oraz ich regenerację. 

Zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się organizmu, w efekcie czego – jest to najlepszy w tej 

chwili związek z grupy anti-aging. 

 poprawa sprawności układu podporowo – ruchowego, 

 wspomaganie funkcji przewodu pokarmowego w chorobie Leśniowskiego –Cohna. 

Resveratrol, podobnie jak kwas liponowy jest jedną z niewielu substancji przenikających przez barierę „krew – mózg”, 

co oznacza, iż RESWERATROL STAR jest w stanie chronić przed wolnymi rodnikami delikatne struktury mózgu. 

Zastosowanie RESWERATROL STAR:  

 profilaktyka i leczenie schorzeń układu sercowo – naczyniowego, 

 chemoprewencja – zapobieganie chorobom nowotworowym,   

 wspomaganie leczenia chorób reumatycznych,   

 profilaktyka i leczenie w geriatrii,   

 profilaktyka różnorodnych schorzeń o podłożu zapalnym,   

 poprawie i usprawnianiu procesu pamięci,   

 w uszkodzeniach siatkówki u chorych na cukrzycę. 
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ROYAL JELLY – OD PASIEKI DO APTEKI 

Ci, co wiedzą, co nieco o pszczołach, słyszeli zapewne, że najważniejszą pszczołą w roju jest długowieczna 

królowa-matka. Tajemnica jej długiego życia tkwi w pokarmie, jaki królowa otrzymuje w czasie dożywotniego 

panowania. Jest to mleczko pszczele. 

Ten superpokarm – będący mieszanina pyłku kwiatowego, miodu i wydzieliny gruczołów ślinowych pszczół 

karmicielek – daje królowej ogromna witalność, co dla roju jest gwarancją istnienia. Tylko silna i zdrowa 

pszczoła-matka może złożyć jaja w ilości równej wadze jej samej. 

Kto zatem chce być silny, zdrowy, a przy tym mądry, powinien skosztować cudownej kuracji tym 

królewskim darem ula. Wystarczy dwa razy w roku – na wiosnę i jesienią – przez dwa miesiące przyjmować od 

100 do 300 mg mleczka pszczelego (ROYAL JELLY), by utrzymać lub odzyskać dobra kondycję 

psychofizyczną. Niepowtarzalny skład związków odżywczych, energetycznych i budulcowych sprawia, że 

mleczko pszczele dosłownie „wskrzesza” organizm do życia. 

Mleczko pszczele zawiera:  

 białka (globuliny i albuminy), 

 aminokwasy egzogenne, 

 węglowodany (glukoza 10%, pentoza 17,5%), 

 kwasy tłuszczowe NNKT, 

 fosfolipidy: inozytol, acetylocholina (3-12 µg/g), 

 enzymy trawienne, 

 hormony (wzrostu i fitohormony), 

 około 25 biopierwiastków, w tym znaczne ilości 

Mg i Fe, 

 witaminy z grupy B, C, K, A, H, PP. 

Efekty lecznicze związane z suplementacją mleczkiem pszczelim były widoczne już po 4-5 

tygodniach stosowania w następujących dolegliwościach: 

A. Schorzenia serca i naczyń krwionośnych, szczególnie w: 

 chorobie niedokrwiennej serca, 

 arytmii, 

 miażdżycy tętnic, 

 stanach pozawałowych, 

 nadciśnieniu tętniczym, 

 hipotomii (niskie ciśnienie), 

 leczeniu stanów zapalnych naczyń krwionośnych 

typu zakrzepowo – zarostowego Buergera, 

 leczeniu żylaków. 

B. Nawracające infekcje bakteryjne i wirusowe układu oddechowego: 

 kaszel, grypa, przeziębienia. 

C. Schorzenia układu pokarmowego: 

 wrzody żołądka i dwunastnicy, 

 stany zapalne wątroby i pęcherzyka żółciowego. 

D. Zaburzenia koncentracji uwagi i problemy z pamięcią: 

 stres, depresje, okres przekwitania u kobiet i mężczyzn, 

 duży wysiłek intelektualny bez względu na wiek. 
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ROYAL WALNUT – KRÓLEWSKI ORZECH 

Jelita są ważnym organem uczestniczącym nie tylko w procesie trawienia, ale także elementem wielostopniowego systemu 

usuwania zbędnych produktów przemiany materii. Jego celem jest utrzymanie wszystkich funkcji narządów organizmu w stanie 

stabilnej równowagi nazywanej homeostazą. Biorąc pod uwagę, że układ pokarmowy jest największym organem kontaktu ze 

środowiskiem, a jego czynność dalece wykracza poza trawienie, wchłanianie i wydalanie z całkowitą  pewnością możemy 

stwierdzić, że od stanu jelit oraz ich czynności zależy kondycja całego organizmu. Każda dłużej utrzymująca się dysfunkcja jelit 

powoduje niedożywienie, osłabia odporność, zwiększa poziom toksemii organizmu, zmienia fizykochemiczny skład środowiska 

wewnętrznego i dają zielone światło do rozwoju niemal każdej choroby infekcyjnej i nieinfekcyjnej.  

Skutki „niestrawności” po zbyt obfitym posiłku lub zjedzeniu czegoś nieświeżego mogą każdemu się przytrafić. Sporadyczne 

wzdęcia i zgaga zwykle nie pozostawiają wątpliwości, co do ich przyczyny i nie wymagają niczego poza większą ostrożnością na 

przyszłość. Jeżeli jednak incydenty takie powtarzają się często, a przy tym występują inne objawy, pozornie nie związane z 

pracą jelit mamy powód do niepokoju. 

Każdy jelitowy problem ma na ogół określone przyczyny. Istnieje grupa czynników patogennych wspólnych dla większości 

zaburzeń. Warunkuje je bowiem w dużej mierze to, co jemy i jak jemy. Na funkcję układu pokarmowego wpływają także inne 

okoliczności: codzienne stresy, brak ruchu i przyjmowane leki. Kiedy jelita niedomagają, w ich świetle gromadzą się toksyczne 

odpady i resztki pokarmowe, które stają się pożywieniem dla nieproszonych gości. Długie zaleganie treści w jelitach pociąga za 

sobą rozwój szkodliwych dla człowieka bakterii i stwarza idealne warunki do rozwoju pasożytów. Śmierć czai się w „jelicie” 

mawiał średniowieczny alchemik i medyk Paracelsus i miał rację!!! Zaniedbywanie i lekceważenie dolegliwości ze strony układu 

pokarmowego z biegiem czasu prowadzi do brzemiennych w skutkach kłopotów. 

ROYAL WALNUT  (1 kapsułka 2x dziennie) 

Orzech włoski (Juglans regia).  

Właściwości prozdrowotne orzecha włoskiego ceniły już nasze babcie. Z zielonej okrywy orzecha potrafiły przyrządzić 

miksturę, która pomagała przy niestrawności, bolesnych skurczach jelit, w owrzodzeniach i wypryskach skóry. Stosowały ją 

również, aby z organizmu wypędzić pasożyty i te małe (owsiki) i te duże (glisty). Podobne działanie wykazują również 

inne części rośliny: liście i kora drzewa, stosowane jako składniki suplementów diety. Farmakogności potwierdzili szerokie 

spektrum ich działania, uzasadniając je min. obecnością specyficznego związku o nazwie juglon. Ten organiczny związek 

chemiczny jest jednym z najsilniejszych związków antyseptycznych znanych w przyrodzie. Poza juglonem w korze drzewa 

znajdują się antyseptycznie kwasy organiczne, flawonoidy,  przeciwbiegunkowe garbniki i taniny, olejki eteryczne, liczne 

minerały (w tym znaczne ilości jodu) oraz witaminy. 

Dzisiaj preparaty pozyskiwane z kory drzewa orzechowego (młodych gałązek) stosowane są głównie w walce 

z pasożytami układu pokarmowego, w leczeniu wspomagającym zakażenia bakteryjne skóry oraz grzybice. 

Przypisuje się im silne właściwości bakteriobójcze w stosunku do paciorkowców, gronkowców, pałeczek duru 

brzusznego i czerwonki. Inne zastosowania produktów mają związek z działaniem: przeciwkrwotocznym, przeciwzapalnym, 

odtruwającym, poprawiającym trawienie i przyswajanie pokarmów, obniżającym ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi.  

ROYAL WALNUT można stosować: w niestrawności, bolesnych skurczach jelit, nieżytach przewodu pokarmowego, 

zaparciach, biegunce bakteryjnej, zatruciach, zakażeniach grzybiczych, owrzodzeniach, w profilaktyce cukrzycy, trądziku, 

zapaleń ropnych, żylaków. 

ROYAL WALNUT będzie wspomagał każdą kurację: 

 oczyszczającą organizm 

 kurację przeciwko pasożytom 

 likwidującą zakwaszenie organizmu 

 kurację wspomagającą odporność 

 profilaktykę chorób cywilizacyjnych 

ROYAL WALNUT to idealny partner dla Aniti-Parasite oraz Chlamynyl Star. 
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SAW PALMETTO NA KŁOPOTY Z PROSTATĄ 

Jeśli jesteś mężczyzną po czterdziestce lub jego żoną, matką albo partnerką, którą budzą w nocy jego częste wizyty w 

toalecie, to być może wasz problem nosi nazwę: prostata. 

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (stercza, prostaty) jest jednym z najczęstszych schorzeń dotykających panów w 

dojrzałym wieku. Prostata jest małym, męskim gruczołem o wielkim dla ludzkości znaczeniu. Substancje, które produkuje 

są niezbędne dla przedłużenia gatunku, czyli do zapłodnienia komórki jajowej przez plemniki. 

Prostata pracuje cicho bez zbędnego rozgłosu do momentu, gdy w organizmie mężczyzny dochodzi do hormonalnych 

zmian w okresie męskiego przekwitania (andropauzy). Wówczas stopniowo i łagodnie zaczyna się powiększać, a gdy 

zmiany te zachodzą gwałtownie, to z małego gruczołu wielkości orzecha włoskiego staje się czasami „dużą pomarańczą”.  

Otulający cewkę moczową gruczoł krokowy, zaciska się wtedy na niej jak obręcz wywołując problemy z oddawaniem 

moczu. Początkowo objawy są niezbyt kłopotliwe: zaczynają się nocne wędrówki do toalety, bo potrzeba oddania moczu 

wyciąga panów z łóżek i to niezależnie od ilości płynów wypitych przed snem. Później coraz częściej panowie odwiedzają 

toaletę w ciągu dnia wychodząc z niej z uczuciem, że pęcherz nie jest całkiem pusty, że coś w nim jeszcze zostało.  

Strumień oddawanego moczu staje się coraz słabszy, przerywany i zanim się pojawi trzeba trochę… poczekać. 

Zalegający mocz jest pożywką dla bakterii, które mogą wywoływać infekcje dróg moczowych i nerek. Gdy dolegliwości 

stają się uciążliwe i przykre, zwykle dopiero wtedy mężczyźni zgłaszają się po pomoc do lekarza. Czego oczekują od 

urologa? Przede wszystkim najważniejsze jest dla nich, aby pozbyć się nieprzyjemnych objawów. Lecz dla ich zdrowia 

ważniejsze jest określenie przyczyny występowania dolegliwości. Może to być łagodny rozrost gruczołu (BPH), stan 

zapalny stercza, a nawet złośliwy nowotwór. 

Niepotrzebny wstyd, nieuzasadniony lęk. Chociaż wizyta u lekarza wydaje się krępująca to jest konieczna, 

ponieważ o tym, jaki charakter mają zmiany w sterczu i jakie leczenie będzie odpowiednie decyduje lekarz na podstawie 

wywiadu z pacjentem oraz wyników badań. Nie ma jednak, drodzy panowie, powodów do strachu, bo rozrost gruczołu 

krokowego nie jest rakiem, a właściwie najczęściej nim nie jest.  

Łagodny rozrost stercza wywołują zaburzenia męskich hormonów i dotyczy on niekontrolowanego wzrostu liczby 

komórek gruczołu tzw. „strefy środkowej”. Rośnie liczba komórek, ale mają one prawidłową budowę. Rak stercza, to też 

wzrost liczby komórek, ale tych ze „strefy obwodowej”; komórki te wykazują odmienną budowę (komórki zmutowane). 

Nie jest prawdą, że łagodny rozrost gruczołu prostaty prowadzi do raka, czyli zezłośliwienia. Są to dwa różne 

problemy. W przypadku wyżej opisanych objawów lekarz zaleca wykonanie badań PSA. Ale nawet, gdy jego poziom 

przewyższa normę, to też nie daje decydującej odpowiedzi, co dzieje się we wnętrzu gruczołu. Poziom PSA (białko), 

bowiem, rośnie zarówno w przypadku złośliwego guza jak i łagodnej i niezłośliwej zmiany. Wówczas potrzebne są 

bardziej wnikliwe badania. 

Zamiast skalpela. W początkowym stadium choroby stosuje się leczenie farmakologiczne, często z uwzględnieniem 

preparatów roślinnych, które nie mają działań ubocznych. Pozwalają one spowolnić rozrostowe zmiany stercza, a nawet 

cofnąć łagodne zmiany. 

SAW PALMETTO – jest formułą dla dojrzałych panów, która: 

 ułatwia oddawanie moczu 

 zapobiega dolegliwościom urologicznym 

występującym w I i II stadium łagodnego rozrostu 

stercza 

 zmniejszają objawy obrzmienia i przekrwienia 

pęcherza 

 działa antyandrogennie (utrzymuje równowagę 

hormonów) 

 działa odkażająco 

SAW PALMETTO zaleca się w łagodnym przeroście gruczołu prostaty z objawami: 

 częstomoczu dziennego i nocnego 

 zmniejszenia strumienia moczu 

 kłopotami z rozpoczęciem mikcji (oddawanie moczu) 

 w infekcjach dróg moczowych 

 zaleganiu moczu w pęcherzu. 
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SELENIUM STAR – DAJE TO, CZEGO NIE DAJE NATURA 

Niedobór selenu czyni ciało bezbronnym wobec wirusów, nowotworów, chorób serca i stawów oraz innych 

symptomów starzenia. Eksperci zalecają przyjmowanie selenu w dawce 50 µg dziennie tym, którzy 

chcą dłużej zachować zdrowie i młodość. 

Sztuczne nawożenie gleby, kwaśne deszcze, przemysłowa obróbka żywności doprowadziły do znacznego 

niedoboru selenu we współczesnej diecie stąd u wielu osób stwierdzono niedobór tego pierwiastka. Na 

niedobory selenu narażeni są ci, których diety są mało urozmaicone i monotonne: dzieci, młodzież, osoby 

starsze, wegetarianie i alergicy. Zwiększone zapotrzebowanie na selen występuje u kobiet w ciąży i matek 

karmiących, a także u przewlekle chorych na choroby nowotworowe, choroby układu krążenia i schorzenia 

reumatyczne. 

Pierwsze sygnały ostrzegawcze to podatność na infekcje, kłopoty ze wzrokiem, zaburzenia czynności serca, 

bóle mięśni i stawów, a także łamliwość paznokci i… łupież. 

Selen należy do tzw. pierwiastków śladowych, potrzebujemy go, więc w niewielkich ilościach by 

zapobiegać chorobom i starości. To silny antyoksydant, który uczestniczy w produkcji jednego z 

najważniejszych przeciwutleniaczy, enzymu peroksydazy glutationowej (w skrócie GS). Niski potencjał tego 

enzymu zwiększa podatność organizmu na szkody wywołane przez wolne rodniki. Uważa się, że jeden z nich – 

nadtlenek wodoru, uaktywnia wirusa Epser-Barra, uważanego za przyczynę przewlekłego zmęczenia i 

starzenia. Może on też uszkodzić matrycowy kod DNA, kierujący przekazywaniem cech dziedzicznych oraz 

decydujący o sposobie podziału komórek. 

