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A
Wsparcie organizmu przy 
alergii produktami STARLIFE

IMMUNITY STAR | #1180
Wspiera układ odpornościowy, układ trawien-
ny, wspomaga funkcje wątroby (ważny organ 
przemiany materii), nerek, posiada działanie 
przeciwzapalne, przeciwwirusowe. Prowadzi do 
ogólnego wzmocnienia organizmu, pomaga 
przy wykrywaniu i eliminowaniu infekcji.

ROYAL JELLY STAR | #7220
Jest skutecznym, naturalnym antybiotykiem, 
wzmacnia układ odpornościowy, ma silne  
działanie dezynfekujące.

PAU D´ARCO STAR | #2731
Łagodzi przebieg chorób wątroby, skóry i reak-
cji alergicznych. Działa odtruwająco, ogranicza  
działania uboczne niektórych antybiotyków.

MULTI STAR | #1845
Roztwór koloidalny minerałów, mikroelemen-
tów, witamin, enzymów i aminokwasów. Popra-
wia dobre trawienie, wchłanianie składników 
pokarmowych, przyśpiesza regenerację organi-
zmu, zapewnia równowagę rozwoju fizycznego  
i intelektualnego.

CELL GUARD STAR | #1700
Wzmacnia układ odpornościowy, pobudza układ 
sercowo naczyniowy, poprawia krążenie krwi 
(wspiera wątrobę – organ detoksykacji), działa 
przeciwzapalnie  i przeciwalergicznie Jest silnym 
antyutleniaczem i chroni organizm przed szkodli-
wym działaniem wolnych rodników.

ANATOMAX STAR | #1001
Chroni organizm przed alergenami.  
Łagodzi stany zapalne.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Dostarcza energię do każdej komórki i pomaga w 
jej dotlenianiu. Wspomaga układ odpornościowy 
i przyśpiesza regenerację organizmu.

ENZYME STAR | #1044
Wzmacnia układ odpornościowy, odnawia  mikro-
florę jelita, poprawia trawienie oraz  pomaga w usu-
waniu wolnych rodników.

FIBER STAR | #1400 
Czyści jelito grube od toksycznych odpadów, 
pomaga w tworzeniu zdrowej mikroflory, chroni 
przed tworzeniem złogów, czyści układ krwiono-
śny  i limfatyczny.

Alergia
jest reakcją obronną układu immunologicznego organizmu 
na substancje, które w normalnych okolicznościach są 
pospolite i bezpieczne.

Do najczęściej spotykanych alergenów (substancje wywołujące 
reakcje alergiczne) należą pył, sierść zwierząt, roztocza, pleśnie, jady 
owadów, niektóre powszechnie stosowane lekarstwa (np. penicylina  
i aspiryna) oraz niektóre składniki pokarmowe. Z alergenami 
kontaktują się w pierwszej kolejności drogi oddechowe, włącznie 
z jamą nosową, spojówkami, przewodem pokarmowym i skórą. Te 
bramy wejściowe są równocześnie najczęściej spotykanym miejscem 
gwałtownych obronnych (alergicznych) reakcji. Po kontakcie z 
alergenami obserwujemy katar, trudności z oddychaniem, biegunki, 
łzawienie i egzemy skórne.

PRZYCZYNY   
osłabienia układu immunologicznego

 � zanieczyszczenie środowiska 
 � obróbka chemiczna artykułów spożywczych (barwniki  
i dodatki smakowe)

 � niewłaściwy tryb życia
 � niedobór substancji mineralnych i witamin
 � nadmierne podawanie antybiotyków i chemicznych lekarstw
 � stres

POMOC
przy wzmacnianiu systemu immunologicznego,  
harmonii fizycznej i duchowej

 � zmiana trybu życia
 � ruch i wypoczynek
 � dodawanie do pokarmu substancji mineralnych, 
mikroelementów i witamin

 � wsparcie układu immunologicznego naturalnymi preparatami
 � picie odpowiedniej ilości napojów (2,5 l dziennie)
 � unikanie sytuacji stresogennych
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Wsparcie organizmu  
w chorobie Alzheimera  
produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór ważnych dla życia minerałów, 
mikroelementów, witamin, enzymów i amino-
kwasów. Wspiera dobre trawienie i wchłanianie 
składników pokarmowych, regenerację organi-
zmu, zapewnia równowagę rozwoju fizycznego i 
psychicznego.

IMMUNITY STAR | #1180
Wspomaga system immunologiczny, układ tra-
-wienny, normalizuje czynność wątroby (ważny 
organ przemiany materii) i nerek. Ma działanie 
antywirusowe i przeciwzapalne, przyczynia się do 
ogólnego wzmocnienia organizmu.

CURCUMA  
          LONGA STAR  | #2606

Kurkuma zwiększa neurogenezę poprzez wzrost 
serotoniny i czynnika troficznego BDNF. W znacz-
nym stopniu przyczynia się do ochrony mózgu 
przed procesami neurodegeneracyjnymi przez  
oczyszczenie mózgu ze złogów Amyloidowych.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest połączoną formułą przeciwutleniającą. 
Wzmacnia system immunologiczny, zwiększa 
wydajność fizyczną i odporność na infekcje. Ma 
działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i anty-
wirusowe.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Zaopatruje w energię każdą komórkę, wspiera ich 
dotlenienie. Wzmacnia system immunologiczny, 
pomaga w szybkiej regeneracji organizmu.

GOTU KOLA STAR | #2723
Przyspiesza procesy regeneracyjne tkanki nerwowej, 
usprawnia pamięć i zdolnosć koncentracji.

LECITHIN STAR  | #2727
Wspiera działanie centralnego układu ner-
wowego, polepsza pamięć i sprawność psy-
chiczną. Poprawia stan i funkcjonowanie błon  
komórkowych.

CARNOSINE STAR | #1777
Hamuje rozwój choroby Alzheimera.

Alzheimera choroba 
to choroba degeneracyjna charakteryzująca się specyficznym 
kompleksem fizjologicznych zmian w mózgu.

Zaburzenia te zostały pierwszy raz opisane w 1907 r. przez 
niemieckiego neurologa Aloisa Alzheimera. Charakteryzują się 
postępującą degeneracją funkcji mentalnych, dochodzącą do takiego 
stopnia, że narusza to zdolność normalnej aktywności zawodowej  
i społecznej. Zaburzone są procesy pamięciowe i myślenia 
abstrakcyjnego. Do objawów należą depresja, zaburzone 
postrzeganie przestrzeni i czasu, niezdolność koncentracji i 
komunikowania się, utrata zdolności utrzymywania moczu i stolca, 
utrata pamięci, zmiany osobowości i szybkie zmiany nastroju. Zdrowie 
i ogólne funkcjonowanie psychiki szybko się pogarszają, aż do stanu, 
gdy człowiek w ogóle nie potrafi samodzielnie funkcjonować.

POMOC
we wzmocnieniu systemu immunologicznego,  
odżywieniu i regeneracji komórek mózgowych

 � zrównoważone pożywienie z naturalnych produktów 
żywnościowych z wysokim udziałem błonnika

 � suplementy diety 
 � wyeliminowanie niebezpiecznych związków aluminium 

(naczynia aluminiowe, preparaty kosmetyczne – dezodoranty, 
żele do mycia, szampony, dodatki żywnościowe, opakowania 
produktów żywnościowych, niektóre leki)

 � bezpieczne preparaty kosmetyczne bez szkodliwych 
składników

PRZYCZYNY   
degeneracyjnych zaburzeń działania mózgu

 � niedostateczne zaopatrywanie mózgu w substancje 
odżywcze (witaminy z grupy B, cynk, witaminy 
przeciwutleniające A, E i karotenoidy, deficyt boru, selenu  
i potasu)

 � problemy z wchłanianiem u starszych osób
 � alkohol i wiele leków pogłębiających niedobór kluczowych 

witamin i minerałów

A
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Wsparcie organizmu 
przy anemii 
produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór ważnych dla życia minerałów, mikroele-
mentów, witamin, enzymów i aminokwasów. Wspiera dobre 
trawienie i wchłanianie składników pokarmowych, regene-
rację organizmu, zapewnia równowagę rozwoju fizycznego i 
psychicznego.

 ALFALFA STAR | #2701
Dodatek żywieniowy z wysoką zawartością witamin A, E, 
B6 i witaminy K, niezbędnej dla mechanizmu krzepnięcia 
krwi. Zawiera cały szereg minerałów - potas, wapń, fosfor, 
żelazo oraz chlorofil, który ma działanie dezynfekcyjne  
i antyseptyczne. 

IRON GT STAR | #1577
Umożliwia transport tlenu, stymuluje odporność, wspoma-
ga walkę z wolnymi rodnikami i redukuje uczucie zmęcze-
nia.

CELL GUARD STAR | #1700
Złożona formuła przeciwutleniająca. Wzmacnia układ od-
pornościowy, zwiększa wydolność fizyczną i odporność  
na infekcje. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryj-
ne i przeciwwirusowe, wspomaga gojenie śluzówki i tkanek.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Dostarcza energii każdej komórce, zwiększa dotlenianie tka-
nek. Wzmacnia system odpornościowy i pomaga  w szybkiej 
regeneracji organizmu.

STAR WOMEN | #1008
Zrównoważona kombinacja minerałów, witamin i innych 
naturalnych substancji z podwyższoną zawartością żelaza. 
Jest odpowiednim dodatkiem dla pacjentów z anemią. 
Składniki preparatu przyśpieszają gojenie, zmniejszają 
wpływ czynników stresowych na organizm, uczestniczą w 
wykorzystywaniu podstawowych substancji odżywczych, sta-
bilizują błony komórkowe.

VITAMIN K STAR | #7308
Pełni wiele istotnych funkcji w organizmie, a do najważniej-
szych należą udział w homeostazie wapnia i wpływ na krze-
pliwość krwi. 

VITAMIN B12 STAR | #4520
Ma wpływ na wzrost, pracę mięśni, ułatwia przemianę  
żelaza oraz pobudza apetyt.

Anemia - niedokrwistość

PRZYCZYNY   
niedokrwistości

 � niedostatek żelaza
 � zakłócenia hormonalne, silne krwawienia 
menstruacyjne

 � chroniczne stany zapalne, operacje, infekcje, wrzody 
żołądka, hemoroidy, reumatyczne zapalenie stawów, 
uszkodzenie wątroby, zakłócenia wydzielania 
gruczołu tarczycy

 � choroby szpiku kostnego
 � braki w wyżywieniu
 � zakłócenia dziedziczne (podłoże genetyczne)

POMOC
przy anemii

 � zrównoważone wyżywienie z dostatkiem żelaza  
i wszystkich minerałów, pierwiastków śladowych i 
witamin

 � wspomaganie organizmu przez dodatki żywieniowe
 � wzmocnienie odporności
 � ogólna witalizacja organizmu 
 � dostatek ruchu na świeżym powietrzu oraz 
odpoczynku

zmniejszenie liczby czerwonych ciałek krwi lub ilości 
hemoglobiny.

Niedokrwistość ogranicza poziom tlenu, który mają 
do dyspozycji komórki całego organizmu. W wyniku 
tego komórki mają mniej energii do funkcjonowania. Tak 
ważne procesy jak na przykład praca mięśni i tworzenie się 
komórek oraz ich regeneracja ulegają spowolnieniu i stają 
się mniej skuteczne. Kiedy mózg traci tlen, może dojść do 
pogorszenia zdolności umysłowych.

Najczęstszą przyczyną anemii jest niedostatek żelaza. 
Żelazo jest istotnym czynnikiem, bowiem jest niezbędne 
do tworzenia hemoglobiny, która jest składnikiem 
czerwonych ciałek krwi, które wiążą tlen i transportują go. 

Pierwszą oznaką rozwoju anemii może być utrata 
apetytu, zaparcia, bóle głowy, nadmierna drażliwość i 
kłopoty z koncentracją. Rozwinięta anemia może objawiać 
się słabością, zmęczeniem, marznięciem, depresją, 
chaotycznością, ogólną bladością (najbardziej widoczną na 
paznokciach), bólami  w ustach, u kobiet także osłabieniem 
menstruacji. Anemia jest zazwyczaj oznaką ukrytego 
problemu. Czasami jest pierwszym objawem zapalenia 
stawów, infekcji lub niektórych poważnych chorób, w 
tym raka. Dlatego anemia powinna być każdorazowo 
dokładnie zbadana celem określenia jej przyczyny.

A
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Wsparcie organizmu  
w artretyźmie 
produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór ważnych dla życia minerałów, mikroelemen-
tów, witamin, enzymów i aminokwasów. Wspiera dobre trawienie 
i wchłanianie składników pokarmowych, regenerację organizmu, 
zapewnia równowagę rozwoju fizycznego i psychicznego.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest połączoną formułą przeciwutleniającą. Wzmacnia system 
immunologiczny, zwiększa wydajność fizyczną i odporność na 
infekcje. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antywi-
rusowe.

ANATOMAX STAR | #1001
Łagodzi reakcje zapalne, zwiększa aktywność wielu enzymów, 
przyczynia się do równowagi hormonalnej i funkcjonowania 
systemu immunologicznego. Polepsza plastyczność tkanek, 
ogranicza objawy reakcji stresowej, poprawia krążenie krwi, 
zmniejsza skurcze mięśni, usprawnia procesy detoksykacyjne w 
organizmie, zwiększa odporność na infekcje i zwiększa energię 
organizmu.

ARTHRIMAX STAR | #1110
Zwiększa ruchliwość, zmniejsza bolesność i obrzęk zesztywnia-
-łych stawów, dotkniętych artretyzmem i stanem zapalnym. 

JOINT MOBILITY STAR | #1070
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie aparatu ruchowego, 
wspomaga system immunologiczny, optymalny stan tkanek 
łącznych i stawów, pomaga utrzymywać naturalną ruchliwość 
stawów, łagodzi ból w stanach zapalnych, uzupełnia naturalne 
tworzenie się płynu synowialnego w stawach i stymuluje funk-
cjonowanie  całego organizmu.

REGEMAX STAR | #1081
Regeneruje i wzmacnia kości, ścięgna i mięśnie. Pobudza 
system immunologiczny, stymuluje tworzenie się kolage-
nu w tkankach chrzęstnych, przyspiesza przemianę energii   
w organizmie, łagodzi ból stawów spowodowany wiekiem. 

GLUCOSAMINE STAR | #2722
Łagodzi stany zapalne i ból w trakcie leczenia artretyzmu. 
Uczestniczy w utrzymywaniu i naprawie chrząstek i ścięgien,  
regeneruje tkankę łączną.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Dodaje energii każdej komórce i pomaga w ich dotlenieniu.  
Wspiera system immunologiczny i pomaga w szybkiej regeneracji 
organizmu.

Artretyzm

PRZYCZYNY   
zapalenia stawów

 � osłabienie systemu immunologicznego
 � zużycie stawów
 � starzenie
 � niedobór substancji odżywczych służących do 

tworzenia tkanki chrzęstnej i łącznej

POMOC
w regeneracji stawów

 � wzmocnienie systemu immunologicznego
 � uzupełnienie substancji odżywczych niezbędnych 

do regeneracji tkanki chrzęstnej  
i łącznej

 � zmiana diety (ograniczenie ilości tłuszczów  
w jadłospisie, zwiększenie spożycia błonnika)

 � regularna aktywność fizyczna (jazda na rowerze, 
chód, sporty wodne)

jest chorobą autoimmunologiczną, przy której 
system immunologiczny produkuje przeciwciała 
przeciwko własnemu kolagenowi – podstawowemu 
kamieniowi budulcowemu chrząstek stawowych.

U chorego człowieka zanika chrząstka, a ścięgna, 
więzadła i mięśnie wokół uszkodzonego stawu są 
nadwyrężone, dochodzi do ich zaognienia i występuje 
ból. Artretyzm to zapalenie stawów, dla którego 
charakterystyczna jest sztywność, obrzęki, deformacje i 
zmniejszona ruchliwość połączeń stawowych. I co więcej 
– chory produkuje mniej przeciwzapalnych hormonów niż 
zwykle.

Zapalenie stawów może być również spowodowane 
przez bakteryjną, wirusową lub grzybiczą infekcję stawów. 
Dolegliwość tę nazywa się artretyzmem zakaźnym. Do 
jego symptomów należą zaczerwienienie, obrzęki, ból 
i wrażliwość chorego stawu, czemu towarzyszą często 
klasyczne objawy infekcji - gorączka, dreszcze i bóle 
całego ciała.

A
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AArtroza 
Wsparcie organizmu w artrozie 
produktami STARLIFE

REGEMAX STAR | #1081
Stymuluje proces powstawania kolagenu w tkankach chrzęst-
nych, łagodzi bóle stawów, wzmacnia ścięgna i więzadła.

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór ważnych dla życia minerałów, mikroelemen-
tów, witamin, enzymów i aminokwasów. Wspiera dobre trawie-
nie i wchłanianie składników pokarmowych, regenerację organi-
zmu, zapewnia równowagę rozwoju fizycznego i psychicznego.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest połączoną formułą przeciwutleniającą. Wzmacnia system 
immunologiczny, zwiększa wydajność fizyczną i odporność na 
infekcje. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i anty-
wirusowe.

ANATOMAX STAR | #1001
Łagodzi reakcje zapalne, stymuluje aktywność wielu enzy-
mów, przyczynia się do równowagi hormonalnej i funkcjono-
wania systemu immunologicznego. Poprawia plastyczność 
tkanek, ogranicza objawy reakcji stresowej, poprawia krążenie 
krwi, zmniejsza skurcze mięśni, usprawnia procesy detoksyka-
cyjne w organizmie, zwiększa odporność na infekcje i zwiększa 
energię organizmu.

JOINT MOBILITY STAR | #1070
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie aparatu ruchowe-
go, wspomaga system immunologiczny, optymalny stan 
tkanek łącznych i stawów, pomaga utrzymywać natural-
ną ruchliwość stawów, łagodzi ból w stanach zapalnych, 
uzupełnia naturalne tworzenie się płynu synowialnego  
w stawach i wspiera funkcjonowanie całego organizmu.

GLUCOSAMINE STAR | #2722
Łagodzi stany zapalne i ból w trakcie leczenia artretyzmu. 
Uczestniczy w utrzymywaniu i naprawie chrząstek i ścięgien, 
regeneruje tkankę łączną.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Dodaje energii każdej komórce i pomaga w ich dotlenieniu. 
Wspiera system immunologiczny i przyspiesza regenerację 
organizmu.

YUCCA STAR | #7272
Usuwa zbędne metabolity, obniża poziom cholesterolu.

PRZYCZYNY   
degeneratywnej choroby stawów

 � nadmierne spożycie mięsa
 � niedobór substancji odżywczych
 � osłabienie systemu immunologicznego
 � nadwaga

POMOC
w regeneracji stawów i połączeń stawowych

 � wzmocnienie systemu immunologicznego
 � uzupełnienie substancji odżywczych 

niezbędnych do regeneracji tkanki chrzęstnej  
i łącznej

 � zmiana diety (ograniczenie ilości tłuszczów  
w jadłospisie, zwiększenie spożycia błonnika)

 � regularna aktywność fizyczna (jazda na rowerze, 
chód, sporty wodne)

 � witalizacja organizmu

jest degeneracyjną chorobą stawów – oznacza 
stopniową utratę chrząstki stawowej.

