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Akné
je jedním z nejznámìjších a nejhojnìji se vyskytujících
zánìtlivých onemocnìní kùže.
Tato kožní porucha v rùzné míře postihuje až 80 %
populace ve vìku od 12 do 24 let. Je obvyklejší u
mužské populace, neboť mužské pohlavní hormony
(androgeny) stimulují tvorbu keratinu a kožního mazu,
jež vedou k ucpávání pórù. V období puberty se
produkce androgenù zvyšuje u obou pohlaví a k akné
se stávají náchylnìjší i dívky.
Jednou z funkcí kùže je odvádìt z tìla toxické látky
prostřednictvím potu. Pokud ledviny a játra nestaèí
odvádìt z tìla toxiny, přichází na řadu kùže. Toxiny
prostupující pokožkou jsou velmi agresivní a narušují
její zdravou soudržnost a odolnost. Pokožka nemùže
odvádìt další toxické látky, póry se ucpávají, kùže
nemùže dýchat, množí se mikroby a dojde ke vzniku
zánìtu - akné.

A

Jednoduché řešení
s produkty STARLIFE
FIBER STAR | #1400

Zbavuje toxických látek a regeneruje tlusté
střevo, posiluje imunitní systém a harmonizuje
organismus.

EMPEROR STAR | #1240

Harmonizuje, regener je a posiluje organismus (zejména játra a ledviny). Podporuje
imunitní systém a hojivé procesy, zlepšuje elastičnost kùže.

ENZYME STAR | #1044

Posilují imunitní systém, obnovují střevní mikroflóru, podporují trávení a ničení volných
radikálù.

PŘÍČINY			

oslabení imunitního systému











CHLOROPHYLL STAR | #2709

dìdičná dispozice
mastná pleť
androgeny
nedostatečná funkce jater a ledvin zvýšené
množství toxických látek v organismu
prach, špína a nevhodné kosmetické přípravky
nevyrovnané tìlesné pH
nevhodná strava (nadmìrná spotřeba solených
potravin, cukru, potravin apod.)
užívání nìkterých lékù
stres

Vykazuje výrazné dezinfekční, protivirové, antibakteriální a protiplísòové účinky. Pùsobí
protizánìtlivì a hojivì u chronických i akutních
zánìtù kùže. Zlepšuje stav obìhové soustavy.

EFFECTIVE STAR | 500 ml | MED #5716

Dokonale dezinfikuje pokožku, zlepšuje stav mokvavých zánìtů a urychluje jejich
hojení. Studený EFFECTIVE STAR ochlazuje a
osvìžuje pokožku.

POMOC

CELL GUARD STAR | #1700

pro posílení imunitního systému, fyzickou
a duševní harmonizaci a ošetření pokožky









zmìna životního stylu
zmìna stravy a životosprávy
vyčištìní organismu vhodnými přírodními preparáty
dodržování pitného režimu
podpora funkce ledvin a jater
posílení imunitního systému
péče o čistotu pokožky
dezinfekce pokožky

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost
a odolnost proti infekcím. Má protizánětlivé,
antibakteriální a antivirové účinky.

EVENING PRIMROSE STAR | #2755

Zdroj nezbytných, nenasycených mastných
kyselin (vitamin F) zlepšuje stav kůže,
vyrovnává její kolorit a urychluje regeneraci.

BARLEY STAR | #7105

Odstraňuje toxické látky, reguluje kyselost
tělních tekutin, odstraňuje zánětlivé stavy.

BETA CAROTENE STAR | #7110

Posiluje imunitní systém kůže, chrání před
volnými radikály.
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A

Alergie
je nepřimìřená obranná reakce imunitního systému
organismu na látky, které jsou za normálních okolností
zcela bìžné a bezpečné.

Jednoduché řešení
s produkty STARLIFE

K nejobvyklejším alergenùm (látkám, které
vyvolávají alergické reakce) patří prach, pyl, nìkteré
kovy, nìkteré složky kosmetických a čisticích
prostředkù, zvířecí chlupy, roztoči, plísnì, hmyzí jed,
nìkteré bìžné léky (např. penicilin a aspirin) a nìkteré
potravinářské přísady. Jako první přicházejí do styku
s alergeny dýchací cesty, včetnì dutiny nosní, zažívací
trakt, oční spojivky a kùže. Tyto vstupní brány jsou
také nejčastìjším místem přehnaných ochranných
(alergických) reakcí. Po kontaktu a alergenem
pozorujeme rýmu, obtížné dýchání, prùjem, slzení
nebo kožní ekzémy.

oslabení imunitního systému






znečištìné životní prostředí
chemicky upravované potraviny
(umìlá barviva a příchutì)
nesprávná životospráva
nedostatek minerálù a vitaminù
nadmìrné užívání antibiotik a chemických lékù
stres

POMOC

pro posílení imunitního systému, fyzickou
a duševní harmonizaci







ROYAL JELLY STAR | #7220

Je účinným přírodním antibiotikem, posiluje
imunitní systém a má silné dezinfekční účinky.

PAU D´ARCO STAR | #2731

PŘÍČINY			



IMMUNITY STAR | #1180

Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje činnost jater (dùležitý orgán látkové výmìny) a ledvin, má protivirové
a protizánìtlivé účinky. Přináší celkové posílení
organismu, pomáhá objevit a eliminovat nìkolik
nemocí současnì.

zmìna životního stylu
dostatek pohybu a odpočinku
doplnìní stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy
podpora imunitního systému přírodními preparáty
dodržování pitného režimu
(minimálnì 2,5 l vody dennì)
zmìna mentálního postoje vùči svému stavu

Zlepšuje prùbìh jaterních, kožních a alergických
nemocí. Pùsobí detoxikačnì, zmíròuje vedlejší
účinky nìkterých antibiotik.

MULTI STAR | #1845

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù,
vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporují dobré trávení, vstřebávání živin, podporují regeneraci organismu, zabezpečují rovnováhu fyzického a duševního rozvoje.

CELL GUARD STAR | #1700

Posiluje imunitní systém, povzbuzuje srdečnì
cévní systém, zlepšuje cirkulaci krve (výrazná
podpora jater – detoxikačního orgánu), pùsobí
protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus před škodlivým
pùsobením volných radikálù.

ANATOMAX STAR | #1001

Chrání organismus před alergeny, zmíròuje
zánìtlivé reakce.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu
okysličování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu.

ENZYME STAR | #1044

Posilují imunitní systém, obnovují střevní mikroflóru, podporují trávení a ničení volných radikálù.

FIBER STAR | #1400

Čistí tlusté střevo od toxických odpadù, podporuje tvorbu zdravé mikroflóry, brání tvorbì usazenin a čistí krevní a lymfatický systém.
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Alzheimerova choroba
je degenerativní porucha charakteristická specifickým
souhrnem fyziologických zmìn v mozku.
Tato porucha byla poprvé popsána v r. 1907
nìmeckým neurologem Aloisem Alzheimerem. Je
charakterizována jako progresivní mentální rozpad
postupující do takového stupnì, že narušuje schopnost
se bìžnì pracovnì a společensky uplatnit. Jsou
narušeny pamìťové a abstraktní myšlenkové procesy.
K příznakùm patří deprese, zmatené vnímání prostoru
a času, neschopnost soustřední a komunikace, ztráta
schopnosti udržet moč a stolici, ztráta pamìti, zmìny
osobnosti a prudké zmìny nálady. Zdraví a celková
funkčnost osobnosti se rychle zhoršují, až je človìk
naprosto neschopen samostatnì fungovat.

A

Regenerace kloubù a kloubních
spojení s produkty STARLIFE
MULTI STAR | #1845

Koloidní roztok životnì dùležitých minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin.
Podporuje dobré trávení a vstřebávání živin, regeneraci organismu, zabezpečuje rovnováhu fyzického a duševního rozvoje.

IMMUNITY STAR | #1180

Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu,
normalizuje činnost jater (dùležitý orgán látkové
výmìny) a ledvin. Má protivirové a protizánìtlivé
účinky, přináší celkové posílení organismu.

PŘÍČINY			

degenerativní poruchy mozku





CURCUMA LONGA STAR | #2606

nedostatečný přísun živin do mozku (vitaminů
skupiny B, zinku, antioxidačních vitaminů A, E
a karotenoidů, deficit bóru, selenu a draslíku)
problémy se vstřebáváním běžné u starších lidí
alkohol a mnohá léčiva prohlubující nedostatek
klíčových vitaminů a minerálů

Kurkuma
zvyšuje
neurogenezi
vzrůstem
serotoninu a trofického faktoru BDNF. Ve
značném stupni přispívá k ochraně mozku
před neurodegenerativními procesy očištěním
mozku od amyloidových usazenin.

CELL GUARD STAR | #1700

POMOC

pro posílení imunitního systému,
výživu a regeneraci mozkových buněk






vyvážená strava z přírodních potravin s vysokým
podílem vlákniny
potravní doplňky
vyloučení nebezpečných sloučenin hliníku (hliníkové
nádobí, kosmetické přípravky – deodoranty, mycí
gely, šampony, potravinářské přísady, obaly potravin,
některé léky)
bezpečné kosmetické přípravky bez škodlivých
ingrediencí

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost
a odolnost proti infekcím. Má protizánětlivé,
antibakteriální a antivirové účinky.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce, podporuje její okysličování. Posiluje imunitní systém, pomáhá rychlé
regeneraci organismu.

GOTU KOLA STAR | #2723

Urychluje regenerační procesy nervové tkáně,
zlepšuje paměť a schopnost koncentrace.

LECITHIN STAR | #2727

Podporuje činnost centrálního nervového systému, zlepšuje pamìť a duševní výkon. Zlepšuje stav a funkci bunìčných membrán.

CARNOSINE STAR | #1777

Inhibuje rozvoj Alzheimerovy choroby.

BRAIN STAR | #1950

Posiluje mozkovou činnost, vyživuje a regeneruje mozkové buòky, podporuje mozkový a periferní krevní obìh.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

5

Artritida

A

je autoimunní onemocnìní, při nìmž imunitní systém
produkuje protilátky proti vlastnímu kolagenu –
základnímu stavebnímu kameni chrupavek.

Regenerace kloubù a kloubních
spojení produkty STARLIFE
MULTI STAR | #1845

U nemocného človìka chrupavka mizí a kolem
postiženého kloubu jsou namáhány šlachy, vazy a svaly,
dochází k jejich zanícení a vzniká bolest. Artritida je
zánìt kloubù, pro nìjž je charakteristická ztuhlost, otoky,
deformace a snížená pohyblivost kloubních spojení.
A co více - nemocný produkuje ménì protizánìtlivých
hormonù než obvykle.

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù,
enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení,
vstřebávání živin, podporuje tvorbu bunìčné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk.

Zánìt kloubù mùže být rovnìž zpùsoben bakteriální,
virovou nebo plísòovou infekcí kloubu. Tato porucha
se nazývá infekční artritida. K jejím symptomùm patří
zarudlost, otoky, bolest a citlivost postiženého kloubu,
doprovázené často klasickými příznaky infekce horečkou, mrazením a bolestmi celého tìla.

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost
a odolnost proti infekcím. Má protizánětlivé,
antibakteriální a antivirové účinky.

PŘÍČINY			
zánětu kloubů





oslabení imunitního systému
opotřebení kloubů
stárnutí
nedostatek živin pro tvorbu chrupavčité
a pojivové tkáně

CELL GUARD STAR | #1700

ANATOMAX STAR | #1001

Zmírňuje zánětlivé reakce, zasahuje do aktivity
řady enzymů, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání,
snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní
oběh, snižuje svalové křeče, podílí se na zlepšení
detoxikačních procesů v organismu, zvyšuje odolnost proti infekcím a zvyšuje energii organismu.

ARTHRIMAX STAR | #1110

Zvyšuje
pohyblivost,
snižuje
bolestivost
a otok ztuhlých kloubů postižených artritidou
a zánětem.

POMOC

pro regeneraci kloubů





posílení imunitního systému
doplnění potřebných živin pro regeneraci
chrupavčitých a pojivových tkání
úprava životosprávy (omezení množství tuků v
jídelníčku, zvýšení příjmu vlákniny)
pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze,
vodní sporty)

JOINT MOBILITY STAR | #1070

Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu,
podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubů, pomáhá udržovat přirozenou pohyblivost kloubů, zmírňuje bolestivost při
zánětech, doplňuje přirozenou tvorbu synoviální
tekutiny v kloubech a působí podpůrně na celý
organismus.

REGEMAX STAR | #1081

Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v
chrupavčitých tkáních, urychluje přeměnu energie v organismu, zmírňuje bolestivost kloubů
způsobené věkem.

GLUCOSAMINE STAR | #2722

Zmírňuje záněty a bolesti při léčbě artritid. Podílí
se na udržování funkce a reparaci chrupavek
a šlach, regeneruje pojivové tkáně.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buňce a pomáhá jejímu okysličování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu.
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Artróza
je degenerativní onemocnìní kloubù
- postupná ztráta chrupavky kloubní.

A

Regenerace organismu
s produkty STARLIFE

Při tomto druhu kloubního onemocnìní je
používáním opotřebován hladký povrch chrupavky,
která pokrývá konec kostí v kloubu. Tìlo sice tuto
ztrátu dokáže nahradit, ale povlakem nerovným,
drsným. To má za následek ztuhnutí kloubù a snížení
jejich pohyblivosti. Ztuhlost je příčinou namáhání
svalù a šlach. Dochází k následnému zanícení, které je
doprovázeno bolestí.

REGEMAX STAR | #1081

Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavčitý ch tkáních, urychluje přemìnu
energie v organismu, zmíròuje bolestivost
kloubù zpùsobené vìkem.

MULTI STAR | #1845

PŘÍČINY		

degenerativního onemocnìní kloubù





nadměrný příjem masa
nedostatečný přísun živin
oslabení imunitního systému
nadváha

POMOC

pro regeneraci kloubů
a kloubních spojení






posílení imunitního systému
doplnění potřebných živin pro regeneraci
chrupavčitých a pojivových tkání
úprava životosprávy (omezení množství tuků v
jídelníčku, zvýšení příjmu vlákniny)
pravidelná tělesná aktivita
(jízda na kole, chůze, vodní sporty)
vitalizace organismu

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù,
vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje
dobré trávení, vstřebávání živin, podporuje tvorbu
bunìčné energie a regeneraci všech tkání orgánù
a bunìk.

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a
odolnost proti infekcím. Má protizánětlivé, antibakteriální a antivirové účinky.

ANATOMAX STAR | #1001

Zmíròuje zánìtlivé reakce, zasahuje do aktivity
řady enzymù, do hormonální rovnováhy a funkce
imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní obìh,
snižuje svalové křeče, podílí se na zlepšení detoxikačních procesù v organismu, zvyšuje odolnost
proti infekcím a zvyšuje energii organismu.

JOINT MOBILITY STAR | #1070

Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu,
podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubù, pomáhá udržovat přirozenou pohyblivost kloubù, zmíròuje bolestivost při
zánìtech, doplòuje přirozenou tvorbu synoviální
tekutiny v kloubech a pùsobí podpùrnì na celý
organismus.

GLUCOSAMINE STAR | #2722

Zmíròuje zánìty a bolesti při léčbì artritid. Podílí
se na udržování funkce a reparaci chrupavek
a šlach, regeneruje pojivové tkánì.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu
okysličování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu.

YUCCA STAR | #7272

Odstraňuje zbytečné metabolity, snižuje hladinu
cholesterolu.
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A

Astma
je onemocnìní plic, které zpùsobuje ucpávání
dýchacích cest.
Bìhem astmatického záchvatu křeče svalù
obklopujících prùdušky stáhnou okolní tkáò a zabrání
proudìní vydýchaného vzduchu ven z plic. K typickým
příznakùm astmatického záchvatu patří kašel, sípot,
pocit stísnìnosti v hrudi a potíže s dechem.

Podpora organismu
produkty STARLIFE

Křeče jsou následkem chronického zánìtu
a přecitlivìlosti dýchacích cest vùči určitému podnìtu.
Vždy dochází k otoku prùdušek a k jejich ucpání
vznikajícím hlenem.

IMMUNITY STAR | #1180
VILCACORA STAR | #2725

Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají
protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé účinky,
zvyšují odolnost organismu proti onemocnìním
respiračního traktu.