Efektem takich mutacji mogą być nowotwory złośliwe płuc, jelita grubego, sutka czy prostaty, a także 

choroby genetyczne (np. zespół Downa). Ważną cechą tego enzymu jest zatrzymywanie oksydacji (utleniania) 

tłuszczów zwłaszcza cholesterolu LDL. 

Selen dba, więc o to by:  

 Arterie nie uległy zatkaniu przez cholesterol 

 Nie rosło ciśnienie, a serce było stale 

zaopatrywane w dostateczną ilość tlenu 

 Zwiększa szansę przeżycia u chorych z 

zakrzepem wieńcowym 

 Pomaga organizmowi pozbyć się toksycznych 

metali (rtęć, ołów, srebro) 

 Zapobiega skutkom skażenia środowiska  

 Pomaga usuwać bezpłodność (męskie jądra 

zawierają duże ilość selenu) 

 Poprawia samopoczucie i witalność 

 Zalecany w profilaktyce problemów 

nowotworowych 

 Działa przeciwwirusowo 

 Łącznie z witaminą E wspomaga odporność oraz pracę tarczycy, wątroby i trzustki. Razem z cynkiem 

powoduje zmniejszenie powiększonego gruczołu prostaty. 

Zalecane kombinacje: 

SELENIUM STAR + CELL GUARD lub VITAMIN E 200 lub ZINC STAR. 
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SHARK LIVER OIL 

Rekiny - jedne z najbardziej niebezpiecznych dla człowieka stworzeń - zadziwiają nas swoim zdrowiem. Ich 

budowa, narządy zmysłów i odporność są niemal doskonałe. Żyją bardzo długo i rzadko chorują. To 

nadzwyczajne zdrowie zawdzięczają dużej ilości obecnych w ich wątrobie alkilogliceroli i skwalenu - 

naturalnych endogennych substancji odpornościowych, znajdujących się również w mleku karmiących matek. 

SHARK LIVER OIL pozyskiwany jest z wątroby grenlandzkiego rekina głębinowego. To naturalny, 

bezpieczny i nietoksyczny suplement diety, znajdujący szerokie zastosowanie w profilaktyce systemu 

odporności. To immunomodulator, który służy do precyzyjnego przestrojenia układu odporności i pozwala 

dostosować jego funkcje do potrzeb organizmu. Zalecany w profilaktyce, celem wzmocnienia systemu 

immunologicznego. 

Przy powtarzających się przeziębieniach, grypie, anginie i antybio-tykoterapii:  

pomaga alergikom i astmatykom 

stymuluje wytwarzanie czerwonych i białych krwinek 

łagodzi niektóre przewlekłe choroby skóry (łuszczyca, egzema). 

Liczne doświadczenia potwierdzają, że olej z wątroby rekina pomaga pacjentom onkologicznym łatwiej 

przejść przez okres leczenia i wspomaga powrót do normalnego życia. Łagodzi uboczne skutki chemioterapii 

(wypadanie włosów, utratę szpiku, upośledzenie pracy krwinek). Stosowany w profilaktyce zapobiega 

powstawaniu zmian nowotworowych, spowalnia podział komórek nowotworu i aktywuje zjawisko apoptozy 

(zaprogramowanej śmierci komórki). 

Dawkowanie  

W profilaktyce: dorośli - 3 razy jedna kapsułka przez 30 dni (pół godziny przed lub po posiłku), następnie 

1-2 kapsułki dziennie; dzieci 3-6 lat: 1 kapsułkę dziennie 15 minut przed POSIŁKIEM.  

SHARK LIVER OIL można stosować zewnętrznie: 

 w zapaleniu jamy ustnej, gardła i dziąseł: rozgryźć kapsułkę i ssać olej 1-2 minuty 

 w atopowym zapaleniu skóry, oparzeniach, trądziku, wysypce: smarować zmienione miejsca olejem z 

kapsułki 

Dawki lecznicze można zwiększyć (po konsultacji z lekarzem) do 2000 mg. 
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SHARK STAR - ODPORNOŚĆ REKINA 

Od czasów filmów o rekinach ludojadach każdy o tym wie, że rekiny to nie akwariowe rybki. Te drapieżne 

praryby o dużej masie ciała żyją na ziemi już od 400 milionów lat. Przetrwały okresy w historii Ziemi, jakich nie 

przetrwały inne gatunki zwierząt morskich i lądowych.  

Można zaryzykować stwierdzenie, że organizm rekinów pod każdym względem służy ich przetrwaniu. 

Prosta budowa ciała, wysoko rozwinięte zmysły, pozwalają im polować na dużych głębokościach i pokonywać 

duże odległości, nie tracąc czasu na sen, a idealny układ immunologiczny sprawia, że rekiny prawie wcale nie 

chorują. 

Zdumiewająca jest ich odporność na choroby nowotworowe, co zdaniem naukowców wynika z chrzęstnej 

budowy ich szkieletów. Rekiny, chociaż nie posiadają kości, a tym samym szpiku kostnego, utrzymują stałą 

gotowość do obrony, ponieważ ich chrząstki cały czas produkują do krwioobiegu przeciwciała obronne. 

Badania nad odpornością rekinów trwają już około 30 lat. Na ich podstawie stwierdzono, że chrząstka rekina 

zawiera białka, które zapobiegają rozwojowi sieci drobnych naczyń odżywiających rosnący nowotwór. 

Chrząstka rekina jako dodatek żywieniowy może stanowić potencjalną pomoc w walce z rakiem (guzy lite), 

jego przerzutami i innymi chorobami zależnymi od angiogenezy np. łuszczycy. 

SHARK STAR – to produkt zawierający w swoim składzie wysuszoną i sproszko-waną chrząstkę rekinów 

żyjących w oceanach Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Czysta chrząstka, 

rozdrobniona do wielkości drobin talku ma postać białego proszku o silnej woni owoców morza. Zamknięta w 

kapsułce, zapobiega nieprzyjemnemu odbijaniu się „rybą”, bo ulega rozpuszczeniu dopiero w jelitach. 

Najbardziej pożądanym dla człowieka składnikiem chrząstki jest chydroksyapatyt, czyli związek dwóch 

minerałów: wapnia i fosforu, który występuje tutaj w proporcji takiej samej jak w naszym organizmie: 2 części 

wapnia do 1 fosforu. W chrząstce znaleziono też cenne minerały, witaminy i kwasy tłuszczowe, 

dzięki którym nasz organizm może budować silny kościec i regenerować chrzęstne ubytki, w 

przypadkach: 

 zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów 

 osteoporozy 

 RZS 

 zmian degeneracyjnych siatkówki 

 ubytków chrzęstnych wywołanych – 

uprawianiem sportu  

 wypadaniu włosów i łamliwości paznokci 

 złego gojenia ran 

 owrzodzeń 

 egzem, łuszczycy 

 guzów twardych np. piersi 

Dawkowanie: w profilaktyce zaleca się dawki 4 kps. dziennie. Jako środek wspomagający leczenie 

klasyczne średnio w.w przypadkach około 1g/9 kg masy ciała tj. 6g dziennie w dawkach podzielonych przed 

jedzeniem, obficie popijając płynem. Po złamaniach, operacjach i naświetlaniach chrząstkę można zażywać 

dopiero po 4-5 tygodniach od zakończenia leczenia. 
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ŹRÓDŁO MŁODOŚCI BIJE W SILICA STAR 

Krzem (półmetal z rodziny węglkowców) nie bez przyczyny nazywany jest pierwiastkiem młodości i urody. 

Młode organizmy potrzebują dużo krzemu w okresie szybkiego wzrostu, dlatego mają go więcej niż organizmy, 

które zaczynają się starzeć. 

Do momentu osiągnięcia pełnej dojrzałości wykorzystujemy około 80% zasobów krzemu zgromadzonych w 

dzieciństwie. Tracimy go bezpowrotnie ale to co pozostaje wystarcza organizmowi do sprawnej regeneracji, 

pod warunkiem, że codziennie krzem dostarczany jest w jedzeniu.  

Jeżeli w Twoim organizmie zacznie go brakować z pewnością to zauważysz przyglądając się swojemu 

odbiciu w lustrze. Pomarszczona, szara skóra, zwiotczałe mięśnie, wypadające włosy i połamane paznokcie 

świadczą niezbicie o braku zasilania organizmu krzemem. Inne objawy jego braku trudniej zauważyć bo są 

głęboko ukryte np.: w naczyniach krwionośnych, stawach, kościach oraz wielu organach i gruczołach ( mózgu, 

tarczycy, trzustce, płucach, szkliwie zębów).  

Krzem jest ważnym elementem tkanki łącznej, która jest najpopularniejszym typem tkanki w ludzkim 

ciele. Dziennie potrzebujemy zaledwie od 20 do 50mg krzemu. Wbrew pozorom pokarm zwierzęcy np. mięso, 

chociaż zawiera dużo tkanki łącznej nie jest dobrym źródłem krzemu. Natomiast niektóre rośliny szczególnie 

pełne ziarna zbóż i warzywa bulwiaste ( ich substancje balastowe) rosnące na glebach zasobnych w ten 

pierwiastek gromadzą dość spore jego ilości. Niestety wapniowanie gleb stosowane w rolnictwie powoduje, że 

rośliny gromadzą go coraz mniej (wapń wypiera krzem z gleby). Również oczyszczanie pokarmów roślinnych z 

substancji balastowych ogranicza jego ilość w pożywieniu. Kolejnym powodem dla którego należy dodatkowo 

uzupełniać dietę w krzem jest jego słaba przyswajalność wywołana brakiem kwasu solnego w żołądku 

niektórych ludzi.  

Chociaż krzemionki na naszym globie nie brakuje, ta której jest pod dostatkiem jest dla człowieka trująca. 

Dobrym źródłem organicznego krzemu jest SILICA STAR - koloidalny roztwór krzemionki , który szybko 

trafia do wnętrza komórki a efekty można zobaczyć i odczuć już po czterech tygodniach suplementacji. 

SILICA STAR – same korzyści!  
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SILYMARIN STAR – SKUTECZNY JAK PRZESZCZEP WĄTROBY 

Wątroba jest organem, który pełni wiele funkcji min.: rozkłada szkodliwe substancje, neutralizuje toksyny, 

produkuje i magazynuje niektóre ważne dla organizmu składniki, takie jak glikogen i witaminy. Jest też 

gigantycznym filtrem, przez który przepływa praktycznie wszystko: leki, ich metabolity, trucizny, ksenobiotyki i 

toksyczne metale. Ze względu na pełnione funkcje wątroba jest szczególnie narażona na różnego typu uszkodzenia i 

wymaga wspomagania. 

Znamy wiele roślin zielarskich, które mogą wspomagać funkcję wątroby, ale żadna nie może równać się z 

ostropestem. Większość ziół łagodzi zaburzenia trawienia i wydzielanie żółci, ale nie jest to równoznaczne z 

bezpośrednim działaniem leczniczym na komórki wątrobowe. 

Ostropest plamisty jest obecnie powszechnie uprawiany ze względu na nasiona, które stosowane są od 

dawna w leczeniu dolegliwości związanych z wątrobą. Literatura zielarska podaje, że nasiona ostropestu plamistego 

to swoiści strażnicy naszej wątroby, które posiadają nadzwyczajną moc regenerowania nawet najbardziej 

uszkodzonych komórek wątroby.  

SILYMARYN STAR powstaje z suchych łusek nasion, które zawierają sylimarynę (wspólna nazwa kilku 

związków). To właśnie sylimarynie przypisywane są właściwości: 

1. Ochronne i osłaniające - polegające na  stabilizacji błon komórkowych przed szkodliwym wpływem 

wirusów, bakterii, działaniem alkoholu, leków i ich metabolitów.  

2. Regeneracyjne - związane z naprawą uszkodzeń powstałych na skutek skażenia toksynami, 

długotrwałego stosowania leków, nadużywania alkoholu, wirusowego zapalenia wątroby czy zatrucia 

grzybami oraz  stymulacją syntezy niezbędnych do procesów naprawczych białek. 

3. Antyoksydacyjne - dotyczące zwalczania wolnych rodników tlenowych, stymulacji produkcji glutationu  

(ok. 30%), wiązania metali szkodliwych  (10-20 razy skuteczniej niż Witamina E). 

4. Przeciwzapalne - polegające na hamowaniu wytwarzania prostaglandyn. 

5. Wspomagające trawienie i funkcje pęcherzyka żółciowego 

Wskazania do stosowania: 

 profilaktycznie w celu ochrony wątroby i nerek przed wpływem diety i zażywanych leków. 

 w zaburzeniach czynności i chorobach wątroby. 

 w terapiach uszkodzeń wątroby wywołanych: wirusem typu A, B, C, alkoholem, lekami, narkotykami, 

zatruciem grzybami i innych. 

 w zaburzeniach funkcji pęcherzyka żółciowego, zastojach żółci, kamicy żółciowej i kolce.  

 w zaburzeniach trawienia. 

 w profilaktyce  cukrzycy, miażdżycy, otyłości. 

 w stanach zapalnych skóry, łuszczycy. 

 w kuracjach odwykowych. 

 w kuracjach oczyszczających reakcji Herxheimera (skutki uboczne detoksykacji). 

 w profilaktyce nowotworów . 

SILYMARIN STAR można bezpiecznie stosować przez długi okres kuracji. 
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SLIM FIBER STAR 

Oczyszczona i rafinowana żywność zawiera mało błonnika lub nie zawiera go wcale. Typowa polska dieta dostarcza 

przeciętnie 15-25g błonnika, ale gdy zjadamy codziennie biały chleb i bułeczki zaledwie ok. 8g - to jest trzykrotnie mniej 

niż zalecają dietetycy!. 

W procesie przemysłowej obróbki żywności usunięto błonnik, bo „po co zjadać coś, czego nie trawimy i nie 

przyswajamy”. Wkrótce okazało się, że żywność pozbawiona błonnika jest przyczyną zaparć, nadwagi, hemoroidów, 

polipów jelit, miażdżycy i wielu innych schorzeń. Dzisiaj włóknik pokarmowy uważany jest za ważny składnik 

zdrowej diety i fakt, że nie jest trawiony przez ssaki nie umniejsza jego znaczenia dla zdrowotności, 

ponieważ: 

 zapobiega zaparciom, tworzeniu się uchyłków i 

hemoroidów 

 skraca czas pasażu jelitowego 

 zwiększa wypełnienie jelit, daje uczucie sytości 

 absorbuje tłuszcze i cholesterol, ogranicza 

wchłanianie cukrów 

Znamy dwa rodzaje błonnika: nierozpuszczalny i rozpuszczalny. Oba rodzaje pomimo wspólnej nazwy pełnią różne 

funkcje w przewodzie pokarmowym. Błonnik nierozpuszczalny przyspiesza przejście treści pokarmowej przez długość 

jelita (działa jak szczotka). Błonnik rozpuszczalny zmniejsza przyswajanie tłuszczów i cukrów (wyściela jelita, działa jak 

warstwa izolacyjna). 

Najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie rodzajem błonnika nierozpuszczalnego jest celuloza. Wchodzi w skład 

ściany komórkowej roślin. Nadaje im sztywność i pozwala piąć się w górę. Celuloza to molekuły glukozy połączone w 

długie łańcuchy. Dużo celulozy zawierają pochodzące z ziaren otręby, jednakże ich spożycie może powodować 

podrażnienia delikatnych ścianek jelita, a przy słabej perystaltyce jelit mogą w nich „utknąć na dobre”. Celuloza chroni 

organizm przed zaparciami, broni przed nowotworami, ogranicza przyrost wagi i reguluje poziom cukrów w organizmie. 

Łączy się z wodą, ale się w niej nie rozpuszcza. Przechodzi przez jelita mechanicznie, jak „jelitowa szczotka”, wymiata 

toksyny, zalegające resztki pokarmowe. 

Owoce i warzywa, mąka owsiana, nasiona roślin są źródłem błonnika rozpuszczalnego. Ten błonnik pod wpływem 

wody wielokrotnie zwiększa swoją objętość. Ułatwia formowanie stolca zarówno w biegunkach jak również w zaparciach, 

obniża poziom cholesterolu we krwi i zapobiega powstawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego. Wszystkie wymienione 

rodzaje błonnika pozbawione są wartości energetycznych, nie tuczą, dają uczucie sytości i ograniczają ilość spożywanego 

jedzenia. Zmuszają nas też do żucia, pobudzają wydzielanie śliny i soków trawiennych. Wartości prozdrowotnego 

działania błonnika są coraz częściej uwzględniane przez diabetyków przy układaniu menu dla ludzi z zaburzeniami 

trawienia, skłonnością do tycia i schorzeń związanych z przemianą cukrów i tłuszczy.  

Błonniki w tabletkach 

Nowe techniki przemysłowe pozwalają uzyskać preparaty wysokobłonnikowe w najróżniejszych formach np. 

tabletkach. Dogodna do spożycia forma stwarza możliwość uzupełnienia diety w brakujący błonnik osobom chorym, 

starszym i zabieganym. Błonnika do produkcji suplementów diety dostarcza przemysł zbożowo-młynarski oraz owocowo-

warzywny. Są to otręby zbożowe, wytłoki z owoców, wysłodki buraków cukrowych. 

SLIM FIBER STAR to suplement diety, który zawiera bezpieczną kombinację błonników pochodzenia roślinnego.  

Możemy go zażywać: 

 w dietach oczyszczających i odchudzających; 

 w zaparciach, problemach z trawieniem, wzdęciach i 

hemoroidach; 

 w miażdżycy, podwyższonym poziomie cholesterolu; 

 kamicy pęcherzyka żółciowego, chorobie wrzodowej, 

chorobach skóry, cukrzycy II stopnia,  

 profilaktyce przeciwnowotworowej. 

Pamiętaj by zachować 2-godzinny między suplementem z błonnikiem a podaniem lekarstw. Popijaj tabletki z 

błonnikiem dużą ilością wody. 
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SPIRULINE STAR– MLEKO MATKI ZIEMI 

Algi to grupa jadalnych glonów, których naturalnym środowiskiem życia jest woda słona lub słodka. Jedne 

z nich to organizmy jednokomórkowe, inne tworzą kolonie a nawet podwodne lasy. Spirulina jest zielono-

niebieskim glonem mikroskopijnej wielkości który żyje w zasadowych jeziorach o wysokim pH. Stanowi jedną z 

pierwszych form życia, jakie pojawiły się na Ziemi, uchodząc za pierwowzór roślin. Jej walory dietetyczne a 

także lecznicze docenili dawno temu Aztekowie, a 30 lat badań naukowych potwierdziło jej wielostronne, 

wspomagające działanie na ludzki organizm. Spirulina to bogate źródło łatwo przyswajalnego żelaza, potasu, 

selenu, siarki, magnezu i pierwiastków śladowych. Jej intensywny zielony kolor pochodzi z naturalnych 

pigmentów wspomagających procesy krwiotwórcze. Ścianki komórek Spiruliny zbudowane są z cukrów 

złożonych i białek. Brak celulozy umożliwia szybkie i łatwe wchłanianie przez organizm zawartych niej 

składników, w tym ważnych przeciwutleniaczy kwasu gamma – linolenowego, polisacharydów, a szczególnie 

białek. Spirulina zawiera ich więcej niż wieprzowina, wołowina czy soja, dlatego stanowi doskonałe 

uzupełnienie diet wegetariańskich. 

Spirulina nowej generacji jest odżywką, która w znaczny sposób może przeciwdziałać chorobom  

i łagodzić ich przebieg. Spożywa ją wiele osób, którym zależy na dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Szczególnie 

polecamy ją potrzebującym wzmocnienia, oczyszczenia i zwiększenia wydajności organizmu. Można stosować 

ją w dolegliwościach wynikających z niedoboru żelaza: anemii, zmęczeniu i problemach z koncentracją. 

Spirulina jako suplement diety wzmacnia system immunologiczny, działa przeciwnowotworowo, znajduje 

zastosowanie w leczeniu otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu, a także likwiduje skutki napromieniowania. 

SPIRULINE STAR: 

 odtruwa organizm z soli metali ciężkich np. 

amalgamatów (plomby), chloru, pestycydów; 

 oczyszcza płyny ustrojowe z toksyn; 

 wspomaga układ pokarmowy i reguluje 

przemianę materii; 

 likwiduje zaparcia; 

 rozpuszcza i wypłukuje stare złogi metaboliczne 

z jelit; 

 stabilizuje florę układu pokarmowego; 

 obniża wagę ciała; 

 obniża poziom cholesterolu; 

 działa przeciwzapalnie (alergie); 

 wspomaga leczenie otyłości i chorób 

reumatycznych; 

 zmniejsza podatność na stres; 

 niweluje zakwaszenie organizmu; 

 działa antybakteryjnie i antywirusowo; 

 pobudza mechanizmy naprawcze uszkodzeń 

DNA; 

 ogranicza powstawanie komórek 

nowotworowych i zapobiega przerzutom; 

 zapewnia wysoki wzrost witalności. 

SPIRULINE STAR - to idealny dodatek do codziennej diety, w postaci smacznych tabletek do ssania. 
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STAR MEN – KLUCZ DO DOJRZAŁEJ MŁODOŚCI 

Ciągły pośpiech, stres, dieta bogata w cukry i tłuszcze, nadmiar używek – mogą z najbardziej atrakcyjnego 

mężczyzny uczynić psychicznego i fizycznego inwalidę. Przepracowany i zestresowany mężczyzna nie dba o 

zdrowie, o sen i wypoczynek, coraz mniej czasu poświęca rodzinie, traci zainteresowanie erotyką i seksem, ma 

problemy z potencją, a przecież, niezależnie od wieku, wysportowana sylwetka, płaski brzuch, bystry umysł i 

zdolność do satysfakcjonującego współżycia stanowią ważne atrybuty męskości. 

Niesprawny seksualnie mężczyzna traci pewność siebie, ma niską samoocenę, boi się ośmieszenia i 

odrzucenia ze strony partnerki. 

Gdy więc natura daje Ci znak: odczuwasz ciągłe zmęczenie, na brzuchu i biodrach odkłada się tłuszczyk i 

nie masz ochoty na miłosne igraszki, to znaczy, że czas sięgnąć po STAR MEN – formułę aktywnego wsparcia 

dla mężczyzny. 

STAR MEN – efekty, których możesz oczekiwać: 

 korzystnie wpływa na jakość Twojego życia 

płciowego, 

 wspomaga apetyt na seks, 

 poprawia potencję i zdolność do 

satysfakcjonującego współżycia, 

 przeciwdziała dysfunkcjom płciowym związanym 

z wiekiem, 

 zwiększa płodność: ilość i żywotność plemników, 

 wpływa na syntezę męskich hormonów, 

 zwiększa odporność na stres, 

 usuwa zmęczenie, bezsenność, poprawia 

samopoczucie,  

 jest środkiem moczopędnym, 

 usprawnia pracę układu moczowo-płciowego, 

 pomocny w stanach zapalnych pęcherza 

moczowego, kamicy nerkowej, problemach z 

prostatą, 

 wspomaga odporność organizmu. 

STAR MEN – TO WIĘCEJ MIĘŚNI, MNIEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ I WIĘCEJ ENERGII 
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STAR PLUS - SERCE I KRĄŻENIE JAK U WYCZYNOWCA 

Początkom chorób układu krążenia towarzyszy niewiele objawów. Większość chorych nie zdaje sobie 

sprawy z istniejącego zagrożenia aż do momentu ataku serca lub udaru. Statystyki podają, że schorzenia serca 

i naczyń są najczęstszą przyczyną zgonów ludzi w krajach gospodarczo rozwiniętych. „Dziesiątkują” nas tak 

samo, jak niegdyś wielkie epidemie. Największymi wrogami zdrowej długowieczności, jak twierdzą znawcy 

medycyny naturalnej są: miażdżyca, nadciśnienie i stres. To one zabierają młodość tętnicom i pozwalają 

przedwcześnie starzeć się naszym sercom. 

Zagrożenie numer jeden – miażdżyca 

W przypadku miażdżycy, średnie i duże naczynia tętnicze wypełniają się złogami zawierającymi cholesterol, 

tłuszcze i substancje odpadowe tworząc tzw. blaszki miażdżycowe. Czy możesz sobie wyobrazić, co się stanie, 

jeśli wylot gumowego węża zatkasz palcem? Wypłynie z niego mniej wody, ale pod tak dużym ciśnieniem, że 

będziesz mógł zmyć nim wszystkie owady z przedniej szyby samochodu!  

To samo dzieje się kiedy Twoje tętnice ulegają zwężeniu. Przepływa przez nie mniej krwi, ale za to 

ciśnienie jego strumienia skacze pod niebo. Gdy tętnice zarastają, serce musi pracować szybciej i bić silniej, 

tkanki cierpią na głód tlenowy i energetyczny, a komórki ulegają samozatruciu. W konsekwencji zaczynają 

chorować wszystkie organy. 

Czynniki ryzyka prowadzące do rozwoju chorób serca i naczyń. 

Niezaprzeczalny jest związek rozwoju miażdżycy za współczesnym stylem życia i dietą. 

1. Dieta zawiera duże ilości soli, cukru, tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans, podnosi poziom 

cholesterolu. 

2. Fizyczna bezczynność, którą zmieniliśmy na emocjonalny stres – to drugi czynnik miażdżycorodny. 

Kiedy jedynym wysiłkiem staje się zmiana pozycji ruchomego fotela, Twoje serce bije słabiej, a krew w 

naczyniach gęstnieje, wolniej płynie. 

3. Gubią nas nałogi: objadanie się słodyczami, nadmiar alkoholu, papierosy. 

4. Nadwaga i otyłość nie tylko zwiększają ryzyko zawału, ale także prowadzą do cukrzycy i schorzeń 

układu ruchu. Nigdy bowiem nie choruje tylko jeden narząd. Nasz organizm funkcjonuje jak system 

naczyń połączonych. 

5. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety, ale, liczba kobiet chorych w okresie menopauzy dorównuje 

liczbie chorych mężczyzn. 

6. Zagrożenie rośnie z wiekiem tak jak rośnie ciśnienie, poziom cholesterolu i kumulują się uszkodzenia w 

tętnicach. 

Profilaktyka zawsze na czasie 

Siłą napędową układu krążenia jest serce - pompa, która kieruje krew do tkanek organizmu krętymi 

ścieżkami tętnic i żył. Naczynia te powinny pozostawać czyste i gładkie jak u noworodka, by ruch krwi odbywał 

się w nich bezkolizyjnie. A serce, no cóż ... przyzwyczajeni do miarowego „tik-tak”, zapominamy, że ten 

niestrudzony przyjaciel także potrzebuje naszego zainteresowania. 

Wcześnie rozpoczęta profilaktyka zmniejsza ryzyko zawały serca i udaru mózgu, a w zaawansowanym 

wieku może uratować nasze życie. Wobec „popularności” schorzeń układu krążenia nie musimy pozostawać 

całkowicie bezradnymi. Serce i naczynia należy chronić wielokierunkowo – poprzez systematyczny ruch, 
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rzucenie palenia, picia alkoholu, zwalczanie stresu, kontrolę wagi, regularne badania i oczywiście właściwą 

dietę z udziałem suplementów. 

STAR PLUS kompleksowa ochrona 

Od dziesiątków lat naukowcy zalecają dietę bogatą w warzywa i owoce, ze względu na niską zawartość 

cholesterolu i tłuszczów nasyconych oraz obecności błonnika i wielu substancji antyoksydacyjnych. 

Alternatywą dobrze skomponowanej diety są dziś żywieniowe dodatki dietetyczne, które podnoszą jej wartość 

odżywczą.  

My proponujemy Państwu STAR PLUS – suplement diety o niezwykłym działaniu: 

 zapewnia młodość tętnicom, reguluje siłę 

skurczu i rytm serca; 

 wspomaga krążenie mózgowe i obwodowe; 

 rozkurcza naczynia krwionośne; 

 zwiększa przepływ krwi przez zwężone naczynia; 

 reguluje ciśnienie i zapobiega agregacji płytek 

krwi; 

 hamuje utlenianie cholesterolu i postęp procesu 

miażdżycy; 

 reguluje poziom cholesterolu i trójglicerydów; 

 uszczelnia naczynia krwionośne i zapobiega 

podskórnym wylewom; 

 zmniejsza ryzyko ataku serca i udaru; 

 hamuje powstanie oksydantów (wolnych 

rodników); 

 chroni organizm przez starzeniem, skutkami 

skażenia środowiska i stresem; 

 zapobiega powstawaniu schorzeń 

cywilizacyjnych.  

Działaj więc szybko, zapamiętaj: najgorsze przypadki to chorzy, którzy nigdy nie dowiedzieli się o swej 

chorobie, bo było za późno na ratunek ... 
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STAR WOMEN - PREPARAT DLA KOBIET 

Przekwitanie nie nadchodzi z dnia na dzień. Ten proces toczy się w czasie i jest związany z gospodarką 

hormonalną. U każdej z nas może wystąpić w różnym wieku i jest to sprawa indywidualna.  

Na pewno „macza w tym palce” genetyka. Jeśli mama wcześnie przechodziła menopauzę, to wielce 

prawdopodobnym jest, że jej córka też wcześnie wejdzie w okres przekwitania. W okresie premenopauzalnym 

tzn. pięć lub dziesięć lat przed ustaniem miesiączkowania pojawiają się sygnały o tym, że nadchodzi „początek 

końca” wieku płodności. 

W okresie przestrojenia hormonalnego wiele kobiet odczuwa nieprzyjemne objawy o różnym stopniu 

nasilenia. Najczęściej występuje wzmożona pobudliwość psychowegetatywna z bólami głowy, napadowymi 

potami i uderzeniami krwi do głowy. Kobiety źle śpią a w ciągu dnia są rozdrażnione, nie mogą się skupić i 

doświadczają uczucia stałego zmęczenia. 

Do zespołu objawów towarzyszących przekwitaniu należą też, rozwijające się skrycie 

schorzenia: 

 układu krążenia; 

 cukrzyca; 

 osteoporoza; 

 choroby ginekologiczne; 

 choroby nowotworowe. 

Zachwiana równowaga hormonalna niekorzystnie wpływa na wygląd skóry, która traci elastyczność, 

wiotczeje i pokrywa się siecią zmarszczek. Ciało obrzmiewa i wzrasta jego waga. W leczeniu dolegliwości 

menopauzalnych medycyna klasyczna poleca HTZ, my zaś nieinwazyjne metody z zastosowaniem roślinnych 

fitoestrogenów.  