W przypadku choroby stawów tego rodzaju chodzi  
o zużywanie się podczas ruchu gładkiej powierzchni 
chrząstki, która pokrywa powierzchnię kości w stawie. 
Ciało jest wprawdzie w stanie zrekompensować tę stratę, 
ale nowa powierzchnia chrząstki jest nierówna i szorstka. 
Powoduje to zesztywnienie stawów i zmniejszenie ich 
ruchliwości. Sztywność jest przyczyną nadwyrężenia 
stawów i ścięgien. Dochodzi następnie do zaognienia, 
któremu towarzyszy ból.
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Astma

Wsparcie organizmu 
w astmie produktami 
STARLIFE

IMMUNITY STAR | #1180 

VILCACORA STAR | #2725
Wspierają układ odpornościowy i układ trawienny. Charakte-
ryzują się działaniem przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym  
i przeciwzapalnym, zwiększają odporność organizmu na choro-
by układu oddechowego.

ROYAL JELLY STAR | #7220
Jest mocnym naturalnym antybiotykiem. Wzmacnia działanie 
układu immunologicznego, działa stymulująco na regenerację 
tkanek, obniża wrażliwość na wiele alergenów. 

CELL GUARD STAR | #1700
Wzmacnia układ odpornościowy, działa przeciwzapalnie  
i przeciwalergicznie. Jest silnym antyutleniaczem i chroni orga-
nizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór ważnych dla życia minerałów, mikroelemen-
tów, witamin, enzymów i aminokwasów. Wspiera dobre trawie-
nie i wchłanianie składników pokarmowych, regenerację organi-
zmu, zapewnia równowagę rozwoju fizycznego i psychicznego.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Dostarcza energię do każdej komórki, pomaga w jej dotleno-
waniu. Wspomaga układ odpornościowy i pomaga w szybkiej 
regeneracji organizmu.

RESPIRAL STAR | #2738
Przyspiesza łagodzenie stanów zapalnych dróg oddechowych, 
usuwa śluz, łagodzi suchy i duszący kaszel, goi śluzówkę. 
Wspomaga układ odpornościowy. 

ENZYME STAR | #1044
Jest kompleksem enzymów i innych składników roślinnych 
poprawiających trawienie. Rozluźnia skurcze, wspiera zdrowe 
działanie płuc, zwiększa wydzielanie śluzu i odkasływanie. 
Stabilizuje stan komórek i umożliwia zatrzymanie stanów za-
palnych.

POMOC
dla wzmocnienia układu immunologicznego

 � zmiana stylu życia
 � uzupełnienie pokarmu o substancje mineralne, 
mikroelementy i witaminy

 � wspieranie układu immunologicznego i zdrowej 
czynności tkanek układu oddechowego przy 
pomocy naturalnych dodatków do pokarmu

 � obniżenie stresu i niezdrowych emocji

jest chorobą płuc, której następstwem są trudności 
w oddychaniu.

W czasie ataku astmatycznego kurczą się oskrzela (drogi 
oddechowe) ograniczając przepływ wydychanego powietrza. 
Do typowych oznak ataku astmy należy kaszel, chrypienie  
i problemy z oddychaniem. 

Kurczenie powodowane jest chronicznym stanem 
zapalnym i nadwrażliwością dróg oddechowych na określone 
bodźce. Zawsze dochodzi do obrzęku oskrzeli i do ich 
zatykania powstającym śluzem. 

PRZYCZYNY   
ataku astmatycznego

 � zwyczajne alergeny – odczynniki chemiczne, 
narkotyki, kurz, dym, pleśnie, dodatki do 
pokarmów,

 � inne czynniki- zakłócenia pracy nadnerczy, zmiany 
temperatury, ekstremalnie suche i wilgotne 
otoczenie, niski poziom cukru we krwi, stres itp.

 � infekcje
 � zanieczyszczenie otoczenia

A
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Bezsenność, zaburzenia snu czy liczenie w 
nieskończoność owieczek przed zaśnięciem - 
spotkało się z tym co najmniej 90% populacji.

Nie ma nic łatwiejszego niż nie zajmować się 
przyczynami, ale sięgnąć po środki nasenne – ponieważ 
są sprawdzone i zawsze zadziałają! Ludzie ci, którzy tak 
postępują, z jednej strony przyzwyczajają się do tego 
sposobu zasypiania, z drugiej pozbawiają się fazy snu 
REM i non-REM. Obie są ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania centralnego systemu nerwowego, jeśli ich 
brakuje, człowiek po przebudzeniu nie ma nastroju i jest 
nadal zmęczony.

Przy bezsenności konieczne jest usunięcie wszystkich 
zakłócających wpływów, których może być wiele. Nie 
chodzi tylko o zapewnienie ciszy, ale także o dobre łóżko 
i materac, wyeliminowanie obciążeń elektrosmogiem 
(bardzo częste!), zapewnienie równowagi systemu 
hormonalnego i co jest równie ważne – złagodzenie 
wpływu obciążenia stresem na organizm.

Stres i związane z tym problemy należą praktycznie 
do najczęstszych doelgliwości zdrowotnych dzisiejszego 
człowieka. Stresowy może być dowolny czynnik. 
Stały i długo trwający stres może prowadzić do 
nierównowagi hormonalnej, mniejszej sprawności 
umysłowej i psychicznej, spadku odporności i możliwości 
funkcjonowania.

Wsparcie organizmu  
produktami STARLIFE

TREND RELAX STAR | #7292
Produkt jest połączeniem ekstraktów z roślin, które popra-
wiają sen, eliminują lęk i napięcie psychiczne. TREND RELAX 
STAR jest odpowiedni przy problemie stanów lękowych i roz-
drażnienia, przejawiających się w postaci niskiej wydajności,  
zmęczenia, roztargnienia, braku koncentracji i złej pamię-
ci. Stosowanie uwalnia człowieka od stale powracających  
„natrętnych myśli” i ich drążenia.

RELAX STAR | #2740
Unikatowa formułą o działaniu relaksacyjnym i antystreso-
wym. Uspokaja sen, pomaga przy migrenach  i zaburzeniach 
snu. Skutecznie przeciwdziała neurozom  i przywraca chęć do 
życia.

LIFE STAR | #1200
Poprawia całościową wewnętrzną harmonię organizmu, tłumi 
uczucie zmęczenia i wpływ czynników stresowych na orga-
nizm, wzmacnia równowagą i uczucie spokoju w organizmie. 
LIFE STAR należy do najbardziej znaczących formuł roślinnych 
chińskiej dynastii cesarskiej Ming.

GOTU KOLA STAR | #2723
GOTU KOLA działa na centralny system nerwowy, który wzmac-
nia, łagodzi bóle głowy, stymuluje pamięć, zmniejsza zmęcze-
nie, depresję i przyczynia się do likwidowania zaburzeń snu.

ROYAL JELLY STAR | #7220
Zawiera mleczko pszczele, które dzięki zawartości witamin A, C, 
D, E i wszystkich witamin z grupy B, aminokwasów, minerałów i 
kwasów nukleinowych, zapewnia uczycie całkowitego spokoju, 
wzmacnia odporność i pomaga przy bólach głowy.

CARNOSINE STAR | #1777
Poprawia samopoczucie i jakość snu, reguluje poziom cukru.

Bezsenność 

PRZYCZYNY   
bezsenności

 � stres
 � nierównowaga hormonalna
 � napięcie psychiczne
 � ciężkostrawne potrawy na noc

POMOC
przy bezsenności

 � kłaść się o tej samej porze, używać zdrowotnego 
materaca

 � odłożyć na bok problemy minionego dnia
 � jeść po raz ostatni co najmniej cztery godziny 
przed snem

 � wywietrzyć pomieszczenie przed snem
 � chociaż krótka aktywność fizyczna

B
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Borelioza
Wsparcie organizmu w 
boreliozie produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór ważnych dla życia minerałów, mikro-
elementów, witamin, enzymów i aminokwasów. Wspiera 
dobre trawienie i wchłanianie składników pokarmowych, 
regenerację organizmu, zapewnia równowagę rozwoju 
fizycznego i psychicznego.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest połączoną formułą przeciwutleniającą.Wzmacnia 
system immunologiczny, zwiększa wydajność fizyczną  
i odporność na infekcjeMa działanie przeciwzapalne,  
antybakteryjne i antywirusowe.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Zaopatruje w energię każdą komórkę i pomaga w ich 
dotlenieniu. Wspiera system immunologiczny i pomaga  
w szybkiej regeneracji organizmu.

IMMUNITY STAR | #1180
Wspiera system immunologiczny, układ trawienny, 
normalizuje działanie wątroby i nerek, ma działanie 
przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Powoduje ogólne 
wzmocnienie organizmu, pomaga wyeliminować kilka 
chorób jednocz śnie.

PAU D`ARCO STAR | #2731
Jest formułą zawierającą substancje o działaniu prze-
ciwzapalnym, które są efektywne przy występowaniu 
chorób bakteryjnych i odpasożytniczych. Wspiera goje-
nie się stanów zapalnych stawów i kości. Łagodzi bóle 
powstające jako następstwo niektórych chorób.

CHLOROPHYLL STAR | #2709
Jest preparatem o wyraźnym działaniu dezynfekcyj-
nym, wykazuje niezwykle silne działania gojące i działa  
przeciwzapalnie.

ANTI-PARASITE STAR | #1100
Jest formułą o działaniu antypasożytniczym i przeciwutle-
niającym. Stosuje się przy zapaleniu śluzówek, uszkodzeniu 
wątroby, śledziony, żołądka i pomaga normalizować florę 
jelitową, niszczy mikroorganizmy drożdżakowe i gnilne.

HERBAL STAR | #1890
Wzmacnia odporność i centralny układ nerwowy, działa 
silnie przeciwbakteryjnie.

BETA GLUCAN STAR | #1222
Stymuluje pracę układu odpornościowego, chroni przed 
infekcją bakteryjną, jest aktywnym antyoksydantem.

COLOSTRUM STAR | #1720
Źródło przeciwciał wspierających układ odpornościowy.

jest chorobą spowodowaną przez bakterie Borrelia 
burgdorferi, które są najczęściej przenoszone przez 
zarażone kleszcze lub komary.

Pierwszy raz chorobę tę zidentyfikowano w połowie lat 
siedemdziesiątych w mieście Lyme w Connecticut w USA, 
dlatego bywa nazywana boreliozą z Lyme.

Symptomy boreliozy z Lyme są bardzo zmienne, tak samo jak 
jej okres inkubacji, który waha się od 2 do 32 dni.

Choroba ma trzy stadia i nie każdy pacjent przechodzi wszystkie:

1. krostki i wysypki, gorączka, dreszcze, wymioty i bóle szyi, 
rumień postępujący (kroczący)

2. paraliż twarzy – może wystąpić po tygodniach, a nawet po 
miesiącach, hipertrofia (przerost) śledziony, obrzęki węzłów 
limfatycznych, gwałtowne bóle głowy, przerost mięśnia 
sercowego i arytmia serca

3. chroniczny ból głowy, sztywność szyi, bóle stawów i obrzęki, 
degeneracyjne zmiany w mięśniach.

Borelioza z Lyme jest uleczalna i prawie zawsze jej następstwa są 
odwracalne, jeśli leczenie zostanie rozpoczęte w odpowiednim 
czasie. Jeśli jednak choroba nie jest leczona w początkowym 
stadium, dochodzi do rozwoju przerostu śledziony, węzłów 
chłonnych, do zaburzeń rytmu serca, artretyzmu oraz 
uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego i centralnego 
układu nerwowego.

B

PRZYCZYNY   
infekcji

 � niedostateczna profilaktyka 
 � nieodpowiednia odzież w lesie
 � niewłaściwie opatrzone ukąszenia

POMOC
we wzmocnieniu systemu immunologicznego 
i wsparciu organizmu

 � profilaktyka – przeciwutleniacze z wyższą zawartością 
witamin – odstraszają kąsające owady

 � odpowiednie ubranie w czasie przebywania na łonie 
natury i kontrola po powrocie

 � wsparcie systemu immunologicznego, uzupełnienie 
podstawowych witamin, minerałów, mikroelementów 
i przeciwutleniaczy
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Bronchit (Zapalenie oskrzeli)
Wsparcie organizmu w 
zapaleniu oskrzeli produktami 
STARLIFE

IMMUNITY STAR | #1180 

VILCACORA STAR | #2725
Wspierają system immunologiczny i układ trawienny. 
Mają działanie przeciwbakteryjne, antywirusowe i prze-
ciwzapalne, zwiększają odporność organizmu na choro-
by dróg oddechowych.

ROYAL JELLY STAR | #7220
Jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Wzmacnia 
funkcjonowanie systemu immunologicznego, stymu-
luje regenerację tkanek, zmniejsza wrażliwość na wiele 
alergenów.

CELL GUARD STAR | #1700
Wzmacnia system immunologiczny, działa przeciwzapalnie 
i przeciwalergicznie. Jest silnym przeciwutleniaczem i chroni 
organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór ważnych dla życia minerałów, mikro-
elementów, witamin, enzymów i aminokwasów. Wspiera 
dobre trawienie i wchłanianie składników pokarmowych, 
regenerację organizmu, zapewnia równowagę rozwoju 
fizycznego i psychicznego.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Zaopatruje w energię każdą komórkę, wspiera dotlenie-
nie tkanki płucnej. Wspiera system immunologiczny i 
pomaga w szybkiej regeneracji organizmu.

RESPIRAL STAR | #2738
Wspiera szybkie gojenie stanów zapalnych dróg od-
dechowych, pomaga w zmniejszaniu ilości flegmy, 
łagodzi suchy i duszący kaszel, ma działania kojące na 
śluzówkę. Wspomaga system immunologiczny.

ENZYME STAR | #1044
Jest kompleksem enzymów i innych składników ro-
ślinnych, które wspierają trawienie. Rozluźnia skurcze, 
wspiera prawidłowe funkcjonowanie płuc, zwiększa 
usuwanie flegmy i ułatwia odkasływanie. Stabilizuje 
stan w komórkach i umożliwia powstrzymywanie pro-
cesów zapalnych, przyspiesza wchłanianie obrzęków i 
wylewów krwi.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160
Wzmacnia układ odpornościowy, działa przeciw-bakte-
ryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo.

OREGANO STAR | #1414
Eliminuje infekcje górnych dróg oddechowych, upłyn-
nia śluz zalegający w oskrzelach, działa  w problemach 
śluzuwek układu pokarmowego i oddechowego.

jest chorobą zapalną, która powstaje wskutek zatkania lub 
zajęcia rozgałęzień oskrzelowych prowadzących do płuc.

Skutkiem stanu zapalnego jest powstawanie flegmy i kaszlu, 
gorączka, ból w klatce piersiowej i w plecach, zmęczenie, bóle 
gardła, trudności z oddychaniem i nagłe uderzenia zimna 
z dreszczami na całym ciele. Obrzęk śluzówek i nadmierna 
wydzielina gruczołów oskrzelowych często towarzyszy 
skurczom oskrzeli.

Ostre zapalenie oskrzeli wywołuje zwykle infekcja, 
która może być pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, 
chlamydialnego, mykoplazmatycznego lub łączonego. 
W niektórych przypadkach stan ten może się rozwinąć  
w zapalenie płuc.

Chroniczne zapalenie oskrzeli jest następstwem częstego 
podrażniania płuc (np. dymem z papierosów). Przyczyną może 
być także alergia.  

B

PRZYCZYNY   
zapalenia oskrzeli

 � infekcja
 � osłabienie systemu immunologicznego
 � agresywne środowisko

POMOC
w ograniczeniu stanu zapalnego  
i pobudzeniu organizmu

 � wsparcie systemu immunologicznego za pomocą 
naturalnych preparatów

 � uzupełnienie diety o minerały, mikroelementy  
i witaminy

 � eliminowanie drażniących substancji powodujących 
zatykanie dróg oddechowych

 � inhalacje
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Wsparcie organizmu  
w chorobie wrzodowej 
produktami STARLIFE

IMMUNITY STAR | #1180 

VILCACORA STAR | #2725
Wspomagają układ odpornościowy i układ pokarmowy. 
Mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe  i prze-
ciwzapalne, oczyszczają ściany naczyń krwionośnych i zwięk-
szają odporność organizmu na różne choroby.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160
Formuła służąca do detoksykacji i ochrony organizmu przed 
infekcjami. Poprawia procesy trawienne i ogólnie oddziały-
wuje na poprawę przemiany materii. Działa bardzo silnie 
bakterio, wirusowo i grzybobójczo.

CELL GUARD STAR | #1700 
Wzmacniają układ odpornościowy, działają przeciwzapalnie  
i przeciwalergicznie. Są silnymi przeciwutleniaczami oraz 
chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników. Ograniczają infekcje  i regenerują jelita (witaminy 
C i E).

MULTI STAR  | #1845
Roztwór koloidalny minerałów, pierwiastków śladowych, 
witamin, enzymów i aminokwasów. Zwiększa wchłanianie 
substancji odżywczych, działa regenerująco na tkanki, niwe-
luje stres i silne emocje.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Dostarcza energię do każdej komórki, wspomaga dotlenia-
nie tkanek. Wzmacnia układ odpornościowy oraz pomaga w 
szybkiej regeneracji organizmu.

ENZYME STAR | #1044
To zespoły enzymów i ważnych związków, które wspierają 
trawienie. Stabilizują stan komórek oraz umożliwiają hamo-
wanie procesów zapalnych, odnawiają naturalną mikroflorę 
jelit, wspomagają niszczenie wolnych rodników.

LIFE STAR | #1200
Formuła roślinna spowalniająca proces starzenia się komó-
rek, podnosi ogólny stan energetyczny organizmu, zmniej-
sza uczucie zmęczenia, zmniejsza negatywny wpływ stresu 
na organizm, zwiększa zdolności obronne organizmu.

Crohna  choroba

POMOC
wspomagająca trawienie i prawidłowe  
funkcjonowanie układu pokarmowego

 � odpowiednie żywienie z dostateczną ilością surowych 
lub gotowanych na parze warzyw

 � dostateczna ilość płynów (woda przegotowana, 
herbaty ziołowe, świeże soki)

 � wyłączenie z pokarmów oczyszczonych węglowodanów 
(cukrów itp.)

 � zmiana stylu życia, dostateczna ilość ruchu  
i wypoczynku

 � roślinne dodatki do żywności

PRZYCZYNY   
w chorobie wrzodowej jelit

 � przebyta alergia pokarmowa
 � uszkodzenia spowodowane wolnymi rodnikami
 � brak witaminy C i E
 � pokarmy podrażniające układ trawienny (alkohol, 
kofeina, napoje nasycone dwutlenkiem węgla, 
czekolada, smażone potrawy, sztuczne dodatki  
i substancje konserwujące)

 � potrawy wytwarzające śluz (produkty mleczne)
 � stres
 � wysoka koncentracja glinu i rtęci w mózgu
 � zaburzenia systemu odpornościowego

to chroniczna i długotrwała choroba wrzodowa 
jednego lub kilku odcinków układu pokarmowego.

Choroba wrzodowa może się szerzyć we wszystkich 
warstwach ścianek jelitowych (śluzówka, podśluzówka, 
warstwa mięśniowa i tkanka łączna). Atakuje cały układ 
pokarmowy od jamy ustnej aż po odbyt wraz z przyległymi 
węzłami chłonnymi. Zaatakowane miejsca, po wygojeniu, 
zarastają bliznami, które ograniczają drożność układu 
pokarmowego. Choroba nie jest zakaźna a jej przyczyny 
nie zostały jak dotąd całkowicie wyjaśnione.

Do objawów choroby Crohna należą: uporczywa 
biegunka, bóle brzucha, gorączka, kłopoty z trawieniem 
(i wynikające  z tego niedożywienie), steatoreoza 
(pojawianie się tłuszczu w stolcu), utrata energii, brak 
apetytu, zmniejszenie masy ciała. Chroniczne krwawienia 
występujące w tej chorobie mogą być przyczyną anemii 
wiążącej się z niedoborem żelaza. Oprócz wrzodów i 
stanów zapalnych choroba Crohna może się objawiać także 
i ograniczeniem drożności jelit.