PŘÍČINY			
astmatického záchvatu

 obvyklé alergeny - chemikálie, drogy, prach,
kouř, plísně, potravinářské přísady, obava, zlost
 jiné faktory - poruchy nadledvinek, změny
teploty, extrémní sucho nebo vlhkost okolního
prostředí, nízká hladina krevního cukru, stres
apod.
 infekce
 znečištěné životní prostředí

ROYAL JELLY STAR | #7220

Je silné přírodní antibiotikum. Posiluje funkci
imunitního systému, stimuluje regeneraci tkání,
snižuje citlivost na mnoho alergenù.

CELL GUARD STAR | #1700

Posiluje imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì
a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání
organismus před škodlivým pùsobením volných
radikálù.

POMOC

pro posílení imunitního systému
a regeneraci tkání

MULTI STAR | #1845

 změna životního stylu
 doplnění stravy o minerály, stopové prvky
a vitaminy
 podpora imunitního systému a zdravé funkce
tkání dýchacího ústrojí přírodními potravními
doplňky
 zmírnění stresu a silných emocí

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù,
enzymù a aminokyselin. Podporuje vstřebávání živin,
pùsobí na regeneraci plicní tkánì, potlačuje stres a
silné emoce.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce, podporuje okysličování plicní tkánì. Podporuje imunitní systém a
pomáhá k rychlé regeneraci organismu.

RESPIRAL STAR | #2738

Podporuje rychlé hojení zánìtù dýchacích cest,
odhleòují, zklidòují suchý i dusivý kašel, mají hojivé účinky na sliznice. Podporují imunitní systém.

ENZYME STAR | #1044

Je komplex enzymù a dalších rostlinných složek,
které podporují trávení. Uvolòuje křeče, podporuje zdravou funkci plic, zvyšuje vylučování
hlenu a odkašlávání. Stabilizuje stav v buòkách
a umožòuje zastavení zánìtlivých procesù,
urychluje vstřebávání otokù a krevních výronù.
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Borelióza
je nemoc zpùsobená bakteriemi Borrelia burgdorferi,
které jsou nejčastìji přenášeny infikovanými klíšťaty
nebo komáry.
Poprvé byla tato nemoc identifikována v polovinì
sedmdesátých let ve mìstì Lyme v Connecticutu v USA,
proto bývá nazývána též Lymská borelióza.
Symptomy lymské boreliózy jsou velice variabilní,
stejnì jako její inkubační doba, která se pohybuje od 2
do 32 dní.
Choroba prochází třemi stádii a ne každý pacient
prodìlá všechny:
1. pupínky a vyrážky, horečka, zimnice, zvracení a
bolesti v krku
2. obličejové ochrnutí - mùže se projevit po týdnech
i po mìsících, zbytnìní sleziny, otoky mízních uzlin,
prudké bolesti hlavy, rozšíření srdečního svalu a
abnormální srdeční rytmus
3. chronická bolest hlavy, ztuhlost krku, bolesti kloubù
a otoky, degenerativní svalové poruchy.
Lymská borelióza je léčitelná a témìř vždy jsou její
následky odvratitelné, pokud je léčba zahájena včas.
Pokud však není nemoc léčena již v počátečním stádiu,
dochází k rozvoji zbytnìní sleziny mízních uzlin, k
nepravidelnostem srdečního rytmu, artritidì a poškození
srdečnì cévní a centrální nervové soustavy.

infekce

nedostatečná prevence
nevhodný oděv do lesa
nedostatečně ošetřená štípnutí

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost
a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové účinky.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce a pomáhá
jejímu okysličování. Podporuje imunitní systém
a pomáhá rychlé regeneraci organismu.

IMMUNITY STAR | #1180

Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje činnost jater a ledvin, má protivirové
a protizánìtlivé účinky. Přináší celkové posílení organismu, pomáhá eliminovat nìkolik nemocí současnì.

PAU D`ARCO STAR | #2731

Je přípravek s výrazným dezinfekčním účinkem, prokazuje význačné hojivé účinky a pùsobí protizánìtlivì.

pro posílení imunitního systému
a podporu organismu




MULTI STAR | #1845

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù,
enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení,
vstřebávání živin, podporuje tvorbu bunìčné energie
a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk.

CHLOROPHYLL STAR | #2709

POMOC


Podpora organismu s produkty STARLIFE

Je formule obsahující látky s protizánìtlivým
účinkem, které jsou efektivní při léčbì bakteriálních a parazitárních onemocnìní. Podporuje
hojení zánìtù kloubù a kostí. Zmíròuje bolesti
vznikající jako dùsledek nìkterých chorob.

PŘÍČINY			




B

prevence - antioxidanty s vyšším obsahem vitaminů –
odpuzují bodavý hmyz
vhodný oděv do přírody a kontrola po návratu
podpora imunitního systému, doplnění esenciálních
vitaminů, minerálů, stopových prvků a antioxidantů

ANTI-PARASITE STAR | #1100

Obsažené spektrum bylin vykazuje významné
protibakteriální, protiparazitární, protiplísňové
a protivirové účinky, čímž napomáhají normalizovat střevní mikroflóru.

HERBAL STAR | #1890

Posiluje odolnost a centrální nervovou soustavu,
působí silně antibakteriálně.

BETA GLUCAN STAR | #1222

Napomáhá regenerovat buňky slinivky břišní
a normalizovat hladinu cukru v krvi.

COLOSTRUM STAR | #1720

Podporuje imunitní systém, dodává organismu
minerály, vitaminy a proteiny. Ovlivňuje
metabolismus vápníku, sacharidů a lipidů,
podporuje proteinovou syntézu.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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B

Bronchitida
je zánìtlivé onemocnìní, které vzniká ucpáním nebo
zahlcením trubic vedoucích do plic.

Podpora imunitního
systému produkty STARLIFE

Zánìt má za následek tvorbu hlenu a kašel, horečku,
bolest v hrudi a zádech, únavy, bolesti v krku, obtíže s
dýcháním a náhlé návaly zimy s chvìním po celém tìle.
Otoky sliznic a nadmìrná sekrece prùduškových žláz
často provázejí stahy prùdušek.
Akutní bronchitida je obvykle zpùsobena infekcí,
která mùže být bakteriálního, virového chlamydiálního,
mykoplazmatického nebo kombinovaného pùvodu.
V nìkterých případech mùže tento stav přerùst v zápal
plic.
Chronická bronchitida je následkem častého
podráždìní plic (např. cigaretovým kouřem). Příčinou
mùže být i alergie.

IMMUNITY STAR | #1180
VILCACORA STAR | #2725

Podporují imunitní systém a trávicí soustavu.
Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé
účinky, zvyšují odolnost organismu proti
onemocnìním respiračního traktu.

ROYAL JELLY STAR | #7220

Je silné přírodní antibiotikum. Posiluje funkci
imunitního systému, stimuluje regeneraci tkání,
snižuje citlivost na mnoho alergenù.

CELL GUARD STAR | #1700

Posiluje imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì
a protialergicky. Je silným antioxidantem
a chrání organismus před škodlivým pùsobením
volných radikálù.

PŘÍČINY			
zánětu průdušek




infekce
oslabení imunitního systému
agresivní prostředí

MULTI STAR | #1845

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù,
vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstřebávání živin, pùsobí na regeneraci plicní tkánì, potlačuje stres a silné emoce.

POMOC

pro potlačení zánětu
a povzbuzení organismu





podpora imunitního systému přírodními preparáty
doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy
vyloučení dráždivých substancí způsobujících
ucpávání dýchacích cest
inhalace

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce, podporuje okysličování plicní tkánì. Podporuje imunitní systém
a pomáhá k rychlé regeneraci organismu.

RESPIRAL STAR | #2738

Podporuje rychlé hojení zánìtù dýchacích cest,
odhleòuje, zklidòuje suchý i dusivý kašel, má
hojivé účinky na sliznice. Podporuje imunitní
systém.

ENZYME STAR | #1044

Je komplex enzymù a dalších rostlinných složek,
které podporují trávení. Uvolòuje křeče, podporuje zdravou funkci plic, zvyšuje vylučování
hlenu a odkašlávání. Stabilizuje stav v buòkách
a umožòuje zastavení zánìtlivých procesù,
urychluje vstřebávání otokù a krevních výronù.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160

Podporuje imunitní systém a chrání enzymatické systémy. Detoxikuje organismus a chrání jej
před infekcemi.

OREGANO STAR | #1414

Extrakt z rostliny dobromysl je považován za
účinné přírodní antibiotikum s protiplísňovými,
protiparazitárními a protizánětlivými účinky.
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Chřipka
je vysoce nakažlivá virová infekce horních cest
dýchacích.
Protože se toto onemocnìní mùže velmi snadno
roznášet kašláním a smrkáním, jsou jeho epidemie
zvláštì časté v zimním období. Chřipku zpùsobuje
přes 200 virù a jejich kmeny se neustále mìní, takže
vakcinace proti chřipce je účinná jen zčásti.
Projevy chřipky začínají velmi podobnì jako v
případì bìžné rýmy. Je to bolest hlavy, únava a bolesti
celého tìla. V mnoha případech dochází ke zvýšení
tìlesné teploty a k střídání pocitù horka a zimy. Pacient
vìtšinou pociťuje sucho v krku a dráždìní ke kašli. Mùže
se vyskytnout i zvracení. Postižená osoba se často cítí
příliš slabá i na konzumaci jídla.

C

Wsparcie organizmu w grypie
produktami STARLIFE
IMMUNITY STAR | #1180

Výraznì podporují imunitní systém a trávicí
soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a
protizánìtlivé účinky, zvyšují odolnost organismu
proti infekcím, zejména respiračního traktu.

ROYAL JELLY STAR | #7220

Je silné přírodní antibiotikum. Posiluje funkci
imunitního systému, stimuluje regeneraci tkání.
Pomáhá zvýšit úroveò tìlesné energie a vitality.

Chřipka je pro zdravé lidi mladší šedesáti let
jen zřídka nebezpečná, mùže však zvýšit vnímavost
postiženého vùči zápalu plic, ušním infekcím a potížím
s nosními dutinami. U lidí starších pìtašedesáti let
jsou chřipky a zápaly plic nebezpečné, jde o skutečnì
závažnou infekci.

COLOSTRUM STAR | #1720

Proti virovým onemocněním jako je chřipka jsou
antibiotika zbytečná. Nejlepším způsobem je posílení
imunitního systému.

Aktivuje imunitní systém, likviduje mikroorganismy zpùsobující chřipky, angíny či jiné virózy, výraznì podporuje organismus po odeznìní
horečky. Zlepšuje metabolismus, zpùsobuje
spontánní pocení, podporuje hojení a poskytuje
energii k překonání únavy.

PŘÍČINY			
nakažlivého onemocnění
 virová infekce
 snížení imunity

POMOC

pro potlačení virózy
 změna životního stylu
 dostatek tělesné aktivity
 posílení imunitního systému přírodními preparáty

Podporuje imunitní systém, dodává minerály,
vitaminy a ostatní výživné látky, podporuje zdraví
kostí a svalù, regeneruje organismus.

VILCACORA STAR | #2725

MULTI STAR | #1845

Je koloidní roztok minerálù, stopových prvkù,
vitaminù enzymù a aminokyselin. Podporuje
vstřebávání živin, podporuje tvorbu bunìčné
energie a regeneraci všech bunìk, tkání a
orgánù. Posiluje imunitní systém.

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule s prot
virovým, protibakteriálním, protiplísòovým a
protizánìtlivým účinkem. Zvyšuje odolnost proti infekcím, podporuje hojení a výraznì posiluje
imunitní systém.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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C

Chudokrevnost – anémie
je snížení počtu červených krvinek nebo ztráta
hemoglobinu.

Podpora a vitalizace
organismu produkty STARLIFE

Z tohoto postižení vyplývá snížené množství kyslíku,
které je krev schopna přenášet.
Chudokrevnost omezuje množství kyslíku, které mají
k dispozici buòky celého organismu. V dùsledku toho
mají buòky ménì energie k vykonávání svých bìžných
funkcí. Dùležité procesy, například svalová činnost a
tvorba bunìk i jejich regenerace, jsou zpomaleny a
stávají se ménì účinnými. Když mozek postrádá kyslík,
mùže dojít ke zmatení mysli a ke zhoršování duševních
schopností.
Nejčastìjší příčinou anémie je nedostatek železa.
Železo je dùležitým faktorem, protože je potřebné
k tvorbì hemoglobinu a je složkou červených krvinek,
která se váže na kyslík a transportuje jej.
První známkou rozvíjející se anémie mùže být ztráta
chuti k jídlu, zácpa, bolesti hlavy, předráždìnost a potíže
soustředit se. Rozvinutá anémie se mùže projevovat
slabostí, únavou, chladnými okrajovými částmi tìla,
depresí, zmateností, celkovou bledostí (nejnápadnìjší
na nehtech), bolestmi v ústech, u žen pak oslabením
menstruace. Anémie není ani tolik významná jako
porucha, ale jako známka skrytého problému. Nìkdy je
prvním zjistitelným příznakem zánìtu kloubù, infekce
nebo nìkterých závažných onemocnìní včetnì rakoviny.
Anémie by mìla být proto pokaždé pečlivì vyšetřena a
mìla by být zjištìna její příčina.

MULTI STAR | #1845

Koloidní roztoky životnì dùležitých minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporují dobré trávení a vstřebávání živin, regeneraci
a posílení organismu, zabezpečují rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. Podporují tvorbu krve
a krevní srážlivost.

ALFALFA STAR | #2701

Potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu
A, E, D, B6 a vitaminu K, nezbytného pro mechanismus srážení krve. Obsahuje celou řadu
minerálù - draslík, vápník, fosfor, železo a chlorofyl, který má dezinfekční a antiseptický efekt.

IRON GT STAR | #1577

Umožnuje transport kyslíku, stimuluje odolnost,
podporuje boj s volnými radikály a redukuje
pocit únavy.

CELL GUARD STAR | #1700

Kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové účinky, podporuje hojení sliznic
a tkání.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce, podporuje okysličování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu.

PŘÍČINY			
chudokrevnosti

 nedostatek železa
 užívání drog
 hormonální poruchy, silné menstruační krvácení,
časté těhotenství
 chronické záněty, operace, infekce, žaludeční
vředy, hemoroidy, revmatický zánět kloubů,
poškození jater, poruchy štítné žlázy
 onemocnění kostní dřeně
 nedostatky ve výživě
 dědičné poruchy

STAR WOMEN | #1008

Vyvážená kombinace minerálù, vitaminù a dalších
přírodních substancí se zvýšeným obsahem železa. Je vhodným doplòkem pro pacienty s anémií,
tìhotné a kojící ženy. Obsahové složky přípravku podporují hojení, potlačují vliv negativních stresových
faktorù na organismus, podílejí se na využití základních živin, stabilizují bunìčné membrány.

VITAMIN K STAR | #7308

POMOC

proti anémii
 vyvážená strava s dostatkem železa a všech
minerálů, stopových prvků a vitaminů
 podpora organismu potravními doplňky
 posílení imunity
 celková vitalizace organismu
 dostatek pohybu na čerstvém vzduchu
a odpočinku
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Plní řadu zásadních funkcí v organismu; k nejdůležitějším patří účast v homeostáze vápníku a
vliv na srážlivost krve.

VITAMIN B12 STAR | #4520

Má vliv na vzrůst, práci svalů, usnadňuje
přeměnu železa a také povzbuzuje apetit.

C

Cirhóza jater
je degenerativní zánìtlivé onemocnìní, které se
projevuje tvrdnutím a zajizvením jaterních bunìk.

Wsparcie ogranizmu w marskości
wątroby produktami STARLIFE

Játra ztrácejí schopnost normálnì fungovat z
dùvodu zajizvené tkánì, která brání normálnímu
prùtoku krve játry. Nejobvyklejší příčinou vzniku
cirhózy jater je nadmìrná konzumace alkoholu, ménì
častým dùvodem bývá virová hepatitida. I podvýživa
a chronické zánìty mohou vést k poruchám funkce jater.

Komplexní doplnìk minerálù, stopových prvkù,
aminokyselin a enzymù. Podporuje dobré trávení
a vstřebávání živin, regeneraci organismu a snižuje zátìž jater.

