Apteka leczy,
STARLIFE uzdrawia
Naturalne suplementy diety zawierające
zioła, minerały, witaminy, pierwiastki śladowe,
enzymy i aminokwasy.

Chociaż każdy powinien sobie uświadamiać znaczenie
suplementów diety i ich stosowania, nie zawsze tak jest, czasem
ktoś może potrzebować tego pierwszego impulsu. Może nim być
także doświadczenie innej osoby…

PROBLEMY Z TRAWIENIEM

Zawsze jesienią miałam wielkie problemy z trawieniem. Nic nie
pomagało. W tym roku przeszłam kurację produktami STARLIFE:
FIBER STAR, ACIDOPHILUS STAR i MULTI STAR. Od tego czasu
moje trawienie się uspokoiło, nie mam problemów, zgaga zniknęła.
Jestem bardzo zadowolona i szczerze polecam.

GRYPA

Dostałam paskudnej grypy. Ciągnęła się długo,
czułam się bardzo źle, zanim nie poznałam
produktów firmy STARLIFE. Zgodnie z
poleceniem zaczęłam stosować: MULTI STAR
0-0-15 ml, GREPO STAR 1-0-1, RESPIRAL
STAR 1-0-1, OREGANO STAR 0-1-0,
ACIDOPHILUS STAR 1-0-1. W ciągu kilku
dni było po grypie. To niezwykle skuteczne
produkty. Dzięki

WYPADANIE WŁOSÓW

Przyszła do mnie pewna pani
i opowiedziała o swoim problemie, że
wypadają jej włosy. Poleciłam jej produkty
STARLIFE: SILICA STAR 1-0-1, ANGELICA
STAR 1-0-1, MULTI STAR 1/2-0-1/2 – pół
nakrętki. Poleciłam także MULTI STAR do
masowania końcówek włosów.
Po 6 miesiącach włosy przestały wypadać.

WZDĘCIA, OBRZĘKI NÓG

Mam 50 lat i wciąż mam problemy z brzuchem, wzdęciami, obrzękami nóg i skurczami aż do
kłucia w nogach, które budzi mnie w nocy. Wszystko bardzo mnie wyczerpuje. Za radą swojej
koleżanki zaczęłam stosować MULTI STAR 0-0-15 ml, ANATOMAX STAR 1-0-1, MIGRELIFE
STAR STA 1-0-1, FIBER STAR 1-0-1 i OREGANO STAR.
Po 14 dniach problemy zaczęły ustępować, a po miesiącu zniknęły obrzęki nóg i skurcze
zarówno w brzuchu, jak i w nogach. Dziękuję bardzo za te produkty, które poznałam. Życzę
też Państwu dużo sukcesów.

EGZEMA NA RĘKACH

40 lat, w pracy mam do czynienia z substancjami
chemicznymi, które po pewnym czasie wywołały
u mnie egzemę na dłoniach. Popękana skóra na dużą
głębokość, wysuszona, szczypanie i ból. Z polecenia
kupiłam produkty STARLIFE: GREPO STAR 1-0-1,
PERILLYL STAR 1-0-1 oraz BIOTIN STAR 0-1-0,
EFFECTIVE STAR. Po zastosowaniu produktów bóle
ustąpiły, a skóra zaczęła się goić. Nie wyobrażam już
sobie życia bez tych produktów. Dziękuję.

APARAT RUCHU

Moje doświadczenia z produktem CARTILAGE STAR
są wspaniałe, kilku klientom pomógł uwolnić się od
długotrwałych problemów z kolanami, biodrami
i całym aparatem ruchu. Dawkowanie 1-0-1 nakrętka
dziennie, podaję go w połączeniu z produktem
COENZYSTAR Q10 w dawce 1–0–1.
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NIEDOKRWIENNA CHOROBA SERCA

Kobieta, 72 lata, miała chorobę niedokrwienną serca, stan po
zawale serca, angina pectoris 2. stopnia, leczone nadciśnienie
od wielu lat, a do tego szum w uszach. Poleciłam jej produkty:
MULTI STAR 2× w roku i COENZYSTAR Q10 do długotrwałego
stosowania. Przyniosło to pani dużą ulgę i nadal stosuje
polecone produkty.