C
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Wsparcie organizmu przy depresji  
produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór ważnych dla życia minerałów, mikroelemen-
tów, witamin, enzymów i aminokwasów. Wspiera dobre trawienie 
i wchłanianie składników pokarmowych, regenerację organizmu, 
zapewnia równowagę rozwoju fizycznego i psychicznego.

COLOSTRUM STAR | #1720
Wzmacnia układ odpornościowy, dostarcza minerałów, witamin, 
protein i innych składników dla utrzymania zdrowia i regeneracji 
organizmu. Wpływa korzystnie na metabolizm wapnia, weglo-
wodnów i lipidów, wspiera syntezę protein. 

CELL GUARD STAR | #1700
Jest połączoną formułą przeciwutleniającą. Wzmacnia system im-
munologiczny, zwiększa wydajność fizyczną i odporność na infek-
cje. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antywirusowe.

GOTU KOLA STAR | #2723
Uaktywnia działanie mózgu, odżywia i regeneruje komórki ner-
wowe, wspiera krążenie mózgowe i obwodowe. Tonizuje czyn-
nośc centralnego układu nerwowego, spowalnia procesy starze-
nia się, poprawia funkcje intelektualne i poznawcze.

LECITHIN STAR | #2727
Wspomaga czynność centralnego układu nerwowego, poprawia 
pamięć i intelekt. Usprawnia funkcjonowanie błon komórkowych 
i ich strukturę.

RELAX STAR | #2740
Specjalna formuła przeciw depresyjna. Eliminuje nieprzyjem-
ne stany i stwarza poczucie równowagi i stabilności psychicznej. 
Wspomaga organizm w stanach wyczerpania, strachu, napięcia i 
braku koncentracji.

TREND RELAX STAR | #7292
Unikalny dodatek witaminowy, mineralny i ziołowy, o dobro-
czynnym działaniu na całe ciało, zwłaszcza na układ nerwowy. 
Zwiększa odporność organizmu na stres, pomaga w migrenach 
i problemach psychicznych w okresie klimakterium, uspokaja  
w stanach podrażnienia i niepokoju, pomaga przy neurastenii  
i kłopotach ze snem.

Depresja

POMOC
dla pobudzenia i wzmocnienia organizmu

 � zmiana stylu życia
 � regularny ruch fizyczny, ćwiczenia, dostatek 
wypoczynku

 � utrzymanie aktywności umysłowej, unikanie 
sytuacji stresowych

 � odpowiednie wyżywienie
 � wzmocnienie systemu odpornościowego, 
wsparcie organizmu odpowiednimi dodatkami 
do pokarmów

PRZYCZYNY   
ogólnego przygnębienia i załamania

 � napięcie, stres, przeżycia traumatyczne
 � brak równowagi biochemicznej w mózgu
 � zakłócenia w pracy tarczycy, podrażnienie 
żołądka, bóle głowy, mononukleoza

 � braki w żywieniu, nadmierna konsumpcja cukru
 � brak ruchu fizycznego, poważne problemy 
fizyczne

to stan przygnębienia i załamania.

Jest to choroba całego ciała – atakuje organizm, 
system nerwowy, psychikę, myślenie i zachowanie. 
Wpływa na sen i chęć jedzenia, samopoczucie i sposób 
myślenia o bliskich ludziach i rzeczach oraz stosunek 
do nich. Symptomy mogą trwać tygodnie, miesiące 
i lata. Istnieje szereg typów depresji różniących się 
ilością objawów, ich gwałtownością i uporczywością. 
Osoby cierpiące na depresję zwykle izolują się od 
społeczeństwa. Tracą zainteresowanie wydarzeniami 
wokół siebie i zdolność do odczuwania radości. Wielu 
dotkniętych tą chorobą myśli o śmierci i samobójstwie.

Do objawów depresji należy chroniczne zmęczenie, 
kłopoty ze spaniem (bezsenność, ale i nadmierna 
ilość snu), zmiany apetytu, bóle głowy i pleców, 
problemy trawienne, drażliwość, zapalczywość, 
utrata zainteresowania działalnością hobbystyczną  
i niezdolność do cieszenia się nią, poczucie niskiej 
wartości i niezdolności do działania. Osoba z depresją 
może być chronicznie podrażniona i rozzłoszczona, 
smutna i zrozpaczona albo nie przejawiająca prawie 
żadnych czy w ogóle emocji.

D
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Dna
Wsparcie organizmu przy 
artretyzmie  
produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Roztwór koloidalny składający się z ważnych minerałów, 
pierwiastków śladowych, witamin, enzymów i aminokwa-
sów. Wspomaga prawidłowe trawienie, wchłanianie sub-
stancji odżywczych, zwiększa wytwarzanie energii komórko-
wej oraz regenerację komórek wszystkich tkanek i organów 
organizmu.

CELL GUARD STAR | #1700
Złożona formuła przeciwutleniająca. Wzmacnia układ od-
pornościowy, zwieksza wydolnosć fizyczną i odpornosć 
na infekcję. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne  
i przeciwwirusowe.

ANATOMAX STAR | #1001
Łagodzi stany zapalne, wpływa na aktywność szeregu en-
zymów, na równowage hormonalną oraz funkcjonowanie 
układu odpornościowego. Poprawia elastycznośc tkanek, 
zmniejsza objawy reakcji stresowych, usprawnia krążenie 
krwi, zmniejsza skurcze mięsni, ma wpływ na poprawę pro-
cesów detoksykacyjnych w organizmie.

ARTHRIMAX STAR | #1110
Zwiększa zdolność ruchu, wzmacnia układ odpornościowy, 
wpływa na optymalny stan tkanki łącznej i stawów.  

JOINT MOBILITY STAR | #1070
Wpływa na zdrowe funkcjonowanie aparatu ruchu, 
wzmacnia układ odpornościowy, wpływa na optymal-
ny stan tkanki łącznej i stawów, pomaga utrzymać 
naturalną elastyczność stawów, zmniejsza bolesność 
w stanach zapalnych, uzupełnia naturalne wytwarza-
nie się płynu synowialnego (wydzieliny stawowej)  
w stawach oraz oddziaływuje wspomagająco na cały orga-
nizm.

REGEMAX STAR | #1081
Regeneruje i wzmacnia kości, scięgna i mieśnie. Stymulu-
je układ odpornościowy, zwiększa tworzenie się kolagenu  
w chrząstkach, przyśpiesza przemianę energii w organizmie, 
zmniejsza bóle stawów spowodowane wiekiem.  

GLUCOSAMINE STAR | #2722
Łagodzi stany zapalne i bóle podczas leczenia artretyzmu. 
Uczestniczy w podtrzymywaniu funkcjonowania i regenera-
cji chrząstek i ścięgien, regeneruje tkankę łączną.

BOBY STAR | #4501
Unikalny krem, który działa przeciwbólowo, poprawia 
ukrwienie, ma działanie przeciwzapalne, uspokaja, rozluźnia 
i wspiera regenerację tkanek.

PRZYCZYNY   
zachorowania na artretyzm

 � uwarunkowania genetyczne
 � niewłaściwe odżywianie, objadanie się
 � niektóre leki
 � stres
 � operacje lub uszkodzenia

POMOC
w regeneracji stawów

 � wzmocnienie układu odpornościowego
 � uzupełnienie potrzebnych substancji odżywczych 

niezbędnych w regeneracji tkanki łącznej  
i chrząstkowej

 � zmiana systemu żywienia (ograniczanie ilości 
tłuszczu w potrawach, ograniczenie spożycia mięsa, 
zwiększenie przyjmowania błonnika pokarmowego

 � systematyczna aktywność fizyczna (jazda na rowerze, 
spacery, sporty wodne)

pospolity typ artretyzmu, który występuje przy 
zwiększonym osadzaniu się kwasu moczowego w 
tkankach.

Kwas moczowy jest produktem powstającym w 
przemianach metabolicznych substancji nazywanych 
purynami. Dotknięty chorobą organizm nie produkuje 
dostatecznej ilości enzymu – urykazy, który utlenia 
trudno rozpuszczalny kwas moczowy przekształcając 
go w substancję dobrze rozpuszczalną. W wyniku braku 
wymienionego enzymu dochodzi do gromadzenia 
się kwasu moczowego we krwi i tkankach, gdzie on 
wykrystalizowuje się. Tworzą się kryształy w kształcie igieł, 
które przenikają jak prawdziwe igły do stawów. Czasami kwas 
moczowy osadza się przede wszystkim w stawach palców  
u nóg, ale skłonności do jego osadzania mogą mieć i inne 
stawy, na przykład kostki nóg, kolana, nadgarstki i stawy kości 
palców.

Powszechnym pierwszym objawem choroby są 
nagłe bóle. Następnie dochodzi do stanu zapalnego 
zaatakowanego stawu, zaczerwienienia, obrzęku i do 
wyjątkowej wrażliwości na dotyk.

Kwas moczowy stanowi produkt odpadowy powstający w 
czasie rozkładu pewnych produktów spożywczych, dlatego 
zależny jest od sposobu odżywiania.

D
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E
Wsparcie organizmu  
przy epilepsji  
produktami STARLIFE

ALFALFA STAR | #2701
To dodatek żywieniowy z wysoką zawartością witamin A, E, D, 
K i witaminy B6 – pirodoksyny (niezbędnej dla normalnego 
funkcjonowania mózgu). Zawiera cały szereg minerałów - po-
tas, wapń, fosfor, żelazo i chlorofil mający działanie dezynfe-
kujące i antyseptyczne. 

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór minerałów, pierwiastków śladowych, wi-
tamin, enzymów i aminokwasów. Poprawia wchłanianie sub-
stancji odżywczych, oddziałuje regenerująco na tkanki, wspo-
maga normalne funkcjonowanie mózgu,  zmniejsza skutki 
stresu i silnych emocji.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Dostarcza energii do każdej komórki, zwiększa dotlenianie 
tkanek. Wspiera układ odpornościowy i pomaga w przyśpie-
szonej regeneracji organizmu.

CELL GUARD STAR | #1700
To złożona formuła przeciwutleniająca. Wspomaga system 
odpornościowy, podnosi sprawność fizyczną  i odporność na 
infekcje. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i anty-
wirusowe. Wzmacnia układ krążenia. Witamina C wspomaga 
funkcjonowanie nadnerczy, które działają jak gruczoły prze-
ciwstresowe.

KELP STAR | #2726
To preparat z brązowych glonów morskich bogaty w witami-
ny, aminokwasy i minerały. Jest źródłem pełnowartościowe-
go białka i kwasów nukleinowych. Pobudza zdolność obron-
ną organizmu, poprawia kondycję, ułatwia trawienie i usuwa-
nie z ciała substancji toksycznych.

GARCINIA STAR | #1190
Formuła roślinna z zawartością składników, któ-
re przyśpieszają przemianę materii, stymulując ak-
tywność enzymów biorących udział w metaboli-
zmie glukozy oraz w syntezie kwasów tłuszczowych  
i cholesterolu. Mają także pozytywny wpływ na usuwanie pro-
cesów destrukcyjnych zachodzących w układzie krążenia.

Epilepsja

POMOC
dla wzmocnienia organizmu

 � zmiana sposobu żywienia i trybu życia
 � dostateczna ilość substancji odżywczych
 � umiarkowana aktywność fizyczna dla 
wspomożenia obiegu krwi w mózgu

 � usuwanie stresów i napięć

PRZYCZYNY   
epilepsji

 � predyspozycje genetyczne
 � zatrzymanie dopływu tlenu w czasie porodu
 � urazy głowy po urodzeniu

to zaburzenie charakteryzujące się powtarzającymi 
się atakami, spowodowanymi elektrycznymi 
zaburzeniami w obrębie komórek nerwowych w 
mózgu.

Przyczyny większości przypadków epilepsji nie są 
znane. Zaburzenie to jest uważane za dziedziczne, ale sama 
predyspozycja genetyczna, w większości przypadków, nie 
stanowi jeszcze przyczyny ujawnienia się choroby. 

Ataki mogą następować bez widocznych przyczyn 
albo mogą być wywołane szeregiem bodźców, do których 
należą alergeny, użycie narkotyku lub alkoholu, gorączka, 
migające światło, głód, hipoglikemia, niedocukrzenie, 
infekcja, brak snu, braki metabolizmu lub żywieniowe  
i urazy, przede wszystkim głowy. Istnieje kilka typów ataków 
o różnych objawach. 

Dla osób cierpiących na epilepsję niezbędne jest 
uzupełnianie substancji odżywczych.

E
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Wsparcie organizmu w grypie  
produktami STARLIFE

IMMUNITY STAR | #1180
Wyraźnie wspomaga układ odpornościowy i układ pokar-
mowy. Ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i 
przeciwzapalne, zwiększa odporność organizmu na infek-
cje; zwłaszcza układu oddechowego.

ROYAL JELLY STAR | #7220
Jest mocnym naturalnym antybiotykiem. Wzmacnia dzia-
łanie układu odpornościowego, stymuluje regenerację 
tkanek. Pomaga podnieść poziom energii fizycznej i wital-
ności.

COLOSTRUM STAR | #1720
Wspomaga układ odpornościowy, dostarcza minerały, wi-
taminy i inne substancje odżywcze. Wzmacnia kości i mię-
śnie, regeneruje organizm.

VILCACORA STAR | #2725
Aktywizuje układ odpornościowy, likwiduje mikroorgani-
zmy odpowiedzialne za grypę, anginę czy inne choroby, 
wyraźnie wspomaga organizm w walce  z gorączką. Po-
prawia metabolizm, powoduje spontaniczne pocenie się, 
przyśpiesza gojenie i daje energię pokonującą zmęczenie.

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór minerałów, pierwiastków śladowych, 
witamin, enzymów i niezbędnych aminokwasów. Zwiększa 
wchłanianie substancji odżywczych, wspiera tworzenie się 
energii komórkowej i regenerację wszystkich komórek, tka-
nek i organów. Wzmacnia układ odpornościowy.

CELL GUARD STAR | #1700
Złożona formuła antyoksydacyjna o działaniu przeciwwi-
rusowym, przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i prze-
ciwzapalnym. Zwiększa odporność na infekcje, wspomaga 
gojenie i wyraźnie wzmacnia układ odpornościowy.

Grypa

PRZYCZYNY   
chorób zakaźnych

 � infekcja bakteryjna
 � spadek odporności

POMOC
w walce z chorobami wirusowymi

 � zmiana trybu życia
 � aktywność fizyczna
 � wzmocnienie systemu odpornościowego 
preparatami naturalnymi

jest zakaźną infekcją wirusową górnych dróg 
oddechowych.

Ze względu na łatwość przenoszenia poprzez kaszel  
i katar, epidemie tej choroby są szczególnie częste w okresie 
zimy. Grypę powoduje ponad 200 wirusów, które nieustannie 
się modyfikują i stąd szczepienia przeciw grypie są tylko 
częściowo skuteczne, działają tylko na jeden rodzaj wirusa.

Objawy grypy są bardzo podobne jak w przypadku 
zwykłego kataru. Są to bóle głowy, zmęczenie i bóle całego 
ciała. W wielu przypadkach dochodzi do podniesienia 
temperatury ciała oraz ciągłych zmian uczucia gorąca  
i zimna. Pacjenci odczuwają suchość w gardle i podrażnienia 
powodujące kaszel. Mogą pojawić się również wymioty. 
Chora osoba często czuje się zbyt słaba aby spożywać 
posiłek.

Grypa dla zdrowych osób w wieku do sześćdziesięciu 
lat rzadko bywa niebezpieczna, może jednak zwiększyć 
skłonność dotkniętych nią osób do dalszych chorób - 
zapalenia płuc, infekcji uszu i kłopotów z jamą nosową. U 
osób po sześćdziesiątym piątym roku życia grypa i zapalenie 
płuc są niebezpieczne.

Przeciwko chorobom wirusowym takim jak grypa 
antybiotyki są nieskuteczne a ich zastosowanie jest 
zbyteczne. Najlepszym sposobem jest wzmocnienie systemu 
odpornościowego.

G
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Wsparcie organizmu  
przy hemofilii  
produktami STARLIFE

ALFALFA STAR | #2701
Dodatek do jedzenia z wysoką zawartością witamin A, E, D, 
B6 i witaminy K -niezbędnej dla funkcjonowania mechani-
zmu krzepnięcia krwi. Zawiera cały szereg minerałów - po-
tas, wapń, fosfor, żelazo i chlorofil mający działanie dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne.

MULTI STAR  | #1845
Koloidalne roztwory minerałów, pierwiastków śladowych 
wspomagające proces tworzenia się krwi i jej krzepnięcia. 
Zwiększają wchłanianie się substancji odżywczych, oddzia-
ływują regenerująco na tkanki ciała.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Dostarcza energii do każdej komórki, wspomaga  
dotlenianie tkanek. Wspiera układ odpornościowy   
i pomaga w przyśpieszonej regeneracji organizmu.

CELL GUARD STAR | #1700
Złożona formuła przeciwutleniająca. Wspomaga układ 
odpornościowy, zwiększa sprawność fizyczną i odporność 
na infekcje. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne  
i antywirusowe, wspomaga gojenie się śluzówki i tkanek.

Hemofilia

POMOC
przy chorobliwym krwawieniu

 � pożywienie bogate w witaminę K
 � obserwowanie ostrzegawczych objawów krwawienia 
wewnętrznego - bóle stawów lub mięśni, uczucie 
swędzenia lub ciepła, ściskanie lub sztywnienie w 
miejscach dotkniętych krwawieniem, nadmierne 
obrzmienia czy krwiaki, bóle głowy, ospałość.

PRZYCZYNY   
chorobliwego krwawienia

 � czynniki dziedziczne

dziedziczna choroba genetyczna, która zmniejsza 
krzepliwość krwi.

Uszkodzenia naczyń krwionośnych oraz z małą ilością 
wysączającej się krwi przejawia się w postaci krwiaków.  
W procesie zwanym hemostazą, naturalnym zatrzymaniem 
krwawienia, następuje zamknięcie otworu powstałego  
w naczyniu krwionośnym za pomocą skrzepu krwi.

U osób cierpiących na hemofilię krew zwykle nie 
krzepnie, z tego powodu, że jedna lub więcej protein, 
które powodują tworzenie się skrzepów krwi, nie działa lub 
jest w niewystarczającej ilości albo brak jej w ogóle.

Hemofilia może mieć przebieg łagodny i ciężki,  
w zależności od stopnia naruszenia czynników krzepnięcia 
krwi u dotkniętej chorobą osoby. W ciężkich przypadkach 
samoistne krwawienie może być zatamowane przy 
pomocy infuzji lub podania koncentratów czynników 
krzepnięcia.

Dla chorych na hemofilię najniebezpieczniejsze są 
krwawienia wewnętrzne. Krwawieniami wewnętrznymi 
mogą zostać dotknięte stawy, mięśnie i inne tkanki 
miękkie. Wewnętrzne krwawienie może spowodować 
zator dróg oddechowych, uszkodzenie mózgu, czy innych 
istotnych organów. Osoby z łagodną hemofilią zwykle nie 
są zagrożone samoistnym krwawieniem.

H
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Hemoroidy
Wsparcie organizmu  
przy hemoroidach 
produktami STARLIFE

FIBER STAR | #1400
Jest roślinnym suplementem błonnika o niezrównanych właści-
wościach wiążących i ze zdolnością oczyszczenia i regenerowania 
układu pokarmowego.

ALFALFA STAR | #2701
Jest suplementem diety o wysokiej zawartości witamin A, E, D, K 
i witaminy B6 – pirydoksyny. Zawiera wiele minerałów – potas, 
wapń, fosfor, żelazo –  i chlorofil, który ma działanie dezynfekcyjne 
i antyseptyczne. 