Ich skuteczność we wczesnych objawach przekwitania potwierdza nauka.  

Łagodnie wpływają na równowagę hormonalną organizmu i w znacznym stopniu poprawiają komfort życia 

kobiety w tym trudnym okresie.  

STAR WOMEN – to produkt naturalny, który łagodzi objawy towarzyszące okresom „hormonalnej burzy” 

u kobiet: 

 harmonizuje układ hormonalny; 

 chroni organizm przed skutkami stresu 

fizycznego i psychicznym wyczerpaniem; 

 reguluje sen; 

 poprawia koncentrację i pamięć; 

 kontroluje wagę i zapobiega jej przyrostowi; 

 uwalnia ciało od nadmiaru wody; 

 reguluje proces trawienia i stabilizuje poziom 

cholesterolu; 

 powstrzymuje proces przedwczesnego starzenia. 

STAR WOMEN – razem z innymi produktami: 

BOUNTY STAR, ANGELICA STAR, EVENING PRIMROSE, CELL GUARD tworzą plan wspomagający 

funkcję układu hormonalnego i mogą być alternatywą dla HTZ. 
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STINGING NETTLE STAR – ZWYKŁA, CZY NIEZWYKŁA POKRZYWA 

Pokrzywa to znana i ceniona już od starożytności roślina kulinarna, kosmetyczna i lecznicza. W medycynie 

ludowej, szczególnie w okresie wiosennego osłabienia zalecano picie soku z pokrzywy w celu wzmocnienia, 

uodpornienia i oczyszczenia organizmu.  Natomiast gdy bolały mięsnie, stawy lub kości polecano niezbyt 

przyjemne, aczkolwiek skuteczne pokrzywowe chłosty.   

Nasi przodkowie uznawali pokrzywę za roślinę magiczną, która chroniła dom i jego mieszkańców przed 

demonami i usuwała złą energię. Dzisiaj z tej magii niewiele pozostało, bo skład rośliny został dokładnie 

zbadany. W pokrzywie wszystko jest zdrowe i lecznicze. 

Zgodnie ze stanem wiedzy farmakognostycznej, pokrzywa swoje właściwości zawdzięcza obecności licznych 

związków, w tym: soli mineralnych (Ca, P, Fe, S, Mg, K, Si), witamin (C, B2, prowitaminy A, kwasu 

pantotenowego), histaminy, chlorofilu, kwasów organicznych, flawonoidów i fitosteroli. Dzięki synergizmowi 

działania tak wielu związków, pokrzywa należy do najbardziej wszechstronnych ziół leczniczych,  

a produkowane z niej suplementy są bardzo bezpieczne i chętnie stosowane. 

 Zdrowotne spektrum działania preparatu pokrzywowego STINGING NETTLE STAR to preparat, który 

posiada właściwości: 

Krwiotwórcze, zwiększa poziom hemoglobiny i czerwonych krwinek w organizmie. W związku, z czym 

wskazany jest przy anemii i ogólnym osłabieniu organizmu. Dzięki zawartości witamin i soli mineralnych może 

też uzupełniać niewielkie niedobory tych składników. Polecany w niedokrwistości u dzieci. 

Moczopędne i odwadniające: Jest niezastąpiony w leczeniu kamicy nerkowej, dny moczanowej i innych 

schorzeń układu moczowego. Wspomaga wydalanie z moczem chlorków, mocznika i innych szkodliwych 

produktów przemiany materii, z tego też powodu uchodzi za lek "czyszczący krew". Usuwa wodę z organizmu, 

przeciwdziała zatrzymywaniu się płynów i powstawania obrzęków.  

Metaboliczne. Zawarte w pokrzywie związki oczyszczają układ trawienny, odprowadzają złogi żółciowe, 

wpływając korzystnie na pracę trzustki, wątroby i żołądka. STINGING NETTLE STAR można stosować  

w chorobach wątroby, przewodu pokarmowego, nieżytach żołądkowych i jelit, a także przy biegunkach. Działa 

też przeciwkrwotocznie, reguluje ciśnienie krwi, a także poziom cukru we krwi. 

Silnie odtruwające, wspomagające funkcje detoksykacyjne 

Przeciwzapalne i antyalergiczne. Czyści oskrzela i zatoki. Zalecany w katarze siennym i astmie 

Upiększające;  poprawia stan cery, paznokci i włosów, odmładza i dodaje witalnej energii 

Poprawiające sprawność układu ruchu  

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA STINGING NETTLE STAR 

 w cukrzycy 

  przy zwyrodnieniu śluzówki żołądka i jelit 

  przy kamicy wątrobowej 

  przy wirusowym zapaleniu wątroby! 

  przy chorobach płuc 

 w procesach starzenia się organizmu 

 przy astmie i katarze siennym 

  w niedokrwistości, szczególnie u dzieci 

  przy chorobach nerek i schorzeniach dróg 

moczowych 

 przy braku odporności 

  przy schorzeniach reumatycznych 

  poprawa wyglądu skóry, włosów i paznokci 
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SUPEROXIDE DISMUTASE 

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

Wiek XXI określa się jako wiek antyoksydantów – substancji, które skutecznie likwidują nadmiar wolnych rodników. 

Żyjemy w czasach niekontrolowanego przez rozsądek postępu cywilizacji, która generuje wolne rodniki w 

postaci substancji chemicznych. Pochodzą one z pestycydów, promieniowania elektromagnetycznego, spalin, 

smogu, leków oraz substancji obcych z przetworzonej żywności. Przedostające się do organizmu konserwanty, 

polepszacze oraz „metale śmierci” (ołów, kadm, beryl) porażają system odpornościowy tworząc dogodne warunki 

do zachorowania na nowotwory i choroby metaboliczne. 

DLACZEGO WOLNE RODNIKI SĄ NIEBEZPIECZNE? 

ponieważ niszczą błony komórkowe, mitochondria, 

uszkadzają struktury białek enzymów, wywołują 

mutacje materiału genetycznego (DNA) 

wywołują zapalenia i zwyrodnienia stawów 

choroby serca i naczyń 

choroby nowotworowe 

zaburzenia przemiany materii, np. cukrzyca 

przyśpieszają proces starzenia się organizmu. 

Wolne rodniki mogą niszczyć nasze ciało, tylko wówczas, gdy ilość naszych własnych antyoksydantów nie 

wystarcza, by przeciwdziałać reakcjom utleniania, które wywołują. 

Widziałeś jak wyciśnięty sok z cytryny chroni przed rozpadem stare jabłko? 

Tak właśnie działają antyoksydanty w naszym organizmie. Zapobiegają jego gniciu, jełczeniu i korozji w 

dosłownym znaczeniu, bo nasze ciało to przecież białko, tłuszcze i metale. Wiele substancji pochodzących z 

pożywienia ma zdolność przeciwutleniającą, są nimi witaminy, aminokwasy i substancje roślinne nazywane 

POLIFENOLAMI. 

Na poziomie komórki (najmniejsze struktury organizmu) działają jedne z najsilniejszych antyoksydantów i 

enzymy, a wśród nich wiedzie prym dysmutaza ponadtlenkowa (SOD). Rozpoczyna ona ciąg reakcji polegających na 

zmianie niebezpiecznych wolnych rodników w substancje nietoksyczne. Niski poziom SOD powoduje, że wolny 

rodnik ponadtlenkowy usiłuje uzyskać dla swojej chemicznej równowagi elektron każdego dostępnego źródła. Mamy 

wiec wroga, który może zniszczyć komórkę, a także utworzyć komórkę nieprawidłową, zdolną do przemiany 

nowotworowej. 

Każdą osobę cechuje właściwa dla niej zdolność i tempo usuwania wolnych rodników. Ci, którzy mają 

genetycznie uwarunkowane niskie stężenie enzymów usuwających wolne rodniki są bardziej podatni na choroby i 

szybciej się starzeją. 

O poziomie antyoksydantów komórkowych decydują także: sposób odżywiania i przyjmowanie leków 

chemicznych. Nawet niewielki niedobór witamin, czy minerałów, może niekorzystnie zmniejszyć ich ilość. 

Dysmutaza ponadtlenkowa potrzebuje: miedzi, cynku i magnezu. SUPEROXIDE DISMUTASE jest 

najlepszym źródłem SOD, przyjmuje ją, by skutecznie blokować wolne rodniki zanim te zdołają 

wyrządzić niepożądane szkody w organizmie. 

 zniszcz wolne rodniki; 

 podnieś odporność organizmu; 

 usprawnij działanie układu naczyniowego; 

 zmniejsz ryzyko wystąpienia miażdżycy, choroby 

wieńcowej i zawału serca; 

 opóźnij proces starzenia; 

 prowadź profilaktykę przeciwnowotworową; 

 zapobiegaj genetycznym wadom rozwojowym. 
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TAURINE 600 – „BYCZY” AMINOKWAS (TAURUS, GR. BYK) 

Tauryna jest aminokwasem, czyli cząsteczką białka. Występuje w organizmie jako wolny aminokwas lub 

wchodzi w skład prostych peptydów obecnych w mięśniu sercowym, białych krwinkach, centralnym układzie 

nerwowym oraz mięśniach szkieletowych. Chociaż nie stanowi elementu budulcowego białek jest niezbędna w 

procesach ich przemiany oraz w procesie przemiany materii. 

Dla przykładu: tauryna stanowi część składową żółci, kontroluje poziom cholesterolu, działa też jako 

antyutleniacz wspomagający odporność organizmu. Taurynę zaliczamy do grupy aminokwasów względnie 

niezbędnych, ponieważ niewielkie jej ilości powstają w organizmie z metioniny i cysteiny. Zapotrzebowanie na 

taurynę wzrasta, gdy organizm szybko rośnie lub poddany jest dużemu wysiłkowi fizycznemu.  

Tauryna zwiększa wytrzymałość psycho-fizyczną organizmu, ponieważ: 

 jest związkiem, który hamuje rozpad ustrojowych białek podczas wysiłku (antykatabolik), 

 redukuje efekt znużenia, zmęczenia, senność (ogranicza wytwarzanie hormonu serotoniny), 

 wzmaga wytwarzanie kreatyny, 

 utrzymuje wysokie stężenie jonów wapnia w kościach, układzie nerwowym  

i mięśniach, 

 działa podobnie do insuliny, wpływa na metabolizm węglowodanów. 

Taurynę doskonale znają sportowcy, zwłaszcza uprawiający sporty ekstremalne. Wchodzi ona w skład 

sportowych odżywek i napojów energetycznych. Podobnie do L-glutaminy, tauryna jest magazynem 

ustrojowego azotu, może więc wpływać na poprawę umięśnienia sylwetki. Wyniki badań klinicznych 

dowodzą, że tauryna znajduje zastosowanie w profilaktyce i leczeniu wielu problemów 

zdrowotnych: 

 schorzeń układu sercowo-naczyniowego, gdzie wspomaga mięsień serca, reguluje jego rytm, a u osób z 

wysokim ciśnieniem obniża je, 

 pomaga utrzymać właściwe proporcje sodu i potasu w mięśniu sercowym, zwiększając skuteczność serca w 

zastoinowej niewydolności serca oraz arytmii, 

 w miażdżycy kontroluje poziom cholesterolu, może też zapobiegać tworzeniu się kamieni żółciowych, 

 wpływa na metabolizm węglowodanów, zmniejsza stężenie cukru we krwi, 

 zapobiega starczemu zwyrodnieniu plamki ocznej. 

Wpływ tauryny na układ nerwowy przypomina trochę działanie małych dawek leków przeciwlękowych lub 

alkoholu etylowego, ale nie prowadzi do upojenia, zamroczenia i uzależnień.  

Służy natomiast procesom metabolicznym zachodzącym w mózgu: 

 poprawia przewodnictwo impulsów nerwowych i łagodzi nadwrażliwość, 

 poprawia koncentrację i szybkość reakcji, 

 poprawia nastrój. 

TAURINE 600 mogą stosować zawodnicy wszystkich dyscyplin sportowych, managerowie i biznesmeni, 

zdający egzaminy oraz osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną. Każdy w okresie spadku formy może sięgnąć 

po taurynę, by poprawić samopoczucie. 
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TREND RELAX – NERWY NA SMYCZY 

Ze stresem jest tak jak z napięciem elektrycznym, jego wzrost może „wywalić korki”. Stres to również 

bardzo silne napięcie tylko, że nie elektryczne, ale nerwowe spowodowane przepracowaniem i emocjami. 

Moda na młodość, aktywność, na „bycie człowiekiem sukcesu”, kłopoty w domu, tłumiony gniew, strach 

powodują, że czujemy się zmęczeni i przestajemy cieszyć się życiem. Od problemów „pęka” nam głowa, 

pojawiają się kłopoty z koncentracją i snem, słabnie odporność i trapią nas infekcje. Strajkuje żołądek i jelita, 

wzrasta ciśnienie i kołacze nasze serce, spada zainteresowanie seksem, wcześniej przychodzi klimakterium  

i starość. 

Bodźce stresowe odbierają też receptory zlokalizowane w tkankach skóry, mięśni i ścięgien, reagując 

bolesnym skurczem, bólami szyi i karku, drętwieniem rąk. 

Nie ma znaczenia, co jest objawem stresu: wrzody, nadciśnienie, nerwice czy rak faktem jest, że sami 

stwarzamy swoje choroby, gdy nasz organizm nie potrafi bronić się przed skutkami stresu. Chociaż żadne 

lekarstwo nie rozwiąże naszych problemów zawodowych czy rodzinnych, to stosowanie łagodnie działających 

środków roślinnych w znacznym stopniu może zmniejszyć podatność na stres i uchronić nas przed jego 

konsekwencjami. 

TREND RELAX - to naturalny suplement diety nie powodujący uzależnień, sztucznego uczucia euforii ani 

groźnych interakcji z innymi lekami. To idealny sposób dla osób przepracowanych, zestresowanych na 

zachowanie równowagi emocjonalnej.  

Można go bezpiecznie zażywać: 

 w stanach wyczerpania nerwowego, niepokoju i 

lęku; 

 działa uspokajająco, zwalnia przenoszenie 

bodźców stresowych; 

 blokuje działanie enzymu odpowiedzialnego za 

stany depresyjne; 

 reguluje ciśnienie i tonuje pracę pobudzonego 

serca; 

 działa relaksująco, zwalnia napięcie mięśni 

(szkieletowych i gładkich), przeciwdziała 

bolesnym skurczom; 

 podnosi sprawność i koncentrację w ciągu dnia; 

 wieczorem przynosi upragniony, wypoczynkowy 

sen; 

 usuwa bóle głowy wywołane stresem; 

 reguluje pracę układu pokarmowego, chroni 

przed wrzodami żołądka i dwunastnicy; 

 powoduje wzrost libida i budzi apetyt na seks; 

 przeciwdziała impotencji wywołanej stresem; 

 obniża poziom problemów w okresie 

menopauzy. 

Mając TREND RELAX teraz kontrolujesz swój stres. 
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VEGEMAX STAR – WARZYWA PEŁNE ZDROWIA 

Choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe stawiają Polskę w czołówce krajów o wysokim wskaźniku 

przedwczesnej umieralności. Jednym z czynników mogących zmienić tę smutną statystykę jest odpowiednie spożywanie 

owoców i warzyw. 