ASTMA, ALERGIA

Jestem astmatyczką, mam alergię. Przez lata cierpiałam od wiosny do jesieni na napady
duszności. Przed rokiem zaczęłam wzmacniać swój układ odpornościowy za pomocą
produktów IMMUNITY STAR i MULTI STAR, a w przypadku dolegliwości – RESPIRAL STAR.
Teraz już od 3 miesięcy nie mam żadnych problemów.

WRZODY ŻOŁĄDKA

Miałem od dawna problemy z żołądkiem,
miałem też operację wrzodu żołądka, problemy
jednak pozostały. Zetknąłem się z Państwa
produktami i zacząłem używać FIBER STAR.
Po zużyciu 3 opakowań czuję się WSPANIALE.
Trawienie całkowicie się wyregulowało.

SFORSOWANY MIĘSIEŃ

Kobieta 42 lata, podczas uprawiania sportu
doznała urazu, sforsowała mięśnie na
łydce prawej nogi. Poleciłam krem BOBY
STAR do smarowania kilka razy dziennie,
a oprócz tego stosowanie produktów:
REGEMAX STAR 0-0-3, ANATOMAX STAR
1-1-1 i L-LYSINE STAR 1-0-1. Po 14
dniach nadeszła wielka ulga, po miesiącu
kobieta nie miała już żadnych dolegliwości.

OSTEOPOROZA

ZESPÓŁ ZMĘCZENIA, ZMIANY
HORMONALNE

Pani 50 lat, zespół zmęczenia, zmiany
hormonalne w okresie przekwitania, utrata chęci
do życia. Zaczęła stosować produkty: MULTI
STAR – 3 opakowania, BOUNTY STAR – 4
opakowania, CORDYCEPS STAR - 2 opakowania,
RELAX STAR – przy stresie, ENERGY STAR
– w zależności od stopnia zmęczenia. Szybko
powróciła chęć do życia, pani miała więcej energii
i z radością zabierała się do działania.

Jestem starszą panią, mam
osteoporozę i bóle stawów.
Zalecono mi produkty: CORAL
CALCIUM STAR 1-0-1,
CARTILAGE STAR 1/2-0-1/2,
GLUCOSAMINE STAR 1-0-1.
Po 14 dniach stosowania
odnotowałam poprawę.
Bóle ustąpiły, a po miesiącu
mogłam już bez problemów
poruszać kolanami. Nadal
będę stosować te produkty.
Dziękuję
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ZMĘCZENIE

Mam 50 lat i jestem bardzo zmęczony
i rozdrażniony. Mam bardzo wyczerpującą
pracę. Zapoznałem się z produktami STARLIFE
i zacząłem je stosować: MULTI STAR 0-0-15
ml, OMEGA-3 STAR 1-0-1, CARNOSINE STAR
1-0-1. Po dwóch miesiącach moja kondycja
fizyczna się poprawiła, a zmęczenie minęło.
Dziękuję za pomoc.

REGENERACJA ORGANIZMU

Mam znakomite doświadczenia
z produktem ALOE STAR. Stosowałam
go do wsparcia przewodu pokarmowego
i regeneracji organizmu. Pomógł mi nawet
przy paradontozie. Uzupełniłam witaminy,
minerały i przeciwutleniacze za pomocą
produktu ANIMAL STAR dla dzieci. Produkty
zawsze mają dobre działania i pobudzają.

ZAPALENIE NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

Miałam problemy z drogami moczowymi i nerkami. Zawsze towarzyszyły im okrutne bóle.
Wciąż byłam na zwolnieniu lekarskim, mam 32 lata i nie potrafię sobie wyobrazić, że
mogłabym tak funkcjonować przez całe życie. Z firmy STARLIFE dostałam i stosuję do tej pory
następujące produkty:
• CRANBERRY STAR 1-0-1
• ALOE VERA GEL STAR 1-0-1
• ACIDOPHILUS STAR 1-0-1
• MULTI STAR 0-0-1/2 nakrętki
Po kilku dniach bardzo mi ulżyło, a problemy zniknęły. Stale stosuję zalecane produkty, nie
pozwolę, aby problemy wróciły. Dziękuję bardzo za to, że te wspaniałe produkty istnieją.