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór minerałów, mikroelementów, witamin,  
enzymów i aminokwasów. Wspiera wchłanianie składników  
pokarmowych, przyczynia się do regeneracji tkanek.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Zaopatruje w energię każdą komórkę, wspiera dotlenienie tkanek. 
Wzmacnia system immunologiczny i pomaga w szybkiej regene-
racji organizmu.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest połączoną formułą przeciwutleniającą. Wzmacnia system im-
munologiczny, zwiększa wydajność fizyczną i odporność na infek-
cje. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne  i antywirusowe, 
wspiera gojenie śluzówek i tkanek.

KELP STAR | #2726
Jest preparatem z brązowych glonów morskich bogatych w wita-
miny, aminokwasy i minerały. Jest źródłem pełnowartościowych 
białek i kwasów nukleinowych. Pobudza zdolności obronne orga-
nizmu, poprawia kondycję, wspiera trawienie i wydalanie substan-
cji toksycznych z ciała. 

ENZYME STAR | #1044
To kompleksy enzymów i ważnych składników, które wspomaga-
ją trawienie. Preparat stabilizuje prawidłowy stan  w komórkach i 
umożliwia powstrzymywanie procesów zapalnych, odbudowuje 
naturalną mikroflorę jelitową, przyczynia się do niszczenia wol-
nych rodników.

CRANBERRY STAR | #1111
Zwiększa napięcie ścian naczyń żylnych, działa profilaktycznie  w 
chorobach nowotworowych.

CORDYCEPS STAR | #1888
Wspiera układ naczyniowy, działa przeciwnowotworowo.

POMOC
przy gojeniu hemoroidów

 � odpowiedni tryb życia i dieta  
z dodatkiem błonnika

 � dostateczna ilość ruchu
 � suplementy diety – naturalny błonnik, 

substancje mineralne, witaminy i środki 
wspierające regenerację jelit

PRZYCZYNY   
powstawania hemoroidów

 � nawyki żywieniowe i tryb życia 
 � długotrwałe stanie lub siedzenie
 � podnoszenie ciężkich przedmiotów
 � nadwyrężanie jelit (zatwardzenie)
 � ciąża, otyłość
 � uszkodzenie wątroby, alergia pokarmowa

to obrzęknięte żyły w okolicy odbytu lub 
wewnątrz.

Bardzo przypominają żylaki. Żyły rozszerzają się 
i tracą elastyczność, w następstwie czego powstają 
workowate uwypuklenia wewnątrz otworu odbytniczego. 

Do najpowszechniejszych objawów hemoroidów 
należy pieczenie, swędzenie, ból, stany zapalne, 
obrzęki, podrażnienie i krwawienie. Krwawienie może 
wyglądać niepokojąco, ale chociaż objaw ten jest 
zwykle sygnałem, że w układzie trawiennym coś jest nie 
w porządku, nie musi to zawsze oznaczać, że chodzi o 
poważne zaburzenie. Istnieją różne typy hemoroidów w 
zależności od ich umieszczenia, powagi i bolesności – 
wewnętrzne, zewnętrzne i takie, które wypadły.

Hemoroidy są problemem tylko ludzkiej populacji, 
co jest prawdopodobnie dowodem na to, że w ich 
wystąpieniu największą rolę odgrywają nasze nawyki 
żywieniowe i tryb życia.

Od 50 do 75% ludzkiej populacji w określonej fazie 
życia styka się z problemem występowania hemoroidów, 
chociaż wiele osób nie zostaje nawet zdiagnozowanych. 
Hemoroidy mogą wystąpić w każdym wieku, częściej 
jednak u starzejących się ludzi.
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Pomoc w odzyskaniu  
potencji seksualnej  
produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Koloidalny roztwór ważnych dla życia minerałów, mikroele-
mentów, witamin, enzymów i aminokwasów. Wspiera dobre 
trawienie i wchłanianie składników pokarmowych, regene-
rację organizmu, zapewnia równowagę rozwoju fizycznego  
i psychicznego.

STAR PLUS | #1450
Jest preparatem mineralnym i witaminowym z przeciwutle-
-niaczami, wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie 
wszystkich układów biologicznych. Tłumi negatywny wpływ 
czynników stresowych na organizm, reguluje ciśnienie krwi, 
ma korzystne działanie w zapobieganiu arteriosklerozie.

CELL GUARD STAR | #1700 
To formuły przeciwutleniające o silnym działaniu. Wzmacnia-
ją system immunologiczny, zwiększają wydajność fizyczną i 
odporność na infekcje. Mają działanie przeciwzapalne, prze-
ciwbakteryjne i antywirusowe, tłumią negatywny wpływ czyn-
ników stresowych na organizm.

EMPEROR STAR | #1240
Podnosi witalność, zwiększa energię, zwiększa odporność na 
stres i potencję.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Zaopatruje w energię każdą komórkę, wspiera dotlenienie 
tkanek. Wzmacnia system immunologiczny i pomaga  w 
szybkiej regeneracji organizmu. 

SAW PALMETTO STAR | #2739
Jest formułą służącą do zapobiegania przerostowi prostaty.  
Wspomaga funkcje seksualne i dobry stan przewodu moczo-
wo płciowego.

ALFALFA STAR | #2701
Jest skutecznym środkiem służącym do zwiększenia spraw-
ności, siły fizycznej i wydajności. Spowalnia starzenie, wzmac-
nia system immunologiczny, hamuje chroniczne  i ostre stany 
zapalne prostaty, działa korzystnie na wszystkie systemy orga-
nizmu.

STAR MEN | #1010
Regeneruje i pobudza organizm mężczyzny, wzmacnia  
system immunologiczny, zwiększa odporność na stres, zwięk-
sza sprawność umysłową, wspiera męski układ hormonalny  
i zwiększa potencję.

SELENIUM STAR | #7232
Wpływa na metabolizm testosteronu, którego brak  
powoduje problemy z wydolnością płciową u mężczyzn    
i bezpłodnością.

Impotencja

PRZYCZYNY   
impotencji

 � różne choroby 
 � zaburzenia hormonalne
 � zażywanie niektórych leków
 � alkohol, papierosy
 � brak równowagi psychicznej

POMOC
przy impotencji

 � zmiana trybu życia – zdrowa,  
zrównoważona dieta

 � obniżanie stresu
 � kontrola stanu zdrowia i zażywanych leków
 � dieta zawierająca naturalne suplementy

jest niezdolnością osiągnięcia erekcji przez 
mężczyznę lub utrzymania jej w celu odbycia 
normalnego stosunku płciowego.

Erekcja jest efektem kompleksowego połączenia 
stymulatorów mózgowych, funkcji naczyń i nerwów 
oraz działania hormonów. Cokolwiek, co naruszy któryś  
z tych czynników, może spowodować impotencję. Wśród 
czynników, które mogą doprowadzić do impotencji, są 
choroby naczyń obwodowych, stosowanie niektórych 
leków, alkohol, papierosy, odbycie choroby przenoszonej 
drogą płciową, choroba chroniczna w rodzaju cukrzycy 
lub wysokiego ciśnienia krwi. Impotencję mogą 
również wywołać zaburzenia hormonalne, na przykład 
obniżony poziom testosteronu lub podwyższony poziom 
prolaktyny czy wahania w produkcji hormonów tarczycy. 
Prawdopodobnie najczęstszą fizyczną przyczyną impotencji 
jest cukrzyca, podczas której dochodzi do rozwoju 
arteriosklerozy i zaburzeń krążenia. Impotencja bywa też 
charakteru psychicznego. 

Impotencja może być chroniczna lub mieć nawroty, 
może do niej także dojść tylko w sporadycznych 
przypadkach.
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Wsparcie organizmu w walce 
z drożdżycą produktami STARLIFE

IMMUNITY STAR | #1180
Wspiera system immunologiczny, układ trawienny, normalizuje 
działanie wątroby i nerek, ma działanie przeciwwirusowe i prze-
ciwzapalne.

ROYAL JELLY STAR | #7220
Jest skutecznym, naturalnym antybiotykiem, wzmacnia system 
immunologiczny, ma silne działanie dezynfekcyjne.

PAU D`ARCO STAR | #2731
Działa detoksykacyjnie, łagodzi skutki uboczne niektórych anty-
biotyków, korzystnie wpływa na przebieg chorób wątroby, skóry 
i alergicznych. Ma silne działanie przeciwgrzybicze, wzmacnia 
układ odpornościowy, usuwa stany zapalne.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160
Wspiera detoksykacyjne działanie wątroby, stymuluje ciało do 
usuwania substancji szkodliwych, oczyszcza krew i pomaga  w 
alergicznych chorobach skóry.

MULTI STAR  | #1845
Uzupełnia podstawowe mikrosubstancje odżywcze, wspomaga 
dobre trawienie i wchłanianie substancji odżywczych, wspiera 
regenerację organizmu, wzmacnia system immunologiczny  i 
działa przeciwutleniająco.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest silnym przeciwutleniaczem. Wzmacnia system immunolo-
giczny, pobudza układ sercowo-naczyniowy, poprawia krążenie 
krwi, działa przeciwzapalnie i antyalergicznie.

FIBER STAR | #1400
Uwalnia układ trawienny od substancji toksycznych, zapobiega 
powstawaniu osadów w jelicie, oczyszcza układ krwionośny i 
limfatyczny, wspiera tworzenie pożytecznej mikroflory  w prze-
wodzie pokarmowym.

ENZYME STAR | #1044 

ARTHRIMAX STAR | #1110
Wzmacnia system immunologiczny, odnawia mikroflorę jelito-
wą, wspomaga trawienie i walkę z wolnymi rodnikami.

EFFECTIVE STAR | 500 ml | MEDIUM #5716
Jest odpowiedni do wewnętrznego i zewnętrznego stosowania, 
dezynfekuje, jest skuteczny przeciwko drożdżakom i grzybom. 
Należy zacząć stosowanie dopiero po tygodniowym wsparciu 
systemu immunologicznego za pomocą wymienionych wyżej 
produktów (IMMUNITY STAR, ROYAL JELLY, PAU D´ ARCO STAR).

OREGANO STAR | #1414
Wzmacnia ukad odpornościowy, działa przeciwgrzybiczo, 
likwiduje infekcje spowodowane drożdżakami.

Kandydoza (Drożdżyca)

PRZYCZYNY   
osłabienia systemu immunologicznego 
i powstania infekcji

 � zanieczyszczenie środowiska naturalnego
 � produkty żywnościowe przetwarzane chemicznie 

(sztuczne barwniki i dodatki smakowe)
 � niewłaściwy tryb życia
 � niedobór minerałów i witamin
 � długotrwałe lub częste stosowanie antybiotyków 

i kortykoidów
 � alergie pokarmowe

POMOC
we wzmocnieniu systemu  
immunologicznego

 � zmiana stylu życia
 � dostateczna ilość ruchu i wypoczynku
 � uzupełnienie diety o minerały, mikroelementy  

i witaminy
 � picie odpowiedniej ilości płynów
 � wsparcie systemu immunologicznego za pomocą 

naturalnych preparatów

jest infekcją spowodowaną przez pasożytniczego 
drożdżaka Candida albicans, który występuje w 
jelitach, narządach płciowych, ustach, gardle  
i przełyku. 

W normalnych warunkach Candida albicans żyje  
w równowadze z pozostałymi bakteriami i drożdżakami, w 
określonych warunkach mnoży się jednak i osłabia system 
immunologiczny. Mikroorganizm ten może wędrować 
krwioobiegiem po ciele do wielu organów. Ponieważ 
drożdżyca może dotknąć najróżniejszych części ludzkiego 
organizmu - najczęściej atakuje usta, uszy, przewód 
pokarmowy i pochwę - można ją scharakteryzować 
za pośrednictwem wielu objawów. Należą do nich 
zatwardzenie, biegunka, zapalenie jelita grubego, 
bóle w rejonie brzucha, bóle głowy, nieświeży oddech, 
swędzenie w odbytnicy, impotencja, utrata pamięci, 
zmiany nastroju, zapalenie prostaty, wrzody, uporczywa 
zgaga, bóle mięśni i stawów, bóle szyi, bolesny kaszel, 
znieczulenie twarzy lub kończyn, mrowienie, trądzik, 
nocne pocenie, uczucie pieczenia, zatykanie bocznych 
zatok nosowych, pieczenie języka, białe plamy na języku 
i w ustach, nadmierne zmęczenie, zapalenie pochwy, 
infekcja nerek  i pęcherza moczowego, artretyzm, 
depresja, nadczynność, niedoczynność tarczycy, 
problemy z funkcjonowaniem nadnerczy i wreszcie 
wystąpienie cukrzycy. Ze względu na wiele różnych 
symptomów chorobę tę łatwo jest mylnie zdiagnozować. 

Jeśli candida zaatakuje śluzówkę pochwy, dochodzi 
do zapalenia śluzówki. Jeśli zaatakuje jamę ustną, 
dochodzi do powstania aft. Infekcja drożdżakiem candida 
może być odpowiedzialna także za grzybicę nóg lub w 
rejonie genitaliów. Systemowa drożdżyca jest stanem, gdy 
infekcja rozszerza się na całym ciele. W najpoważniejszych 
przypadkach candida może wędrować krwioobiegiem i 
atakować poszczególne organy. W przypadku pacjentów 
z zakażeniem drożdżakiem candida często występuje 
alergia pokarmowa.
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Wsparcie organizmu  
w walce z łupieżem  
produktami STARLIFE

OMEGA-3 STAR | #2730
Korzystnie wpływają na poziom lipidów we krwi, służą do kory-
gowania zakłóceń metabolizmu, łagodzą swędzenie  i piecze-
nie, są nieodzowne dla utrzymania zdrowej skóry.

EMPEROR STAR | #1240
Wspomaga system odpornościowy, poprawia elastyczność   
i wygląd skóry, włosów, rzęs i paznokci. 

GLUCOSAMINE STAR | #2722
Ma znaczący udział w zachowaniu wszystkich ważnych funkcji 
i właściwości skóry, włosów i paznokci. Wspomaga ich regene-
rację. 

KELP STAR | #2726
Kelp to glon morski bogaty w witaminy, aminokwasy  
i minerały. Utrzymuje równowagę substancji mineralnych, 
potrzebnych dla utrzymania prawidłowego napięcia skóry, lep-
szego wzrostu włosów i gojenia skóry głowy. 

LECITHIN STAR | #2727
Lecytyna jest elementem składowym dla ścianek i błon komór-
kowych. Jest potrzebna dla lepszego wchłaniania nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych, poprawia stan naskórka.

MULTI STAR  | #1845
Stanowi kompleksowy dodatek mikrosubstancji odżywczych. 
Witaminy grupy B są istotne dla utrzymania prawidłowego na-
pięcia skóry. Zestaw wolnych aminokwasów jest potrzebny dla 
regeneracji wszystkich tkanek i do wzrostu włosów.

VITAMIN E STAR | #7305
Chroni błony komórkowe przed uszkodzeniem utleniającym 
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naskórka  i krążenie 
krwi.

ZINC STAR | #7225
Chroni przed wolnymi rodnikami. Potrzebny jest do regenera-
cji tkanek oraz wspomaga reakcję immunologiczną. Od cynku 
zależy metabolizm białek, z których tworzy się skóra.

SELENIUM STAR | #7232
Jest ważnym przeciwutleniaczem potrzebnym dla ogranicza-
nia suchości skóry.

VITAMIN C 1000 STAR | #7303
Jest ważnym przeciwutleniaczem, zapobiega uszkodzeniom 
tkanki skórnej. Wspomaga gojenie. 

Łupież

POMOC
w walce z łupieżem

 � zmiana diety
 � dostateczna ilość substancji mineralnych i witamin
 � zapobieganie stresom
 � stosowanie naturalnych kosmetyków do włosów 

PRZYCZYNY
występowania łupieżu

 � stres, choroba lub brak równowagi 
hormonalnej

 � niedostatek substancji odżywczych (nieodpowiednie 
żywienie)

 � nieprawidłowe wchłanianie węglowodanów 
 � w organizmie

Łupież to płatki skóry tworzące się na naskórku 
głowy przy zakłóceniach funkcjonowania gruczołów 
łojowych.

Tworzenie się łupieżu często aktywizuje się w wyniku 
stresu, choroby lub braku równowagi hormonalnej. Jeżeli 
gruczoły nie funkcjonują normalnie, skóra na głowie 
wytwarza płatki, które powodują uczucie swędzenia i 
pieczenia.

Najpoważniejszą formą łupieżu jest łojotokowa 
choroba skóry (dermalitidis), prowadząca do zapalenia, 
spowodowanego nadmierną aktywnością gruczołów 
łojowych.

Przyczyną powstawania łupieżu może być także 
wysuszona skóra, w wyniku niedoboru substancji 
odżywczych, na przykład witamin grupy B, nienasyconych 
kwasów tłuszczowych i selenu, a także nadmierne 
spożywanie cukru oraz nieprawidłowe wchłanianie 
węglowodanów.

Ł
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Wsparcie organizmu  
produktami STARLIFE

FIBER STAR | #1400
Oczyszcza i odtruwa przewód pokarmowy, regeneruje śluzówkę, 
utrzymuje zdrową mikroflorę jelitową.

IMMUNITY STAR | #1180
Stymuluje system immunologiczny, ma działanie antyseptyczne i 
antywirusowe, działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Usuwa 
uczucie zmęczenia pochodzenia psychogenicznego.

COLOSTRUM STAR | #1720
Wspiera system immunologiczny, dostarcza organizmowi minerały, 
witaminy i proteiny. Wpływa na metabolizm wapnia, cukrów i lipi-
dów, wspiera syntezę białek.

MULTI STAR  | #1845
Dostarcza organizmowi potrzebne mikrosubstancje odżywcze, 
wzmacnia system immunologiczny, chroni organizm przed stresem.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Jest znaczącym przeciwutleniaczem, uczestniczy w przemianie ener-
getycznej w komórce, stabilizuje błony komórkowe.

LIFE STAR | #1200
Zmniejsza uczucie zmęczenia, zwiększa ogólne napięcie energetycz-
ne organizmu, hamuje wpływ negatywnych czynników stresu, przy-
wraca równowagę i uczucie spokoju w organizmie.

KELP STAR | #2726
Jest źródłem pełnowartościowego białka i kwasów nukleinowych, 
dostarcza minerały, witaminy i aminokwasy. Wspomaga zdolności 
obronne organizmu i wydalanie substancji toksycznych z ciała.

PAU D`ARCO STAR | #2731
Działa detoksykacyjnie, korzystnie wpływa na przebieg chorób skóry, 
regeneruje organizm.

EFFECTIVE STAR | 500 ml | MEDIUM #5716
Jest bardzo skutecznym preparatem dezynfekcyjnym do pielęgnacji 
powierzchni skóry, zapobiega swędzeniu.

OMEGA-3 STAR | #2730
Wpływa na znikanie zmian łuszczycowych i procesy regeneracji  
skóry.

YUCCA STAR | #7272
Usuwa zbędne toksyczne metabolity z płynów ustrojowych, ma dzia-
łanie przeciwzapalne.

Łuszczyca

PRZYCZYNY   
zachorowania na łuszczycę

 � dziedziczność
 � osłabiony system immunologiczny
 � następstwo spożywania tłuszczów
 � substancje toksyczne w organizmie

POMOC
przy zachorowaniu na łuszczycę

 � dostateczne spożycie substancji 
mineralnych i witamin

 � zmiana trybu życia
 � zapobieganie stresom

jest chorobą związaną z szybkim wzrostem 
komórek zewnętrznej warstwy skóry.