Owoce i warzywa mają szczególne znaczenie odżywcze i prozdrowotne, a zdaniem niektórych także lecznicze. Są 

niezbędnym i niezastąpionym elementem racjonalnego żywienia ludzi zdrowych i chorych. Dieta bogata w owoce i 

warzywa jest nie tylko niskokaloryczna, ale przede wszystkim smaczna i bardzo zdrowa. Stad uzasadnione zalecenia 

dietetyków, by warzywa i owoce spożywać minimum 5x dziennie. Spożywanie tych produktów umożliwia prawidłowe 

funkcjonowanie organizmu, pozwala uniknąć wielu problemów zdrowotnych oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na 

choroby cywilizacyjne. 

Gdy atakują rodniki 

Od pół wieku naukowcy przyglądają się lawinie zniszczeń komórkowych powodowanych działaniem wolnych 

rodników. Te niezwykle agresywne cząsteczki powstają w złożonym procesie metabolizmu oraz przenikają do organizmu 

ze środowiska i przyspieszają proces starzenia organizmu. Biorą także czynny udział w powstawaniu ponad 100 jednostek 

chorobowych, w tym najbardziej niebezpiecznych nowotworów. Wystarczy jedna doba, aby wolne rodniki spowodowały w 

pojedynczej komórce około 10 tysięcy uszkodzeń DNA i doprowadziły w efekcie do licznych mutacji w zapisie genów. 

Substancje biologicznie czynne 

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie składnikami żywności zdolnymi zwalczać wolne rodniki. Wolne rodniki 

odpowiedzialne są nie tylko za komórkowe uszkodzenia prowadzące do zmian nowotworowych, ale również za 

powstawanie stanów zapalnych oraz niekorzystnych zmian w naczyniach krwionośnych. Liczne wyniki badań nie 

pozostawiają wątpliwości co do faktu, że są one przyczyną wielu powszechnych stanów chorobowych: chorób serca i 

naczyń, nowotworów, powikłań prenatalnych, chorób reumatycznych, Alzheimera czy cukrzycy. Komórki naszych 

organizmów są bezbronne wobec ataku wolnych rodników, często z tego powodu, że w diecie brakuje dostatecznej ilości 

przeciwutleniaczy, substancji zdolnych hamować działanie agresywnych cząsteczek. Im więcej antyoksydantów, tym 

jesteśmy zdrowsi i mniej podatni na choroby. Niewątpliwie najbogatszym źródłem różnorodnych przeciwutleniaczy są 

warzywa. To skrzynia pełna skarbów (N.Bruce) i chociaż może to stwierdzenie nie jest odkrywcze, to trudno zaprzeczyć 

że warzywa spożywane codziennie mają niezwykłą moc zdolną odnowić komórki i przedłużyć życie każdego człowieka. 

Dlatego, gdy w naszej diecie brakuje warzyw lub nie służy nam surowe jedzenie skorzystajmy z siły i mocy działania 

VEGEMAX STAR.  

VEGEMAX STAR Do grupy przeciwutleniaczy należy wiele związków, jednakże największą aktywność przejawiają 

polifenole związki, które lubianym przez nas owocom i warzywom nadają charakterystyczną barwę, aromat i smak. 

VEGEMAX STAR - koncentrat warzyw uzyskany na drodze liofilizacji, idealnie uzupełnia dietę w arsenał 

przeciwutleniaczy. Warzywa z rodziny krzyżowych: brokuły, kalafior oraz wszystkie odmiany kapusty zawierają składniki 

blokujące wnikanie substancji szkodliwych do komórek oraz hamują ich syntezę. Tym samym chronią zdrowie organizmu 

już na poziomie komórkowym. 

VEGEMAX STAR – zastosowanie: 

 Utrzymuje optymalny stan zdrowia 

 Wspomaga procesy przemiany materii 

 Chroni przed działaniem wolnych rodników 

 Odkwasza organizm 

 Wspomaga procesy detoksykacji 

 Chroni komórki przed mutacjami i nowotworami 

 Pomaga zwalczać infekcje 

 Zapobiega nadwadze 

 W prewencji chorób układu krążenia, cukrzycy, 

nowotworów 

Ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne 
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NASZE ZDROWIE Z VILCACORA STAR 

Gdy budzisz się rano rześki i pełen energii, z radością wypełniasz dzień praca i zabawą, a noc przynosi 

relaksujący wypoczynek – nie musisz czytać reszty tego artykułu, ale... 

Jeśli kiedykolwiek budziłeś się tak zmęczony, że nie miałeś siły nałożyć pasty na szczoteczkę do zębów, 

jeśli dopada Cię każdą grasująca w okolicy grypa – ten artykuł jest specjalnie dla Ciebie.  

Możesz być pewien, że każda wizyta w publicznym miejscu, zakupy w sklepie, jazda w tramwaju czy 

spotkanie  

z sąsiadem, to potencjalna okazja na kontakt z jakimś chorobowym bakcylem. Przed infekcjami, chorobami 

oraz czynnikami skażenia środowiska broni nas układ odporności. Używając setek metod obronnych, utrzymuje 

nas przy życiu i zdrowiu przez 24 godziny na dobę.  

Sprawny i silny układ obronny w dużej mierze zawdzięczamy genom, ale zdarza się, że nawet ci najzdrowsi 

czasami chorują. Powstający w organizmie chaos, wywołany stresem, pośpiechem, dietą czy używkami 

powoduje, że układ odporności słabnie i zaczyna popełniać błędy. Wzrasta podatność na infekcje, organizm 

wolniej się regeneruje, co sprzyja powstawaniu chorób, łącznie z nowotworami, niewydolnością serca i udarem 

mózgu. 

Zbyt leniwi, by od jutra zmienić styl życia na zdrowszy (czasami i to nie wystarcza) możemy wspomóc 

swoje zdrowie przy pomocy VILCACORA STAR, bo ... 

     … odporność lubi rośliny. 

VILCACORA STAR naturalny suplement diety to twój sprzymierzeniec w walce z grypą, 

przeziębieniem i anginą w okresie zmian pór roku. To roślinny immunomodulator pobudzający do 

pracy białe ciałka krwi, kluczowy element układu odpornościowego.  

 wzrasta ilość i aktywność leukocytów, które 

atakują bakterie, wirusy i komórki 

nowotworowe;  

 zalecany w rozpoczynającej się infekcji różnego 

typu lub w sytuacji zwiększonego ryzyka 

epidemiologicznego (występowanie infekcji dróg 

oddechowych w otoczeniu); 

 skraca czas trwania infekcji, ogranicza szerzenie 

zakażeń i procesu zapalnego; 

 przyspiesza proces rekonwalescencji, gojenia 

ran i powrotu do zdrowia; 

 zwiększa odporność na stres; 

 zalecany w profilaktyce zakażeń układu 

moczowego; 

 wspomaga terapię leczenia nowotworów.  
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VIRGIN OLIVE STAR ZIELONE ZŁOTO MORZA ŚRÓDZIEMNEGO 

Jeśli w twojej głowie nadal tkwi powtarzane od lat kłamstwo: „tłuszcze czynią tłustym” – to my 

powiemy ci tylko tyle: PRZESTAŃ W TO WIERZYĆ! 

W Ameryce żyje najwięcej grubasów, którzy przez większą część życia byli na diecie „light”, a teraz walczą z otyłością. 

Włosi natomiast spożywają tłuszcze od samego rana i są szczupli, żyją dłużej i nie chorują na miażdżycę i raka. 

Naukowcy już dawno doszli do wniosku, że unikając tłuszczów możesz zacząć przybierać na wadze, bo bez nich nie 

działają hormony wyszczuplające, przestaje zachodzić przemiana materii, a tłuszcz i tak zbiera się na biodrach (z powodu 

węglowodanów!). Tłuszcze mogą być wrogiem twojej młodości, ale tylko te, które zjadasz w nadmiarze w postaci tortów, 

śmietany, kiełbasy, pieczeni i sosów. Każdy ich gram, którego nie spalą twoje mięśnie, może uczynić cię ociężałym, uśpić 

twój umysł, a w końcu doprowadzić do zawału lub udaru. Ale w przeciwieństwie do zgubnych zwierzęcych tłuszczów 

(wyjątkiem są ryby), tłuszcze roślinne – to czyste źródło młodości. 

Dieta śródziemnomorska 

Tajemnica licznych stulatków we włoskim Campodimele nazywa się… oliwa. Nie znają tam zawałów serca, chorób 

reumatycznych i nowotworów, ponieważ w tej wiosce „wiecznej młodości”, każdy dzień rozpoczyna się od wypicia 

szklaneczki oliwy. Dzięki tej prostej kuracji mieszkańcy wioski zyskują przeciętnie 20-30 lat życia. 

Oliwa z oliwek jest zdrowym jadalnym tłuszczem szczególnie, gdy jest pozyskiwana z najlepszych gatunków 

zielonych (niedojrzałych) oliwek, w procesie mechanicznego tłoczenia w niskich temperaturach. Oliwa z oliwek jest 

tłuszczem nienasyconym, lecz w porównaniu do innych olejów roślinnych jest dziesięciokrotnie odporniejsza na utlenianie 

i działanie wysokich temperatur. 

Jest idealnym tłuszczem do smażenia, gotowania i pieczenia, a także smacznym dodatkiem do potraw przyrządzanych 

na zimno. Kuchnia śródziemnomorska (grecka, włoska, hiszpańska) wprost kapie od oliwy i… zdrowia. 

VIRGIN OLIVE STAR zawiera wiele cennych składników odżywczych: minerałów (fosfor, potas, żelazo), witamin (z 

gr. B, prowitamina A, wit. C, E) oraz kwasów tłuszczowych o pojedynczych wiązaniach n-9 (szczególnie dużo zawiera 

kwasu oleinowego).  

Ich obecność w diecie wywołuje prozdrowotne działanie:  

 stabilizuje płynność błon komórkowych 

 ułatwia opróżnianie pęcherza moczowego 

 chroni błony śluzowe żołądka i jelit (w trakcie 

zażywania leków przeciwzapalnych) 

 hamuje powstawanie substancji prozapalnych 

(prostaglandyn) 

 w chorobach reumatycznych 

 wspomaga kinetykę pęcherzyka żółciowego (kamica 

żółciowa) 

 może zapobiegać astmie 

 łagodzi zapalenia błony śluzowej nosa w alergiach. 

 Oliwa z oliwek zawiera również mnóstwo antyoksydantów – mieszaninę roślinnych polifenoli, których zdolność do 

wychwytywania wolnych rodników określana skalą ORAC wynosi aż 25.000 (taką umiejętność posiada jedynie 

FUCOIDAN STAR). 

Dzięki polifenolom oliwa zapobiega procesom jełczenia tłuszczów w komórce oraz jej mutacjom (starzenie, rozpad, 

proces nowotworowy). 

Może, więc skutecznie zapobiegać: 

 rozwojowi arteriosklerozy (miażdżycy naczyń) 

 chorobom serca i naczyń 

 stłuszczeniu wątroby 

 chorobom nowotworowym 

 regulować poziom cholesterolu i jego frakcji. 

VIRGIN OLIVE STAR – w jednej kapsułce formuły znajduje się taka ilość oliwy, jaką codziennie wypijają Włosi (1 

szklaneczka), ale bez zbędnych kalorii i bez straty czasu na gotowanie za to na pewno dla zdrowia. 
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VITA STAR PREPARAT WZMACNIAJĄCY ODPORNOŚĆ ORGANIZMU 

W medycynie niekonwencjonalnej od dawna wykorzystuje się surowce roślinne, by nauczyć aktywności osłabiony 

system odporności. Roślinne immunostymulatory stosuje się we wszystkich stanach chorobowych charakteryzujących się 

czasową lub przewlekłą niewydolnością immunologiczną. Najczęściej są to: profilaktyka i terapia nawracających zakażeń 

dokonywanych przez drobnoustroje i pasożyty, choroby z autoagresji, a także pomocniczo w terapiach leczących 

nowotwory. 

Co to jest system odporności i jak wiele zdrowia mu zawdzięczamy? 

Ludzki immunosystem (układ odporności) to zdumiewająco precyzyjny mechanizm, który realizuje wytrwale przez 

całe nasze życie jeden cel - utrzymuje nas przy życiu. Dzięki niemu możemy zaistnieć  

w środowisku, gdzie żywe organizmy bezustannie toczą walkę o przetrwanie. W każdej sekundzie ktoś zwycięża i ktoś 

przegrywa. Niektóre choroby mają podłoże immunologiczne, najbardziej znaną jest AIDS, zaś najbardziej 

rozpowszechnionymi chorobami tego typu są alergie. Reumatyzm, zapalenie płuc, grypa, odra, rak - to również choroby o 

tym samym podłożu. Osłabiony, źle funkcjonujący system odporności jest odpowiedzialny za to, że cierpimy na bóle 

głowy, migreny, jesteśmy ciągle zmęczeni i szybciej się starzejemy. 

System immunologiczny nie jest odrębnym organem, lecz złożonym mechanizmem obronnym ustroju,  

w którym mają swoje ważne funkcje nasz mózg, nerwy, skóra, jelita, krew i limfa oraz komórki. Przy udziale wielu tkanek 

i narządów, wyspecjalizowanych komórek oraz substancji chemicznych, nasz układ odporności realizuje bardzo wymyślną 

strategię samoobrony. Jest przy tym bardzo inteligentny, posiada zdolność uczenia się, zapamiętywania oraz szybkiego 

reagowania na bodźce środowiska i ich oceny z punktu widzenia interesów ustroju.  

W życiu płodowym nasz system bezpieczeństwa uczy się zasad tolerancji samego siebie, każdej komórki, tkanki i 

białka, by ich nie pomylić z obcymi antygenami. Jednakże na skutek źle zbilansowanej diety, stresów i leków osłabiony 

układ odporności popełnia coraz więcej błędów, przestaje radzić sobie z utrzymaniem równowagi zdrowia.  

Pojawiają się problemy przewlekających infekcji, chronicznego zmęczenia i nowotworów - przyczyną tych schorzeń 

jest mała ilość komórek immunokompetentnych gotowych do powstrzymania inwazji drobnoustrojów, kumulacji toksyn 

lub rozpoznania zmienionych komórek. Innym razem nasz układ obronny może toczyć samobójczą walkę z własnymi 

tkankami, prowadząc do ich zniszczenia oraz rozwoju chorób z autoagresji: cukrzycy, stwardnienia rozsianego, czy 

reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Układ odporności eliminując antygeny, uderza po raz pierwszy wykorzystując nieswoistą odporność komórkową. 

Polega ona na bezpośrednim atakowaniu bakterii, wirusów, toksyn oraz komórek nowotworowych przez biliony 

wyspecjalizowanych komórek układu białokrwinkowego. 

VITA STAR wzmocni twoją odporność 

To nowy opracowany przez firmę STARLIFE preparat, który nasz organizm może wykorzystać jako doskonałe 

narzędzie do zainicjowania szybkiej odpowiedzi immunologicznej w przypadku wszelkich zagrożeń. Opracowany zestaw 

składników wzmacnia i utrzymuje wyższą sprawność układu odporności, zwiększając ilościowo, jakościowo i czynnościowo 

populację komórek obronnych. Poszczególne składniki preparatu odbudowują osłabione mechanizmy komunikacji 

immunologicznej.  

Mając taką broń można pokonać różne problemy związane z niedoborem odporności, a także przeciwstawić się 

chorobom nowotworowych, gdyż obszar działania preparatu VITA STAR sięga czynników przyczynowych. 

Poznaj moc składników preparatu VITA STAR. 
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Betaglukan (betaglikan) pozyskiwany jest z grzybów Shiitake, Maitake.  