V počátečních fázích mùže k symptomùm cirhózy
patřit zácpa nebo prùjem, horečka, podráždìný
žaludek, únava, slabost, ztráta chuti k jídlu, ztráta tìlesné
hmotnosti, zvìtšení jater, zvracení, zarudlé dlanì a
žloutenka. V pozdìjší fázi choroby se dostavuje anémie,
tvorba podlitin zpùsobená podkožním krvácením a
otoky.

Komplexní doplnìk minerálù, stopových prvkù,
aminokyselin a enzymù. Podporuje dobré trávení a vstřebávání živin, regeneraci organismu
a snižuje zátìž jater.

MULTI STAR | #1845

ALFALFA STAR | #2701

PROTECT STAR | #2735

PŘÍČINY			

degenerativního onemocnění jater



nadměrná konzumace alkoholu
virová hepatitida

POMOC

pro detoxikaci a regeneraci jater




změna životního stylu
vhodná strava
potravní doplňky - doplnění vitaminů, enzymů,
aminokyselin a antioxidantů

Podporuje metabolismus, ovlivòuje příznivì
virový zánìt jater, tlumí účinky nìkterých jaterních
jedù, chrání jaterní parenchym a má antioxidační
účinky.

LECITHIN STAR | #2727

Je fosfolipidový přípravek ke snížení hladiny
cholesterolu a zlepšení funkce jater. Chrání jaterní buòky při jejich detoxikačních funkcích, je
vhodný pro regulaci ztučnìní jater. Snižuje toxický účinek alkoholu na játra, podporuje dobrou
funkci bunìčných membrán.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Je významným antioxidantem. Podílí se na energetické výmìnì v buòce a stabilizuje membrány.
Pomáhá při poruchách zažívání, při chronických
aktivních hepatitidách.

CELL GUARD STAR | #1700

Je silná kombinovaná antioxidační formule. Podporuje krevní obìh, má silné protizánìtlivé účinky.
Podporuje imunitu, neutralizuje toxické složky
a chrání játra před poškozením.

B-COMPLEX STAR | #7330

Zvyšuje odolnost, chrání játra před ztukovatěním.

YUCCA STAR | #7272

Vyplavuje nežádoucí látky s toxickým účinkem,
působí antioxidačně a protizánětlivě.

BARLEY STAR | #7105

Odstraňuje škodlivé metabolity, normalizuje
pH tělních tekutin, působí protizánětlivě.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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C

Crohnova choroba
je chronické a dlouhotrvající vředové onemocnìní
jednoho i více úsekù trávicího traktu.

Podpora zažívacího ústrojí
produkty STARLIFE

Vředová choroba se mùže šířit ve všech vrstvách
střevní stìny (sliznice, podslizniční vrstva, svalová a
pojivová vrstva). Postihuje celou trávicí soustavu od
ústního otvoru až ke konečníku, včetnì přilehlých uzlin.
Zanícená místa zùstávají po vyhojení zarostlá jizvou,
která zužuje prùchodnost trávicí soustavy. Tato choroba
není nakažlivá a její příčina není dosud plnì objasnìna.
K příznakùm Crohnovy choroby patří úporný
prùjem, bolest břicha, horečka, poruchy vstřebávání
(a následná podvýživa), steatorea (výskyt tuku ve
stolici), ztráta energie, chuti k jídlu a tìlesné hmotnosti.
Chronické krvácení mùže při této nemoci zpùsobit
anémii související s deficitem železa.
Kromì vředù a zánìtu se mùže Crohnova choroba
projevovat i částečným zúžením prùchodnosti střev.

IMMUNITY STAR | #1180
VILCACORA STAR | #2725

Podporují imunitní systém a trávicí soustavu.
Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé
účinky, čistí krevní řečištì a zvyšují odolnost organismu proti rùzným onemocnìním.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160

Je formule k detoxikaci a ochranì organismu
před infekcemi. Zlepšuje zažívací procesy a
pùsobí celkovì na zlepšení metabolismu.

CELL GUARD STAR | #1700

Posiluje imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì
a proti-alergicky. Jsou silnými antioxidanty a
chrání organismus před škodlivým pùsobením
volných radikálù. Tlumí infekce a regenerují stř
vní trakt (vitaminy C a E).

MULTI STAR | #1845

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù,
vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje
vstřebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, potlačuje stres a silné emoce.

PŘÍČINY			
vředové choroby střev










prodělané potravní alergie
poškození volnými radikály
nedostatek vitaminů C a E
potraviny dráždící trávicí trakt (alkohol, kofein,
nápoje sycené oxidem uhličitým, čokoláda,
smažená jídla, umělé přísady a konzervační látky)
hlenotvorné potraviny (mléčné výrobky)
stres
vysoká koncentrace hliníku a rtuti v mozku
poruchy imunitního systému

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce, podporuje
okysličování tkání. Podporuje imunitní systém a
pomáhá k rychlé regeneraci organismu.

ENZYME STAR | #1044

Jsou komplexy enzymù a dùležitých složek, které podporují trávení. Stabilizují stav v buòkách a
umožòují zastavení zánìtlivých procesù, obnovují
přirozenou střevní mikroflóru, podporují ničení
volných radikálù.

POMOC

pro podporu trávení
a správné funkce zažívacího traktu
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vyvážená strava s dostatkem syrové nebo v páře
vařené zeleniny
dostatečné množství tekutin (převařená voda,
bylinné čaje, čerstvé šťávy)
vyloučení rafinovaných uhlohydrátů ze stravy
změna životního stylu, dostatek pohybu a
odpočinku
potravní doplňky

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

LIFE STAR | #1200

Zpomaluje proces stárnutí buněk, zvyšuje
celkový energetický tonus organismu, snižuje pocit únavy, potlačuje vliv stresových faktorů na organismus, eliminuje rizika nádorového
postižení, navozuje rovnováhu a pocit pohody
v organismu.

D

Deprese
je stav skleslosti a sklíčenosti.
Jde o onemocnìní celého tìla - postihuje
organismus, nervovou soustavu, duševní složku,
myšlení i chování. Ovlivòuje spánek i chuť k jídlu,
pocity vùči sobì samému i zpùsob uvažování o lidech
a vìcech kolem sebe a přístupu k nim. Symptomy
mohou přetrvávat týdny, mìsíce i roky. Existuje řada
typù depresí s rozdíly v množství symptomù, v jejich
prudkosti a úpornosti. Lidé trpící depresí se obvykle
straní společnosti. Ztrácí zájem o dìní kolem sebe a
ztrácejí schopnost zažívat radost. Mnozí postižení myslí
na smrt a uvažují o sebevraždì.
K příznakùm deprese patří chronická únava,
poruchy spánku (jak nespavost, tak nadmìrné množství
spánku), zmìny chuti k jídlu, bolesti hlavy a zad, trávicí
poruchy, podráždìnost, vznìtlivost, ztráta zájmu o
zájmové činnosti a neschopnost se jimi tìšit, pocity
ménìcennosti a neschopnosti. Osoba s depresí mùže
být chronicky podráždìná a rozzlobená, smutná
a zoufalá nebo neprojevuje témìř žádné či vùbec žádné
emoce.

MULTI STAR | #1845

Je koloidní roztok životnì dùležitých minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin.
Podporuje dobré trávení a vstřebávání živin, regeneraci organismu, zabezpečuje rovnováhu fyzického a duševního rozvoje.

COLOSTRUM STAR | #1720

Podporuje imunitní systém, dodává minerály, vitaminy, proteiny a další složky pro udržení zdraví a regeneraci organismu. Ovlivòuje metabolismus vápníku, sacharidù a lipidù, podporuje
proteinovou syntézu.

EMPEROR STAR | #1240

Harmonizuje, regeneruje a posiluje organismus
(zejména játra a ledviny). Podporuje imunitní systém a hojivé procesy, zlepšuje elastičnost kùže..

PŘÍČINY			

celkové skleslosti a sklíčenosti
 napětí, stres, traumatizující zážitek
 nerovnováha mozkového chemismu
 poruchy funkce štítné žlázy, podráždění žaludku,
bolesti hlavy, mononukleóza
 nedostatky ve výživě, konzumace cukru
 nedostatek tělesného pohybu, vážnější fyzické obtíže

POMOC

BRAIN STAR | #1950

Posiluje mozkovou činnost, vyživuje a regeneruje mozkové buòky, podporuje mozkový a periferní krevní obìh. Tonizuje činnost centrálního
nervového systému, zpomaluje proces stárnutí,
zlepšuje intelektuální a poznávací funkce.

LECITHIN STAR | #2727

pro povzbuzení a posílení organismu






Posílení, povzbuzení
a regenerace organismu
produkty STARLIFE

změny životního stylu
pravidelný tělesný pohyb, cvičení, dostatek odpočinku
udržování aktivní mysli, vyhýbání se stresovým situacím
vhodná strava
posílení imunitního systému, podpora organismu
vhodnými potravními doplňky

Podporuje činnost centrálního nervového
systému, zlepšuje pamìť a duševní výkon.
Zlepšuje stav a funkci bunìčných membrán.

RELAX STAR | #2740

Působí blahodárně na centrální nervovou soustavu, zvyšuje odolnost organismu vůči stresu,
pomáhá při migrénách, zklidňuje při stavech
předráždění a úzkosti, pomáhá při neurastenii (nervová slabost, vyčerpání) a při poruchách
spánku.

TREND RELAX STAR | #7292

Unikátní vitaminový doplněk, minerální a bylinný, s blahodárným účinkem na celé tělo, zejména na nervovou soustavu. Zvyšuje odolnost
organismu vůči stresu, pomáhá při migréně a
psychických problémech v období klimaktéria,
uklidňuje stavy podráždění a neklidu, pomáhá
při neurastenii a potížích se spánkem.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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D

Dna
je bìžný typ artritidy, k nìmuž dochází při zvýšeném
usazování kyseliny močové ve tkáních.

Regenerace kloubù a kloubních
spojení s produkty STARLIFE

Kyselina močová je výsledný produkt metabolismu
látek označovaných jako puriny. Postižený organismus
neprodukuje dostatečné množství trávicího enzymu
urikázy, který oxiduje relativnì nerozpustnou kyselinu
močovou na vysoce rozpustnou látku. V dùsledku
tohoto nedostatku dochází ke hromadìní kyseliny
močové v krvi a tkáních, kde nakonec krystalizuje.
Vytvořené jehličkovité krystaly pronikají jako skutečné
jehly do kloubù. Nìkdy se kyselina močová usazuje
přednostnì v kloubu palce u nohy, ale náchylné k jejímu
ukládání mohou být i další klouby, například kotníky,
kolena, zápìstí i klouby prstù.
Obvyklým prvním příznakem je prudká bolest.
Pak dochází k zánìtu postiženého kloubu a k jeho
zčervenání, otoku a vzniku extrémní citlivosti na dotek.
Kyselina močová je vedlejší produkt rozkladu
nìkterých potravin, takže dna úzce souvisí s výživou.

PŘÍČINY			
onemocnění dnou







dědičnost
nesprávná výživa a přejídání se
nadměrné pití
některé léky
stres
operace nebo poranění kloubu

MULTI STAR | #1845

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù,
vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje
dobré trávení, vstřebávání živin, podporuje tvorbu bunìčné energie a regeneraci všech tkání
orgánù a bunìk.

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a
odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové účinky.

ANATOMAX STAR | #1001

Zmíròuje zánìtlivé reakce, zasahuje do aktivity
řady enzymù, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání,
snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní
obìh, snižuje svalové křeče, podílí se na zlepšení
detoxikačních procesù v organismu.

ARTHRIMAX STAR | #1110

Zvyšuje pohyblivost, snižuje bolestivost a otok
ztuhlých kloubù postižených artritidou a zánìtem.

JOINT MOBILITY STAR | #1070

POMOC

pro regeneraci kloubů
 posílení imunitního systému
 doplnění potřebných živin pro regeneraci
chrupavčitých a pojivových tkání
 úprava životosprávy (omezení množství tuků v
jídelníčku, omezení konzumace masa, zvýšení příjmu
vlákniny)
 pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní
sporty)

Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu,
podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubù, pomáhá udržovat přirozenou pohyblivost kloubù, zmíròuje bolestivost při
zánìtech, doplòuje přirozenou tvorbu synoviální
tekutiny v kloubech a pùsobí podpùrnì na celý
organismus.

REGEMAX STAR | #1081

Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly.
Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavčitých tkáních, urychluje přemìnu
energie v organismu, zmíròuje bolestivost
kloubù zpùsobené vìkem.

GLUCOSAMINE STAR | #2722

Zmíròuje zánìty a bolesti při léčbì artritid. Podílí
se na udržování funkce a reparaci chrupavek a
šlach, regeneruje pojivové tkánì.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Zmíròuje zánìty a bolesti při léčbì artritid. Podílí
se na udržování funkce a reparaci chrupavek
a šlach, regeneruje pojivové tkánì.
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Edém
dříve nazývaný vodnatelnost – je charakteristický
akumulací tekutin v tìlních tkáních.

E

Podpora organismu při edému
produkty STARLIFE

Nejčastìji vzniká na chodidlech a kotnících, ale
postihnout mùže kteroukoliv část tìla. Otoky takto
vznikající mohou zase vyvolat bolesti svalù. Zadržování
tekutin je obvykle zpùsobováno alergiemi. U mnoha
žen se edém vytváří bìhem tìhotenství. Úporný edém
mùže být zpùsoben potížemi ledvin, močového
mìchýře, srdce nebo jater.

ALFALFA STAR | #2701

Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu
A, E, D, K a vitaminu B6 - pyridoxinu. Obsahuje celou řadu minerálù - draslík, vápník, fosfor, železo - a
chlorofyl, který má dezinfekční a antiseptický efekt.

MULTI STAR | #1845

onemocnění

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù,
vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje
vstřebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, potlačuje stres a silné emoce.

 alergie
 potíže ledvin, močového měchýře, srdce nebo jater
 nepřiměřené vstřebávání bílkovin

COENZYSTAR Q10 | #1117

PŘÍČINY			

POMOC

Dodává energii každé buòce, podporuje okysličování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu.

pro odvodnění organismu

IMMUNITY STAR | #1180

 úprava stravy a životosprávy (zvýšení příjmu syrové
potravy, dostatek vlákniny, doplnění vhodných bílkovin
– vejce, pečené rybí, kuřecí a krůtí maso, malé množství
kysaných mléčných výrobků)
 doplnění minerálních látek
 pravidelný půst
 dostatek pohybu a odpočinku
 odbourání stresu

PROTECT STAR | #2735

Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje činnost jater a ledvin, má protivirové
a protizánìtlivé účinky. Přináší celkové posílení
organismu, pomáhá objevit a eliminovat nìkolik
nemocí současnì.

Podporuje metabolismus, ovlivòuje příznivì virový zánìt jater, tlumí účinky nìkterých jaterních jedù,
chrání jaterní parenchym a má antioxidační účinky.

PAU D`ARCO STAR | #2731

Zlepšuje prùbìh jaterních, kožních a alergických
nemocí. Pùsobí detoxikačnì, zmíròuje vedlejší
účinky nìkterých antibiotik.

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a
odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové účinky. Posiluje tkánì obìhové
soustavy. Vitamin C podporuje funkci nadledvinek
a tvorbu hormonù, které jsou nutné ke správné rovnováze tekutin v tìle a tlumení edému.

KELP STAR | #2726

Je přípravek z hnìdé mořské řasy bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je zdrojem plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin. Povzbuzuje
obranyschopnost, zlepšuje kondici, podporuje
trávení a vylučování toxických látek z tìla.

ENZYME STAR | #1044

Je komplexní přípravek pro podporu trávení.
Komplex enzymù pomáhá trávit bílkoviny, cukry,
tuky a podporuje vstřebávání kyselin.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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Epilepsie

E

E

je porucha charakteristická opakovanými záchvaty,
které jsou zpùsobovány elektrickými poruchami
nervových bunìk v mozku.

Podpora organismu při epilepsii
produkty STARLIFE

Příčiny vìtšiny případù epilepsie nejsou známy.
Tato porucha je pokládána za dìdičnou, ale samotná
genetická predispozice ještì ve vìtšinì případù
neznamená projev onemocnìní.
Záchvaty
mohou
nastávat
bez
zjevného
dùvodu nebo mohou být vyvolány řadou podnìtù,
k nimž patří alergeny, vysazení konzumace drogy nebo
alkoholu, horečka, blikající svìtla, hlad, hypoglykemie,
infekce, nedostatek spánku, metabolické nebo živinové
nedostatky a úrazy, především hlavy.
Existuje nìkolik typù záchvatù s rùznými projevy. Pro
lidi trpící epilepsií je nutné doplòování živin.