Łuszczyca przejawia się jako plamy srebrzystych 
łusek lub zaczerwieniona powierzchnia na nogach, 
kolanach, ramionach, łokciach, skórze głowy  
i pleców. Uszkodzone mogą być także paznokcie nóg 
i rąk. Przyczyna łuszczycy nie jest znana. Często jest 
dziedziczna, ale może też chodzić o efekt spożywania 
tłuszczów, ponieważ zaburzenie to jest bardzo 
rzadkie w krajach, gdzie spożycie tłuszczów jest 
niskie. Współczesne badania wskazują także na rolę 
systemu immunologicznego. Nosiciele wirusa HIV i 
osoby cierpiące na AIDS często mają ciężką łuszczycę. 
Także powstawanie produktów toksycznych w chorym 
przewodzie pokarmowym jest związane z objawami 
łuszczycy.

Normalne komórki skóry docierają z dolnej do 
górnej warstwy skóry i dojrzewają w ciągu około 
28 dni. Komórki łuszczycowe (łuszczyca) tworzą się  
w przybliżeniu w ciągu 8 dni. W ten sposób powstają 
powierzchnie objęte łuszczycą, które stale się 
rozszerzają. Łuszczyca – psoriaza nie jest zakaźna.

Ł
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Wsparcie organizmu w chorobie 
nerek produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Kompleksowy dodatek substancji odżywczych. Koryguje uby-
tek substancji mineralnych, wywołany chorobami nerek. Na-
turalne źródło witamin grupy B działa tonizująco i wspomaga 
funkcje mózgu. Witamina B3 (niacyna) poprawia obieg krwi. 
Witamina B6 (pirydoksyna) reguluje gospodarkę płynów. Wi-
tamina C wspomaga funkcje systemu odpornościowego. Potas 
stymuluje pracę nerek.  

LECITHIN STAR | #2727
Wspomaga podstawowe funkcje komórek, służy do ich ochro-
ny i wspomaga funkcje mózgu. 

VITAMIN E STAR | #7305
Chroni błony komórkowe przed uszkodzeniem w wyniku  
utleniania. Korzystnie wpływa na przebieg chorób  
neurologicznych. Wspomaga wykorzystanie tlenu. 

L-ARGININE STAR | #7190
Korzystny przy chorobach nerek. Utrzymuje dobrą przepusto-
wość naczyń, co pozwala zabezpieczyć dostateczne ilości tlenu. 
Stymuluje tworzenie się białych ciałek krwi.

BETA CAROTENE STAR | #7110
Beta-karoten to prowitamina A, którą organizm ludzki potrafi 
przetworzyć w witaminę A. Ważny dla gojenia ścianek dróg 
moczowych oraz dla wspomagania funkcji odpornościowych. 
Beta-karoten to środek przeciwutleniający.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest połączoną formułą przeciwutleniającą. Wzmacnia system 
immunologiczny, zwiększa wydajność fizyczną i odporność na 
infekcje. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antywi-
rusowe.

ZINC STAR | #7225
Immunostymulant konieczny do gojenia oraz ważny inhibitor 
krystalizacji i wzrostu kryształów.

PRZYCZYNY
chorób nerek

 � dziedziczność
 � uraz, choroba, infekcja
 � zaburzenia funkcjonalne
 � niewłaściwy styl życia

Choroby nerek
Niedomagania nerek to wszelkie uszkodzenia, 
choroby, bóle i inne stany zakłócenia 
funkcjonowania spowodowane urazami, infekcją, 
zakłóceniami funkcjonowania, bezpośrednim 
oddziaływaniem pewnych leków, narkotyków, 
substancji chemicznych czy też trucizn.

Niedomagania, bóle i zakłócenia funkcjonowania 
nerek mogą być przyczyną wysokiego ciśnienia tętniczego 
krwi, chorób wątroby lub prowadzić do cukrzycy.

Choroba Brighta to niedomaganie nerek odznaczające 
pojawianiem się białka krwi w moczu przy jednoczesnym 
podwyższonym ciśnieniu i objawach opuchlizny.

Glomerulonephritis to zapalenie elementów 
filtrujących w nerkach. Może występować jako wynik 
reakcji odpornościowej na infekcję, np. na inwazję 
mikroorganizmów z rodzaju Streptococcus, atakujących 
jamę gardła.

Pyelonephritis to infekcja nerek.

Glomerulonephritis i pyelonephritis mogą mieć 
przebieg przewlekły, jak i ostry z poważnymi powikłaniami.

Hydronephrosis jest stanem, w którym nerki i miedniczki 
nerkowe wypełniają się moczem z powodu zatkania 
kanalików moczowych.

Kamienie nerkowe tworzą się wskutek nagromadzenia się 
soli mineralnych, które krystalizują się w wyniku obniżenia 
odporności. Kryształy mogą się aglomerować i osadzać  
w drogach moczowych. Wielkość kamieni może być różna 
– od mikroskopijnych cząsteczek aż do kamieni wielkości 
czubka palca.

Kamienie wapniowe tworzone są przez szczawian 
wapnia, kamienie z kwasu moczowego, kamienie 
struwitowe tworzone są przez fosforan magnezowo-
amonowy, kamienie cystynowe powstają w wyniku 
cystonurii, rzadkiego dziedzicznego niedomagania 
powodującego tworzenie się kamieni  z kryształów 
aminokwasu cystyny.

Tubularna acydoza to stan, w którym nerki nie potrafią 
powtórnie wchłaniać bikarbonatu, co powoduje 
zakłócenia w powstawaniu amoniaku i usuwania kwasów. 
Skutkiem mogą być acydozy, ciężkie odwodnienie, ubytek 
potasu i problemy kostne.

Uremia to gromadzenie się toksycznych odpadów 
w naczyniach krwionośnych spowodowane złym 
funkcjonowaniem nerek.

Syndrom nefrotyczny sam w sobie nie jest chorobą, 
ale może być objawem niedomagania nerek co 
skutkuje nadmierną ilością białka w moczu. Może być 
spowodowany uszkodzeniem glomerulu (drobnej 
formacji w nerkach wytworzonej przez kapilary), lub 
chorobami chronicznymi takimi jak cukrzyca lub lupus.

N

POMOC
przy chorobach nerek

 � zmiana stylu życia
 � zwracanie uwagi na infekcje i inne poważne choroby, ich 
prawidłowe wyleczenie i doleczenie

 � ochrona organizmu przed działaniem trucizn, substancji 
chemicznych i toksycznych

 � wspomaganie prawidłowych funkcji nerek przy pomocy 
odpowiednich dodatków żywieniowych
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Menopauza jest naturalną fazą w życiu kobiety, 
następującą wtedy, gdy kończy się okres 
reprodukcyjny. Okres ten, nazywany klimakterium 
lub przekwitaniem, jest początkiem nowego etapu, 
który może przynieść niespodziewane możliwości  
i spełnienie, ale może też wywołać problemy fizyczne 
i psychiczne, które nie zawsze bywają przyjemne.

Menopauza jest momentem, gdy u kobiety ustaje 
owulacja i menstruacja. Jajniki w zasadniczym stopniu 
przestają wytwarzać estrogen i progesteron. Estrogen jest 
powszechnie uważany za hormon płciowy ściśle związany 
z reprodukcją, jednak hormon ten wpływa także na inne 
organy. Komórki w pochwie, pęcherzu moczowym, 
piersiach, skórze, kościach, tętnicach, sercu, wątrobie  
i mózgu zawierają receptory estrogenu i potrzebują go 
do stymulacji tych receptorów, co zapewnia normalne 
funkcjonowanie komórek. Estrogen jest potrzebny do 
utrzymywania gładkiej i nawilżonej skóry, ponieważ działa 
jako wewnętrzny termostat ciała i między innymi chroni przed 
zatykaniem tętnic. Jest również niezbędny do prawidłowej 
budowy kości.

Chociaż po menopauzie poziom estrogenu wyraźnie 
spada, hormon nie znika całkowicie. Pozostałe organy, oprócz 
jajników, nadal produkują określoną ilość estrogenu i innych 
hormonów. Gruczoły dokrewne wydzielają hormony, które 
podtrzymują poszczególne funkcje organizmu.

Nadejście menopauzy różni się u poszczególnych kobiet. 
U niektórych zaczyna się wcześniej, u innych później, średni 
wiek nadejścia menopauzy to około 45 - 50 lat. Przekwitanie 
trwa zwykle do pięciu lat. Dla niektórych kobiet klimakterium 
nie oznacza prawie żadnego problemu. U wielu kobiet 
dochodzi jednak do krótkotrwałych, ale ostrych objawów, 
jakimi są uderzenia gorąca, nocne pocenie, rozdrażnienie, 
zmęczenie, zawroty i bóle głowy, stany lękowe, depresja, 
niedostateczne libido, wysychanie śluzówki pochwy, problemy 
z pęcherzem moczowym, wrażliwość piersi i starzenie się 
skóry, niewydolność oddechowa, arytmia serca i bezsenność. 
Wszystkie te symptomy są spowodowane przez niedostatek 
estrogenu i progesteronu. Obniżony dopływ estrogenu w 
dłuższym okresie zwiększa prawdopodobieństwo choroby 
sercowo-naczyniowej, osteoporozy i atrofii waginalnej. 
Przede wszystkim osteoporoza jest problemem kobiet 
po menopauzie. Pozostałe zmiany w ciele związane z tym 
okresem to przejawy naturalnego procesu starzenia.

Jeśli menopauza jest postrzegana jako koniec młodości i 
życia płciowego, okres ten będzie dużo trudniejszy niż wtedy, 
gdyby był traktowany jako kolejna, naturalna faza życia. Przy 
prawidłowym odżywianiu, uzupełniającym przyjmowaniu 
składników odżywczych i ćwiczeniach prawie wszystkie 
nieprzyjemne skutki uboczne menopauzy mogą być 
zminimalizowane lub wyeliminowane.

Wsparcie organizmu przy 
menopauzie produktami STARLIFE

BOUNTY STAR | #2704
Połączona formuła roślinna służąca do harmonizacji żeńskich 
funkcji hormonalnych. Łagodzi nieprzyjemne odczucia fizycz-
ne i psychiczne w okresie menopauzy, działa profilaktycznie 
przeciwko powstawaniu uwarunkowanych hormonalnie 
chorób nowotworowych, zwłaszcza nowotworów piersi. Po-
maga usuwać wodę zatrzymywaną w ciele, rozluźnia skurcze, 
wzmacnia metabolizm. Formuła ta jest odpowiednia do sto-
sowania przy sztucznie wywołanym klimakterium (po opera-
cji ginekologicznej). Zalecamy łączenie z ROYAL JELLY STAR.

ROYAL JELLY STAR | #7220
Pomaga łagodzić oznaki menopauzy i bóle głowy. Reguluje 
problem nietrzymania moczu, suchość pochwy i zmniejszoną 
witalność.

WILD YAM STAR | #2742
Normalizuje poziomy hormonów w ciele, spowalnia proces 
starzenia całego organizmu, ma działanie przeciwnowotwo-
rowe, łagodzi objawy trudności związanych z klimakterium – 
bólów głowy, uderzeń gorąca, rozdrażnienia, zmęczenia.

ALFALFA STAR | #2701
Spowalnia proces starzenia, osłabia uderzenia gorąca, mi-
nimalizuje zatrzymywanie wody i łagodzi objawy klimakter-
-ium. Zapewnia detoksykację i wzmacnia organizm.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Regeneruje i witalizuje organizm, spowalnia proces starzenia, 
wspomaga i chroni układ sercowo-naczyniowy. Olej z otrąb 
ryżowych i olej sojowy pomagają regulować nieprzyjemne 
symptomy menopauzy.

KELP STAR | #2726
Wspiera działanie systemu gruczołów dokrewnych, działa 
profilaktycznie przeciwko rozwojowi nowotworów, poprawia 
kondycję, odtruwa organizm.

LECITHIN STAR | #2727
Wspomaga podstawowe funkcje wszystkich komórek, jest 
ważna jako emulgator witaminy E, która tłumi uderzenia go-
rąca i powiązane objawy.

MULTI STAR  | #1845
Wspomaga metabolizm i regenerację organizmu, wspiera 
równowagę psychiczną i fizyczną oraz wchłanianie wapnia.

Menopauza

PRZYCZYNY   
menopauzy

 � obniżone wytwarzanie hormonów  
w następstwie zaniku funkcji reprodukcyjnych 
organizmu kobiety

M

POMOC
przy trudnościach związanych z menopauzą

 � odpowiednia i zrównoważona dieta (należy 
unikać alkoholu, kofeiny, cukru, pikantnych 
potraw, gorących zup i napojów)

 � regularny wysiłek fizyczny
 � zapobieganie stresom
 � ograniczenie palenia
 � łagodzenie nieprzyjemnych trudności za 

pomocą odpowiednich suplementów diety
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Problemy menstruacyjne występują przy naruszeniu 
równowagi hormonalnej cyklu menstruacyjnego.

Czasem są wywoływane przez stres, zmianę masy ciała 
lub odżywiania, kiedy indziej przez niedostateczną ilość 
ruchu lub odwrotnie - nadmiar ruchu lub zbyt forsowny 
trening. Do problemów menstruacyjnych należą bolesne 
skurcze, nadmierne krwawienie, nieregularne krwawienie i 
czasem brak krwawienia. 

Najpowszechniejszym problemem menstruacyjnym 
są bóle menstruacyjne, szczególnie w okresie po 
porodzie i u młodych kobiet. Zwykle trudności te 
znikają w wieku około 25 lat lub po porodzie. Ostre 
bóle, które w większości zaczynają się bezpośrednio 
przed krwawieniem i trwają do 12 godzin, mogą być 
tak intensywne, że zaburzają normalne życie kobiety. 
Bóle są wywoływane przez skurcze macicy i są związane  
z wysokim poziomem prostaglandyn – substancji 
podobnych do hormonów. Niezdrowa dieta i brak ruchu 
jeszcze pogarszają sytuację.

Silne krwawienie menstruacyjne najczęściej objawia 
się wkrótce po rozpoczęciu miesiączkowania i w wieku 
około 40 lat. Do możliwych przyczyn należy nierównowaga 
hormonalna wynikająca z niezdrowej diety, stres, procesy 
zapalne  w miednicy małej, myomy (mięśniaki, niezłośliwe 
nowotwory macicy) lub endometrioza.

Nieregularne i sporadyczne menstruacje są typowe 
dla pierwszych lat po rozpoczęciu miesiączkowania. 
Nieregularność występuje również kilka lat przed 
datą ostatniej menstruacji Różne zaburzenia, głównie 
krwawienie poza okresem menstruacji, mogą być także 
powiązane u kobiet z niepłodnością. Zaburzenia te 
bywają wywoływane przez dysfunkcję hormonalną, 
nierównowagę hormonalną spowodowaną przez stres 
lub liczne cysty na jajnikach (powstają często w związku 
z przybraniem na wadze), gdy dochodzi do zaburzenia 
wydzielania hormonów. 

Do pozostałych przyczyn nieregularnych miesiączek 
należą polipy macicy i rak szyjki macicy lub macicy. 
Problemy mogą wystąpić także w związku ze stosowaniem 
tabletek hormonalnych lub w przypadku hormonalnej 
terapii zastępczej w okresie klimakterium. Intensywne 
ćwiczenia, utrata wagi i zaburzenia odżywiania (anoreksja 
i bulimia) także bywają przyczyną zaburzenia normalnego 
cyklu menstruacyjnego.

Wsparcie organizmu przy 
problemach menstruacyjnych 
produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #18455
Wspomaga metabolizm i regenerację organizmu, przywra-
ca równowagę psychiczną i fizyczną. Dostarcza organizmowi 
wszystkie niezbędne mikrosubstancje odżywcze.

BOUNTY STAR | #2704
Połączona formuła roślinna służąca do harmonizacji żeńskich 
funkcji hormonalnych. Łagodzi nieprzyjemne odczucia fizycz-
ne i psychiczne w okresie menstruacji, działa profilaktycznie 
przeciwko powstawaniu uwarunkowanych hormonalnie cho-
rób nowotworowych. Pomaga usuwać wodę zatrzymywaną 
w ciele, rozluźnia skurcze, wzmacnia metabolizm. Zalecamy 
łączenie z ROYAL JELLY STAR.  

ANATOMAX STAR | #1001
Wspiera naturalne, przeciwzapalne działanie organizmu. 
Uczestniczy w zapobieganiu drożdżycom, poprawia elastycz-
ność tkanek, usprawnia procesy detoksykacyjne w organizmie, 
rozluźnia skurcze mięśni, poprawia stan psychiczny, zwiększa 
wydajność fizyczną, odporność na infekcje.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest połączoną formułą przeciwutleniającą. Wzmacnia system 
immunologiczny, zwiększa wydajność fizyczną i odporność na 
infekcje. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antywi-
rusowe.

MIGRELIFE STAR | #2728
Wspomaga krążenie krwi, zmniejsza drożność naczyń kapilar-
nych, łagodzi i likwiduje migreny i bóle głowy, jest odpowied-
ni przy problemach menstruacyjnych i zwiększonym napięciu 
mięśniowym.

CMF 20 STAR | #1528
Zapewnia bezproblemowe uzupełnianie żelaza, zaopatruje poży-
wienie w wiele minerałów i witamin, gasi apetyt na słodkie potra-
wy, wspomaga gojenie, stabilizuje błony komórkowe, ogranicza 
wpływ negatywnych czynników stresowych na organizm.

LIFE STAR | #1200
Spowalnia proces starzenia komórek, zwiększa całkowite na-
pięcie energetyczne organizmu, zmniejsza uczucie zmęczenia, 
hamuje wpływ czynników stresowych na organizm, eliminuje 
zagrożenie nowotworowe, wzmacnia równowagę i odczucie 
spokoju w organizmie. Potrafi bardzo skutecznie przywracać 
równowagę emocjonalną kobiet.

NONI FOR WOMEN STAR | #1872
Zalecany w zaburzeniach miesiączkowania oraz w łagodnych 
objawach okresu okołomenopauzalnego.

STAR WOMEN | #1008
Zmniejsza napięcie psychiczne, wspiera system hormonalny 
kobiet, wyrównuje wahania hormonalne, pomaga przy zabu-
rzeniach psychicznych i bólach głowy.

Menstruacyjne problemy

PRZYCZYNY   
problemów menstruacyjnych

 � wysoki poziom prostaglandyn
 � dysfunkcja hormonalna
 � niezdrowe odżywianie
 � zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 � brak ruchu
 � przeciążenie organizmu
 � zapalenia, nowotwory, rak
 � antykoncepcja i terapia hormonalna

POMOC
przy problemach menstruacyjnych

 � zmiana trybu życia
 � zrównoważona dieta
 � odpowiedni ruch i masaże
 � gorące kąpiele i okłady
 � odpowiednie suplementy diety

M
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Migrena jest powtarzającym się bólem głowy nie do 
zniesienia, zwykle towarzyszą jej także inne objawy. 
Może trwać nawet trzy dni i bywa niezmiernie 
wyczerpująca.

Istnieją dwa rodzaje migreny – pospolita i klasyczna. 
Pospolita migrena powstaje powoli i przejawia się w postaci 
pulsującego bólu, który może trwać od dwóch do 72 godzin. 
Ból jest gwałtowny i często ogniskuje się w skroni lub za uchem. 
Może powstawać w tylnej części czaszki i rozszerzać się po 
jednej połowie głowy. Zwykle towarzyszą jej wymioty, zamglone 

Zapobieganie bólom migrenowym 
za pomocą suplementów 
STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Zapewnia optymalne funkcjonowanie organizmu. Wspomaga 
równowagę psychiczną i fizyczną oraz regenerację organizmu.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Zwiększa dopływ krwi do mózgu i wspiera krążenie krwi.