Glikany (wielocukry) wykazują szczególne zdolności biologicznej modyfikacji odpowiedzi, odpornościowej, aktywując 

do działania naturalne zabójcze komórki NK, stymulują produkcję chemicznych substancji - informatorów układu 

opdorności, takich jak: cytokiny, interleukiny, interferony i czynnik martwicy nowotworów. Szczególne znaczenie wykazuje 

betaglukan w stosunku do komórek makrofagowych, gdyż one właśnie odgrywają zasadniczą rolę w inicjowaniu i 

utrzymaniu odpowiedzi immunologicznej. Wraz z uaktywnieniem się makrofagów rozpoczyna się reakcja łańcuchowa, 

która mobilizuje i wzmacnia cały system odpornościowy.  

Makrofagi patrolują, czyszczą i atakują intruzów, usuwają ich szczątki, a także posyłają po pomoc innych komórek. 

Znajdują się praktycznie we wszystkich tkankach organizmu, a długość ich życia wynosi kilka miesięcy. Są najstarszymi 

i najbardziej kompetentnymi immunologicznie rodzajami komórek, które:  

 uczestniczą w codziennej detoksykacji ustroju 

 utrzymują stałość flory jelit 

 chronią organizm przed infekcjami drobnoustrojów 

 usuwają stare, martwe i nieprawidłowe komórki 

Makrofagi, to prawdziwa potęga, która rozpoznaje i zabija komórki nowotworowe zapobiegając ich namnażaniu. 

Preparat VITA STAR dodatkowo zwiększa możliwości makrofagów w tym zakresie. 

Grzyby Reishi (Ganoderma lucidum - lakownica lśniąca). 

Nazywano je w Chinach lekarstwem królów, prawdziwym eliksirem życia i zalecano osobom cierpiącym na schorzenia 

serca i układu krążenia, wykorzystując ich wysoką skuteczność działania przeciwzakrzepowego, obniżającego ciśnienie i 

przeciwmiażdżycowego. Stosowano je także jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny w schorzeniach stawów.  

Ostatnie badania potwierdziły, że zawarte w nich składniki polisacharydy typu beta (1- 6) i (1-3) glukany zwiększają 

aktywność fagocytujących makrofagów, komórek T limfocytów, które hamują infekcje wirusowe, a także zapobiegają 

powstawaniu guzów nowotworowych. 

Likopen. Należy do dużej rodziny roślinnych barwników nazywanych karotenoidami. Stąd bliskie pokrewieństwo ze 

znanym betakarotenem. Korotenoidy naprawiają szkody w komórce spowodowane przez wolne rodniki, a 

najaktywniejszym wśród nich związkiem jest likopen. W budowie jego łańcucha występuje 13 wolnych wiązań, nadając 

mu cechy aktywnego antyoksydanta. Likopen rozpuszcza się w tłuszczach i nie jest prekursorem witaminy A (nie zamienia 

się w witaminę A).  

Jego działanie polega na blokowaniu komunikacji między komórkami nowotworowymi opóźniając wzrost  

i ruchy komórek raka piersi, płuc, macicy, prostaty, a także raka żołądka i jelita grubego. Sprzyja natomiast różnicowaniu 

się komórek, czyli procesowi, w którym komórki ustroju nabywają określonej specjalności i np. stają się komórkami 

wątroby czy mięśni. Jako przeciwutleniacz hamuje zmiany oksydacyjne cholesterolu LDL, ogranicza rozwój miażdżycy, 

zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału. 

Astaksantyna należy także do grupy karotenoidów. Jest silnym antyoksydantem, 500 razy aktywniejszym od 

witaminy E i 10-krotnie aktywniejszym od betakarotenu. W znaczący sposób zmniejsza liczbę wolnych rodników, chroniąc 

serce i mózg przed zmianami miażdżycowymi w naczyniach krwionośnych. Astaksantyna wspomagając proces oddychania 

komórkowego zwiększa wydolność mięśni i ich zdolność do regeneracji. Jest wykorzystywana do leczenia bólów stawów 

związanych ze schorzeniami artretycznymi i reumatycznymi. Jej antyoksydacyjne właściwości wykorzystywane są jako 

środek antyrakowy. 

Swoją złożonością i zdolnością do samoobrony układ odporności zaskakuje naukowców i uczy ich pokory wobec 

natury. Powoli odsłania przed nimi swoje tajemnice umożliwiając włączanie nowych metod leczenia  

w przypadku swojej słabości. Jedną z nich może być roślinna immunoterapia z wykorzystaniem naszego nowego 

preparatu VITA STAR.  
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VITAMIN B12 STAR 

Istnieje grupa pokrewnych związków chemicznych łączonych razem w zespół witamin B. Zazwyczaj 

wchodzą w skład suplementów diety jako witamina B - complex, która zawiera większość, a czasem wszystkie 

substancje chemiczne. W określonych sytuacjach istnieje potrzeba podawania tylko jednej z nich. 

Jak to witamina? 

Jest jedną z siostrzanych witamin B. Nie jest wytwarzana ani przez rośliny, ani przez zwierzęta, lecz przez 

bakterie, drożdże i inne jednokomórkowe organizmy. Nasz organizm potrafi przechowywać jej zapas przez 

długi okres czasu i ukrywać niedobory przez lata. W konsekwencji jej niedobór prowadzi do poważnych 

zaburzeń związanych z funkcją układów: krwiotwórczego, nerwowego i pokarmowego. Oczywiście mowa o 

witaminie B12. 

Naturalna i syntetyczna 

Jedynymi źródłami witaminy B12 są produkty pochodzenia zwierzęcego i w mniejszym stopniu 

sfermentowane produkty typu miso. Produkty pochodzenia roślinnego są pozbawione zupełnie albo prawie 

zupełnie witaminy B12, ponieważ nie jest ona naturalnym składnikiem żadnej rośliny. 

Aktywna forma tej witaminy to kobalamina (grupa związków zawierająca kobalt). Cyjanokobalamina zaś 

jest najtrwalszą, syntetyczną formą witaminy B12 stosowaną w terapii (łatwo ulega w organizmie 

przekształceniu w formy biologicznie aktywne). Cyjanokobalamina powstaje zatem w laboratorium. Do 

kobalaminy produkowanej przez bakterie (aby zwiększyć stabilność tego związku) dodaje się cyjaninę,. 

Aktywacja cyjanokobalaminy polega na „odczepieniu” cyjaniny przez enzymy i jej absorpcji w procesie prostej 

dyfuzji. 

Niedobory witaminy B12 

W grupie ludzi narażonych na niedobory witaminy B12 znajdują się osoby, które nie spożywają mięsa jak 

również te, które mięso jedzą, ale nie przyswajają witaminy B12 z powodu niedostatecznego wydzielania 

czynnika wewnętrznego. Czynnik wewnętrzny to substancja zawarta w sokach trawiennych, która łączy się z 

Wit. B12 w jelicie cienkim i umożliwia jej wchłanianie. W obu przypadkach pierwszym objawem klinicznym jest 

niedokrwistość (złośliwa i megaloblastyczna) oraz towarzyszące jej uczucie przemęczenia i kłopoty z 

koncentracją. Ze strony układu nerwowego brak witaminy B12 prowadzi do osłabienia mięśni oraz drętwienia 

rąk i nóg, trudności w utrzymaniu równowagi, zaburzonej orientacji, depresji, otępienia zaburzeń widzenia, 

zawrotów głowy, osłabienia pamięci. 

VITAMIN B12 STAR jest niezbędna do tworzenia elementów krwi, powłok nerwów oraz syntezy białek 

Bierze udział w metabolizmie tłuszczu i węglowodanów. Jest odpowiedzialna za tworzenie i utrzymanie przy 

życiu wszystkich nowych komórek. 

VITAMIN B12 STAR można zalecić: 

 weganom i wegetarianom 

 w niedokrwistości 

 osobom nadużywającym alkoholu lub 

narkotyków 

 osobom żyjącym w ciągłym stresie 

 pacjentom po przebytych niedawno operacjach 

 osobom z upośledzonym wchłanianiem 

jelitowym 

 chorym, którzy ulegli poważnym poparzeniom 

lub zranieniom 

 w chorobie Alzheimera, cukrzycy 
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WITAMINA C – KRÓLOWA ZIMOWEGO SEZONU 

Największym entuzjastą i propagatorem zażywania witaminy C był Linus Pauling. Uważał, że witamina C to 

skuteczny środek przeciw wielu chorobom od zwykłego przeziębienia po choroby nowotworowe. 

W okresie zimowo-wiosennym rośnie popyt na witaminę C. Lekarze zalecają dawkę 1000mg, by ustrzec się 

przed przeziębieniem i grypą. Wiele osób sięga po witaminę C odczuwając bóle reumatyczne lub tzw. łamanie w 

kościach, a nawet przy zwykłym zmęczeniu. Jedno jest pewne! Więcej witaminy C niż przeciętnie zawiera sezonowe 

jedzenie potrzebują: palacze, ludzie pijący za wiele, diabetycy i osoby zażywające regularnie aspirynę, „mięsożercy” 

i wszyscy, którzy piją wodę ze skorodowanych rur. Potrzebują ją przede wszystkim mieszkańcy terenów skażonych 

ekologicznie. Witamina C chroni przed kadmem z rur wodociągowych i przed zatruciem gazami i pyłami 

uprzemysłowionych miast. 

Poziom witaminy C w organizmie jest zmienny, silne emocje mogą znacznie go obniżyć, podobnie jak atak 

serca. W odróżnieniu od zwierząt, człowiek nie potrafi jej sam wytwarzać ani gromadzić zapasów. Dlatego w 

sytuacjach, gdy wzrasta zapotrzebowanie na witaminę C, jak np.: podczas dużego wysiłku, uprawiania sportu lub 

choroby musimy ją po prostu dodatkowo zjadać w postaci suplementu. 

Naturalna czy syntetyczna? 

Witamina C znajduje się w warzywach i owocach, ale proces ich przetwarzania powoduje duże jej straty. 

Witamina C jest wrażliwa na światło, temperaturę i wilgoć w skutek, czego ulega rozkładowi. Obecnie produkuje się 

witaminę C do celów leczniczych z owoców dzikiej róży, które uznano za najlepiej przyswajalne jej źródło. 

W naturalnej witaminie C kwas askorbinowy występuje razem z substancjami towarzyszącymi (bioflawonoidy) o 

silnych właściwościach antyoksydacyjnych. W związku z czym jej działanie jest trwalsze i skuteczniejsze niż 

działanie prostego i syntetycznego kwasu askorbinowego, który tanio możesz kupić w aptece. Bioflawonoidy choć 

nie są witaminą, często nazywa się witaminą P. Jest to grupa substancji czynnych, które razem z kwasem 

askorbinowym wpływają pozytywnie na pracę serca, stan naczyń krwionośnych, działają przeciwzapalnie i 

przeciwalergicznie. Dzięki naturalnej witaminie C z owoców dzikiej róży, możemy skutecznie zwalczać wirusy, 

zapobiegać chorobom układu krążenia, zwyrodnieniom i chorobom reumatycznym, cukrzycy, a także nowotworom. 

Witamina C wskaźnikiem naszej urody 

Niedostateczna ilość witaminy C wywołuje szereg oznak starzenia: zmarszczki, pochyłe plecy, kwiaty starości 

(plamy na skórze) i łatwość powstawania zasinień. Witamina C potrzebuje kolagenu, by dojrzewać i jest to jeden z 

najważniejszych dowodów, że zapotrzebowanie w starszym wieku na witaminę C wzrasta. Dzięki witaminie C 

naczynia krwionośne pozostają elastyczne i wolne od cholesterolu, stawy nie sztywnieją, a skóra nie wiotczeje. 

Zażywaj, więc witaminę C: 

 gdy prowadzisz aktywny tryb życia, uprawiasz 

sport; 

 w przeziębieniu i chorobach zakaźnych; 

 w cukrzycy; 

 w nadczynnościach tarczycy; 

 wrzodach układu pokarmowego; 

 przed i po zawale, w nadciśnieniu i miażdżycy; 

 w chorobach reumatycznych; 

 gdy palisz papierosy i pijesz alkohol; 

 w okresie intensywnego wzrostu; 

 w alergiach; 

 w sytuacjach stresowych; 

 by chronić swój organizm przed skutkami skażenia 

środowiska; 

 by opóźnić proces starzenie. 
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VITAMIN E STAR 

Jeśli do tej pory nie przyjmowałeś żadnych witamin to zacznij to robić. Teraz bierz przynajmniej witaminę E.  

Witamina E to silny antyoksydant, który dobrze rozpuszcza się w tłuszczach, korzystnie wpływając na prace mózgu, system 

odporności i stan naczyń tętniczych. To nowoczesny „system przeciwpożarowy”. Skutecznie wykrywa i gasi „pożary” 

wywoływane przez wolne rodniki (niszczenie cząsteczki tłuszczu w organizmie, co przyspiesza starzenie się). Z chemicznego 

punktu widzenia witamina E, to przynajmniej 8 związków zwanych tokoferolami. Najbardziej aktywna, biologiczna forma tej 

witaminy to d-alfa tokoferol. W odróżnieniu od witaminy E syntetycznej (oznaczonej jako dl-alfa tokoferol), naturalna witamina 

jest dwukrotnie skuteczniejsza. Czytaj, więc uważnie etykiety. 

Co potrafi VITAMIN E STAR? 

witamina E jako antyoksydant - posiada wyjątkową zdolność unieszkodliwiania wolnych rodników. Jedna jej molekuła może 

zabezpieczyć 200 nienasyconych cząsteczek kwasu tłuszczowego przed utlenieniem i zamianą w blaszkę miażdżycową. 

Najskuteczniej działa w obecności witaminy C i koenzymu Q 10.  

witamina E na problemy kardiologiczne - zmniejsza ryzyko wystąpienia dusznicy bolesnej i zawału serca, podana po zawale 

chroni mięsień serca przed dalszym uszkodzeniem. Przyśpiesza rekonwalescencję po operacji naczyń wieńcowych, rozszerza 

naczynia krwionośne i zapobiega powstawaniu skrzepów. Jest pomocna w leczeniu miażdżycy kończyn. 

witamina E wspomaga układ odpornościowy - badania wykazują, że osoby o wysokim poziomie witaminy E rzadziej zapadają na 

choroby infekcyjne i przeziębienia 

witamina E witaminą płodności - niedobór witaminy E może być przyczyna niepłodności, zaniku nabłonków nasieniotwórczych, 

niedokrwistości i zaburzeń miesiączkowania. Wysoki poziom witaminy E łagodzi objawy klimakterium. 

witamina E a starzenie mózgu - witamina E korzystnie wpływa na funkcje układu nerwowego, poprawia przepływ krwi przez 

tkankę mózgową i może spowalniać procesy starzenia mózgu. Zalecana w chorobie Parkinsona   

witamina E, witaminą młodości - to dzięki niej czujemy się bardziej żywotni i mamy więcej chęci do życia, nasza skóra dłużej 

pozostaje młoda. Witamina E działa przeciwzapalnie i przyspiesza gojenie ran. Nie dopuszcza do powstawania przebarwień i 

plam starczych, jako objawów przedwczesnego starzenia się organizmu. 

Tożsamość: określenie „witamina E” jest nazwą zbiorczą dla grupy substancji o zbliżonej strukturze chemicznej, 

składającej się z układu pierścieniowego 6-chromanolu i łańcucha bocznego zawierającego 16 atomów węgla. Znamy 8 

związków o aktywności witaminy E. Są to odmiany alfa-, beta-, gamma- i delta- tokoferole. Najlepszym działaniem odznacza się 

alfa - tokoferol. 