PROBLEMY Z
TRAWIENIEM, BÓLE
STAWÓW

Mam 62 lata i mam problemy z
trawieniem, bóle stawów
i skurcze mięśni. Po
zastosowaniu produktów firmy
STARLIFE moje problemy
odeszły do przeszłości.
Zalecono mi stosowanie
produktów: ANATOMAX STAR
1-0-1, MULTI STAR 0-0-1/2
nakrętki, ENZYME STAR 1-0-1.
Po miesiącu moje dolegliwości
minęły i teraz mogę się cieszyć
w zdrowiu każdym dniem.
Bardzo za to dziękuję.

CHOROBA ALZHEIMERA

ŁOKIEĆ TENISISTY

Przez lata dokuczał mi łokieć tenisisty. Z polecenia
zaczęłam stosować produkt PROTECT STAR, który
oczyścił wątrobę i następnie uwolnił mnie także od
bólu. Nie wierzyłam, że problemy z ropiejącym łokciem
mogą być związane z wątrobą, ale rezultaty się pojawiły.
Zdecydowanie polecam.

W naszej rodzinie wystąpiła choroba Alzheimera, a leczenie było dodatkowo skomplikowane,
ponieważ nie można było stosować potrzebnych leków na tę chorobę. W 2010 roku
dowiedziałam się o działaniach CARNOSINE STAR i od razu go wprowadziliśmy. Później
dodaliśmy jeszcze BRAIN STAR i CELL GUARD STAR. Jestem przekonana, że tylko dzięki tym
produktom radzimy sobie z tą chorobą.
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WZROK

Już od 5 lat pomagam zachować
wzrok swojej 90-letniej mamie.
Pięć lat temu powiedziano mi, że
do pół roku będzie całkiem ślepa.
Widzi do dzisiaj. Stosuje kombinację
produktów: CARNOSINE STAR 2-0-1,
EYE STAR 1-0-1
PROTECT STAR 1-0-1

STAN ZAPALNY
DZIĄSEŁ

Wielokrotne
zapalenie dziąseł:
COENZYSTAR Q10
3-3-3
Absolutnie
niezawodne.

ZŁAMANIE KOŚCI OBOJCZYKOWEJ

Mąż miał kraksę na motorze, skończyło się na szczęście tylko na złamaniu
odłamkowym kości obojczykowej. Ale jest typem, któremu źle goją się złamania
(ostatni wypadek – miał złamaną goleń – wtedy jeszcze nie stosowaliśmy
produktów STARLIFE – rana goiła mu się prawie 4 miesiące). Teraz już na drugi
dzień wprowadziliśmy FLEXI-MOBILITY STAR (nakrętkę rano, nakrętkę wieczorem)
i CORAL CALCIUM STAR (tak samo jedną rano i jedną wieczorem) i nie mogliśmy
uwierzyć w kontrolny rentgen – po 4 tygodniach wszystko się zrosło i operacja nie
była już potrzebna. Zioła STARLIFE poleciłabym każdemu, do apteki już nie chodzę
 Wszystko w domu mamy ze STARLIFE, nawet szampon, odżywkę, żel pod
prysznic, a ja stosuję kremy. Są boskie, a cera jest po nich taka jedwabista!

REWITALIZACJA ORGANIZMU

MULTI STAR jest znakomity do całkowitej rewitalizacji organizmu, poprawia
mi odporność i dzięki niemu nie mam już alergii na pyłki, trawy i drzewa,
objawy prawie nie występują. Ten produkt stosują też /1 raz w roku 1-2
butelki/ moi rodzice, bardzo im pomaga, głównie mamie, która ma wysokie
ciśnienie, zawsze się jej stabilizuje, a dzięki niemu zażywa coraz mniej leków
na wysokie ciśnienie (brała 3 tabletki dziennie, teraz już tylko 1/2 tabletki).
Czuje się lepiej fizycznie i ma więcej energii, co mogę tylko potwierdzić.