BOUNTY STAR | #2704
Zapewnia harmonię reprodukcyjnych i hormonalnych funkcji  
u kobiet, łagodzi nieprzyjemne odczucia fizyczne i psychiczne 
w okresie przedmiesiączkowym i w okresie menopauzy, rozluź-
nia skurcze, przyczynia się do łagodzenia skutków stresu fizycz-
nego i psychicznego.

GINKGO STAR | #7162
Zmniejsza napięcie ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu 
rozszerza je i zapewnia dostateczne ukrwienie tkanek – uwal-
nia od bólów głowy, poprawia zdolności mentalne, pamięć, 
polepsza koncentrację, eliminuje zawroty głowy.

OMEGA-3 STAR | #2730
Wpływa korzystnie na metabolizm tłuszczów, wzmacnia cen-
tralny system nerwowy, poprawia elastyczność ścian naczyń, 
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania organów 
płciowych.

RELAX STAR | #2740
Działa dobroczynnie na centralny system nerwowy, zwiększa 
odporność organizmu na stres, pomaga przy migrenach, łago-
dzi stany podrażnienia i stany lękowe, pomaga w przypadku 
neurastenii (osłabienie nerwowe, wyczerpanie) i przy zaburze-
niach snu.

MIGRELIFE STAR | #2728
Wspiera krążenie krwi, zmniejsza drożność naczyń kapilarnych, 
łagodzi i usuwa migrenę.

Migrena
widzenie i drętwienie kończyn, co może trwać nawet 18 
godzin.

Migrena klasyczna jest podobna do zwykłej migreny, 
ale poprzedza ją zespół symptomów, jakimi są zaburzenia 
wypowiadania się, osłabienie i zaburzenia widzenia i węchu. 
Najczęstszym objawem jest niezdolność jasnego widzenia. 
Może dochodzić do widzenia różnych fantastycznych figur. 
Zaburzenia wzroku mogą trwać kilka sekund lub mogą się 
utrzymywać przez wiele godzin, zanim znikną.

Na migreny cierpi co najmniej 10% ludzi. Kobiety 
dotyka trzy razy częściej niż mężczyzn, przeważnie w 
następstwie zmiennego poziomu hormonów przed 
menstruacją i w trakcie niej, w okresie ciąży i w czasie 
przekwitania. U niektórych kobiet po klimakterium 
dochodzi do ustąpienia ataków migreny. Migrenę 
wywołują niektóre czynniki, które powodują obkurczanie 
się i następnie rozszerzanie tętnic zaopatrujących 
mózg w krew. Może to być związane także z poziomem 
serotoniny w mózgu. Poziom ten między poszczególnymi 
atakami jest niski, w ich trakcie, przeciwnie, wysoki.  
W związku z atakami migreny może dojść do zaburzenia 
poziomu także pozostałych neuroprzekaźników (substancje 
chemiczne wydzielane przez komórki nerwowe, które 
umożliwiają przenoszenie impulsów energetycznych z 
jednej komórki nerwowej do drugiej), jakimi są wapń i 
magnez.

U osób wrażliwych migrenę może wywołać wiele 
dolegliwości, łącznie z alergią, zatwardzeniem, stresem, 
dolegliwościami wątroby, nadmiarem lub zbyt małą 
ilością snu, wahaniami nastroju, zmianami hormonalnymi, 
promieniowaniem słonecznym, ostrym światłem, różnymi 
zwyczajami, niedostatkiem ruchu i zmianami ciśnienia 
atmosferycznego. Także problemy z zębami mogą 
uaktywniać bóle migrenowe. 

Najprostszy sposób zapobiegania powtarzającym się 
migrenom, to nauczyć się rozpoznawać przyczyny ataków 
i próbować ich potem uniknąć lub zminimalizować ich 
oddziaływanie.

PRZYCZYNY   
bólów migrenowych

 � zmiany hormonalne
 � określone produkty żywnościowe (ser, czekolada, 

czerwone wino, potrawy smażone, owoce cytrusowe)
 � spadek poziomu cukru we krwi wskutek głodu 

lub nadmiernego spożycia cukrów rafinowanych 
odwodnienie

 � stres, szok i zmartwienia
 � niedostatek lub nadmiar snu
 � ostre światło lub jego określone odcienie hałas
 � zmiany pogody i klimatu
 � suche środowisko, ciepły wysuszający wiatr

POMOC
przy migrenie

 � nauczyć się rozpoznawać przyczyny ataków i unikać ich
 � odpowiedni i zrównoważony jadłospis
 � ochrona oczu
 � stosowanie jonizatorów i nawilżaczy powietrza
 � odpoczynek i sen
 � odpowiednie ćwiczenia, zmiana stylu życia
 � odpowiednie suplementy diety

M
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Mononukleoza jest zakaźną chorobą 
wirusową.

Przeważającą większość przypadków mono-
nukleozy wywołuje wirus Epstein-Barr, który 
należy do grupy herpeswirusów. W rzadszych 
przypadkach chorobę tę może wywoływać 
cytomegalowirus.

Wirusy, które przenikną do organizmu, mnożą 
się w limfocytach (białych krwinkach). Gdy tylko 
któryś z wirusów raz przeniknie do organizmu, 
pozostaje w nim także wtedy, gdy ustąpi ostra 
faza choroby. Do objawów mononukleozy należą 
depresja, zmęczenie, gorączka, bóle całego ciała, 
zapalenie wątroby, obrzęki gruczołów, a czasem 
krostkowata, czerwona wysypka. Może dojść do 
powiększenia śledziony i do zakłócenia funkcji 
wątroby.

Wirusy, które wywołują mononukleozę, są 
przenoszone i mogą się szerzyć poprzez bliski 
kontakt osobisty (pocałunek, dzielenie się 
jedzeniem i naczyniami, kontakt płciowy), ale 
także przez powietrze jak zwykły katar. Okres 
inkubacji u dzieci wynosi około dziesięciu dni, u 
dorosłych od trzydziestu do pięćdziesięciu dni. 
Mononukleoza występuje najczęściej u dzieci i 
dorastającej młodzieży.

Objawy mononukleozy są bardzo 
podobne do grypy, dlatego jest często błędnie 
diagnozowana. W przypadku tej choroby objawy 
są jednak dużo bardziej uporczywe.

Ponieważ dotychczas nie wynaleziono leku 
na mononukleozę, ważne jest przestrzeganie 
przy tej chorobie zasad prawidłowego 
odżywiania i spożywania substancji odżywczych 
w formie suplementów, a także dostatecznej 
ilości wypoczynku. Antybiotyki mają sens tylko 
wtedy, gdy dojdzie już do wtórnego zakażenia. 
Najczęściej dochodzi do zakaźnej choroby 
gardła lub uszu.

Wsparcie organizmu  
suplementami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Dostarcza w zrównoważonych ilościach wszystkie podstawowe mikrosub-
stancje odżywcze - minerały, mikroelementy, witaminy, enzymy i amino-
kwasy Zapewnia optymalne funkcjonowanie organizmu, wspiera system 
immunologiczny, pomaga zachować prawidłowe funkcjonowanie ukła-
dów biologicznych, wspiera regenerację organizmu, pozwala zachować i 
wzmocnić zdrowie

PROTECT STAR | #2735
Skutecznie wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby, łagodzi prze-
bieg wirusowego zapalenia wątroby, zwiększa możliwości detoksykacyjne 
wątroby, pomaga w tworzeniu i wydzielaniu żółci i soków żołądkowych. 
Ma działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne w układzie pokarmowym.

BETA CAROTENE STAR | #7110
Wspomaga układ immunologiczny i chroni organizm przed działaniem 
wolnych rodników.

ACEROLA STAR | #1000
Bardzo skuteczna formuła służąca do wzmocnienia zdolności obronnych 
organizmu. Zmniejsza uczucie zmęczenia, pomaga we wzroście i regene-
racji tkanek.

ACIDOPHILUS STAR | #7100
Odnawia korzystną mikroflorę w przewodzie pokarmowym, wzmacnia 
układ immunologiczny, wspomaga prawidłowe trawienie.

ALFALFA STAR | #2701
Poprawia trawienie, wspomaga wchłanianie substancji odżywczych, 
zwiększa siłę fizyczną, wzmacnia system immunologiczny, ma działanie 
dezynfekcyjne i antyseptyczne.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Wzmacnia serce, wątrobę, powierzchnię śluzówek w układzie oddecho-
wym i trawiennym, chroni je przed uszkodzeniami degeneracyjnymi. Ma 
bardzo silne działanie przeciwutleniające.

VILCACORA STAR | #2725
Idealna formuła służąca do wsparcia układu immunologicznego, ma 
działanie antywirusowe i przeciwbakteryjne. Łagodzi przebieg chorób  
zakaźnych, pomaga w rekonwalescencji i odzyskaniu równowagi. Wspie-
ra tworzenie czerwonych krwinek  i prowadzi do uaktywnienia limfocytów.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160
Naturalny antybiotyk, ogólnie polepsza metabolizm.

CHLOROPHYLL STAR | #2709
Wzmacnia zdolności obronne organizmu przeciwko grzybom, drożdża-
kom i niektórym rodzajom wirusów i bakterii, łagodzi zaburzenia w funk-
cjonowaniu jelit.

Mononukleoza

POMOC
przy zachorowaniach  
na mononukleozę

 � odpowiedni tryb życia i odżywianie
 � wsparcie systemu immunologicznego
 � dostateczna ilość wypoczynku
 � przestrzeganie higieny
 � odpowiednie ćwiczenia
 � spożywanie substancji odżywczych  

w suplementach

PRZYCZYNY   
zachorowań na mononukleozę

 � wirus Epstein-Barr
 � cytomegalowirus

M
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Nauzea - mdłości
Nauzea lub mdłości nie są samodzielną jednostką 
chorobową, ale jedynie objawem towarzyszącym 
różnym stanom cielesnym lub psychicznym, np. 
infekcji, zatruciu pokarmowemu, przejedzeniu, 
wstrząsowi mózgu, utracie świadomości, zapaleniu 
ślepej kiszki, migrenom i innym poważniejszym 
chorobom jak choroby serca, upośledzenie funkcji 
nerek, choroby układu nerwowego czy choroby 
nowotworowe. Nauzea – mdłości mogą prowadzić do 
wymiotów.

Mdłości pojawiają się u dzieci i dorosłych Jeśli 
odczuwają Państwo mdłości bezpośrednio po 
przebudzeniu, należy zjeść przynajmniej herbatnika, 
jeszcze zanim wstanie się  z łóżka lub wieczorem przed 
snem zjeść posiłek bogaty  w białko (mięso, ser). Mdłości, 
ew. wymioty, po jedzeniu mogą wskazywać na zaburzenia 
psychiczne. Mdłości związane  z podróżowaniem 
autobusem lub na statku – jako tzw. „choroba morska” - 
spowodowane są podrażnieniem centrum równowagi  
w uchu środkowym, występują również w czasie ciąży.

Wsparcie organizmu  
produktami STARLIFE

ENZYME STAR | #1044 
Kompleks enzymów trawiennych, przyśpiesza gojenie ran, 
wzmacnia układ odpornościowy, usuwa stany zapalne i bóle, 
harmonizuje i witalizuje cały organizm.

PROTECT STAR | #2735
Formuła ochrony żołądka i dróg żółciowych o działaniu anty-
utleniającym, przeciw chorobom układów trawiennego, pokar-
mowego i naczyniowego.

ALFALFA STAR | #2701
Produkt zwiększający siłę i opóźniający procesy sta-
rzenia, przeciwdziała jadłowstrętowi i wzdęciom, po-
maga w gojeniu się wrzodów żołądkowych i przy 
neutralizacji kwasów żołądkowych, tłumi ostre  
i chroniczne stany zapalenie prostaty i pęcherza moczowego.

RELAX STAR | #2740
Formuła o relaksacyjnym działaniu, przywołuje uczucie rozluź-
nienia i emocjonalnej harmonii, przywraca chęć do życia.

ACIDOPHILUS STAR | #7100
Dla zdrowego funkcjonowania układu pokarmowego, utrzy-
muje równowagę mikroflory jelitowej.

SPIRULINE STAR | #4555
Oczyszcza organizm, obniża poziom cholesterolu, stabilizuje 
poziom cukru we krwi, wskazany w przeciwdziałaniu zapar-
ciom i hemoroidom.

FIBER STAR | #1400
Błonnik roślinny o działaniu detoksykacyjnym i regeneracyj-
nym dla układu pokarmowego.

MULTI STAR  | #1845
Roztwór koloidalny minerałów, mikroelementów, witamin, enzy-
mów i aminokwasów. Wspiera dobre wchłanianie składników po-
karmowych, przyśpiesza regenerację tkanek, tłumi stresy i niekon-
trolowane emocje.

PRZYCZYNY   
powstawania mdłości

 � intensywny ból
 � obciążenie emocjonalne
 � wrzody żołądkowe
 � problemy z trawieniem
 � toksyny chemiczne
 � radiacja

POMOC
przy mdłościach

 � należy pić zimne napoje w odpowiedniej ilości w celu 
zapobiegania odwodnienia organizmu

 � jeść lekkie, niedrażniące potrawy
 � unikać smażonych, tłustych i słodkich potraw
 � jeść i pić w wolnym tempie
 � jeść częściej mniejsze porcje
 � nie mieszać gorących i zimnych potraw
 � unikać wysiłku fizycznego bezpośrednio po jedzeniu
 � odżywiać się w sposób urozmaicony, dbając o to, by 

posiłki zawierały liczne substancje odżywcze

N
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Wsparcie organizmu  
produktami STARLIFE

ALFALFA STAR | #2701
Jest dodatkiem do artykułów spożywczych o dużej zawartości wita-
min A, D, E, K i witaminy B6 – pirydoksyny. Zawiera cały szereg mine-
rałów – potas, wapń, żelazo i – chlorofil, który ma działanie dezynfe-
kujące i antyseptyczne.  

MULTI STAR  | #1845
Roztwór koloidalny minerałów, mikroelementów, witamin, enzy-
mów i aminokwasów. Wspiera dobre wchłanianie składników po-
karmowych, przyśpiesza regenerację tkanek, tłumi stresy i niekon-
trolowane emocje.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Dostarcza energię do każdej komórki i pomaga w ich dotlenowaniu. 
Wspomaga układ odpornościowy i pomaga w szybkiej regeneracji 
organizmu.

IMMUNITY STAR | #1180
Wspiera układ odpornościowy, układ trawienny, normalizuje pracę 
wątroby i nerek, charakteryzuje się działaniem przeciwwirusowym 
i przeciwzapalnym. Powoduje ogólne wzmocnienie organizmu,  
pomaga  w wykryciu i eliminacji kilku infekcji równocześnie.

PROTECT STAR | #2735
Przyśpiesza metabolizm, działa korzystnie na wirusowe zapalenie 
wątroby, hamuje działanie niektórych enzymów wątrobowych, chro-
ni parenchymę wątroby, działa jako antyutleniacz.

PAU D`ARCO STAR | #2731
Łagodzi przebieg chorób wątrobowych, skórnych  i alergicznych. 
Działa detoksykacyjnie, łagodzi działania towarzyszące niektórym 
antybiotykom.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest to złożona kombinacja antyutleniaczy. Wzmacnia układ odpor-
nościowy, pobudza wydajność fizyczną organizmu i odporność na 
infekcje. Działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i przeciwaler-
gicznie. Witamina C wspiera działanie nadnerczy i hormonów nie-
zbędnych do uzyskania właściwej równowagi płynów w organizmie, 
hamując obrzęki. 

KELP STAR | #2726
jest preparatem z brązowych morskich glonów zawierających wi-
taminy, aminokwasy  i substancje mineralne. Jest źródłem pełno- 
wartościowych białek i kwasów nukleinowych. Wzmacnia mechani-
zmy obronne organizmu, poprawia kondycję, wzmacnia trawienie, 
usuwa toksyczne substancje  z organizmu.  

ENZYME STAR | #1044
Jest kompleksowym preparatem poprawiającym trawienie.  
|Kompleks enzymów pomaga w trawieniu białek, cukrów, tłuszczy  
i wchłanianiu kwasów.

Obrzęk
Dawniej nazywany puchliną wodną – jest 
charakterystycznym kumulowaniem się wody w 
tkankach ciała.

Najczęściej powstaje na stopach i kostkach, jednak 
zaatakować może dowolną część ciała. Tak powstające 
obrzęki mogą spowodować bóle mięśni. Zatrzymywanie 
cieczy jest najczęściej spowodowane uczuleniami.  
W przypadku wielu kobiet obrzęk powstaje w czasie 
ciąży. Uporczywy obrzęk może być spowodowany 
nieprawidłową pracą nerek, pęcherza moczowego, serca 
lub wątroby. 

POMOC
przy odwodnieniu organizmu

 � odpowiednia dieta oraz tryb życia (zwiększenie 
ilości pokarmów zawierających sery, uzupełnianie 
odpowiedniej ilości włóknika, dostarczanie 
wystarczającej ilości białek – jajka, pieczone mięso 
ryby, kurczaka i indyka, mała ilość fermentowanych 
wyrobów mlecznych)

 � uzupełnienie substancji mineralnych
 � regularny post
 � dużo ruchu i wypoczynku
 � likwidacja stresu

PRZYCZYNY   
schorzenia

 � alergie
 � nieprawidłowa praca nerek, pęcherza moczowego, 
serca lub wątroby

 � niewspółmierne wchłanianie białek 

O
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Z różnymi chorobami oczu spotkała się większość  
z nas. Nie trzeba przypominać czerwonych, piekących 
oczu, niewyraźnego widzenia, płatków przed oczami, 
uczucia ciśnienia w oczach, łzawienia, problemów  
z czytaniem, bólów głowy. Tak rozwijają się choroby 
oczu, które nie leczone przekształcają się, objawiając 
się na początku zmęczeniem oczu, kończąc w postaci 
choroby, takiej jak:

Krótkowzroczność – pogorszenie wzroku i ogólnej 
zdolności oka do akomodacji na odległość.

Astygmatyzm – niemożność ostrego widzenia przez krótko 
i dalekowidzów, z powodu wadliwego kształtu rogówki, 
choroba oczu często łączona ze złą postawą ciała.

Nadwzroczność (hyperopia) – to wada wzroku związana ze 
starzeniem. Z wiekiem soczewka traci swoją elastyczność  
zwalnia się zaostrzanie pogarsza się koordynacja oczu. 
Z wiekiem zmniejsza się cyrkulacja krwi i substancji 
odżywczych w oczach oraz w ich pobliżu, tym samym 
zwiększa się ryzyko powstania jaskry i zaćmy.

Dalekowzroczność – oddalone przedmioty są widoczne 
bez problemów, problemy występują podczas próby 
wyostrzenia na bliskie przedmioty, są one nieostre.

Brak ostrości widzenia – zła ostrość widzenia spowodowa-
na niedoczynnością oka.

Zez – wada, przy której jest zakłócona wzajemna współpra-
ca obu oczu. Brak ostrości widzenia oraz zez mogą być po-
łączone  z niewłaściwym rozwojem wzroku we wczesnym 
dzieciństwie. Te dwie choroby mogą się rozwinąć dzięki nie-
wystarczającemu kontaktowi z wizualnym światem pełnym 
jasnych kolorów  i kształtów, na przykład z powodu niewła-
ściwego umieszczenia łóżeczka w ciemnym  miejscu,  jed-
nostronnemu zakrywaniu oczu.

Zaćma – zmętnienie soczewki. Rozwija się na skutek 
niewystarczającego dostarczania do oczu substancji 
odżywczych, w związku z wiekiem oraz zbyt dużą ilością 
godzin spędzonych przy komputerze.