ALFALFA STAR | #2701

Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, K a vitaminu B6 - pyridoxinu (potřebný pro normální funkci mozku). Obsahuje celou
řadu minerálù - draslík, vápník, fosfor, železo a chlorofyl, který má dezinfekční a antiseptický
efekt.

MULTI STAR | #1845

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù,
vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje
vstřebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání,
podporuje normální funkci mozku, potlačuje
stres a silné emoce.

COENZYSTAR Q10 | #1117

PŘÍČINY			

Dodává energii každé buòce, podporuje
okysličování tkání. Podporuje imunitní systém
a pomáhá k rychlé regeneraci organismu.

epilepsie

 genetická predispozice
 zamezení přívodu kyslíku při porodu
 poranění hlavy po narození

CELL GUARD STAR | #1700

POMOC

pro posílení organismu
 úprava stravy a životosprávy
 dostatečný přísun živin
 mírná tělesná aktivita k podpoře mozkového
krevního oběhu
 odbourání stresu a napětí

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost
a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové účinky. Posiluje tkánì
obìhové soustavy. Vitamin C podporuje funkci
nadledvinek, které pùsobí jako protistresové
žlázy.

KELP STAR | #2726

Je přípravek z hnìdé mořské řasy bohaté na
vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je zdrojem
plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin.
Povzbuzuje obranyschopnost, zlepšuje kondici,
podporuje trávení a vylučování toxických látek
z tìla.

GARCINIA STAR | #1190

Je rostlinná formule s obsahem složek, které zrychlují látkovou výmìnu, stimulují aktivitu
enzymù podílejících se na metabolismu glukózy a na syntéze mastných kyselin a cholesterolu. Mají také pozitivní vliv na oddálení destruktivních procesù v obìhovém systému.

BRAIN STAR | #1950

Je kombinovaná formule pro výživu a rychlé
posílení mozkových bunìk. Dodává energii do
tkání, podporuje mozkový a periferní krevní
obìh, tonizuje činnost centrálního nervového
systému, zlepšuje elektrochemický přenos
nervových vzruchù mezi mozkem a tìlem.
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Hemofilie
je dìdičná chorobná krvácivost.
Narušení krevní cévy a otok malého množství krve
se projevuje krevní podlitinou. Proces zvaný hemostáza
(srážení krve - koagulace) zpùsobí utìsnìní vzniklého
otvoru v cévì sraženinou. U lidí trpících hemofilií se krev
normálnì nesráží, protože jeden nebo i více proteinù,
které pùsobí na tvorbu krevní sraženiny a uzavření
vzniklého otvoru, neúčinkuje, je ho nedostatek nebo
zcela chybí.
Hemofilie mùže mít prùbìh mírný i tìžký, v
závislosti na míře porušení faktorù krevní srážlivosti
u postiženého jedince. V obtížných případech mùže
být samovolné krvácení dùvodem k infuzím nebo
aplikacím koncentrátù srážecích faktorù. Pro hemofiliky
je nebezpečnìjší vnitřní krvácení. Vnitřním krvácením
mohou být postiženy klouby, svaly i další mìkké tkánì.
Vnitřním krvácením mùže dojít i k ucpání dýchacích
cest nebo poškození mozku či jiných životnì dùležitých
orgánù. Lidé s mírnou formou hemofilie obvykle
nejsou ohroženi samovolným krvácením.

PŘÍČINY			
chorobné krvácivosti
 dědičnost

POMOC

při chorobné krvácivosti
 strava bohatá na vitamin K
 pozornost k varovným příznakům vnitřního
krvácení – kloubní nebo svalové bolesti, svědivý
pocit nebo pocit tepla, stísněnosti nebo ztuhlosti
v postižené oblasti, nadměrné otoky či podlitiny,
bolesti hlavy, ospalost.

H

Podpora organismu
při hemofilii produkty STARLIFE
ALFALFA STAR | #2701

Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, B6 a vitaminu K nezbytného pro
mechanismus srážení krve. Obsahuje celou
řadu minerálù – draslík, vápník, fosfor, železo
- a chlorofyl, který má dezinfekční a antiseptický efekt.

MULTI STAR | #1845

Jsou koloidní roztoky minerálù a stopových
prvkù pro podporu tvorby krve a podporu
krevní srážlivosti. Podporují vstřebávání živin,
pùsobí na regeneraci tkání.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce, podporuje
okysličování tkání. Podporuje imunitní systém
a pomáhá k rychlé regeneraci organismu.

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost
a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé,
antibakteriální a antivirové účinky, podporuje
hojení sliznic a tkání.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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H

Hemoroidy
jsou oteklé žíly v okolí konečníku a uvnitř nìj.
Významnì připomínají křečové žíly. Rozšiřují se
a ztrácejí pružnost, což má za následek váčkovité
výhřezy do řitního otvoru.

Podpora organismu při
hemoroidech produkty STARLIFE

K nejbìžnìjším příznakùm hemoroidù patří pálení,
svìdìní, bolest, zánìty, otoky, podráždìní a krvácení.
Krvácení mùže vypadat dìsivì, ale ačkoliv je tento
jev obvykle signálem, že v trávicím traktu není nìco
v pořádku, nemusí to vždy znamenat, že jde o vážnou
poruchu. Existují rùzné typy hemoroidù v závislosti na
jejich umístìní, závažnosti a bolestivosti – vnitřní, vnìjší a
vyhřezlé.
Hemoroidy jsou problémem pouze lidské
populace, což je pravdìpodobnì dùkazem, že v jejich
výskytu hrají nejvìtší roli naše stravovací a životní návyky.
Až 50 – 75 % lidské populace se v určité životní fázi
s výskytem hemoroidù setká, ačkoliv u mnoha jedincù
nedojde ani k jejich diagnóze. Mohou se vyskytnout
v každém vìku, častìjší jsou však u stárnoucích lidí.

FIBER STAR | #1400

Je rostlinný vlákninový doplnìk s vynikajícími
vazebními vlastnostmi a schopnostmi pročistit
zažívací systém a regenerovat jej.

ALFALFA STAR | #2701

Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, K a vitaminu B6 - pyridoxinu. Obsahuje celou řadu minerálù – draslík, vápník, fosfor,
železo - a chlorofyl, který má dezinfekční a antiseptický efekt.

MULTI STAR | #1845

Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù,
vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje
vstřebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buòce, podporuje
okysličování tkání. Podporuje imunitní systém
a pomáhá k rychlé regeneraci organismu.

PŘÍČINY			
vzniku hemoroidů







životní a stravovací návyky
dlouhodobé státní nebo sezení
zvedání těžkých předmětů
namáhání střev (zácpa)
těhotenství, obezita
poškození jater, potravní alergie

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a
odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové účinky, podporuje hojení
sliznic a tkání.

POMOC

KELP STAR | #2726

pro zhojení hemoroidů





vhodná životospráva a strava s dostatkem vlákniny
dostatek pohybu
potravní doplňky – přírodní vláknina, minerální
látky, vitaminy a podpůrné prostředky pro regeneraci
střeva

Je přípravek z hnìdé mořské řasy bohaté na
vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je zdrojem
plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin. Povzbuzuje obranyschopnost, zlepšuje kondici, podporuje trávení a vylučování toxických látek z tìla.

ENZYME STAR | #1044

Jsou komplexy enzymù a dùležitých složek, které podporují trávení. Stabilizují stav v buòkách a
umožòují zastavení zánìtlivých procesù, obnovují
přirozenou střevní mikroflóru, podporují ničení
volných radikálù.

CRANBERRY STAR | #1111

Zdokonaluje průtok krve, redukuje krení tlak,
zpomaluje vznik atrosklerózy a zamezuje
ucpávání cév.

CORDYCEPS STAR | #1888

Podporuje cévní systém, má protirakovinový
účinek.
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Impotence
je neschopnost muže dosáhnout erekce nebo ji udržet
k uskutečnìní normálního pohlavního styku.
Erekce je dùsledkem komplexní kombinace
mozkových stimulù, funkce cév a nervù a hormonální
činnosti. Cokoliv, co naruší nìkterý z tìchto faktorù,
mùže zpùsobit impotenci. K nìkterým činitelùm, které
k impotenci mohou vést, patří onemocnìní periferních
cév, užívání nìkterých lékù, alkohol, cigarety, prodìlání
pohlavnì přenosné choroby, chronická choroba jako
je diabetes nebo vysoký krevní tlak. Impotenci mùže
rovnìž zpùsobit hormonální porucha, například snížená
hladina testosteronu nebo zvýšená tvorba prolaktinu či
výkyvy v produkci hormonù štítné žlázy. Pravdìpodobnì
nejčastìjší fyzickou příčinou impotence je diabetes,
při nìmž dochází k rozvoji aterosklerózy a porušení
krevního obìhu. Impotence mùže být i psychického
charakteru.
Impotence mùže být chronická nebo opakovaná,
nebo k ní mùže dojít v ojedinìlých případech.

I

Pomoc prostředníctvím
produktů STRALIFE
při malé sexuální potenci
MULTI STAR | #1845

Je koloidní roztok životně důležitých minerálů,
stopových prvků, vitaminů, enzymů a aminokyselin. Podporuje dobré trávení a vstřebávání živin,
regeneraci organismu, zabezpečuje rovnováhu
fyzického a duševního rozvoje.

STAR PLUS | #1450

je minerální a vitaminový přípravek s antioxidanty k podpoře zdravé funkce všech biologických
systémů. Potlačuje negativní vliv stresových faktorů na organismus, harmonizuje krevní tlak, má
příznivý efekt v prevenci aterosklerózy.

CELL GUARD STAR | #1700

PŘÍČINY			
impotence






různá onemocnění
hormonální poruchy
užívání některých léků
alkohol, cigarety
psychická nevyrovnanost

Posiluje imunitní systém, povzbuzuje srdečnì
cévní systém, zlepšuje cirkulaci krve (výrazná
podpora jater – detoxikačního orgánu), pùsobí
protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus před škodlivým
pùsobením volných radikálù.

EMPEROR STAR | #1240

Zvyšuje vitalitu, zvyšuje energii, zvyšuje odolnost
vůči stresu a potenci.

POMOC

při impotenci





změna životosprávy - zdravá, vyvážená strava
odbourání stresu
kontrola zdravotního stavu a užívaných léků
přírodní doplňková výživa

COENZYSTAR Q10 | #1117

Dodává energii každé buňce, podporuje
okysličování tkání. Podporuje imunitní systém
a pomáhá k rychlé regeneraci organismu.

SAW PALMETTO STAR | #2739

Je formule pro prevenci zbytnění prostaty.
Podporuje sexuální funkce a dobrý stav urogenitáního traktu.

ALFALFA STAR | #2701

Je účinný prostředek ke zvýšení zdatnosti, fyzické síly a výkonnosti. Zpomaluje stárnutí, posiluje imunitní systém, potlačuje chronické a akutní záněty prostaty, působí příznivě na všechny
systémy organismu.

STAR MEN | #1010

Regeneruje a povzbuzuje mužský organismus,
posiluje imunitní systém, zvyšuje odolnost proti
stresu, zvyšuje mentální výkonnost, podporuje
mužský hormonální systém a zvyšuje potenci.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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Infekční zánět jater
neboli hepatitida je mìknutí a zvìtšování jater
zpùsobené virovou infekcí.
Infekcí dochází k narušení normální funkce
jater. Jedovaté zplodiny se hromadí v tìle a nìkteré
živiny nejsou zpracovány a uloženy tak, jak by mìly
být. K příznakùm hepatitidy patří horečky, slabost,
zvracení, bolesti hlavy, ztráta chuti k jídlu, svalové
bolesti, poruchy kloubù, ospalost, tmavá barva moči,
nepříjemné pocity v břišní krajinì a často žloutenka,
současnì se zvýšenou hladinou jaterních enzymù v krvi.
Horečnaté symptomy mohou mít mírný i akutní prùbìh.

Podpora organismu při
hepatitidì produkty STARLIFE

Existují rùzné druhy hepatitidy. Podle toho, které
viry je zpùsobují. Kromì rùzných typù virové hepatitidy
existuje forma této choroby zvaná toxická hepatitida.
Mùže být zpùsobena chemikáliemi, které se do tìla
dostanou orálnì, injekčnì nebo vstřebáním pokožkou.

MULTI STAR | #1845

Komplexní doplněk minerálů, stopových prvků,
aminokyselin a enzymů. Podporuje dobré trávení
a vstřebávání živin, regeneraci organismu a snižuje zátěž jater.

ALFALFA STAR | #2701

Působí detoxikačně, neutralizuje žaludeční kyselinu, výrazně zlepšuje metabolismus organismu,
upravuje chuť k jídlu a zvyšuje využitelnost bílkovin, vápníku a dalších látek ze stravy. Je vhodným
zdrojem vitaminu K. Deficit vitaminu K je při cirhóze obvyklý.

PŘÍČINY			
hepatitidy



PROTECT STAR | #2735

virová infekce
otrava chemikáliemi

Podporuje metabolismus, ovlivňuje příznivě virový zánět jater, tlumí účinky některých jaterních
jedů, chrání jaterní parenchym a má antioxidační
účinky.

POMOC

pro detoxikaci a regeneraci jater




změna životního stylu
vhodná strava
doplnění výživy potravními doplňkyety

LECITHIN STAR | #2727

Fosfolipidový přípravek ke snížení hladiny cholesterolu a zlepšení funkce jater. Chrání jaterní buňky při jejich detoxikačních funkcích, je vhodný
pro regulaci ztučnění jater. Snižuje toxický účinek
alkoholu na játra, podporuje dobrou funkci buněčných membrán.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Významný antioxidant. Podílí se na energetické výměně v buňce a stabilizuje membrány. Pomáhá při poruchách zažívání, při chronických aktivních hepatitidách.

CELL GUARD STAR | #1700

Silná kombinovaná antioxidační formule. Podporuje krevní oběh, má silné protizánětlivé účinky.
Podporuje imunitu, neutralizuje toxické složky a
chrání játra před poškozením.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160

Přípravek, který detoxikuje organismus a podporuje imunitní systém. Snižuje krevní tlak a podporuje krevní oběh. Snižuje hladinu cholesterolu,
zlepšuje zažívací procesy, zvyšuje tvorbu žluči,
působí celkově na zlepšení metabolismu.
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Kandidóza
je infekce zpùsobená parazitickou kvasinkou Candida
albicans, která osídluje střeva, pohlavní ústrojí, ústa,
jícen a krk.
Za normálních okolností žije Candida albicans v
rovnováze s ostatními bakteriemi a kvasinkami, za určitých
podmínek se však množí a oslabuje imunitní systém.
Mikroorganismus může cestovat krevním řečištěm po
těle do mnoha tělních orgánů. Protože může kandidóza
postihnout nejrůznější části lidského organismu nejobvyklejší jsou postižení úst, uší, nosu, trávicího traktu
a pochvy - je možné ji charakterizovat mnoha příznaky.
Patří k nim zácpa, průjem, zánět tlustého střeva, bolesti v
krajině břišní, bolesti hlavy, páchnoucí dech, svědění v
konečníku, impotence, ztráta paměti, změny nálady, zánět
prostaty, vředy, úporná žáha, svalové a kloubní bolesti,
bolesti v krku, bolestivý kašel, městnání krve, znecitlivění
tváře nebo končetin, mravenčení, akné, noční pocení,
pálivé pocity, ucpání vedlejších dutin nosních, pálení na
jazyku, bílé skvrny na jazyku a v ústech, nadměrná únava,
zánět pochvy, infekce ledvin a močového měchýře,
artritida, deprese, hyperaktivita, hypothyroidismus,
problémy s funkcí nadledvinek a dokonce i vznik cukrovky.
Vzhledem k mnoha rozdílným symptomům je tuto
chorobu snadné mylně diagnostikovat.
Napadne-li kandida poševní sliznici, dochází k zánětu
poševní sliznice. Napadne-li ústní dutinu, dochází ke
vzniku aftu. Infekce kandidy na sebe může vzít i formu
plísně na nohou nebo v genitální oblasti. Systematická
kandidóza je stav, kdy se infekce rozšířila po celém těle. V
nejzávažnějších případech může kandida putovat krevním
řečištěm a napadat jednotlivé orgány. U pacientů s infekcí
kandidy se často vyskytují potravní alergie.