Historia: Witamina E została wykryta w 1922 r. przez H. Evansa i K. Bishopa w czasie badań nad wpływem diety na proces 

rozmnażania zwierząt. Nazwano ją kolejną literą alfabetu, po witaminach A, B, C i D.  

Występowanie:   

 oleje naturalne (arachidowy, sojowy,  rzepakowy, 

kukurydziany) 

 orzechy (laskowe, włoskie, ziemne) 

 awokado 

 brokuły 

 szparagi 

 szpinak 

 produkty zbożowe   

Otrzymywanie: ze źródeł naturalnych lub na drodze syntezy organicznej. 

Uwaga! Witamina E otrzymana na drodze syntezy organicznej wykazuje, w przeciwieństwie do naturalne}, tylko jeden 

rodzaj budowy (konformacji przestrzennej) stąd jej mniejsza skuteczność. 

Funkcje: pomaga organizmowi uzyskiwać selen i witaminę K, chroni błony komórkowe, niszczy lub neutralizuje wolne 

rodniki, opóźnia procesy starzenia, poprawia pracę układu immunologicznego (szczególnie u osób w starszym wieku), chroni 

przed zanieczyszczeniem środowiska, zapobiega niekorzystnym procesom utleniania.  

Działanie profilaktyczne: w schorzeniach nowotworowych, profilaktyce chorób serca, naczyń krwionośnych, chorobie 

Alzheimera, w zakrzepicy, zawałach serca i udarach mózgu, nieprawidłowej produkcji krwinek czerwonych. 



151                          

 

 

Działania korzystne:  

 leczenie objawów menopauzy 

 poprawa wydolności seksualnej 

 zmniejszenie objawów zwyrodnienia włóknisto-

torbielowatego piersi 

 zwiększenie energii i siły mięśni 

 zwiększenie sprawności i wydolności fizycznej 

sportowców 

 przyśpieszenie procesu gojenia się tkanek 

 zmniejszanie wielkości blizn 

 leczenie zmian skórnych (toczeń, trądzik) 

 zapobiega zwyrodnieniu plamki ocznej i zaćmie 

 zapobiega występowaniu poronień 

 leczy bezpłodność 

 zmniejsza oddziaływanie toksyczne dymu 

papierosowego na płuca 

 w leczeniu dystrofii mięśni szkieletowych, uszkodzeniu 

mięśnia sercowego 

Postacie farmaceutyczne: Kapsułki, ampułki i krople. Jako sole tokoferoli, najczęściej octan lub bursztynian. Ta ostatnia 

postać jest lepiej biodostępna, nie drażni błony śluzowej żołądka. 

Polecane dawki: W zasadzie nie ustalono dawek dla tej witaminy, ale polecane dobowe zapotrzebowanie (RDA) wynosi: 

Dzieci 0 - 12 miesięcy -   3 - 4 mg 

Dzieci 1 - 7 lat  -   5 - 7 mg 

Dzieci 11 - 18 lat  -   8 mg 

 

Mężczyźni    - 10 mg 

Kobiety    -   8 mg 

Kobiety w ciąży     - 10 mg 

Kobiety karmiące   - 11 mg 

Przeciwwskazania: Alergia na witaminę E, anemia z niedoboru żelaza. 

Objawy niedoboru witaminy E:  

U dzieci - rozdrażnienie, nadmierna pobudliwość, obrzęki, anemia hemolityczna 

U dorosłych - apatia, obniżenie witalności, problemy z koncentracją, zaburzenia nerwowe, obniżona siła mięśniowa, obniżona 

aktywność ruchowa, zaburzenia trawienia. 

Przedawkowanie witaminy E: Nie stwierdzono działań niepożądanych dużych dawek witaminy E (nawet do 2g dziennie). 

Dawki wyższe usuwają zapasy witaminy A z organizmu, mogą spowodować nudności, bóle głowy, krwawienia, upośledzenie 

aktywności seksualnej, obniżenie odporności, może zwiększyć ryzyko powstawania zakrzepów krwi, zmianę metabolizmu 

tarczycy. 

Interakcje z lekami: 

Cholestgramina, kolestypol, parafina, leki analizujące zmniejszają wchłanianie witaminy E; 

Preparaty żelaza zmniejszają skuteczność działania witaminy E; 

Witamina A zwiększa wchłanianie i gromadzenie witaminy E; 

Osoby wymagające podawania witaminy E: 

 nadużywające alkoholu i narkotyków 

 osoby powyżej 55 roku życia 

 osoby z nadczynnością tarczycy 

 pacjenci po częściowym usunięciu jelit 

 pacjenci z chorobami wątroby, woreczka żółciowego i 

trzustki 

 osoby zagrożone zawałem mięśnia sercowego 

 pacjenci z przewlekłymi, wyniszczającymi chorobami 

 chorzy na zwłóknienie torbielowate 

 osoby pozostające długo pod wpływem stresu 

 palacze tytoniu 

 chorzy po ciężkich urazach i oparzeniach.  

Witamina E a karnozyna: Karnozyna jest dipeptydem wzmacniającym funkcje mięśni i zmniejszającym ból po 

intensywnych ćwiczeniach. Równoczesne podawanie witaminy E z karnozyną chroni kod DNA przed zniszczeniem, poprawia 

odporność organizmu, sen i aktywność seksualną. Witamina E chroni błony komórek mięśniowych poprzez ochronę ich lipidów 

przed utlenieniem, chroni erytrocyty transportujące tlen do serca, mięśni i innych organów. Czuwa, aby komórki mięśniowe 

zużywały jak najmniej tlenu, co zwiększa i siłę i wytrzymałość. Ma to specjalne znaczenie dla sportowców, którzy oddychając 

intensywnie i głęboko dostarczają płucom duże ilości tlenu. Tlen ten może okazać się niebezpieczny poprzez spowodowanie 

aktywnych procesów utleniania i zwiększenie ilości wolnych rodników uszkadzających struktury komórkowe. Podawanie 

witaminy E zapobiega tym procesom. Witamina E poprzez hamowanie wytwarzania substancji biorących udział w odczynach 

zapalnych zmniejsza te odczyny bądź nawet im zapobiega. 
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VITAMIN K STAR 

Witamina K rozpuszczalna w tłuszczach - to właściwie kilka związków o podobnej budowie i 

właściwościach. Witamina K1 pochodzi z pożywienia. W zielonych warzywach jest jej mniej więcej tyle co 

chlorofilu w roślinach. Poza tym mamy jej sporo w rybach, mięsie, nabiale oraz niektórych tłuszczach. 

Witamina K2 jest produkowana przez bakterie jelitowe, można ją znaleźć również w produktach 

fermentowanych tj. serach, jogurtach, kiszonej kapuście i przefermentowanych przez bakterie nasionach soi 

(japońska przyprawa Natto). Witaminę K3 można wyprodukować sztucznie, na drodze syntezy chemicznej. Co 

łączy te trzy formy witamin?  Fakt, że człowiek nie jest zdolny do syntezy żadnej z nich i musi otrzymywać je z 

pokarmem lub w postaci suplementów diety. 

Niedobór  

Z niedoborem witaminy K spotykamy się stosunkowo rzadko, ponieważ w warunkach pełnego zdrowia 

organizm jest w stanie wytworzyć witaminę K z pomocą mikroorganizmów zasiedlających przewód 

pokarmowy. Jednakże istnieje kilka sytuacji, kiedy niedobór witaminy K jest możliwy:   

kiedy w diecie brakuje zielonych liściastych warzyw (dominuje cukier i produkty konserwowane) 

po kuracji antybiotykami (osłabienia rozwoju bakterii układu pokarmowego). 

gdy wchłanianie wit K ogranicza przyjmowanie niektórych  leków np.: heparyny czy salicylanów. 

w przypadku poważnego poparzenia, zranienia, krwotoku 

w  uszkodzeniu  wątroby lub upośledzonym trawieniu tłuszczy 

Skutki niedoboru to: słaba krzepliwość krwi, łatwość powstawania krwotoków wewnętrznych i 

zewnętrznych (z nosa), problemy z gojeniem się ran, trudności w mineralizacji kości, zwiększone ryzyko 

rozwoju nowotworów, celiakia, zapalenie jelita, biegunki, większe ryzyko miażdżycy. 

ROLA WITAMINY K W ORGANIZMIE: 

Krzepnięcie krwi 

Podstawową funkcją witaminy K w ustroju jest regulowanie krzepliwości krwi. Witamina ta odgrywa ważna 

rolę w produkcji protrombiny – białka niezbędnego dla krzepnięcia krwi. Prawidłowy poziom Wit K zatrzymuje  

krwawienia w przypadku zranienia i przerwaniu ciągłości naczynia, uczestniczy w powstawaniu skrzepu, który 

zatyka uszkodzone miejsce i tamuje wypływ krwi, zmniejsza obfite krwawienia miesiączkowe. 

Na osteoporozę i miażdżycę 

Naukowcy uważają, ze niektóre białka transportujące wapń, obecne w kościach (osteokalcyna) lub 

naczyniach krwionośnych (MGP) są zależne od witaminy K. Nowe odkrycia pozwoliły wyjaśnić zaskakujące 

zjawisko nazywane paradoksem wapnia. Wapń osadza się w naczyniach krwionośnych powodując ich 

wapnienie, a jednocześnie w kościach występuje jego niedobór prowadzący do osteoporozy. Suplementacja 

naturalną witaminą K korzystnie wpływa na mineralizację kości i ich gęstość oraz zmniejsza ryzyko choroby 

niedokrwiennej. 

Nowotwory 

Najnowsze badania sugerują, że witamina K może hamować rozwój niektórych odmian nowotworów m.in. raka 

piersi, jajników, okrężnicy, żołądka, wątroby, nerek. 
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WATER PILL STAR 

Szanowny konsumencie, 

Z oferty naszych produktów wybrałeś WATER PILL STAR? Dla nas - to informacja, że poszukujesz bezpiecznej 

pomocy w rozwiązaniu trapiących Cię problemów urologicznych. Zakażenia układu moczowego zdarzają się 

wszystkim ludziom. Infekcja, która atakuje tylko pęcherz moczowy jest dość łagodną formą choroby, którą możemy 

zwalczyć własnymi silami korzystając z naturalnych roślinnych surowców. Gratulujemy doskonałego wyboru!  

Ten oryginalny kompleks naturalnych substancji migiem upora się z przyczyną twoich dolegliwości. 

Co powoduje infekcje dróg moczowych? 

Infekcje dróg moczowych to częsty problem, który ze względu na uwarunkowania anatomiczne częściej trapi 

kobiety niż mężczyzn. Jeżeli dotyka on panów, to zwykle po piątej dekadzie życia (rozrost prostaty). W 85% 

przypadków zapalenie wywołują bakterie jelitowe typu Escherichia, występujące w okolicy krocza, przedsionka 

pochwy i dolnego odcinka cewki (także u kobiet zdrowych). Zapaleniom sprzyja brak lub niewłaściwa higiena oraz 

upośledzenie mechanizmów obronnych dolnego odcinka układu moczowego. Zmiany zapalne obejmują zwykle 

błonę śluzową cewki i pęcherza moczowego, a objawy zapalenia są bardzo wyraźnie i boleśnie odczuwalne jako: 

silne parcie na pęcherz, pieczenie, kłucie i ból w okolicy podbrzusza. Z powodu parcia, które nie mija po wizycie w 

toalecie, mocz może być wydalany „po kropelce”, może zawierać domieszkę krwi, ropy, mieć zmienioną barwę, 

zapach i przejrzystość. Nieleczone infekcje „lubią” przechodzić w postać przewlekłą i powodować inne komplikacje 

zdrowotne.  

Dlatego, gdy zaobserwujesz sygnały ostrzegawcze: 

 częste lub stałe parcie na pęcherz  

 zmniejszone wydalanie moczu, zmianę jego wyglądu i zapachu 

 pieczenie, swędzenie, ból w pęcherzu lub cewce moczowej 

Natychmiast reaguj! 

WATER PILL STAR jest produktem wskazanym do stosowania w przypadkach: lżejszych stanów zapalnych 

pęcherza (gdy leczenie antybiotykami nie jest uważane za konieczne), jak również jako środek wspomagający 

terapię prowadzoną przez lekarza.  

WATER PILL STAR idealnie nadaje się do stosowania samodzielnego w domu. 

Środki roślinne WATER PILL STAR wywierają działanie : 

 przeciwbakteryjne, dezynfekujące drogi moczowe 

 moczopędne, zwiększają objętość wydalanego moczu, bez wpływu na gospodarkę elektrolitową 

 przeciwzapalne, ochronne na nabłonek dróg moczowych, 

 przeciwskurczowe (zmniejszają napięcie mięsni gładkich przewodów moczowych), przeciwbólowe, uspokajające. 

Wskazania do stosowania: 

 w stanach zapalnych nerek i pęcherza moczowego 

 w obrzękach kończyn i całego ciała 

 w skąpomoczu 

 w stanach zatruć toksynami bakteryjnymi i innymi 

Ostrzeżenia 

 nie podawać dzieciom poniżej 12 roku życia 

 nie stosować u kobiet ciężarnych i karmiących 

 nie podawać osobom z uszkodzonym miąższem nerek 

 można go podawać max 5 razy w roku 

 czas podawania nie może być dłuższy niż 5 tygodni 
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WHEY STAR – HIT BIAŁKOWY! 

Na treningu nie dajesz taryfy ulgowej swojemu ciału. Jesz mnóstwo produktów zawierających białko, bo 

słyszałeś, że od tego rosną mięśnie. Twoje jakoś rosnąć nie chcą, a tylko… bolą. Być może przyczyną ich zmęczenia 

jest przetrenowanie, a może …  niedojadanie!  Aby budować  muskulaturę, mięśnie potrzebują nie tylko białka, ale 

odpowiednich form białka. 

Dzienne zapotrzebowanie na białka można realizować korzystając z wielu źródeł. Chociaż wiele osób nie widzi 

specjalnej różnicy jakie białko spożywa, ciało inaczej potraktuje proteiny z nabiału, inaczej proteiny z mięsa a 

jeszcze inaczej, gdy otrzyma „super paliwo” w postaci białka serwatkowego.  

Jako źródło białek - serwatka (ang. whey) zdobyła najwyższe uznanie wśród bywalców siłowni i klubów 

fitness, w części dlatego, że jest ona doskonałym źródłem protein oraz ich hydrolizatów. 

Nowoczesna technologia przetwarzania protein pochodzących z serwatki do pewnego stopnia wyprzedza naturę, 

umożliwiając produkcję specyficznych, łatwo przyswajalnych form białka. Pozyskuje się je w procesie hydrolizy 

(rozszczepiania długich łańcuchów białek). Powstałe produkty zawierają peptydy oraz podstawowe aminokwasy, 

które mogą być szybko użyte do budowy muskulatury co oszczędza  energię traconą  na trawienie kompletnych 

protein.   

Dlaczego peptydy?. Ludzkie jelito jest przystosowane do wchłaniania przede wszystkim krótkich peptydów.  