OSTRE ZAPALENIE OCZU

Mam długotrwałe problemy z oczami, chyba alergię, ale nie
stwierdzono, na co. Jestem wrażliwa na słońce, światło, przeciąg,
zimno, połączenia potraw i niektóre produkty spożywcze oddzielnie.
Na urlopie, z powodu silnego słońca, pojawił się u mnie ostry stan
zapalny obu oczu, mimo okularów przeciwsłonecznych i kapelusza
z wielkim rondem. Mówiłam sobie, że gorzej już być nie może,
ponieważ z powodu obrzęków widziałam tylko przez szparki i nie
miałam żadnego widzenia peryferyjnego. Bardzo bałam się szpitala i
wtedy w tej trudnej sytuacji postanowiłam wypróbować radę, którą
długo odrzucałam: dezynfekcja i ochłodzenie powiek za pomocą
płynu do płukania ust. To było niewiarygodne, ale pomogło. Od
tego czasu, gdy odczuwam swędzenie, pieczenie lub napięcie skóry
powiek, dezynfekuję je i chłodzę delikatnym płynem do płukania ust
EFFECTIVE STAR BASIC. To pomaga prawie natychmiast.

PROSTATA

Mój znajomy stosuje ten
produkt regularnie /2-3
opakowania rocznie/ na
prostatę, dostaje go ode
mnie regularnie. Stabilizuje
mu dolegliwości z prostatą,
które już się nie pogarszają,
kilka lat temu lekarz chciał
go operować, teraz sytuacja
jest ustabilizowana i na razie
nie musiał iść na operację.
Oprócz produktu SAW
PALMETTO STAR, sięga też
po butelkę ALOE STAR czy
NONI GOLD STAR.
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CORDYCEPS STAR

Chciałabym podzielić się doświadczeniami na przykład z produktem CORDYCEPS STAR,
dzięki któremu nie mam już alergii na różne kwiaty i kwitnące drzewa. Dzięki produktowi
CORDYCEPS STAR wzmocniłam swój układ odpornościowy na tyle, że nie muszę każdego
lata chodzić do apteki i kupować sobie chemicznych tabletek, po których zawsze byłam jak
„naćpana”.-)). Dziękuję STARLIFE za to, że każdego lata, gdy mam urodziny, mogę z radością
powąchać kwiaty, które dostanę :-)

SUCHA SKÓRA

Mam doświadczenie ze stosowaniem produktu ALOE STAR,
co przyniosło efekt już po 14 dniach. Do teraz zawsze po
prysznicu musiałam smarować się kremami, ponieważ zawsze
miałam wysuszoną skórę. Odkąd zaczęłam stosować ALOE
STAR, już nie muszę, najpierw wcale nie zauważyłam, że już
w ogóle nie muszę się smarować. Uświadomiłam to sobie
dopiero podczas prezentacji danego produktu. Każdemu, kto
wie, jak to jest codziennie się smarować, szczerze polecam,
dodatkowo wspaniale smakuje.

DEPRESJA, ZMĘCZENIE, NERWOWOŚĆ

Kobieta 48 lat, cierpiała na ciężkie depresje, którym towarzyszyło
duże zmęczenie i często nerwowość. Po pół roku podawania
suplementu diety MULTI STAR 0-0-1 (nakrętka), LIFE STAR
1-0-1, CARNOSINE STAR 1-0-1 dolegliwości całkowicie ustąpiły.

BRODAWKI (KURZAJKI)

Przez 20 lat miałem na prawej ręce brodawki, nie
pomogły nawet leki homeopatyczne. Gdy miałem
katar, zacząłem brać produkt GREPO STAR i poza
tym, że wyleczył mi katar, zniknęły też wszystkie
brodawki, z czego bardzo się cieszę.

MENOPAUZA

WILD YAM STAR zaczęłam brać w
okresie klimakterium, gdy miałam
duże dolegliwości i z zalecenia lekarki
zaczęłam go stosować. Wszystko
wróciło do normy. WILD YAM STAR
poprawił mi także czynność tarczycy.
Teraz nie muszę już zażywać leków.
Nie tylko czuję się pełna życia, ale
dodatkowo wróciła mi młodość.
Po tym doświadczeniu zostałam
reprezentantem STARLIFE.
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EFFECTIVE STAR