PŘÍČINY			






IMMUNITY STAR | #1180

Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu,
normalizuje činnost jater a ledvin, má protivirové
a protizánětlivé účinky.

ROYAL JELLY STAR | #7220

Je účinným přírodním antibiotikem, posiluje
imunitní systém, má silné dezinfekční účinky.

PAU D`ARCO STAR | #2731

Působí detoxikačně, zmírňuje vedlejší účinky
některých antibiotik, zlepšuje průběh jaterních,
kožních a alergických nemocí.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160

Podporuje detoxikační činnost jater, stimuluje tělo k odstraňování škodlivin, čistí krev a
pomáhá při alergických kožních onemocněních.

MULTI STAR | #1845

Doplňuje základní mikroživiny, podporují dobré
trávení a vstřebávání živin, podporují regeneraci organismu, posilují imunitní systém a působí
antioxidačně.

CELL GUARD STAR | #1700

Je silným antioxidantem. Posiluje imunitní
systém, povzbuzuje srdečně cévní systém,
zlepšuje cirkulaci krve, působí protizánětlivě
a protialergicky.

Zbavuje zažívací ústrojí od toxických látek, brání
tvorbě usazenin ve střevě, čistí krevní a lymfatický systém, podporuje tvorbu zdravé mikroflóry v
trávicím traktu.

znečištěné životní prostředí
chemicky upravované potraviny (umělá barviva
a příchutě)
nesprávná životospráva
nedostatek minerálů a vitaminů
dlouhodobé nebo časté užívání antibiotik a
kortikoidních léků
potravní alergie

ENZYME STAR | #1044
ARTHRIMAX STAR | #1110

Posilují imunitní systém, obnovují střevní
mikroflóru, podporují trávení a boj s volnými radikály.

POMOC

EFFECTIVE STAR | 500 ml | MEDIUM #5716

pro posílení imunitního systému






Potlačení infekce
produkty STARLIFE

FIBER STAR | #1400

oslabení imunitního systému
a vzniku infekce



K

změna životního stylu
dostatek pohybu a odpočinku
doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy
dodržování pitného režimu
podpora imunitního systému přírodními preparáty

Je vhodný pro vnitřní i vnější použití, dezinfikuje, je účinný proti kvasinkám i plísním. Začněte
používat až po týdenní podpoře imunitního systému výše uvedenými produkty (IMMUNITY
STAR, ROYAL JELLY STAR, PAU D´ ARCO).

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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Kardiovaskulární systém
jsou onemocnìní srdečnì cévního systému.
Kardiovaskulární systém je tvořen srdcem a cévami. Krev
je pumpována srdcem a cévami rozvádìna po celém tìle. V
západním svìtì je onemocnìní srdečnì cévního systému hlavním
zdravotním problémem.

Prevence a podpora léčby
kardiovaskulárních chorob
produkty STARLIFE

Tepny, které přivádìjí krev k srdci, jsou nazývány koronárními
tepnami. Pokud se srdeční cévy zúží, množství krve, které dodávají
do srdce, mùže být nedostačující k zajištìní potřebného kyslíku.
Tato ztráta kyslíku je příčinou bolesti v hrudníku, známá jako angina
pectoris. Pokud koronární tepny přinášející k srdci kyslík a živiny
zaznamenají zúžení, mùže dojít až k úplnému ucpání a zastavení
přítoku krve, což má za následek srdeční záchvat, infarkt myokardu,
který zpùsobí poškození srdečního svalu. Nejobvyklejšími
příčinami ucpání cév je arterioskleróza, neboli kornatìní tepen.
Častou předzvìstí potíží se srdcem je velice rozšířená forma
kardiovaskulárního onemocnìní hypertenze (vysoký krevní tlak). Je
obvykle zpùsobena snížením pružnosti nebo omezením svìtlosti
tepen (nebo obojím), což mùže být následek arteriosklerózy,
poruchy metabolismu sodíku, stresu, nedostatkù ve výživì a
nerovnováhy enzymù. K dalším typùm srdečních onemocnìní
patří:
• srdeční nedostatečnost - je charakteristická nedostatečným
odtokem krve ze srdce
• arytmie - poruchy normálního rytmu srdečního tepu
• poruchy chlopní - ovlivňují činnost jedné nebo více srdečních
chlopní
• ischemická choroba srdeční - ucpání přívodu krve k srdci
(obvykle jako následek aterosklerózy)
• karditida - zánět srdečního svalu
• endokartidis - zánět endokardu, membrány obklopující
srdeční sval
Poruchy srdečnì cévní soustavy jsou v dobì, kdy se projeví
navenek, již ve velmi pokročilém stadiu.
Kardiovaskulární onemocnìní nemusí nutnì provázet stárnutí. K
jejich zamezení mohou být podniknuta rùzná preventivní opatření.
Ke kontrolovatelným faktorùm, jež mohou ke vzniku srdečního
onemocnìní přispìt, patří kouření, vysoký krevní tlak, zvýšená
hladina sérového cholesterolu, stres, obezita, sedavý zpùsob
života a cukrovka.

kardiovaskulárních onemocnění




dědičnost
onemocnění ledvin, poruchy podvěsku 			
mozkového nebo nadledvinek, cukrovka, obezita
zvýšený obsah sérového cholesterolu
kouření, sedavý způsob života, stres

POMOC

pro podporu srdečně cévního systému
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Dodává energii každé buňce, zejména srdečnímu svalu, chrání cévní systém, prokazatelně
snižuje opotřebení srdce, regeneruje a vitalizuje
organismus. Je významným antioxidantem.

CELL GUARD STAR | #1700

Je razantní antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, působí povzbudivě na kardiovaskulární systém a mozek, zlepšuje cirkulaci krve, působí protizánětlivě, protiradiačně, protialergicky,
pomáhá zlepšovat zrak i sluch.

MULTI STAR | #1845

Zajišťuje komplexní dodávku mikroživin, reguluje
metabolismus, reguluje svalové napětí kardiovaskulárního systému.

STAR PLUS | #1450

Posiluje imunitní a kardiovaskulární systém, přispívá ke zmenšení sklerotických plátů na stěnách
artérií, působí příznivě na organismus při vysokém krevním tlaku. Má antioxidační účinky.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160

Detoxikuje organismus, podporuje imunitní systém. Podporuje kardiovaskulární systém - snižuje krevní tlak a podporuje krevní oběh, snižuje
hladinu cholesterolu, podporuje léčbu aterosklerózy.

OMEGA-3 STAR | #2730

PŘÍČINY			



COENZYSTAR Q10 | #1117

změna životního stylu
dostatek pohybu a odpočinku
úprava životosprávy (omezení přijímaného množství
nevhodných tuků, sodíku, alkoholu, tabáku, čokolády,
cukru, másla, červeného masa, kořeněných a
upravovaných jídel)
doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy
podpora zdravé funkce srdce a cévního systému
vhodnými doplňky výživy

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

Příznivě ovlivňuje hladinu krevních tuků,
zejména cholesterolu. Zlepšuje pružnost cévních
stěn, a tím podporuje oběhovou soustavu. Je
významnou potravinovou prevencí ischemické
choroby srdeční a infarktu myokardu.

VITAMIN E STAR | #7305

Chrání organismus před srdečním infarktem, zpomaluje sklerotické změny na cévních
stěnách.

LECITHIN STAR | #2727

Působí jako emulgátor tuků. Snižuje hladinu
cholesterolu, pročišťuje cévy a vede ke snížení
krevního tlaku. Zlepšuje stav a funkci buněčných
membrán.

Ledvinové potíže
Ledvinové potíže jsou všechna poškození, onemocnění,
bolesti a ostatní neharmonické stavy způsobené
úrazem, infekcí, funkční poruchou, přímým působením
některých léků, drog, chemických látek či jedů.
Potíže, bolesti a poruchy funkce ledvin mohou současně
provázet nebo způsobovat mnohé další poruchy, jako je
diabetes, lupus, vysoký krevní tlak a onemocnění jater.
Brightova choroba je ledvinové onemocnění vyznačující
se výskytem krevní bílkoviny v moči za současného
zvyšování tlaku a projevu otoků.
Glomerulonefritida je zánět filtračních jednotek v
ledvinách. Může k ní dojít v důsledku imunitní odezvy
na infekci, např. na invazi mikroorganismu rodu
Streptococcus, který infikuje krční dutinu.
Pyelonefritida je ledvinová infekce.
Glomerulonefritida a pyelonefritida mohou mít jak
chronický, tak i akutní průběh a mohou mít velmi vážné
důsledky.
Hydronefróza je stav, kdy ledviny a ledvinová pánvička
se plní močí z důvodu ucpání močových cest.
Ledvinové kameny jsou tvořeny nahromaděním
minerálních solí, které mohou v důsledku útlumu
ochranných
složek
nebo
potlačením
imunity
krystalizovat. Krystaly se mohou začít shlukovat a
usazovat kdekoliv v močových cestách. Velikost kamenů
se může pohybovat od mikroskopických částeček až po
kameny velikosti špičky prstu.
Vápenné kameny jsou tvořeny šťavelanem vápenatým,
kameny z kyseliny močové, struvitové kameny jsou
tvořeny fosfátem hořečnato-amonným, cystinové
kameny vznikají jako důsledek cystinurie, což je vzácná
dědičná porucha způsobující tvorbu kamenů z krystalů
aminokyseliny cystinu.
Tubulární acidóza je stav, kdy ledviny nedokáží zpětně
vstřebávat bikarbonát, což má za následek poruchu
tvorby amoniaku a vylučování kyselin. Důsledkem
mohou být acidózy, těžká dehydratace, úbytek draslíku a
kostní poruchy.
Nefrotický syndrom není onemocněním sám o sobě,
ale může být příznakem poruchy ledvin. Projevuje se
edémem a nadměrným množstvím bílkoviny v moči.
Může být způsoben poškozením glomerulu (drobného
útvaru v ledvinách tvořeného kapilárami), který se zanítí
nebo chronickými chorobami jako je diabetes nebo
lupus.
Urémie je hromadění toxického odpadu v krevním
řečišti z důvodu nedostatečné funkce ledvin.

PŘÍČINY

ledvinových potíží





dědičnost
úraz, onemocnění, infekce
funkční poruchy
špatná životospráva

L

Prevence a podpora léčby ledvinových
chorob produkty STARLIFE
MULTI STAR | #1845

Je komplexní doplněk živin. Koriguje úbytek minerálních látek, který je při ledvinových onemocněních běžný. Přírodní zdroj vitaminů skupiny B
působí jako tonikum a podporují funkci mozku.
Vitamin B3 (niacin) zlepšuje krevní oběh. Vitamin
B6 (pyridoxin) redukuje zadržování tekutin. Vitamin C podporuje imunitní funkce. Draslík působí
jako stimulant ledvinové činnosti.

LECITHIN STAR | #2727

Podporuje základní funkce buněk, slouží k jejich
ochraně a podporuje funkci mozku. Je potřebný
v případě nefritidy.

VITAMIN E STAR | #7305

Chrání buněčné membrány před oxidačním
poškozením. Příznivě ovlivňuje průběh neurologických onemocnění. Podporuje účinné využití
kyslíku.

L-ARGININE STAR | #7190

Je vhodný při ledvinových chorobách. Udržuje
dobrou cévní průchodnost, čímž zajišťuje tkáním
dostatečný přívod kyslíku. Stimuluje tvorbu
bílých krvinek.

BETA CAROTENE STAR | #7110

Beta-karoten je provitamin A, který si lidské tělo
dokáže proměnit na vitamin A. Je důležitý pro
hojení stěn močových cest a pro podporu imunitní funkce. Beta karoten je antioxidačním prostředkem.

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost
a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové účinky.

ZINC STAR | #7225

Je imunostimulant nutný pro hojení a důležitý
inhibitor krystalizace a růstu krystalů.

POMOC

při ledvinových potížích
 úprava životosprávy
 pozor na infekce a jiná vážná onemocnění, jejich
správné vyléčení a doléčení
 ochrana organismu před působením jedů, chemických
a toxických látek
 podpora správné funkce ledvin vhodnými doplňky
výživy

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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Lupénka
je choroba související s rychlým rùstem bunìk vnìjší
vrstvy kùže.
Lupénka se projevuje jako skvrny stříbřitých šupinek
nebo zarudlé plochy na nohou, kolenech, pažích,
loktech, kùži hlavy a zad. Poškozeny mohou být i nehty
na nohou i rukou. Příčina lupénky není známa. Je
mnohdy dìdičná, ale mùže jít o dùsledek konzumace
tukù, protože jde o poruchu velmi vzácnou v zemích,
kde je příjem tukù nízký. Současné výzkumy poukazují
i na roli imunitního systému. Lidé trpící HIV a AIDS
mají často tìžkou lupénku. I tvorba toxických zplodin v
nezdravém tračníku je spojována s projevy lupénky.

Podpora organismu
produkty STARLIFE

Normální kožní buòky vystupují ze spodní vrstvy
kùže do horní a zrají asi 28 dní. Psoriatické buòky
(lupénka) se tvoří asi 8 dní. Tím vytvářejí šupinovité
plochy, které se stále šíří. Lupénka - psoriáza není
nakažlivá.

IMMUNITY STAR | #1180

Stimuluje imunitní systém, má antiseptické, antivirové účinky, protizánětlivé a antioxidační
účinky. Odstraňuje pocit únavy psychogenního
původu.

COLOSTRUM STAR | #1720

Podporuje imunitní systém, dodává organismu
minerály, vitaminy a proteiny. Ovlivňuje metabolismus vápníku, sacharidů a lipidů, podporuje
proteinovou syntézu.

MULTI STAR | #1845

PŘÍČINY			

Dodává organismu potřebné mikroživiny, posiluje imunitní systém, chrání organismus před stresem.

onemocnění lupénkou





FIBER STAR | #1400

Čistí a detoxikuje střevní trakt, regeneruje sliznici, udržuje zdravou střevní mikroflóru.

dědičnost
oslabený imunitní systém
důsledek konzumace tuků
toxické látky v organismu

COENZYSTAR Q10 | #1117

Je významným antioxidantem, podílí se na energetické výměně v buňce, stabilizuje buněčné
membrány.

POMOC

při onemocnění lupénkou




dostatečný přísun minerálních látek a vitaminů
úprava životosprávy
předcházení stresu

LIFE STAR | #1200

Snižují pocit únavy, zvyšují celkový energetický tonus organismu, potlačují vliv negativních
stresových faktorů, navozují rovnováhu a pocit
pohody v organismu.

KELP STAR | #2726

Je zdrojem plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin, dodává minerály, vitaminy a aminokyseliny. Podporuje obranyschopnost a vylučování toxických látek z těla.

PAU D`ARCO STAR | #2731

Působí detoxikačně, zlepšuje průběh kožních
nemocí, regeneruje organismus.

EFFECTIVE STAR | 500 ml | MEDIUM #5716

Je velmi účinným dezinfekčním přípravkem pro
ošetření povrchu kůže, zabraňuje svědění.

OMEGA-3 STAR | #2730

Ovlivňuje mizení lupenkových změn a regenerační procesy kůže.
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Lupus
je chronické zánìtlivé onemocnìní, které postihuje řadu
tìlních orgánù.

L

Podpora organismu
produkty STARLIFE

Při této autoimunitní poruše dochází k zánìtùm
kùže, kloubù a dalších tkání. Mnozí odborníci jsou
přesvìdčeni, že je zpùsobena dosud neidentifikovaným virem. Dalšími dvìma faktory podílejícími se
pravdìpodobnì na projevech této choroby jsou pohlavní hormony a dìdičnost.

Dodává tělu všechny potřebné mikroživiny, podporuje metabolismus, podporuje hojení, tvorbu
a ochranu buněk, posiluje imunitní systém.