To co w serwatce najlepsze 

Pod wieloma względami serwatka jest nadrzędnym źródłem białek. Proteiny zawarte w serwatce oznacza się 

skrótem WPC (w przypadku koncentratu zawierającego od 60% protein) 

Białka serwatki zawierają duże ilości aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach tzw. BCAA. Aminokwasy te są 

unikatowe, ponieważ ulegają przemianie w mięśniach nie wątrobie. Stanowią one ¼ składu aminokwasowego 

białek mięśni i w związku z tym zapotrzebowanie na te aminokwasy w sporcie jest wysokie, bez względu na rodzaj 

dyscypliny sportowej. Gdy zaczyna brakować glikogenu mięśniowego BCAA wykorzystywane są jako źródło energii 

dla pracujących mięśni podczas długotrwałego wysiłku. Odpowiedni poziom aminokwasów stanowi zabezpieczenie 

przeciwko oznakom przetrenowania, utracie masy i siły mięsni oraz zmęczeniu. 

Jako anabolik białko serwatkowe zawiera aminokwas taurynę oraz glutaminę. 

Glutamina. Aminokwas ten wykreowano na jeden ze sztandarowych środków wspomagających wysiłek 

fizyczny. Uznano go za skuteczną odżywkę, który można bezpiecznie stosować w sporcie. Glutamina jest 

cząsteczką, będącą podstawowym ustrojowym magazynem i dystrybutorem nieorganicznego azotu. Przyjmowanie 

glutaminy poprawia bilans azotowy organizmu, co nasila anabolizm białek (wzrasta objętość i uwodnienie komórek 

mięśni). Glutamina stymuluje fizjologiczną syntezę i sekrecję hormonu wzrostu, który hamuje rozpad białek 

ustrojowych, nasila spalanie tkanki tłuszczowej oraz uczestniczy w odnowie biologicznej organizmu. 

Taurynę - doskonale znają sportowcy, zwłaszcza uprawiający sporty ekstremalne. Wchodzi ona w skład 

sportowych odżywek i napojów energetycznych. Podobnie do L-glutaminy, tauryna jest magazynem ustrojowego 

azotu, może więc wpływać na poprawę umięśnienia sylwetki. Wyniki badań klinicznych dowodzą, że tauryna 

znajduje zastosowanie także w profilaktyce i leczeniu wielu problemów zdrowotnych. 

Obronne funkcje serwatki. Serwatka zawiera specjalny typ białek, które pełnią ważną rolę w obronie 

antyoksydacyjnej i immunologicznej (antybakteryjnej) organizmu. 

WHEY STAR to 70% serwatkowy koncentrat protein wzmocniony silą witamin, zalecany w celu: 

 Szybszego przyrostu czystej masy mięśniowej 

 Dynamicznego rozwoju siły 

 Sprawnej regeneracji 

 Wzmocnienia bariery antyoksydacyjnej 

 Wzrostu ogólnej odporności organizmu 



155                          

 

 

WILD YAM – SEKRETY MŁODOŚCI 

WILD YAM jest wieloletnią, trawiastą rośliną w korzeniach, której naukowcy znaleźli roślinne 

fitoestrogeny. 

WILD YAM, nazywamy dzikim jamem, uznano za naturalne źródło hormonu, którego nazwa (grozi 

połamaniem języka) brzmi: dehydroepiandosten. Bezpieczniej będzie używać jego skrótu DHEA. 

Co to jest DHEA i jaka jest jego funkcja? 

DHEA jest hormonem, który produkuje przysadka mózgowa, skóra i nadnercza. Nazywany jest też 

hormonem matrycowym lub hormonem matczynym, bo podobnie jak niedzielny rosół służy gospodyni do 

sporządzenia innych potraw - tak DHEA wykorzystywany jest do produkcji brakujących hormonów. Jego 

poziom w organizmie wiąże się z procesem starzenia, bo ilość DHEA wyraźnie spada z wiekiem, co powoduje 

pogorszenie sprawności fizycznej i umysłowej. Istnieje teoria, że wzrost poziomu DHEA do wartości z 

młodzieńczych lat może powstrzymać upływający czas, a nawet cofnąć niektóre zmiany starcze.  

Dlatego też DHEA zaliczany jest do substancji odmładzających, tzw. eliksirów młodości. Jego poziom w 

organizmie można podnieść przyjmując roślinne prekursory pochodzące np. z dzikiego jamu. 

Jeśli masz 30 lat, zapomnij o WILD YAM, ale jeśli przekroczyłeś 40., odczuwasz spadek kondycji, rośnie ci 

brzuszek, odczuwasz dolegliwości związane z przekwitaniem - z pewnością WILD YAM jest dla ciebie. 

Kluczowym słowem, które pozwala zrozumieć działanie WILD YAM jest słowo: „pobudzam”. 

WILD YAM – to harmonizator z efektem witalizującym i odmładzającym:  

 pobudza czynności mózgu, opóźnia utratę 

pamięci; 

 pobudza mięśnie do zwiększenia beztłuszczowej 

masy ciała; 

 zmniejsza ilość tłuszczu, zapobiega otyłości w 

okresie klimakterium; 

 pobudza wydzielanie hormonów płciowych 

utrzymując równowagę hormonalną (kobiet i 

mężczyzn); 

 podnosi sprawność seksualną mężczyzn; 

 pobudza trzustkę do produkcji insuliny; 

 zapobiega rozwojowi cukrzycy II stopnia; 

 zwiększa poziom energii i usuwa oznaki 

zmęczenia; 

 w okresie klimakterium pobudza tworzenie masy 

kostnej (w osteoporozie); 

 pobudza układ odporności.  

Zalecane dawkowanie: 

1-2 kps. 2 x dziennie podczas posiłku. Kobiety mniej, mężczyźni więcej. 

UWAGA: Zażywanie produktu nie jest wskazane w przypadku raka prostaty i raka piersi. 
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WRINKLE STAR 

Przeciwzmarszczkowe, nawilżające, na dzień i na noc, jednym słowem – kosmetyki – współczesna broń 

przeciw zmarszczkom. Nie cofną wskazówek zegara, ale ich skład i właściwości potrafią zdziałać prawdziwe 

cuda.  

Kanon (zwłaszcza kobiecego) piękna nakazuje by skóra była wiecznie młoda, gładka i elastyczna, jak cera 

nastoletnich modelek, reklamujących kosmetyki dla pań w różnym wieku. Na szczęście większość uważa, że 

prawdziwe piękno nie zależy od młodości skóry, lecz od jej zadbania. Uroda może być atrybutem każdego 

wieku, bo sama młodość nie wystarcza, by poczuć się piękną.  

Wybór dobrego środka do pielęgnacji skóry sprawia, że nie musimy nosić swej metryki jak piętna i godzić 

się, by upływający czas zamienił drobne mimiczne linie w sieć głębokich zmarszczek. Wiele formuł 

współczesnych kremów bazuje na zapożyczonych z medycyny naturalnej doświadczeniach; nadaje im się 

formę naukowo opracowanych kosmetyków. 

WRINKLE STAR – ten lekki olejek, otrzymywany z nasion rzadkich gatunków róż, zaspokoi wymagania 

najbardziej wybrednej cery. Kompozycja biozgodnych ze skórą ciepłych tłuszczów delikatnie pielęgnuje skórę,  

a „witaminowe wojsko” (wit. A, wit. E) czuwa nad prawidłowym wzrostem i regeneracją komórek oraz chroni 

je przed wpływem szkodliwych czynników środowiska. Dobrze odżywiona i „napojona” skóra (kwas 

hialuronowy) zaczyna promieniować młodzieńczym blaskiem. 

WRINKLE STAR możesz zastosować na pierwsze widoczne „kurze łapki”, zmarszczki na czole, wokół ust,  

a także linie uśmiechu, które z czasem mogą dodawać ci lat. Dla młodej cery WRINKLE STAR to doskonały 

podkład pod makijaż – dla cery bardziej dojrzałej świetnie komponuje się z codziennym kremem (polecamy 

GOLD CREAM).  

Stosując regularnie WRINKLE STAR możesz wyglądać młodo i czuć się piękną niezależnie od wieku.  
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YUCCA STAR – EKSTREMALNE OCZYSZCZENIE 

Co drugi obywatel naszego kraju skarży się na zaburzenia trawienia lub doświadcza innych objawów, które pozornie 

nie związane są z pracą układu pokarmowego. Zażywa leki przeciwbólowe, gdy boli np. głowa lub stawy. Pod maściami 

ukrywa pryszcze na skórze, a brzydką woń ciała i oddechu zabija różnymi „deo”. 

Latami może leczyć w ten lub inny sposób swoje dolegliwości u różnych lekarzy specjalistów, a one i tak powracają. 

Chociaż medycyna mądrymi nazwami określa to co nam dolega i leczy każdą przypadłość innymi lekami, przyczyna ich 

wszystkich jest taka sama: toksemia 

Toksemia to zatrucie organizmu związkami, których mechanizmy oczyszczające ustroju nie potrafią skutecznie 

usunąć. Źródłem trucizn najczęściej staje się źle funkcjonujący układ pokarmowy, a szczególnie jego część nazywana 

jelitem grubym. Większość ludzi już w średnim wieku nosi w nim od 1,5 do kilku kilogramów toksycznych złogów. Te 

niestrawione, fermentujące resztki przyklejone do fałdów okrężnicy spowalniają trawienie, wywołują uczucie ciężkości, 

gazy, wzdęcia i zaparcia. 

Długo utrzymujące się zaparcia mogą powodować różne komplikacje zdrowotne np. stany zapalne błony śluzowej 

jelita. Tworzące się w jelitach kamienie kałowe mogą powodować w nich odleżyny, owrzodzenia, choroby odbytnicy i 

odbytu, a w skrajnych przypadkach ich niedrożność i nowotwory. Kiedy jelito ma problem z usunięciem nieczystości, jego 

funkcje przejmują inne narządy: nerki, płuca, skóra. Toksyny z jelitowych resztek przenikają do krwioobiegu i gromadzą 

się w pierwszej kolejności w miejscach mniej ważnych – w tkance tłuszczowej i tkance łącznej. Trafiają do ścięgien, 

torebek stawowych i naczyń krwionośnych stając się „kryształami” (złogami) lub lepkimi klejami (śluzami), ale mogą 

trafiać wszędzie. Toksemię możemy więc nazwać jedyną chorobą, której powinni się wszyscy obawiać, ponieważ nikt z 

nas jej nie uniknie, co nie znaczy, że z jej powodu wszyscy muszą chorować w ten sam sposób. 

Jest na to rada. Stosując regularnie kuracje oczyszczające możemy wspomagać procesy samooczyszczania, a tym 

samym dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. W kuracjach tych istotną rolę odgrywają dieta i aktywność fizyczna, ale 

żadna kuracja nie może się obejść bez pomocy suplementów diety. 

Idealnym pomocnikiem w problemach z ogólnoustrojową toksemią jest YUCCA STAR. 

YUCCA STAR – to sproszkowana łodyga jukki, rośliny nazywanej przez Indian pustynnym „drzewem życia”. W 

medycynie ludowej uznawana jest za środek odtruwający, oczyszczający i wspomagający mechanizmy obronne. 

Szczególnie zalecana jest osobom starszym oraz wszystkim cierpiącym na schorzenia, które powstają na tle wadliwej 

przemiany materii. Medycyna współczesna zalicza do nich: 

 choroby jelita grubego – nieżyt, polipy, chorobę Cromna 

 dolegliwości reumatyczne – zapalenia stawów, zwyrodnienia stawów, dnę moczanową 

 cukrzycę i choroby układu krążenia 

 alergię, łuszczycę i choroby skóry 

YUCCA STAR w kuracji trwającej kilka tygodni (starego domu nie da się posprzątać w kilka dni): 

 wzmacnia i reguluje procesy wydalania 

 poprawia procesy trawienia, pracę wątroby i nerek 

 oczyszcza i odtruwa organizm z toksyn, złogów i śluzów 

 reguluje poziom cholesterolu i cukru 

 likwiduje skutki przewlekłego stresu 

 wspomaga odżywianie organizmu – wchłanianie substancji odżywczych przy czym sama jest ich źródłem 

 poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci 

 poprawia samopoczucie, koncentrację i sen 

 skutecznie wspomaga terapie leczenia zapalenia stawów, zalecana w profilaktyce przeciwnowotworowej schorzeń 

jelita grubego 

Włączając YUCCA STAR do kuracji oczyszczających należy pamiętać o bezwzględnej konieczności przyjmowania 

dużej ilości płynów (ok. 2-3 l.) 
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ZINC STAR – WSZECHSTRONNY PIERWIASTEK W PRZEMIANIE MATERII 

Już 5000 lat temu Egipcjanie używali maści z cynkiem, by przyspieszyć gojenie ran, ale dopiero 50 lat temu 

uznano cynk za pierwiastek niezbędny dla zdrowia człowieka, określając ile potrzebuje go każdy z nas w 

codziennej diecie (10-30 mg). 

Cynk musi być regularnie dostarczany do organizmu (z dietą i suplementami), gdyż szybko dochodzi do 

jego niedoborów. Niedoczynność tarczycy, choroby wątroby, cukrzyca, alkohol, środki antykoncepcyjne, złe 

przyswajanie cynku (50. rok życia) oraz mała jego ilość w glebie, wodzie i pożywieniu, już po tygodniu mogą 

spowolnić rozwój mięśni i osłabić funkcje układu odpornościowego.  

Nasz organizm nie zawiera go więcej niż pół łyżeczki do herbaty, który koncentruje się przede wszystkim w 

męskich jądrach i gruczole prostaty, komórkach mięśni, wątroby, nerek. Sporo cynku jest też w skórze. I to 

właśnie dało początek twierdzeniu, że ten pierwiastek odgrywa ważną rolę w leczeniu ran (skóry i błon 

śluzowych), a także zapoczątkowało badania nad jego metabolizmem w organizmie. 

Cynk odgrywa ważną rolę w utrzymaniu ładnych włosów i paznokci. Jest potrzebny do prawidłowego 

wzrostu organów płciowych, do budowy kości i zachowaniu ich w zdrowiu, do przemiany białek i 

węglowodanów. Nie da się bez niego wyleczyć arteriosklerozy i zapobiegać rozwojowi cukrzycy.  

Cynk działa w organizmie jak policjant kierujący ruchem, nadzoruje pracę systemów 

enzymatycznych, wpływając na wiele procesów przemiany materii:  

 cynk jest niezbędny w syntezie białek i wytwarzaniu kwasów nukleinowych dna i rna (w genach i 

chromosomach) kierują działaniem dna; 

 pobudza układ odporności, pozwalając mu skutecznie zwalczać zakażenia bakteryjne i wirusowe; 

 jako silny antyoksydant chroni przed skutkami skażenia środowiska i stanowi ochronę przeciw chorobą 

nowotworowym; 

 niezbędny do prawidłowego wzrostu i regeneracji komórek, gojenia ran, owrzodzeń, łuszczycy i poparzeń; 

 poprawia wygląd skóry w trądziku; 

 wspomaga procesy wzrostowe włosów i paznokci (białe plamki); 

 stymuluje funkcje hormonów wzrostu, tarczycy, insuliny i hormonów płciowych; 

 może być stosowany do leczenia niedoczynności tarczycy, cukrzycy (chroni przed powikłaniami cukrzycy); 

 reguluje płodność i zdolności rozrodcze; 

 pomaga w zaburzeniach potencji i chorobach prostaty; 

 reguluje zaburzenia cyklu miesiączkowego u kobiet; 

 utrzymuje prawidłowy poziom witaminy e w organizmie; 

 chroni wątrobę przed uszkodzeniem (alkohol); 

 pomaga w osteoporozie. 

Jako dodatek żywieniowy polecana jest dawka dzienna 15mg dla dorosłych, 10mg dla dzieci; do 50 mg dla 

sportowców. 

Zaleca się stosowanie ZINC STAR razem z BETA-CAROTENE STAR. 
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