Symptomy jaskry – są spowodowane wzrostem ciśnienia 
śródocznego. Nie leczona może prowadzić do oślepnięcia. 
Ostatecznymi postaciami uszkodzeń wzroku są kurza 
ślepota i brak wzroku.

Prewencyjne działania zapobiegające chorobom 
oczu to podawanie witaminy A (lub jej prekursora beta 
karotenu)  i witaminy C, są to skuteczne przeciwutleniacze, 
substancje skutecznie przeciwdziałające zaćmie. Dalej 
wymienić można podawanie odpowiedniej ilość witaminy 
E, cynku, korzystnie działają również ekstrakty z borówek i 
brusznic  z wysoką zawartością witaminy C. Dla zdrowego 
wzroku ważna jest luteina  - substancja chroniąca siatkówkę 
przed utlenieniem, i nie tylko. Luteina chroni przed rakiem,  
w szczególności rakiem piersi.

Wsparcie organizmu w chorobach 
oczu produktami STARLIFE

EYE STAR | #1012
Wzmacnia elastyczność i przepustowość naczyń włosowatych, 
chroni ich ściany zwłaszcza na dnie oka, chroniąc siatkówkę 
przed uszkodzeniem światłem i zmianami połączonymi ze sta-
rzeniem. 

BETA CAROTENE STAR | #7110
Zawiera prowitaminę A - beta karoten, która zostanie przekształ-
cona w witaminę A i która obniża ryzyko wystąpienia zaćmy.

VITAMIN C 1000 STAR | #7303
Ważny antyutleniacz, który chroni organ wzroku przed utlenia-
niem i obniża ryzyko powstania zaćmy oka.

ACEROLA STAR | #1000
Dzięki wysokiej zawartości witaminy C działa jako antyutle-
niacz. 

VITAMIN E STAR | #7305
Dzięki wysokiej zawartości witaminy E działa jako antyutle-
niacz. Zawartość witaminy E polepsza i chroni wzrok.

CELL GUARD STAR | #1700
Złożona formuła z dużą ilością skutecznych antyoksydantów. 
Wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych,  pobudza działanie 
mózgu, działa korzystnie na wzrok, słuch i węch, hamuje proces 
starzenia. 

MULTI STAR  | #1845
Zjonizowany roztwór zawierający minerały, mikroelementy,  
enzymy i aminokwasy, dla regeneracji  i wyważonego działa-
nia całego organizmu. Odpowiednia kombinacja witamin A, 
C, E oraz zawarte ekstrakty z brusznic i borówek działają jako  
skuteczne antyutleniacze, równocześnie pomagają chronić 
wzrok. 

Oczy
Należy wystrzegać się bezpośredniego słonecznego 

promieniowania, niezdrowego kontaktu z ekranem telewizora 
lub monitora komputera, niewłaściwego odżywiania się 
pokarmem bogatym w sole i cukry.

POMOC
w problemach z oczami

 � właściwy tryb życia i odpowiednia dieta
 � ćwiczenia oczu
 � właściwa ochrona oczu (przed promieniowaniem 
UV, przy pracy)

 � właściwe uzupełnianie jedzenia w substancje 
poprawiające wzrok

PRZYCZYNY   
chorób oczu

 � bezpośrednie promieniowanie słoneczne
 � złe warunki (zbyt mocne lub niewystarczające oświetlenie, 
nadmierne obciążaniu oczu)

 � zbyt długi okres oglądania TV lub pracy przy komputerze
 � niewłaściwe pożywienie, mała ilość substancji 
wzmacniających wzrok

 � starzenie

O
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Paradontitis – popularna nazwa „paradontoza”  
– jest stanem zapalnym przyzębia.

Przyzębie (aparat utrzymujący ząb) tworzą dziąsła, kość 
wyrostka zębodołowego, który otacza korzeń zęba i cement, 
który pokrywa korzeń, a także ozębna (więzadła przyzębne). 
W przypadku zaatakowania przyzębia przez bakterie dochodzi 
także do gingovitis – zapalenia dziąseł. Przyczyną są bakterie 
znajdujące się w kamieniu nazębnym. Żywe bakterie wydzielają 
substancje trujące, tzw. toksyny. Toksyny rozpuszczają twardą 
wapienną i fosforanową masę mineralną szkliwa zębów. 
Wydzielane enzymy metaboliczne rozkładają tkankę łączną i 
dziąsła reagują stanem zapalnym.Do ogólnych oznak zapalen-
ia należy zaczerwienienie i przerost objętych stanem zapalnym 
dziąseł. 

Wraz z nasilającą się intensywnością stanu zapalnego 
pogłębiają się kieszenie, tzw. kieszonki patologiczne, które 
powstają między dziąsłem a zębem i zębodół zaczyna się 
zapadać. Kieszenie te często gniją, co powoduje nieprzyjemny 
zapach z ust. Może też dojść do wapnienia i powstawania ka-
mienia nazębnego. Na gruboziarnistej powierzchni kamienia 
łatwo potem gromadzą się kolejne bakterie i stan zapalny się 
pogłębia. 

Pierwszym znakiem ostrzegawczym jest krwawienie dziąseł 
podczas szczotkowania zębów lub w trakcie jedzenia. W 
zaawansowanym stadium między zębami powstają przerwy, 
zęby się luzują i odsłaniają szyjki zębowe.  W powstawaniu za-
palenia dziąseł mogą uczestniczyć także inne czynniki. Chodzi 
na przykład o procesy hormonalne w trakcie ciąży, wystające 
wypełnienia zębów i koronek, leki i różne schorzenia.

W każdym przypadku ważne jest prawidłowe czyszcze-
nie zębów. Kamień nazębny powinien być usuwany co na-
jmniej dwa razy dziennie, ale najlepiej po każdym posiłku - 
najważniejsze jest mycie zębów wieczorem.

I nie wolno zapominać o przestrzeni międzyzębowej. Poza 
próchnicą zębów paradontoza jest najczęstszą formą chorób 
uzębienia. Już od 30 roku życia paradontoza dotyczy 80-90% 
populacji, wysoki procent zapaleń dziąseł występuje już u dzie-
ci w wieku szkolnym.

Wsparcie organizmu 
produktami STARLIFE

EFFECTIVE STAR | 500 ml | MEDIUM #5716
Wysoce efektywna woda o silnym działaniu przeciwbakteryj-
nym i dezynfekcyjnym.

GLUCOSAMINE STAR | #2722
Środek pomocny w stanach zapalnych. Zawarte  w preparacie 
składniki przeciwdziałają bakteriom, wirusom i przyczyniają 
się do regeneracji tkanek.

COENZYSTAR Q10 | #1117
Bezpośrednie źródło energii dla komórek. Działa jak silny 
przeciwutleniacz i wspomaga procesy gojenia w dziąsłach, 
dzięki czemu z powodzeniem walczy z paradontozą.

ACEROLA STAR | #1000
Naturalna witamina C z owoców Aceroli. Znacząco przeciw-
działa próchnicy zębów. Ogranicza krwawienie dziąseł i wypa-
danie zębów.

CRANBERRY STAR | #1111
Dzięki zawartości wyciągów z vaccinium macrocarpon (żurawi-
ny wielkoowocowej) powstrzymuje przenoszenie się bakterii 
w jamie ustnej, zapobiegając w ten sposób powstawaniu cho-
rób zębów.

COCONUT OIL STAR | #1425
Działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybi-
czo, dostarcza energii.

EVENING PRIMROSE STAR | #2755
Zawiera witaminą F o działaniu regenerującym śluzówki  
i skóre, wpływa na krążenie krwi, działa w profilaktyce  
przeciwnowotworowej.

Paradontoza, choroby przyzębia

PRZYCZYNY   
powstania paradontozy

 � nieodpowiednie pożywienie, bogate  
w cukry i tłuszcze zwierzęce

 � niewłaściwa higiena jamy ustnej
 � procesy hormonalne w okresie ciąży
 � stosowanie różnych leków

P

POMOC
przy parodontozie

 � prawidłowa i częsta higiena jamy ustnej
 � odpowiednie przybory (regularna wymiana 

szczoteczki do zębów, nici dentystyczne itd.)  
i preparaty do higieny ustnej

 � współpraca ze stomatologiem przy pierwszych 
oznakach krwawienia dziąseł

 � żucie gumy, które wzmacnia aparat utrzymujący 
zęby
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Wsparcie organizmu w 
chorobie sercowo-naczyniowej 
produktami STARLIFE

COENZYSTAR Q10 | #1117
Zaopatruje w energię każdą komórkę, zwłaszcza mięśnia 
sercowego, chroni układ naczyniowy, w sposób dowie-
dziony zmniejsza zużycie serca, regeneruje i witalizuje 
organizm. Jest znakomitym przeciwutleniaczem.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest uderzeniową formułą przeciwutleniającą. Wzma-
-cnia system immunologiczny, działa pobudzająco na 
układ sercowo-naczyniowy i mózg, poprawia krążenie 
krwi, działa przeciwzapalnie, przeciwradiacyjnie, antyaler-
gicznie, pomaga poprawiać wzrok i słuch.

MULTI STAR  | #1845
Zapewnia kompleksową dostawę mikrosubstancji od-
żywczych, reguluje metabolizm, reguluje napięcie mię-
śni układu sercowo-naczyniowego. 

STAR PLUS | #1450
Wzmacnia układ immunologiczny i sercowo-naczyniowy, 
przyczynia się do ograniczenia ilości płytek sklerotycz-
nych na ścianach arterii, działa korzystnie na organizm w 
przypadku wysokiego ciśnienia krwi. Ma działanie prze-
ciwutleniające.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160
Odtruwa organizm, wspiera system immunologiczny. 
Usprawnia układ sercowo-naczyniowy – obniża ciśnienie 
krwi i wspiera krążenie krwi, obniża poziom cholesterolu, 
pomocny przy arteriosklerozie.

OMEGA-3 STAR | #2730
Korzystnie wpływa na poziom tłuszczów we krwi, zwłasz-
cza cholesterolu. Poprawia elastyczność ścian naczyń, 
wspierając w ten sposób układ krążenia. Stanowi ważny, 
żywnościowy czynnik profilaktyki niedokrwiennej choro-
by serca i zawału serca.

VITAMIN E STAR | #7305
Chroni organizm przed zawałem serca, spowalnia zmia-
ny miażdżycowe w ścianach naczyń krwionośnych.

LECITHIN STAR  | #2727
Działa jako emulgator tłuszczów. Obniża poziom  
cholesterolu, oczyszcza naczynia i prowadzi do obniże-
nia ciśnienia krwi. Poprawia stan i funkcjonowanie błon  
komórkowych.

EVENING PRIMROSE STAR | #2755
Poprawia pracę układu sercowo - naczyniowego, zwięk-
sza odporność, przynosi ulgę w schorzeniach układu  
oddechowego, spowalnia procesy starzenia.

Sercowo-naczyniowe choroby
to choroby układu krążenia.

Układ krążenia tworzą serce i naczynia krwionośne. Krew 
jest pompowana przez serce i rozprowadzana naczyniami po 
całym ciele. W zachodnim świecie choroby układu sercowo-
naczyniowego są głównym problemem zdrowotnym.

Tętnice, które doprowadzają krew do serca, są nazywane 
naczyniami wieńcowymi. Jeśli naczynia wieńcowe zużyją się, ilość 
krwi, jaką doprowadzają do serca, może być niedostateczna do 
zapewnienia potrzebnej ilości tlenu. Ta utrata tlenu jest przyczyną 
bólu w klatce piersiowej, znanego jako angina pectoris. Jeśli 
nastąpi zwężenie tętnic wieńcowych, które dostarczają do serca tlen  
i substancje odżywcze, może w końcu dojść do całkowitego ich 
zatkania i zatrzymania przepływu krwi, czego następstwem może 
być zawał serca, powodujący uszkodzenie mięśnia sercowego. 
Najczęstszymi przyczynami utraty drożności przez naczynia 
krwionośne jest arterioskleroza, czyli stwardnienie tętnic. Częstym 
zwiastunem problemów z sercem jest bardzo rozpowszechniona 
forma choroby sercowo-naczyniowej – hipertensja (wysokie 
ciśnienie krwi). Nadciśnienie jest spowodowane przez zmniejszenie 
elastyczności lub ograniczenie światła tętnicy (albo oba te zjawiska), 
czego następstwem może być arterioskleroza, zaburzenia 
metabolizmu sodu, stres, niedobory odżywiania i nierównowaga 
enzymów. Do innych chorób serca należą:
• niewydolność serca – charakteryzuje się niedostatecznym 

odpływem krwi z serca
• arytmia – zaburzenia normalnego rytmu serca
• choroby zastawek serca – wpływają na czynność jednej lub 

większej liczby zastawek 
• niedokrwienna choroba serca – zatkanie dopływu krwi do serca 

(zwykle jako następstwo arteriosklerozy)
• carditis - zapalenie mięśnia sercowego
• endocarditis - zapalenie wsierdzia, błony wyściełającej 

wewnętrzne jamy serca

Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w momencie, gdy 
występują zewnętrzne objawy, są już w bardzo zaawansowanym 
stadium.

Choroby sercowo-naczyniowe nie muszą być koniecznie 
związane ze starzeniem. Żeby im zapobiec, można podjąć różne 
działania profilaktyczne. Do dających się kontrolować czynników, 
które mogą przyczynić się do powstania choroby serca, należą 
palenie, wysokie ciśnienie krwi, zwiększony poziom surowiczego 
cholesterolu, stres, otyłość, siedzący tryb życia i cukrzyca.

PRZYCZYNY   
chorób sercowo-naczyniowych

 � dziedziczność
 � schorzenia nerek, zaburzenia przysadki mózgowej lub 

nadnerczy, cukrzyca, otyłość
 � podwyższony poziom surowiczego cholesterolu
 � palenie, siedzący tryb życia, stres

POMOC
we wsparciu układu sercowo-naczyniowego

 � zmiana stylu życia
 � dostateczna ilość ruchu i wypoczynku
 � zmiana diety (ograniczenie spożycia nieodpowiednich 

tłuszczów, sodu, alkoholu, tytoniu, czekolady, cukru, 
masła czerwonego mięsa, przyprawianych  
i przetwarzanych pokarmów)

 � uzupełnienie pożywienia o minerały, mikroelementy  
i witaminy

 � wsparcie zdrowego działania serca i układu naczyniowego 
za pomocą odpowiednich suplementów diety

S
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Wsparcie organizmu przy tłustej 
cerze produktami STARLIFE

BETA CAROTENE STAR | #7110
Beta-karoten to prowitamina A, którą organizm ludzki potrafi 
przetworzyć w witaminę A. Witamina A jest niezbędna dla pra-
widłowego funkcjonowania naskórka. Jest istotna przy gojeniu  
i tworzeniu nowej tkanki skóry. Beta-karoten jest antyutlenia-
czem i wspomaga system odpornościowy.

EMPEROR STAR | #1240
Wspomaga system odpornościowy, poprawia elastyczność i wy-
gląd skóry, włosów, rzęs i paznokci. 

FIBER STAR | #1400
Oczyszcza i regeneruje układ pokarmowy oraz tworzy optymalne 
warunki dla mikroflory tego układu.

GLUCOSAMINE STAR | #2722
Ma znaczący udział w zachowaniu wszystkich ważnych funkcji i 
właściwości skóry, włosów i paznokci. Wspomaga ich regenerację. 

KELP STAR | #2726
Kelp to glony morskie bogate w witaminy, aminokwasy  
i minerały. Zachowują odpowiednie proporcje substancji  
mineralnych potrzebnych do prawidłowego napięcia skóry. 

LECITHIN STAR | #2727
Lecytyna jest elementem składowym ścianek i błon komórko-
wych. Jest potrzebna dla lepszego wchłaniania nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Poprawia stan naskórka.

MULTI STAR  | #1845
Jest kompletnym dodatkiem zawierającym mikrosubstancje 
odżywcze. Witaminy grupy B są istotne dla utrzymania prawidło-
wego napięcia skóry.

VITAMIN E STAR | #7305
Chroni błony komórkowe przed uszkodzeniem w wyniku  
utleniania. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naskórka.

ZINC STAR | #7225
Chroni przed wolnymi rodnikami. Regeneruje tkanki i przyśpie-
sza gojenie ran.

Tłusta cera
Nadmierna ilość łoju zatyka pory i powoduje 
tworzenie się plamek. Tłusta cera jest 
prawdopodobnie kwestią dziedziczną, ale 
wpływ na nią ma także odżywianie oraz poziom 
poszczególnych hormonów. Do wydzielania 
większej ilości łoju stymuluje gruczoły łojowe 
także wilgotność i gorąca woda..

Skóra wraz z upływem lat ma tendencję do 
wysuszania, stąd tłusta cera jest bardziej powszechna 
u młodzieży. Wpływ na to mają również inne czynniki, 
takie jak wahania hormonalne w okresie dojrzewania. 
Tłusta cera może się jednak pojawiać w każdym wieku. 
Wiele osób ma tłustą cerę tylko w określonych miejscach 
(zwykle są to czoło, nos, broda i górna część pleców) – w 
innych miejscach cera jest normalna lub sucha. Taki stan 
nazywany jest cerą mieszaną.

Tłusta cera ma jednak i pozytywne strony. Wolniej 
wytwarzają się na niej plamy starcze i przebarwienia, 
bruzdy i zmarszczki. Pod wpływem słońca nie 
czerwienieje, wręcz przeciwnie – łatwo i pięknie się opala. 
Nieprzyjemną jej własnością jest możliwość pojawiania 
się wągrów, także po okresie dojrzewania płciowego 
oraz ciągłe błyszczenie się skóry, uczucie tłustej cery na 
twarzy i rozszerzone pory. Jest także bardzo wrażliwa na 
zakłócenia równowagi organów wewnętrznych.

PRZYCZYNY
tłustej cery

 � prawdopodobnie dziedziczność
 � dieta
 � poziom poszczególnych hormonów
 � wilgotność i gorąca woda

POMOC
przy tłustej cerze

 � odpowiednie odżywianie (z duża ilością płynów, 
wypłukujących toksyny)

 � utrzymywanie czystości i stosowanie odpowiednich 
preparatów kosmetycznych

 � uzupełnienie wyżywienia minerałami, pierwiastkami 
śladowymi i witaminami

 � wspomaganie odpowiednimi dodatkami 
żywieniowymi

T
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Wsparcie organizmu 
produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Dostarcza ciału wszystkie potrzebne mikrosubstan-
cje odżywcze, wspiera metabolizm, wspomaga  
gojenie, powstawanie i ochronę komórek,  
wzmacnia system immunologiczny.

OMEGA-3 STAR | #2730
Profilaktycznie przeciwdziała artretyzmowi,  
chroni komórki skóry, odnawia wszystkie komórki  
organizmu.

GLUCOSAMINE STAR | #2722
Regeneruje tkankę łączną – poprawia stan skóry, 
włosów, paznokci, stawów, ma działania gojące. 
Działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie, antywiru-
sowo, ma działanie immunostymulacyjne  i prze-
ciwutleniające.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160
Wspiera system immunologiczny i chroni systemy 
enzymatyczne. Zapewnia detoksykację organizmu  
i broni go przed infekcjami.

CELL GUARD STAR | #1700
Uderzeniowy przeciwutleniacz. Wspomaga  
wykorzystanie tlenu i gojenie. Chroni komórki   
i wspiera normalizację immunologicznej funkcji 
organizmu. Ma silne działanie przeciwzapalne.

ARTHRIMAX STAR | #1110
Zmniejsza bóle i obrzęki stawów, ma działanie 
przeciwbólowe i neurotropowe, przeciwdziała 
krwawieniu kapilarnemu, wspiera system im-
munologiczny i zapobiega powstaniu nierówno-
wagi w mikroflorze jelitowej.