Svùj název dostala tato choroba podle vyrážky motýlkovitého charakteru na pokožce tváří a nosu postižených osob, která jim dodávala ponìkud vlčí vzhled (lupus latinsky znamená vlk). Existují dva druhy lupusu:

OMEGA-3 STAR | #2730

• Systemický lupus erythematodes (SLE) - porucha postihující mnoho různých částí těla. Závažnost poruchy se
pohybuje od mírného průběhu až po ohrožení života.
První příznaky v mnoha případech SLE připomínají artritidu s otoky a bolestí prstů a jiných kloubů. Choroba
se může projevit mnoha způsoby - náhle s prudkým
zvýšením tělesné teploty, charakteristickou červenou
vyrážkou, červenými, olupujícími se prasklinami po
celém těle, vředy v ústech, zasažením plic a ledvin,
zánětem ledvin, ve vážných případech bývá postižen i
mozek, plíce, slezina nebo srdce. Pokud je postižena
centrální nervová soustava, dochází k záchvatům, amnézii, psychózám a hlubokým depresím.
• Diskoidní lupus erythematodes (DLE) - je méně závažná forma, která postihuje především kůži. Charakteristická vyrážka se objevuje na tvářích a nose. Mohou se
vyskytnout i praskliny na kůži hlavy a na uších. Často
vydrží po celé roky. Po vymizení zanechávají často jizvy. Jizvy na hlavě mohou způsobit trvale lysé plochy.
DLE není vždy nebezpečnou poruchou celkového
zdravotního stavu, ale je chronickým nepříjemným kožním onemocněním.

PŘÍČINY			
autoimunitní poruchy




neidentifikovaný virus
pohlavní hormony
dědičnost

MULTI STAR | #1845

Preventivně působí proti artritidě, chrání kožní
buňky obnovuje všechny buňky organismu.

GLUCOSAMINE STAR | #2722

Regeneruje pojivové tkáně -zlepšuje stav pokožky, vlasů, nehtů, kloubů, má hojivé účinky. Působí protizánětlivě, antibakteriálně, antivirově, imunostimulačně a antioxidačně.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160

Podporuje imunitní systém a chrání enzymatické systémy. Detoxikuje organismus a chrání jej
před infekcemi.

CELL GUARD STAR | #1700

Razantní antioxidant. Podporuje využití kyslíku a
hojení. Chrání buňky a podporuje normalizaci
imunitní funkce organismu. Působí silně protizánětlivě.

ARTHRIMAX STAR | #1110

Snižuje bolesti a otoky kloubů, má analgetickou
a neurotropní aktivitu, působí proti kapilárnímu
krvácení, podporuje imunitní systém a chrání
před vznikem nerovnováhy ve střevní mikroflóře.

ENZYME STAR | #1044

Posiluje imunitní systém, obnovuje střevní mikroflóru. Zvyšuje protivirovou a protibakteriální aktivitu.

POMOC

przy zapalnej chorobie przewlekłej




vhodná životospráva
doplňování stravy vhodnými potravními doplňky
dostatek odpočinku a pravidelného mírného cvičení

KELP STAR | #2726
ALFALFA STAR | #2701

Doplňují chybějící minerální látky, posilují imunitní systém.

FIBER STAR | #1400

Čistí zažívací trakt, obnovuje střevní mikroflóru,
posiluje imunitní systém.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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Lupy
Lupy jsou šupinky kůže tvořící se na pokožce hlavy při
poruše mazových žlázek.

Podpora organismu
produkty STARLIFE

Tvorba lupů je často aktivována traumatem, nemocí
nebo hormonální nevyvážeností. Pokud žlázy nefungují
normálně, kůže na hlavě tvoří šupinky, které mohou
svědit a pálit.
Nejvážnější formou tvorby lupů je následek
seboroické dermatitidy – zánětlivého kožního
onemocnění způsobeného nadměrnou aktivitou
mazových žláz.
K tvorbě lupů může docházet také v důsledků suché
kůže, která je často způsobována nedostatkem živin,
např. vitaminů skupiny B, esenciálních mastných kyselin
a selenu. Také nevhodná konzumace cukru a nesprávné
vstřebávání uhlohydrátů v organismu může způsobovat
tvorbu lupů.

PŘÍČINY

Příznivě ovlivňují hladiny krevních lipidů. Slouží ke korekci metabolických poruch. Podporují
zmírnění svědění a zánětu, jsou nepostradatelné
pro zdravou kůži.

EMPEROR STAR | #1240

Podporuje imunitní systém, zlepšuje elastičnost
a vzhled kůže, vlasů, řas a nehtů.

GLUCOSAMINE STAR | #2722

Významně se podílí na zachování všech důležitých funkcí a vlastnostech kůže, vlasů a nehtů.
Podporuje jejich regeneraci.

KELP STAR | #2726

tvorby lupů
 trauma, nemoc nebo hormonální nevyváženost
 nedostatek živin (nevhodná strava)
 nesprávné vstřebávání uhlohydrátů v organismu

Kelp je mořská řasa bohatá na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Doplňuje vyvážený poměr
minerálních látek potřebných pro zdravé napětí
kůže, lepší růst vlasů a hojení kůže na hlavě.

LECITHIN STAR | #2727

POMOC

při tvorbě lupů





OMEGA-3 STAR | #2730

úprava jídelníčku
dostatečný přísun minerálních látek a vitaminů
předcházení stresu
používání přírodní vlasové kosmetiky

Lecitin je stavebním prvkem buněčných stěn a
membrán. Je potřebný pro lepší vstřebávání
esenciálních mastných kyselin. Zlepšuje stav pokožky.

MULTI STAR | #1845

Je komplexním doplňkem mikroživin. Vitaminy
skupiny B jsou důležité pro udržení zdravého
napětí kůže. Komplex volných aminokyselin je
potřebný pro regeneraci všech tkání a pro růst
vlasů.

VITAMIN E STAR | #7305

Chrání buněčné membrány před oxidačním poškozením. Podporuje normální funkci pokožky a
krevní oběh.

ZINC STAR | #7225

Chrání před volnými radikály. Slouží k regeneraci tkání a podporuje imunitní odezvu. Na zinku
je závislý metabolismus bílkovin. kůže je tvořena
především bílkovinami.

SELENIUM STAR | #7232

Je důležitým antioxidantem potřebným pro tlumení vysoušení kůže.

VITAMIN C 1000 STAR | #7303

Je důležitým antioxidantem pro prevenci poškození kožní tkáně. Podporuje hojení.
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Mastná pleť
Mastná pleť je disharmonie pleti, kdy mazové žlázy
produkují více mazu, nežli pleť potřebuje ke zvlhčení.
Nadbytečný maz ucpává póry a způsobuje tvorbu
skvrnek. Mastná pleť je pravděpodobně především
dědičnou záležitostí, ale je ovlivňována i výživou a
hladinou jednotlivých hormonů. Mazové žlázy ke
tvorbě většího množství mazu také stimuluje vlhkost a
horká voda.
Kůže má tendenci s přibývajícím věkem vysychat,
proto je mastná kůže obvyklejší u mládeže.
Spolupůsobí zde i další vliv, a to hormonální výkyvy v
době dospívání. Mastná pleť se však může objevit
v každém věku. Mnozí lidé mají mastnou pleť jen v
určitých partiích (obvykle je to čelo, nos, brada a horní
část zad). Na jiných místech je pleť normální nebo
suchá. Tomuto stavu říkáme pleť smíšená.
Mastná pleť má však i své kladné stránky. Pomaleji
se na ní vytvářejí stařecké skvrny a barevné odchylky,
rýhy a vrásky. Na slunci nerudne, naopak – snadno a
krásně se opaluje. Nepříjemnou vlastností mastné pleti
je možnost výskytu uhrovitosti i po odeznění puberty a
stálý lesk, pocit mastné pleti v obličeji a rozšířené póry.
Pleť také velmi citlivě reaguje na nerovnováhu vnitřních
orgánů.

Prevence a podpora
zdravé pleti produkty STARLIFE
BETA CAROTENE STAR | #7110

Beta-karoten je provitamin A, který si lidské tělo
dokáže proměnit na vitamin A. vitamin A je nezbytný pro normální funkci pokožky. Je důležitý
pro hojení a tvorbu nové kožní tkáně. Beta karoten je antioxidačním prostředkem a podporuje
imunitní systém.

EMPEROR STAR | #1240

Podporuje imunitní systém, zlepšuje elastičnost
a vzhled kůže, vlasů, řas a nehtů.

FIBER STAR | #1400

Pročišťuje a regeneruje zažívací systém a vytváří
podmínky pro zdravou mikroflóru v trávicím
systému.

GLUCOSAMINE STAR | #2722

Významně se podílí na zachování všech důležitých
funkcí a vlastnostech kůže, vlasů a nehtů. Podporuje
jejich regeneraci.

PŘÍČINY

mastné pleti





KELP STAR | #2726

pravděpodobně dědičnost
výživa
hladina jednotlivých hormonů
vlhkost a horká voda

Kelp je mořská řasa bohatá na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Doplňuje vyvážený poměr
minerálních látek potřebných pro zdravé napětí
kůže.

LECITHIN STAR | #2727

POMOC

pro mastnou pleť
 vhodná strava a dostatek vody pro vyplavování toxinů
 udržování čistoty a používání vhodných kosmetických
přípravků
 doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy
 podpora vhodnými doplňky výživy

Lecitin je stavebním prvkem buněčných stěn
a membrán. Je potřebný pro lepší vstřebávání
esenciálních mastných kyselin. Zlepšuje stav
pokožky.

MULTI STAR | #1845

Je komplexním doplňkem mikroživin. Vitaminy
skupiny B jsou důležité pro udržení zdravého napětí kůže.

VITAMIN E STAR | #7305

Chrání buněčné membrány před oxidačním poškozením. Podporuje normální funkci pokožky.

ZINC STAR | #7225

Chrání před volnými radikály. Slouží k regeneraci
tkání a podporuje imunitní odezvu.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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Menopauza
Podpora organismu při menopauze
doplňky STARLIFE
BOUNTY STAR | #2704

Sloučená rostlinná formule sloužící k harmonizaci ženských hormonálních funkcí. Zmírňuje
nepříjemné tělesné a psychické pocity v období menstruace, působí profylakticky proti vzniku hormonálně podmíněných nemocí novotvarů. Pomáhá odstraňovat vodu zadržovanou
v těle, uvolňuje křeče, posiluje metabolismus.
Doporučujeme spojit s ROYAL JELLY STAR.

ROYAL JELLY STAR | #7220

Pomáhá zmírňovat příznaky menopauzy a bolesti
hlavy. Upravuje inkontinenci moči, vaginální suchost a sníženou vitalitu.

WILD YAM STAR | #2742

Normalizuje hladiny hormonů v těle, zpomaluje proces stárnutí celého organismu, má protinádorové účinky, zmírňuje projevy klimakterických potíží bolesti hlavy, návaly, podrážděnost,
únavu.

ALFALFA STAR | #2701

Zpomaluje proces stárnutí, snižuje návaly horka,
minimalizuje zadržování vody a zmírňuje příznaky klimakteria. Detoxikuje a posiluje organismus.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Regeneruje a vitalizuje organismus, zpomaluje
proces stárnutí, podporuje a chrání kardiovaskulární systém. Olej z rýžových otrub a sojový olej
pomáhají regulovat nepříjemné symptomy menopauzy.

KELP STAR | #2726

Podporuje činnost endokrinního systému, působí preventivně proti nádorovému bujení, zlepšuje kondici, detoxikuje organismus.

LECITHIN STAR | #2727

Podporuje základní funkce všech buněk, je důležitý jako emulgátor vitaminu E, který tlumí návaly
horka a související projevy.

Menopauza je přirozenou fází v životě ženy, kdy
končí reproduktivní období. Toto období, nazývané
klimakterium nebo také přechod, je začátkem nového
životního období, které může přinášet netušené
možnosti a naplnění, ale může vyvolat i tělesné a
duševní problémy, které nebývají vždy příjemné.
Menopauza je moment, kdy u ženy ustává ovulace
a menstruace. Vaječníky v podstatné míře ukončují tvorbu
estrogenu a progesteronu. Estrogen je obecně považován
za sexuální hormon, který těsně souvisí s reprodukcí,
ale tento hormon rovněž ovlivňuje další orgány. Buňky
v pochvě, močovém měchýři, prsech, kůži, kostech, tepnách,
srdci, játrech a mozku obsahují estrogenové receptory
a potřebují estrogen ke stimulaci těchto receptorů pro
zajištění normální funkce buněk. Estrogen je potřebný
k udržení hladké a vlhké kůže, protože působí jako vnitřní
termostat těla a mimo jiné brání ucpání tepen. Je rovněž
nezbytný pro správnou tvorbu kostí.
Ačkoliv po menopauze hladina estrogenu výrazně klesá,
hormon zcela nemizí. Další orgány mimo vaječníků i nadále
produkují určité množství estrogenu a dalších hormonů.
Endokrinní žlázy vylučují hormony, které udržují v chodu
jednotlivé funkce organismu.
Nástup menopauzy se u jednotlivých žen liší.
U některých začíná dříve, u jiných později, průměrný
věk nástupu menopauzy je kolem 45 – 50 let. Přechod
trvá obvykle až pět let. Pro některé ženy neznamená
klimakterium téměř žádný problém. U mnoha žen však
dochází ke krátkodobým, ale akutním příznakům, jako
jsou návaly horka, noční pocení, podrážděnost, únava,
závratě, bolesti hlavy, úzkost, deprese, nedostatečné
libido, vysychání poševní sliznice, poruchy močového
měchýře, citlivost prsou, suchost a stárnutí kůže, dechová
nedostatečnost, srdeční arytmie a nespavost. Všechny
tyto symptomy jsou způsobeny nedostatkem estrogenu
a progesteronu. V dlouhodobém měřítku snížený přívod
estrogenu zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárního
onemocnění, osteoporózy a vaginální atrofie. Především
osteoporóza je problém žen po menopauze. Ostatní
tělesné změny v tomto období jsou projevy přirozeného
procesu stárnutí.
Pokud je menopauza vnímána jako konec mládí a
pohlavního života, bude toto období mnohem těžší, než
bude-li bráno jako další přirozená fáze života. Při správné
výživě, doplňkovém příjmu živin a cvičení mohou být
téměř všechny nepříjemné vedlejší účinky menopauzy
minimalizovány nebo i vyloučeny.

POMOC

při obtížích v menopauze


PŘÍČINY			
menopauzy
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snížená tvorba hormonů v důsledku útlumu
reprodukčních funkcí ženského organismu






vhodná a vyvážená strava (vyhněte se alkoholu,
kofeinu, cukru, kořeněným jídlům, horkým polévkám
a nápojům)
pravidelná fyzická zátěž
předcházení stresu
omezení kouření
zmírňování nepříjemných obtíží vhodnými doplňky
stravy

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

Menstruační obtíže
Menstruační obtíže se vyskytují při porušení hormonální
rovnováhy menstruačního cyklu.
Někdy jsou způsobeny stresem, změnou tělesné váhy
nebo výživy, jindy nedostatkem tělesného pohybu nebo
naopak přílišným pohybem a přehnaným tréninkem.
K menstruačním obtížím patří bolestivé křeče, nadměrné
krvácení, nepravidelné krvácení a někdy zcela vynechávající krvácení.
Nejběžnějším menstruačním problémem jsou bolesti
během menstruace, zvláště v době po pubertě a u mladých žen. Obvykle tyto obtíže mizí ve věku kolem 25 let
nebo po porodu. Kruté bolesti, které většinou začínají bezprostředně před krvácením a trvají až 12 hodin, mohou být
tak intenzivní, že narušují normální život ženy. Křeče jsou
způsobovány děložními stahy a jsou spojeny s vysokou hladinou prostaglandinů – látek podobných hormonům. Nezdravá výživa a nedostatek pohybu obtíže ještě zhoršují.
Silné menstruační krvácení se nejčastěji objevuje brzy
po nástupu menstruace a ve věku kolem 40 let. K možným
příčinám patří hormonální nerovnováha z nezdravé výživy,
stres, zánětlivé procesy v malé pánvi, myomy (nezhoubné
nádory dělohy) nebo endometrióza.
Nepravidelné a řídké menstruace jsou obvyklé
v prvních letech po začátku menstruace. Nepravidelnosti
se objevují rovněž několik let před datem poslední menstruace. Různé poruchy, a hlavně krvácení mimo dobu
menstruace, mohou být také u žen spojeny s neplodností.
Tyto poruchy bývají způsobeny hormonální dysfunkcí, hormonální nerovnováhou vyvolanou stresem nebo mnohočetnými cystami na vaječnících (ty se často tvoří při přírůstku na váze), kdy dochází k poruše tvorby hormonů.
K dalším příčinám nepravidelné menstruace patří
děložní polypy a rakovina děložního hrdla nebo dělohy.
Problémy mohou nastat i při užívání hormonálních pilulek
nebo při substituční (náhradní) hormonální léčbě v období klimaktéria. Intenzivní cvičení, úbytek na váze a poruchy
v příjmu potravy (anorexie a bulimie) bývají rovněž příčinou
narušení normálního menstruačního cyklu.