EFFECTIVE STAR to jedna z najlepszych rzeczy, jaką miałem zaszczyt tutaj poznać. Wyliczenie
pozytywnych działań jest tak obszerne, że z pewnością by się tu nie zmieściło. To około 300!!!!
możliwości zastosowania. Przeciwko poparzeniom, np. słonecznym (dlatego bez EFFECTIVE STAR
w ogóle nie chodzę nad morze), na otarcia, rany, stany zapalne (oczy, uszy, zatoki, katar), odleżyny,
nieprzyjemny zapach stóp, butów, odzieży, jako odświeżacz w czasie podróży, do dezynfekcji
rąk, likwidacji jakichkolwiek plam o naturalnym składzie (krew, jagody), do pielęgnacji roślin,
warzyw i owoców przed włożeniem do spiżarki. Bardzo dobrze jest także profilaktycznie zażyć
2-3× w tygodniu i dzięki temu uniknąć procesów zapalnych w przewodzie pokarmowym. Udało się
nawet usunąć plamy z rozlanej farby drukarskiej na dywanie  Jak powiedziałem, wyliczenie jest
obszerne, dlatego tylko od własnych doświadczeń praktycznych zależy, do czego go Państwo użyją.
EFFECTIVE STAR w niczym nie może zaszkodzić!

ŁUSZCZYCA

Mój teść miał łuszczycę od 35 lat, po podaniu
produktów CARSICO STAR i PROTECT STAR
po 3 tygodniach było widać poprawę, a po 6
tygodniach pozostało tylko 20% łuszczycy.
Dziś problem całkowicie zniknął.

ZMĘCZENIE

Mój mąż czuł się ciągle zmęczony. Po
zastosowaniu produktów: COENZYSTAR
Q10 EXTRA 1-0-0, CARNOSINE STAR 1-0-0,
CARSICO STAR 1-0-1, MULTI STAR nakrętka
rano i wieczorem znowu czuje się zdrów jak ryba.

DUŻE OBRZĘKI I BÓLE KOŃCZYN
DOLNYCH

Kobieta, 50 lat, miała problemy zdrowotne
z kończynami dolnymi. Duże obrzęki i bóle
tak silne, że nie dawały jej spać w nocy.
Po zastosowaniu produktów ANATOMAX
STAR 1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 ml
i CELL GUARD STAR 1-0-1 problemy
przeminęły. Po 14 dniach zniknęły obrzęki,
a ból złagodniał, po miesiącu stosowania
może już spokojnie spać i chodzić. Bardzo
dziękuję za wspaniałe produkty!

CIĘŻKA ARTROZA BIODER

Mam doświadczenia z produktami STARLIFE od 2008 roku, najpierw w
rodzinie, później także w mojej praktyce. Moja siostra, rocznik 1952, miała
wrodzone zwichnięcie obu stawów biodrowych, już jako dziecko miała
problemy, które doprowadziły do ciężkiej artrozy bioder i praktycznie przez
rok oczekiwała na całkowitą wymianę stawu biodrowego, tzw. endoprotezę.
W internecie znalazłam produkt JOINT MOBILITY STAR, który przyjmowała
2×2 kapsułki przez ok. 6 miesięcy. Jej dolegliwości, bóle stawów, sztywność
stawów i ograniczona ruchomość wyraźnie się zmniejszyły. Kontrolne
zdjęcie RTG i badanie kliniczne przed operacją wykazało taką poprawę, że
operacja została odwołana. Jako lekarz w ogóle nie chciałam w to uwierzyć,
ale poprawę potwierdził także ortopeda, innego leczenia w tym czasie
nie miała. Na stałe nie brała też żadnych innych leków ani suplementów.
Operacja stawu biodrowego została w końcu przeprowadzona dopiero w tym
roku, 6 lat później!!! Po operacji przejściowo przyjmowała na lepsze gojenie
REGEMAX STAR i CHLOROPHYLL STAR, teraz stosuje GLUCOSAMINE
STAR, JOINT MOBILITY STAR. Przyrost chrząstki po zastosowaniu tego
produktu uważam także jako lekarz prawie za cud. To doświadczenie
w rodzinie skłoniło mnie do bliższego zainteresowania się produktami
STARLIFE i stosowania ich z powodzeniem nie tylko u siebie, w rodzinie, ale
także w moim gabinecie pediatrycznym.
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ALERGIA