ENZYME STAR | #1044
Wzmacnia system immunologiczny, odnawia  
mikroflorę jelitową. Zwiększa aktywność  
przeciwwirusową i przeciwbakteryjną.

KELP STAR | #2726 

ALFALFA STAR | #2701
Uzupełnia brakujące substancje mineralne, 
wzmacnia system immunologiczny. 

FIBER STAR | #1400
Oczyszcza przewód pokarmowy, odnawia mikro-
florę jelitową, wzmacnia system immunologiczny.

SUPEROXIDE 
DISMUTASE STAR | #7244
Działa jako silny antyoksydant, chroni komórki 
przed działaniem wolnych rodników, spowalnia 
procesy degeneracyjne w organach ciała.

Toczeń
jest chroniczną chorobą zapalną, która atakuje wiele 
organów ciała.

Przy tym schorzeniu autoimmunologicznym dochodzi do 
stanów zapalnych skóry, stawów i innych tkanek. Wielu specjalistów 
jest przekonanych, że wywołuje go dotychczas niezidentyfikowany 
wirus. Dwoma pozostałymi czynnikami uczestniczącymi 
prawdopodobnie w wystąpieniu objawów tej choroby są hormony 
płciowe i dziedziczność.

Nazwa łacińska tej choroby (lupus) pochodzi od wysypki  
w kształcie motyla na skórze twarzy i nosa u dotkniętych chorobą 
osób, która nadawała im trochę wilczy wygląd (lupus znaczy wilk)

Istnieją dwa rodzaje tocznia:

•  Toczeń rumieniowaty układowy (łac. lupus erythematosus 
systemicus) – choroba atakująca wiele różnych części 
ciała. Jej przebieg waha się od łagodnego aż do stanów 
zagrożenia życia. Pierwsze objawy w wielu przypadkach 
tocznia układowego przypominają artretyzm z obrzękami 
oraz bólami palców i innych stawów. Choroba może 
się objawiać na wiele sposobów – nagle, z gwałtownym 
wzrostem temperatury ciała, charakterystyczną czerwoną 
wysypką, czerwonymi łuszczącymi się pęknięciami na 
całym ciele, wrzodami w jamie ustnej, zajęciem płuc  
i nerek, zapaleniem nerek, w poważnych przypadkach 
bywają zaatakowane także mózg, płuca, śledziona czy serce. 
Jeśli dotknięty jest centralny układ nerwowy, dochodzi do 
ataków, amnezji, psychoz i głębokich depresji.

•  Toczeń rumieniowaty krążkowy (łac. Lupus erythematosus 
discoides) – jest mniej poważną formą, która dotyczy przede 
wszystkim skóry. Charakterystyczna wysypka występuje na 
policzkach i nosie. Mogą wystąpić także pęknięcia na skórze 
głowy i na uszach. Często utrzymują się przez całe lata. Po 
zniknięciu mogą pozostawić blizny. Blizny na głowie stają 
się często przyczyną powstania trwałych, łysych powierzchni. 
Toczeń krążkowy nie jest niebezpiecznym zaburzeniem 
ogólnego stanu zdrowia, ale nieprzyjemnym, chronicznym 
schorzeniem skóry.

PRZYCZYNY   
choroby autoimmunologicznej

 � niezidentyfikowany wirus
 � hormony płciowe
 � dziedziczność

POMOC
przy zapalnej chorobie przewlekłej

 � odpowiedni tryb życia
 � uzupełnienie pożywienia za pomocą odpowiednich 

suplementów diety
 � dostateczna ilość odpoczynku i regularnych, nieforsownych 

ćwiczeń

T
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A
Wsparcie organizmu 
przy trądziku 
produktami STARLIFE

FIBER STAR | #1400
Uwalnia od substancji toksycznych i regeneruje jelito gru-
be, wzmacnia system immunologiczny i przywraca we-
wnętrzną harmonię organizmu.

EMPEROR STAR | #1240
Przywraca harmonię, regeneruje i wzmacnia organizm 
(zwłaszcza wątrobę i nerki). Wspiera system immunolo-
giczny i proces gojenia, poprawia elastyczność skóry. 

ENZYME STAR | #1044
Wzmacnia system immunologiczny, odnawia mikroflo-
rę jelitową, wspomaga trawienia i niszczenie wolnych  
rodników.

CHLOROPHYLL STAR | #2709
Wykazuje wyraźne działanie dezynfekcyjne, antywirusowe, 
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Działa przeciwza-
palnie i przyspiesza gojenie w przypadku chronicznych 
i ostrych stanów zapalnych skóry. Poprawia stan układu 
krążenia.

EFFECTIVE STAR | 500 ml | MED #5716
Doskonale dezynfekuje skórę, poprawia stan wilgotnych 
zapaleń i przyspiesza ich gojenie. Zimny EFFECTIVE STAR 
ochładza i odświeża skórę. 

CELL GUARD STAR | #1700
Działa przeciwirusowo i przeciwbakteryjnie. Niszczy wolne 
rodniki.

EVENING PRIMROSE STAR | #2755
Źródło niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(witamina F) poprawia stan skóry, wyrównuje koloryt  
i przyspiesza regenerację.

BARLEY STAR | #7105
Usuwa substancje toksyczne, reguluje kwasowość płynów 
ustrojowych, usuwa stany zapalne.

BETA CAROTENE STAR | #7110
Wzmacnia układ odpornościowy skóry, chroni przed  
wolnymi rodnikami.

Trądzik
jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej 
występujących chorób zapalnych skóry.

Ta dolegliwość skórna w różnym stopniu dotyka aż 80% 
populacji w wieku od 12 do 24 lat. Jest bardziej powszechna  
w męskiej populacji, ponieważ męskie hormony płciowe 
(androgeny) stymulują powstawanie keratyny i tłuszczowej 
wydzieliny skóry (łoju skórnego), które prowadzą do zatykania 
porów. W okresie dojrzewania produkcja androgenów 
zwiększa się u obu płci i bardziej podatne na trądzik stają się 
także dziewczęta. 

Jedną z funkcji skóry jest odprowadzanie z ciała substancji 
toksycznych za pośrednictwem potu. Jeśli nerki i wątroba nie 
nadążają z odprowadzaniem toksyn z organizmu, przychodzi 
kolej na skórę. Toksyny przechodzące przez skórę są bardzo 
agresywne i zaburzają jej zdrowe funkcjonowanie, naruszając 
zwartość  i wytrzymałość. Skóra nie jest w stanie odprowadzać 
większej ilości substancji toksycznych, pory się zatykają, 
skóra nie może oddychać i dochodzi do wystąpienia stanu 
zapalnego – trądziku.

POMOC
we wzmocnieniu systemu immunologicznego, 
przywróceniu harmonii fizycznej i psychicznej 
oraz pielęgnacji skóry

 � zmiana stylu życia
 � zmiana sposobu odżywiania i trybu życia
 � oczyszczenie organizmu za pomocą odpowiednich 

naturalnych preparatów
 � picie odpowiedniej ilości płynów
 � wsparcie funkcji nerek i wątroby
 � wzmocnienie systemu immunologicznego
 � dbałość o czystość skóry
 � dezynfekcja skóry

PRZYCZYNY   
zapalenia skóry

 � skłonność dziedziczna
 � tłusta cera
 � androgeny
 � niewydolność wątroby i nerek
 � podwyższona ilość substancji toksycznych  

w organizmie
 � kurz, brud i nieodpowiednie preparaty kosmetyczne
 � niezrównoważone pH skóry
 � nieodpowiednie odżywianie (nadmierne spożycie 

solonych produktów żywnościowych, cukru itp.)
 � zażywanie niektórych leków
 � stres

T
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Wsparcie ogranizmu 
w marskości wątroby 
produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Kompleksowe uzupełnienie minerałów, mikro-
elementów, aminokwasów i enzymów. Wspie-
ra dobre trawienie i wchłanianie składników 
pokarmowych, regenerację organizmu, a także 
zmniejsza obciążenie wątroby. 

ALFALFA STAR | #2701
Działa detoksykacyjnie, neutralizuje kwas żołą-dko-
wy, wyraźnie poprawia metabolizm organizmu, 
reguluje apetyt i zwiększa wykorzystanie białek, 
wapnia i innych substancji z pożywienia. Jest do-
brym źródłem witaminy K. Deficyt witaminy K jest 
typowy dla marskości wątroby.

PROTECT STAR | #2735
Wspiera metabolizm, pomaga podczas zapalenia 
wątroby, hamuje działanie niektórych toksyn wą-
trobowych, chroni tkankę wątroby i ma działanie 
przeciwutleniające.

LECITHIN STAR | #2727
Jest preparatem fosfolipidowym służącym do 
obniżenia poziomu cholesterolu i poprawy funk-
cji wątroby. Chroni komórki wątroby podczas jej 
działań detoksykacyjnych, nadaje się do regulacji 
stłuszczenia wątroby. Zmniejsza działanie toksycz-
ne alkoholu na wątrobę, wspiera dobre funkcjono-
wanie błon komórkowych. 

COENZYSTAR Q10 | #1117
Jest znakomitym przeciwutleniaczem. Uczestniczy  
w przemianie energetycznej w komórce  i stabili-
zuje błony komórkowe. Pomaga  w zaburzeniach 
trawienia, przy chronicznych aktywnych zapale-
niach wątroby.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest silną, połączoną formułą przeciwutleniającą. 
Wspiera krążenie, ma silne działania przeciwza-
palne. Wspomaga układ immunologiczny, neu-
tralizuje składniki toksyczne i chroni wątrobę przed 
uszkodzeniem.

B-COMPLEX STAR | #7330
Zwiększa odporność, chroni wątrobę przed 
otłuszczeniem.

YUCCA STAR | #7272
Wypłukuje niepożądane substancje o działaniu 
toksycznym, działa przeciutleniająco i przeciwza-
palnie.

BARLEY STAR | #7105
Usuwa szkodliwe metabolity, normalizuje pH  
płynów ustrojowych, działa przeciwzapalnie.

Wątroby marskość
jest degeneratywną chorobą zapalną, która przejawia się 
w twardnieniu i bliznowaceniu (włóknieniu) komórek 
wątroby.

Wątroba traci zdolność normalnego funkcjonowania z powodu 
zwłóknieniu tkanki, co uniemożliwia normalny przepływ krwi przez 
wątrobę. Najbardziej powszechną przyczyną powstania marskości 
jest nadmierne spożycie alkoholu, mniej częstym powodem bywa 
wirusowe zapalenie wątroby. Także niedożywienie i chroniczne 
stany zapalne mogą prowadzić do zaburzenia funkcjonowania 
wątroby.

W początkowej fazie do symptomów marskości może 
należeć zatwardzenie lub biegunka, gorączka, podrażniony 
żołądek, zmęczenie, osłabienie, utrata apatytu, utrata masy ciała, 
powiększenie wątroby, wymioty, zaczerwienione dłonie i żółtaczka. 
W późniejszej fazie choroby dołączają się anemia, powstawanie 
siniaków spowodowane przez krwawienie podskórne i obrzęki.

PRZYCZYNY   
degeneratywnej choroby wątroby

 � nadmierne spożycie alkoholu
 � wirusowe zapalenie wątroby

POMOC
w detoksykacji i regeneracji wątroby

 � zmiana stylu życia
 � odpowiednia dieta
 � suplementy diety – uzupełnianie witamin, enzymów, 

aminokwasów i przeciwutleniaczy

W
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Zmarszczki są bruzdami powstającymi w miejscach 
powtarzających się przesunięć skóry twarzy 
powodowanych skurczami mięśni mimicznych. 
W ich powstawaniu mają udział także zmiany 
elastyny w więzadłach skórnych, ubytek tłuszczu i 
wpływ promieniowania ultrafioletowego. Typowe 
są zmarszczki na ciele, wachlarzowate zmarszczki 
w zewnętrznych kącikach oczu i koło nosa. Są one 
najbardziej zauważalnym przejawem starzenia się.

Skóra (epiderma) zachowuje w sobie zdolność kontroli 
odparowywania wody, ale tkanki wspierające znajdujące się 
pod nią ulegają atrofii i stają się bardziej cienkie. Włókna 
kolagenowe tracą swój blask, włókna elastyczne pogrubiają 
się, skracają i rozdzielają, a skóra traci w ten sposób swoje 
naturalne napięcie i sprężystość. Poprzez utratę elastyczności 
skóra rozrzedza się i po rozłączeniu nie potrafi wrócić do 
pierwotnego stanu. Jeśli jest wystawiona na słońce, drobne 
żyłki rozszerzają się, rzedną ich ścianki i niektóre drobne 
naczynia krwionośne w końcu całkiem zanikają. Z powodu 
niedostatku krwi skóra staje się matowa i żółknie.

Pierwsze zmarszczki są oznakami stresu albo 
zmęczenia. Cera jasno daje Państwu do zrozumienia, że 
nie macie już beztroskich dwudziestu lat.

Zmarszczki mimiczne powstają jako następstwo stałych 
ruchów skóry nad mięśniami mimicznymi. Pojawiają się w 
różnym wieku. Już w wieku około 10 lat pojawiają się na 
ciele, w wieku 20 - 25 lat wokół oczu. Oczywiście istnieją 
różnice indywidualne w ich ilości i głębokości.

Zmarszczki

Zapobieganie powstawaniu 
zmarszczek za pomocą 
produktów STARLIFE

BETA CAROTENE STAR | #7110
Pomaga chronić naskórek przed promieniami UV, chronić  
organizm przed wolnymi rodnikami.

CELL GUARD STAR | #1700
Jest połączoną formułą przeciwutleniającą. Wzmacnia system 
immunologiczny, zwiększa wydajność fizyczną i odporność 
na infekcje. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne  
i antywirusowe.

CARNOSINE STAR | #1777
Pomaga w regeneracji komórek, przy gojeniu zranień  
naskórka i ran, spowalnia procesy starzenia się komórek.

POMOC
w zapobieganiu powstawania zmarszczek

 � Państwa cera potrzebuje wiele nowej energii, 
dlatego proponujemy preparaty, które 
pobudzą metabolizm skóry i zainicjują w niej 
mikrocyrkulację

 � kremy do opalania z faktorem ochronnym
 � unikanie słońca
 � kolagen

PRZYCZYNY   
pojawienia się zmarszczek

 � praca, stres, siedzenie po nocach –  
to wszystko zaczyna się objawiać na Państwa 
twarzy; cera jest bez energii, brakuje jej blasku, 
twarz jest zwiędła, rysy są napięte i pojawiają się 
cienie pod oczami

 � promieniowanie słoneczne; komórki nie mogą 
się zregenerować i pogarszają się mechanizmy 
odpornościowe; skóra wystawiona długotrwale 
na słońce powoli robi się grubsza, żółknie, 
łuszczy się, tworzą się głębokie zmarszczki i 
zwiększa się ryzyko wystąpienia raka skóry

 � palenie papierosów – u nałogowych palaczy 
prawdopodobień-stwo wystąpienia licznych 
zmarszczek jest 5 x większe niż u niepalących

 � cechy dziedziczne

Z

Zmarszczki grawitacyjne powstają głównie w dolnych 
partiach twarzy w wieku 40 - 45, gdy skóra szybciej traci tonus 
(napięcie mięśni), zmienia się objętość podskórnej warstwy 
tłuszczu i następują atroficzne zmiany kości i mięśni.

Zmarszczki ortostatyczne są obecne już od narodzin pod 
dolną szczęką i w górnych partiach szyi. Nie są właściwym 
objawem starzenia, pojawiają się po zaniku dziecięcej wyściółki 
tłuszczowej.
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Wsparcie organizmu w zapaleniu  
wątroby produktami STARLIFE

MULTI STAR  | #1845
Kompleksowe uzupełnienie minerałów, mikroelementów, amino-
kwasów i enzymów. Wspiera dobre trawienie i wchłanianie składni-
ków pokarmowych, regenerację organizmu, a także zmniejsza obcią-
żenie wątroby. 

ALFALFA STAR | #2701
Działa detoksykacyjnie, neutralizuje kwas żołądkowy, wyraźnie popra-
wia metabolizm organizmu, reguluje apetyt i zwiększa wykorzystanie 
białek, wapnia i innych substancji z pożywienia. Jest dobrym źródłem 
witaminy K. Deficyt witaminy K jest typowy dla uszkodzenia wątroby. 
  

PROTECT STAR | #2735 
Wspiera metabolizm, ma korzystny wpływ podczas wirusowego za-
palenia wątroby, hamuje działanie niektórych toksyn wątrobowych, 
chroni tkankę wątroby i ma działanie przeciwutleniające.

LECITHIN STAR | #2727
Preparat fosfolipidowy służący do obniżenia poziomu cholesterolu i 
poprawy funkcjonowania wątroby. Chroni komórki wątroby podczas 
jej działań detoksykacyjnych, jest odpowiedni do regulacji stłusz-
czenia wątroby. Zmniejsza działanie toksyczne alkoholu na wątrobę, 
wspiera dobre funkcjonowanie błon komórkowych. 

COENZYSTAR Q10 | #1117
Znakomity przeciwutleniacz. Uczestniczy w przemianie energetycznej 
w komórce i stabilizuje błony komórkowe. Pomaga w zaburzeniach 
trawienia, przy chronicznych, aktywnych zapaleniach wątroby.

CELL GUARD STAR | #1700
Silna, połączona formuła przeciwutleniająca. Wspiera krążenie, ma 
silne działania przeciwzapalne. Wspiera układ immunologiczny, neu-
tralizuje składniki toksyczne i chroni wątrobę przed uszkodzeniem.

BARLEY STAR | #7105
Odtruwa wątrobę, optymalizuje kwasowość płynów ustrojowych,  
działa przeciwzapalnie.

GARLIC PARSLEY STAR | #7160
Preparat, który odtruwa organizm i wspiera system immunologicz-
ny. Obniża ciśnienie krwi i wspomaga krwioobieg. Obniża poziom  
cholesterolu, poprawia procesy trawienne, zwiększa wydzielanie żółci, 
działa ogólnie na poprawę metabolizmu.

PAU D`ARCO STAR | #2731
Działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, 
wzmacnia układ odpornościowy, usuwa stany zapaplne.

IZakaźne zapalenie wątroby
łac. Hepatitis, jest rozmiękczeniem i 
powiększaniem się wątroby spowodowanym 
przez infekcję wirusową.

Wskutek infekcji dochodzi do zaburzenia 
normalnego funkcjonowania wątroby. Trujące 
produkty gromadzą się w ciele i niektóre składniki 
pokarmowe nie są przetwarzane i odkładane 
tak, jak powinny. Do objawów zapalenia wątroby 
należą gorączka, osłabienie, wymioty, bóle głowy, 
utrata apetytu, bóle mięśni, problemy ze stawami, 
senność, ciemne zabarwienie moczu, nieprzyjemne 
odczucia w rejonie brzucha i często żółtaczka, wraz z 
podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych 
we krwi. Symptomy w postaci gorączki mogą mieć 
przebieg łagodny i ostry.

 Istnieją różne rodzaje zapalenia wątroby.  
W zależności od tego, jakie wirusy je powodują. 
Oprócz różnych typów wirusowego zapalenia 
wątroby istnieje forma tej choroby zwana 
toksycznym zapaleniem wątroby. Może być 
spowodowana przez chemikalia, które dostają się 
do ciała przez usta, w drodze iniekcji lub zostały 
wchłonięte przez skórę.

PRZYCZYNY   
zapalenia wątroby

 � infekcja wirusowa
 � zatrucie chemikaliami

POMOC
na detoksykację i regenerację wątroby

 � zmiana stylu życia
 � odpowiednia dieta
 � uzupełnienie pożywienia suplementami diety

Z
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