PŘÍČINY			
menstruačních obtíží









vysoká hladina prostaglandinů
hormonální dysfunkce
nezdravá výživa
poruchy v příjmu potravy (anorexie, bulimie)
nedostatek tělesného pohybu
přetížení organismu
záněty, nádory, rakovina
hormonální antikoncepce a léčba

POMOC

při menstruačních obtížích







změna životosprávy
vyvážená strava
vhodný tělesný pohyb a masáže
teplá koupel a obklady
léčba sexem
vhodné doplňky stravy

M

Podpora organismu při menstruačních
obtížích doplňky STARLIFE
MULTI STAR | #18455

Podporuje metabolismus a regeneraci organismu, podporuje psychickou a fyzickou rovnováhu. Dodává organismu všechny potřebné mikroživiny.

BOUNTY STAR | #2704

Sloučená rostlinná formule sloužící k harmonizaci ženských hormonálních funkcí. Zmírňuje
nepříjemné tělesné a psychické pocity v období menstruace, působí profylakticky proti vzniku
hormonálně podmíněných nemocí novotvarů.
Pomáhá odstraňovat vodu zadržovanou v těle,
uvolňuje křeče, posiluje metabolismus. Doporučujeme spojit s ROYAL JELLY STAR.

ANATOMAX STAR | #1001

Podporuje přirozenou protizánětlivou schopnost
organismu. Podílí se na prevenci kandidóz, zlepšuje elasticitu tkání, podílí se na zlepšení detoxikačních procesů v organismu, uvolňuje svalové
křeče, zlepšuje psychický stav, zvyšuje fyzickou
výkonnost, odolnost proti infekcím.

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost
a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové účinky.

MIGRELIFE STAR | #2728

Podporuje krevní oběh, snižuje propustnost krevních kapilár, zmírňuje a odstraňuje migrénu a bolesti hlavy, je vhodný při menstruačních potížích a
zvýšeném svalovém napětí.

CMF 20 STAR | #1528

Zabezpečuje bezproblémové doplňování železa,
doplňuje stravu o řadu minerálů a vitaminů, potlačuje chuť na sladké, podporuje hojení, stabilizuje buněčné membrány, potlačuje vliv negativních stresových faktorů na organismus.

LIFE STAR | #1200

Zpomaluje proces stárnutí buněk, zvyšuje celkový energetický tonus organismu, snižuje pocit
únavy, potlačuje vliv stresových faktorů na organismus, eliminuje rizika nádorového postižení,
navozuje rovnováhu a pocit pohody v organismu. Velmi vhodně dokáže harmonizovat emocionální rovnováhu u žen.

STAR WOMEN | #1008

Snižuje psychické napětí, podporuje hormonální
soustavu žen, vyrovnává hormonální výkyvy, pomáhá při psychických poruchách a bolestech hlavy.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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M

Migréna

Migréna je opakující se nesnesitelná bolest hlavy,
obvykle provázená i dalšími příznaky. Může trvat až tři
dny a bývá nesmírně vyčerpávající.
Existují dva druhy migrény – běžná a klasická. Běžná
migréna vzniká pomalu a projevuje se pulzující bolestí,
která může trvat dvě až 72 hodin. Bolest je prudká a často
se soustřeďuje do spánku nebo za ucho. Může vznikat
v zadní části lebky a šířit se do celé jedné poloviny hlavy.
Obvykle je provázena zvracením, zamlženým viděním a
otupělostí končetin, která může přetrvat až 18 hodin.

Prevence migrénových bolestí
doplňky STARLIFE
MULTI STAR | #1845

Zabezpečuje optimální funkci organismu.
Podporuje psychickou a fyzickou rovnováhu
a regeneraci organismu.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Zvyšuje přívod krve do mozku a podporuje
krevní oběh.

BOUNTY STAR | #2704

Zajišťuje harmonii reprodukčních a hormonálních funkcí u žen, zmírňuje nepříjemné tělesné
a psychické pocity v premenstruačním období
a období menopauzy, uvolňuje křeče, přispívá
ke zmírňování následků fyzického a psychického
stresu.

Migrénami trpí nejméně 10 % lidí. Ženy postihuje
třikrát častěji než muže, převážně v důsledku proměnlivé
hladiny hormonů před menstruací a během ní,
v těhotenství a při přechodu. U některých žen dochází
po přechodu k odeznění záchvatů migrény. Migréna
je vyvolána některými faktory, které způsobují stažení
a následné rozšíření tepen zásobujících mozek krví.
Může to souviset i s hladinou serotoninu v mozku. Ta je
mezi jednotlivými záchvaty nízká, během nich je naopak
vysoká. Při záchvatech migrény může dojít k narušení
hladiny i dalších neurotransmiterů (chemické látky
vylučované nervovými buňkami, které umožňují přenos
elektrického vzruchu z jedné nervové buňky na druhou),
jako je vápník a hořčík.
U vnímavých osob může migrénu vyvolat celá
řada potíží včetně alergií, zácpy, stresu, poruchy jater,
nadbytku i nedostatku spánku, emocionálních výkyvů,
hormonálních změn, slunečního záření, prudkého
světla, různých zvuků, nedostatku pohybu a změn
barometrického tlaku. I zubní problémy mohou aktivovat
migrénové bolesti.
Nejjednodušším způsobem, jak zabránit opakovaným
migrénám, je naučit se rozpoznávat příčiny záchvatů
a pak se jim pokusit vyhnout nebo jejich působení
minimalizovat.

PŘÍČINY			

GINKGO STAR | #7162

migrénových bolestí

Uvolňuje zvýšené napětí stěn cév, čímž je rozšiřuje a zajišťuje dostatečné prokrvení tkání – uvolňuje bolesti hlavy, zlepšuje mentální výkonnost,
paměť, zlepšuje pozornost, odstraňuje závratě.




OMEGA-3 STAR | #2730









Příznivě ovlivňuje metabolismus tuků, posiluje centrální nervový systém, zlepšuje pružnost
cévních stěn, podporuje správou funkci pohlavních orgánů.

RELAX STAR | #2740

Působí blahodárně na centrální nervovou soustavu, zvyšuje odolnost organismu vůči stresu,
pomáhá při migrénách, zklidňuje při stavech předráždění a úzkosti, pomáhá při neurastenii (nervová slabost, vyčerpání) a při poruchách spánku.

MIGRELIFE STAR | #2728

Podporuje krevní oběh, snižuje propustnost
krevních kapilár, zmírňuje a odstraňuje migrénu.
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Klasická migréna je podobná migréně běžné, ale
předchází jí skupina symptomů jako jsou poruchy
vyjadřování, slabost a poruchy vidění či čichu.
Nejběžnějším příznakem je neschopnost vidět jasně.
Může docházet k vidění různých fantastických obrazců.
Zrakové poruchy mohou trvat několik sekund nebo
mohou přetrvávat celé hodiny než vymizí.



hormonální změny
určité potraviny (sýr, čokoláda, červené víno, smažená
jídla, citrusové ovoce)
snížení hladiny krevního cukru způsobené hladem
nebo nadměrným příjmem rafinovaných sacharidů
dehydratace
stres, šok a starosti
nedostatek nebo přemíra spánku
ostré světlo nebo určité jeho barevné odstíny
hluk
změny počasí a podnebí
suché prostředí, teplý vysušující vítr

POMOC

při migréně








naučit se rozpoznávat příčiny záchvatů a vyhnout se jim
vhodný a vyvážený jídelníček
ochrana očí
používání ionizátorů a zvlhčovačů vzduchu
odpočinek a spánek
vhodné cvičení, změna životního stylu
vhodné doplňky stravy
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Mononukleóza
Mononukleóza je infekční virové onemocnění.
Převážná většina případů mononukleózy je
způsobena virem Epstein-Barr, který patří do skupiny
herpesvirů. Ve vzácnějších případech může být tato
nemoc vyvolána cytomegalovirem.
Viry, které proniknou do organismu, se množí
v lymfocytech (bílých krvinkách). Jakmile některý z
virů jednou do organismu pronikne, zůstává v něm
napořád, i když akutní fáze onemocnění odezní.
K příznakům mononukleózy patří deprese, únava,
horečka, bolesti celého těla, žloutenka, otoky žláz a
uzlin a někdy pupínkovitá červená vyrážka. Může dojít
k rozšíření sleziny a k postižení funkce jater.
Viry, které mononukleózu způsobují, jsou přenosné
a mohou se šířit těsným osobním kontaktem
(polibkem, dělením se o jídlo či nádobí, pohlavním
stykem), ale i vzduchem jako běžná rýma. Inkubační
doba u dětí je asi deset dní, u dospělých třicet až
padesát dní. Mononukleóza se nejčastěji vyskytuje u
dětí a dospívající mládeže.
Příznaky mononukleózy jsou velmi podobné
chřipce, proto je často mylně diagnostikována. V
případě této choroby jsou však projevy mnohem
úpornější.
Protože na mononukleózu není dosud nalezen lék,
je důležité dodržovat při této nemoci zásady správné
výživy a doplňkového příjmu živin i dostatečného
odpočinku. Antibiotika mají smysl až když dojde
k sekundární infekci. Nejčastěji dochází k infekčnímu
onemocnění krku nebo uší.

M

Podpora organismu vhodnými
doplňky STARLIFE
MULTI STAR | #1845

Poskytuje ve vyváženém poměru všechny
základní mikroživiny – minerály, stopové prvky,
vitaminy, enzymy a aminokyseliny. Zabezpečuje
optimální funkci organismu, podporuje imunitní systém, udržuje zdravé funkce biologických
systémů, podporuje regeneraci organismu
a udržuje a posiluje zdraví.

PROTECT STAR | #2735

Účinně podporuje správnou funkci jater, zmírňuje
průběh virového zánětu jater, zlepšuje detoxikační
kapacitu jater, podporuje tvorbu a vylučování žluče
a žaludeční šťávy. Má protivirové a protibakteriální
účinky v zažívacím ústrojí.

BETA CAROTENE STAR | #7110

Podporuje imunitní systém a chrání organismus
před působením volných radikálů.

ACEROLA STAR | #1000

Velmi účinnou formulí pro posílení obranyschopnosti organismu. Snižuje pocit únavy, pomáhá při růstu
a regeneraci tkání.

ACIDOPHILUS STAR | #7100

Obnovuje příznivou mikroflóru v zažívacím
traktu, posiluje imunitní systém, podporuje
správné trávení.

ALFALFA STAR | #2701

Zlepšuje trávení, podporuje vstřebávání živin,
zvyšuje fyzickou sílu, posiluje imunitní systém,
má dezinfekční a antiseptický efekt.

VILCACORA STAR | #2725

PŘÍČINY			

onemocnění mononukleózou



virus Epstein-Barr
cytomegalovir

POMOC

při onemocnění mononukleózou







vhodná životospráva a výživa
podpora imunitního systému
dostatek odpočinku
dodržování hygieny
vhodné cvičení
doplňkový příjem živin

Ideální formule k podpoře imunitního systému,
má protivirové a protibakteriální účinky. Zmírňuje průběh infekčních onemocnění, pomáhá při
rekonvalescenci a znovunabytí rovnováhy. Podporuje tvorbu červených krvinek a vede k aktivaci lymfocytů.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160
Přírodní antibiotikum,
zlepšení metabolismu.

působí

celkově

na

CHLOROPHYLL STAR | #2709

Posiluje obranyschopnost organismu proti
plísním, kvasinkám a některým druhům virů
a bakterií, zmírňuje funkční poruchy střev.

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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Nauzea - nevolnost

N

Podpora organismu při nevolnosti
produkty STARLIFE
ENZYME STAR | #1044

Komplex trávicích enzymů, urychluje hojení
poranění, podporuje imunitní systém, odstraňuje záněty a bolesti, harmonizuje a vitalizuje celý
organismus.

PROTECT STAR | #2735

Formule pro ochranu jater a žlučových cest s
antioxidačními účinky, proti onemocněním
zažívacího, dýchacího a cévního systému.

ALFALFA STAR | #2701

Produkt ke zvýšení síly a zpomalení procesu stárnutí, zlepšuje trávení, působí proti nechutenství
a nadýmání, při hojení vředové nemoci žaludku
a při neutralizaci kyselé žaludeční šťávy, potlačuje akutní i chronické záněty prostaty a močového
měchýře.

Nauzea, neboli nevolnost, není nemoc jako taková,
je pouze průvodním symptomem při různých
tělesných či duševních stavech, např. infekce, otrava
jídlem, přejídání, některá onemocnění, otřes mozku,
bezvědomí, zánět slepého střeva, migrény a jiné
vážnější choroby jako onemocnění srdce a oběhové
soustavy, narušené funkce ledvin nebo jater,
onemocnění nervové soustavy, nádorová onemocnění.
Nauzea – nevolnost – může vést až k zvracení.
Nevolnosti se objevují u dětí i u dospělých. Pokud
cítíte nevolnost bezprostředně po probuzení, snězte
alespoň sušenku ještě před tím, než vstanete z postele,
nebo večer těsně před ulehnutím snězte sousto bohaté
na bílkoviny (maso, sýr).
Nevolnost, popř. zvracení po jídle, může indikovat
mentální poruchu. Pocity na zvracení jsou spojeny i s
cestováním ať už v autobuse, nebo na lodi – jako tzv.
„mořská nemoc“ vyvolaná drážděním centra rovnováhy
ve vnitřním uchu, ale také při těhotenství.

RELAX STAR | #2740

Formule s relaxačním a protistresovým účinkem,
navozuje pocit uvolnění a emocionální harmonii,
vrací chuť do života.

ACIDOPHILUS STAR | #7100

Pro zdravou funkci střevního systému, udržuje rovnováhu střevní mikroflóry.

SPIRULINE STAR | #4555

PŘÍČINY			
vzniku nevolnosti







intenzivní bolest
emocionální zátěž
žaludeční vředy
trávicí potíže
chemické toxiny
radiace

Pročišťuje organismus, snižuje hladinu cholesterolu, stabilizuje stav krevního cukru, podporuje
prevenci zácpy a hemeroidů.

FIBER STAR | #1400

Rostlinná vláknina s detoxikačním a regeneračním účinkem pro střevní trakt.

MULTI STAR | #1845

Poskytuje ve vyváženém poměru všechny základní mikroživiny – minerály, stopové prvky, vitaminy, enzymy a aminokyseliny.

POMOC

při nevolnosti









34

pijte studené nápoje v dostatečném množství pro
předcházení dehydrataci organismu
jezte lehkou, nedráždivou stravu
vyhýbejte se smaženým, mastným a sladkým pokrmům
jezte a pijte pomalu
jezte menší dávky jídla častěji
nemíchejte horká a studená jídla
vyhněte se fyzickým činnostem bezprostředně po jídle
dopřejte si pestrou stravu se širokou škálou živin

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

Nespavost
Podpora organismu při nespavosti
produkty STARLIFE
TREND RELAX STAR | #7292

Produkt je spojením extraktů z rostlin, které zlepšují spánek, eliminují úzkost a psychické napětí.
TREND RELAX STAR je vhodný při problémech
úzkostných stavů a rozmrzelosti projevujících se
nízkou výkonností, únavou, nepozorností, nedostatkem koncentrace a špatnou pamětí. Užívání
zbavuje klienta stále se vracejících „vtíravých myšlenek” a jejich prohlubování.

RELAX STAR | #2740

Formule s relaxačním a protistresovým účinkem,
navozuje pocit uvolnění a emocionální harmonii,
vrací chuť do života.

LIFE STAR | #1200

Formule k harmonizaci hormonálního systému
s protistresovými účinky, obsahuje Polygonum
multiflorum.

N

Potíže s nespavostí nastávají např. při změně prostředí,
neuróze, stresu, ale i při nemocech obecně rušících
spánek jako je kašel, bolest apod. Často se projevuje
jako porucha usínání, zejména u neuróz, jindy zase
jako časté probouzení u depresí. U starých lidí je
někdy nespavost v noci provázena spánkem během
dne, objevuje se často v souvislosti s onemocněním
koronárního systému.
Při léčbě nespavosti je nutné odstranit napřed
všechny rušivé vlivy, kterých může být celá řada. Nejde
jen o zajištění ticha, ale také o dobrou postel a matraci,
harmonizaci hormonálního systému a v neposlední
řadě zmírnění dopadu stresové zátěže na organismus.
Stres a s tím spojené problémy patří k nejběžnějším
zdravotním problémům dnešního člověka. Stresový
může být jakýkoli faktor. Stálý a déle trvající stres může
vést k hormonální nerovnováze, menšímu mentálnímu i
fyzickému výkonu, poklesu imunity a funkceschopnosti
různých orgánů.
Vždy je nutné zjistit příčinu nespavosti a z ní pak
vycházet při léčbě a jejím odstranění.

GOTU KOLA STAR | #2723

Podporuje funkci srdce, cév a oběhového systému, posiluje paměť, snižuje únavu a depresi.

nespavosti

WILD YAM STAR | #2742

Normalizuje hladiny hormonů v těle, zpomaluje proces stárnutí celého organismu, má protinádorové účinky, zmírňuje projevy klimakterických potíží bolesti hlavy, návaly, podrážděnost,
únavu.

CARNOSINE STAR | #1777

Zlepšuje náladu a spánek, reguluje polohu
cukru.

GOLD STAR | #1860

PŘÍČINY			

Zvyšuje sílu, vytrvalost a vitalitu organismu,
obsahuje výtažky z čínských hub.

nepřiměřená spánková hygiena
nadměrná psychická zátěž
nepravidelný spánkový režim
deprese, úzkost
špatné prostředí pro spánek
nemoc (zdravotní obtíže)
světlo, hluk, horko, zima, nepohodlná matrace,
neklidný partner
 alkohol, kofein, užívání drog, vedlejší účinky léků
 příliš nízká či vysoká teplota v místnosti








POMOC

při nespavosti
 snažte se spát v nehlučném prostředí
 udržujte v ložnici tmu, světlo je signálem pro tělo,
aby zůstalo vzhůru
 doporučená pokojová teplota pro zdravý spánek je
16 ‑ 20 °C
 pořiďte si pohodlnou a dostatečně velkou matraci
 ke spánku uléhejte pravidelně a pravidelně vstávejte
 choďte spát přiměřeně fyzicky i psychicky unaveni
 nepřejídejte se před spaním
 při neusnutí do 30 min vstaňte a dělejte nezajímavou
a monotónní práci
 zařaďte během dne chvilku, ve které je možno
zorganizovat své plány tak, aby pozdější plánování
nerušilo usínání a spánek
 zajistěte si barevně, esteticky a ergonomicky příjemnou
ložnici a lůžko, vyhněte se alergenním materiálům

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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O

Oči
S různými nemocemi očí se setkala většina z nás.
Nemusíme ani připomínat červené, pálící oči, nejasné
vidění, mžitky před očima, pocit tlaku v očích, slzení,
problémy se čtením, bolesti hlavy. Tak se rozvíjejí
oční onemocnění, která se neléčená transformují; na
počátku se projevují únavou očí a končí onemocněním
jako je:
Krátkozrakost – zhoršení zraku a celkové schopnosti
oka akomodovat na vzdálenost.
Astigmatismus – nemožnost ostrého vidění osob
krátkozrakých i dalekozrakých, z důvodu vadného
tvaru rohovky, nemoc očí často spojovaná se špatným
postojem těla.

z borůvek a brusinek s vysokým obsahem vitaminu C.
Pro zdravý zrak je důležitý lutein – látka chránící sítnici
nejen před oxidací. Lutein chrání před rakovinou,
zejména před rakovinou prsu. Je třeba se vyvarovat
přímého slunečního záření, nezdravého kontaktu
s televizní obrazovkou nebo monitorem počítače,
nesprávného stravování se jídly bohatými na soli a
cukry.

Podpora organismu při nemocech
očí produkty STARLIFE
EYE STAR | #1012

Posiluje elasticitu a propustnost vlásečnic, chrání
jejich stěny zejména na sítnici, chrání sítnici před
poškozením světlem a změnami spojenými se
stárnutím.

Dalekozrakost (hyperopie) – vada zraku související
se stárnutím. S věkem čočka ztrácí svoji pružnost,
zpomaluje se zaostřování, zhoršuje se koordinace očí.
S věkem se snižuje oběh krve a výživných látek v očích
a jejich okolí, čímž se zvyšuje riziko vzniku zeleného
očního zákalu (glaukomu) a šedého očního zákalu
(katarakty).

BETA CAROTENE STAR | #7110

Obsahuje provitamin A - beta karoten, který je
přeměněn na vitamin A a který snižuje nebezpečí vzniku šedého zákalu.

Dalekozrakost – vzdálené předměty jsou viditelné
bez problémů, problémy se vyskytují během pokusu
zaostřit na blízké předměty, ty jsou však neostré.

VITAMIN C 1000 STAR | #7303

Důležitý antioxidant, který chrání zrakový orgán
před oxidací a snižuje nebezpečí vzniku šedého
zákalu.

Absence ostrého vidění – špatná ostrost vidění
způsobená hypofunkcí oka.
Šilhavost – vada, u které je porušena vzájemná
spolupráce obou očí. Absence ostrého vidění a také
šilhavost mohou být spojeny s nesprávným rozvojem
zraku v raném dětství. Tyto dvě nemoci se mohou
rozvinout díky nedostatečnému kontaktu s vizuálním
světem plným jasných barev a tvarů, například kvůli
nesprávnému umístění postýlky na tmavém místě,
jednostrannému zakrývání očí.

ACEROLA STAR | #1000

Díky vysokému obsahu vitaminu C působí jako
antioxidant.

VITAMIN E STAR | #7305

Šedý zákal – zmatnění čočky. Rozvíjí se následkem
nedostačujícího přísunu výživných látek do očí v
souvislosti s věkem a také s příliš velkým počtem hodin
strávených u počítače.

Díky vysokému obsahu vitaminu E působí jako
antioxidant. Obsah vitaminu E zlepšuje a chrání
zrak.

Symptomy glaukomu – jsou způsobeny nárůstem
nitroočního tlaku. Neléčený glaukom může vést
k oslepnutí. Posledními formami poškození zraku
jsou šeroslepost a slabý zrak. Preventivním krokem
zabraňujícím onemocnění očí je podávání vitaminu
A (nebo jeho prekurzoru beta karotenu) a vitaminu C,
jsou to účinné antioxidanty, látky účinně působící proti
kataraktě. Dále lze uvést podávání vhodného množství
vitaminu E, zinku, příznivě působí rovněž extrakty

CELL GUARD STAR | #1700

Kombinovaná formule s velkým množstvím účinných antioxidantů. Posiluje cévní stěny, povzbuzuje činnost mozku, působí příznivě na zrak,
sluch a čich, zadržuje proces stárnutí.

PŘÍČINY			
nemocí očí

POMOC




při problémech s očima
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Správný životní styl a vhodná strava
Cvičení očí
Správná ochrana očí (před UV zářením, při práci)
Správné doplnění stravy o přípravky
zlepšující zrak





Přímé sluneční záření
Špatné podmínky (příliš silné nebo nedostatečné
osvětlení, nadměrné zatěžování očí)
Příliš dlouhá doba sledování TV nebo práce na počítači
Nesprávné stravování, malé množství látek
posilujících zrak
stárnutí

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

Periodontóza

P

Podpora organismu
produkty STARLIFE
EFFECTIVE STAR | 500 ml | MEDIUM #5716

Vysoce efektivní voda se silným antibakteriálním
a desinfekčním účinkem.

GLUCOSAMINE STAR | #2722

Podpůrný prostředek při zánětlivých stavech.
Složky obsažené v přípravku působí proti
bakteriím, virům a přispívají k regeneraci tkání.

COENZYSTAR Q10 | #1117

Přímý zdroj energie pro buňky. Působí jako
silný antioxidant a podporuje hojící procesy
v dásních, díky čemuž s úspěchem bojuje s paradentózou.

ACEROLA STAR | #1000

Přírodní vitamin C z plodů Aceroly. Významně působí
proti zubnímu kazu. Omezuje krvácení dásní a vypadávání zubů.

CRANBERRY STAR | #1111

Díky obsahu výtažku z vaccinium macrocarpon
(klikvy velkoplodé) se zastavuje přenos bakterií
v dutině ústní, čímž se zabraňuje vzniku zubních
onemocnění.

COCONUT OIL STAR | #1425

Působí antivirově, antibakteriálně a antimykoticky, dodává energii.

EVENING PRIMROSE STAR | #2755

Obsahuje vitamin F s účinkem regenerujícím
sliznici a kůži, má vliv na krevní oběh, působí
preventivně protinádorově.

POMOC

Paradontitis – populární název „paradentóza”–
je zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubů.
Parodont (závěsný aparát zubů) tvoří dásna, alveolární výběžek, který obklopuje kořen zubu, a cement,
který pokrývá kořen, a také ozubice (periodontium). V
případě napadení periodontia bakteriemi dochází také
ke gingivitidě – zánětu dásní. Příčinou jsou bakterie
nacházející se v zubním kameni. Živé bakterie vylučují
jedovaté látky, tzv. toxiny. Toxiny rozpouštějí tvrdou vápenatou a fosforečnanovou minerální hmotu zubní
skloviny. Vylučované enzymy metabolicky rozkládají
pojivo a dásně reagují zánětlivým stavem. K běžným
známkám zánětu patří zčervenání a zbytnění dásní
postižených zánětlivým stavem.
Společně se vzrůstající intenzitou zánětlivého stavu
se prohlubují choboty, tzv. parodontální choboty, které
vznikají mezi dásní a zubem a zubní lůžko se začíná
propadat. Tyto choboty často zahnívají, co způsobuje
nepříjemný zápach z úst. Může také dojít k vápenatění
a vzniku zubního kamene. Na hrubozrném povrchu zubního plaku se potom snadno hromadí další bakterie a
zánětlivý stav se prohlubuje.
Prvním varovným znakem je krvácení dásní během
čištění zubů nebo během jídla. V pokročilém stadiu vznikají mezi zuby mezery, zuby se uvolňují a odhalují se
zubní krčky. Vzniku zánětu dásní se mohou účastnit také
jiné faktory. Jedná se například o hormonální procesy
během těhotenství, vystouplé výplně zubů a korunek,
léky a různá onemocnění. V každém případě je důležité
řádné čištění zubů. Zubní plak se musí odstraňovat
minimálně dvakrát denně, nejlépe však po každém jídle – nejdůležitější je mytí zubů večer. Nesmí se ani zapomínat na mezizubní prostory. Kromě zubního kazu je
paradentóza nejčastější formou zubních onemocnění.
Již od 30. roku života se paradentóza týká 80-90% populace, vysoké procento zánětu dásní se vyskytuje u dětí
školního věku.

při paradentóze
 řádná a častá hygiena dutiny ústní
 odpovídající náčiní (pravidelná výměna zubního
kartáčku, zubní niti atd.) a přípravky pro ústní
hygienu
 spolupráce se stomatologem při prvních známkách
krvácení dásní
 žvýkání žvýkačky, které posiluje závěsný aparát
zubů

PŘÍČINY			
vzniku paradentózy





nevhodné stravování, bohaté na cukry a
živočišné tuky
nesprávná hygiena dutiny ústní
hormonální procesy během těhotenství
používání různých léků

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE
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V

Vrásky
Vrásky jsou rýhy v obličeji vznikající v místech
opakovaných posunů kůže způsobených úponem
mimických svalů. Na vzniku se podílí i změny elastinu
v kožním vazivu, úbytek tuku a vliv ultrafialového
záření. Typické jsou vrásky na čele, vějířovité vrásky
u zevních očních koutků a u nosu. Vrásky jsou
nejnápadnějším projevem stárnutí.
Kůže (epidermis) si uchovává schopnost kontroly
odpařování vody, ale podpůrné tkáně pod ní atrofují
a ztenčují se. Kolagenní vlákna pozbývají svůj lesk a
elastická vlákna se ztlušťují, kroutí a štěpí a kůže tak
ztrácí své přirozené napětí a pružnost. Ztrátou elasticity
se pak kůže vyvěšuje a po vypnutí se nedokáže
vrátit zpátky do původního stavu. Je-li vystavena
slunci, drobné žilky se rozšiřují, jejich stěna řídne a
některé drobné krevní cévy dokonce zcela vymizejí.
Nedostatkem krevního zásobení dostává kůže matný
nažloutlý nádech.
První vrásky jsou známky stresu nebo únavy.
Pleť vám také dává jasně najevo, že už vám není
bezstarostných dvacet.
Vrásky mimické vznikají jako následek trvalých
pohybů kůže nad mimickými svaly. Vyvíjejí se v různém
věku. Již kolem věku 10 let se objevují na čele, od 20
až 25 let kolem očí. Samozřejmě existují individuální
rozdíly v jejich množství a hloubce.
Vrásky gravitační vznikají hlavně v dolních partiích
obličeje zhruba v období kolem 40. až 45. roku věku,

PŘÍČINY			
vzniku vrásek








práce, stres, večírky – to vše se na vaší tváři
začíná odrážet; pleť je bez energie, chybí jí lesk, tvář
je povadlá, rysy jsou napjaté a objevují se kruhy pod
očima
sluneční záření; buňky nemohou regenerovat a
zhoršují se imunitní obranné mechanismy; kůže
dlouhodobě vystavovaná slunci zvolna zesiluje,
žloutne, šupinatí, tvoří se hluboké vrásky a hrozí riziko
vzniku rakoviny kůže
kouření – u silných kuřáků je 5× větší
pravděpodobnost vzniku lícních vrásek než u
nekuřáků
dědičnost

kdy kůže rychleji ztrácí tonus, mění se objem tukové
podkožní vrstvy a nastupují atrofické změny kostí a
svalů.
Vrásky ortostatické jsou přítomné již od narození
pod dolní čelistí v horních partiích krku. Nejsou pravým
projevem stárnutí, objevují se po vymizení dětského
tukového polštáře.

Podpora organismu
produkty STARLIFE
při předcházení vzniku vrásek
BETA CAROTENE STAR | #7110

Napomáhá chránit pokožku před UV zářením,
chránit organismus před volnými radikály.

CELL GUARD STAR | #1700

Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost
a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové účinky.

CARNOSINE STAR | #1777

POMOC

při předcházení vzniku vrásek
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vaše pleť potřebuje mnoho nové energie, zaměřte
se proto na přípravky, které povzbudí buněčný
metabolismus pleti a nastartují kožní mikrocirkulaci
opalovací krémy s ochranným faktorem
vyhýbejte se slunění
kolagen

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

Napomáhá regeneraci buněk, při hojení poranění pokožky a ran, zpomalovat procesy stárnutí
buněk, vykazuje významné antioxidační účinky.

ACEROLA STAR | #1000

Velmi účinnou formulí pro posílení obranyschopnosti organismu. Snižuje pocit únavy, pomáhá při růstu
a regeneraci tkání.

.e

L

IF

T

IV

starlife

E

w

w.

AC

Z našeho

w

u

?
a
d
o
v
í
š
p
e
l
j
Ne

IT Y

AR
W AT E R S T

?
t
í
p
u
d
Jakou vo
a
Proč pít
čistou vodu?

o
jších
čistá, protože p
t
ý
b
sí
u
ch nejvzdáleně
m
a
tě
d
o
o
d
V
i
y
n
ve
ra
to dop
látky, budou ty
organismu.
zákoutí našeho

vému zdraví
přispívá k celko
nitní systém
podporuje imu
etabolismus
harmonizuje m
revní cirkulaci
zajišťuje lepší k
nismu
detoxikaci orga
í
jš
ě
n
d
la
k
ů
d
zajišťuje
pH organismu
udržuje zdravé
a
než běžná vod
e
p
lé
×
6
ž
a
je
hydratu
í vitaminy
výborně rozvád
ismu
a živiny v organ
dodává energii
nek
zkvalitňuje spá
idelné stolici
přispívá k prav
řevní funkce
optimálizuje st
volné radikály
rychle likviduje
onemocnění
h
íc
čn
a
iz
il
v
ci
a
snižuje rizik

n
d
e
j
e
z
u
o
p
e
Existuj
.
u
o
t
s
i
č
–
ď
odpově kud obsahuje jakékoliv škodlivé

Člověk je takový,
.
e
ij
p
u
o
r
e
t
k
,
a
jaká je vod

DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

www.starlife.eu
www.starlife.eu

© 2020 STARLIFE s.r.o.			