PERILLYL STAR jest znakomity do złagodzenia reakcji alergicznych.
Mam alergię na trawy, pyłki, kwitnące drzewa, a ten produkt tłumi
wszystkie objawy alergii, czasem wystarczy 1 kapsułka dziennie,
jeśli jest duże stężenie pyłków, to muszę wziąć więcej, nawet 6-9
dziennie, ale potem jestem całkowicie uwolniona od alergii. Dzięki
stosowaniu innych produktów na wzmocnienie odporności, takich
jak IMMUNITY STAR, NONI GOLD STAR czy ALOE STAR, moja
alergia prawie całkowicie zniknęła! (a na siano nie mogłam patrzeć
nawet z daleka, od razu łzawiłyby mi oczy i dusiłabym się, teraz
mogę nawet grabić siano :-)).

BRODAWKI (KURZAJKI)

Już od 18 lat stosuję naturalne produkty profilaktycznie i moje zdrowie
wciąż się poprawia. Mój partner miał na palcu dłoni wielką brodawkę,
wielkości zielonego groszku i powiedział, że też chciałby wypróbować
produkty STARLIFE, aby przekonać się, czy na niego także podziałają
tak dobrze jak na mnie. Wcześniej uporczywe smarowanie i wycinanie
nie pomagało w pozbyciu się brodawki. Przyniosłam partnerowi
produkt BETA GLUCAN STAR 1-0-1, zjadł trzy opakowania – i nagle
było po brodawce!!!! :-)

STRESY EMOCJONALNE

W życiu człowiekowi może przydarzyć się wiele złego, a nie wszystkiego można się pozbyć jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Coś w człowieku zostaje, a potem odbija się na jego kondycji
psychicznej i fizycznej. Jeśli chodzi o tę psychiczną, to bardzo pomaga NONI GOLD STAR i
ANGELICA STAR. W końcu się uwolniłam i wyrzuciłam z siebie to, co wywoływało smutek w
moim życiu. Teraz znowu cieszę się z tego, co mnie czeka i do wszystkiego podchodzę z większym
optymizmem :)

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

IMMUNITY STAR był pierwszym
produktem firmy STARLIFE, który
zacząłem stosować. Przyjmuję
IMMUNITY STAR od 3 lat. Codziennie
biorę jedną kapsułkę rano i jedną
kapsułkę wieczorem. Jeśli nie czuję się
dobrze, stosuję 3 tabletki rano i 3 tabletki
wieczorem. W ciągu 3 ostatnich lat ani
razu nie byłem chory.

ZŁAMANIE – ŁAGODZENIE BÓLU I REGENERACJA

Rok po poważnej operacji złamania zmęczeniowego i braku zrostu na prawej ręce borykam się
z odnowioną raną. Ponieważ muszę dokończyć tegoroczny sezon, po którym ponownie nastąpi
operacja, w usunięciu obrzęków i złagodzeniu bólu pomaga mi produkt ANATOMAX STAR. Do
regeneracji przy obecnym zwiększonym obciążeniu fizycznym regularnie biorę CARSICO STAR.
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OKO WYLECZONE EFFECTIVE STAR

Już od lat zajmuję się różnymi rodzajami medycyny alternatywnej i zdrowiem, zyskiwanym dzięki
naturalnym produktom, mimo to mój mąż w ogóle tych spraw nie rozumie. Jednak zdarza się, że
jego też stan zdrowia zmusza do poradzenia się mnie i zastosowania tego, co ja znam lub mam do
dyspozycji. Z firmą STARLIFE współpracuję od kilku miesięcy, produkty dopiero wypróbowuję, ale
faktycznie już to, że pochodzą z medycyny chińskiej jest bardzo dużym plusem, dlatego także ja w
to „weszłam”. Pewnego razu mężowi w pracy, przy spawaniu, wpadła do oka żarząca się metalowa
kuleczka. Przyszedł do domu, miał zaczerwienione oko, a kuleczka je oczywiście uciskała. Ale jako
bohater powiedział, że wytrzyma, aż mu to przejdzie. Po czterech dniach, gdy stan się nie zmieniał,
wieczorem poprosił mnie, żebym na następny dzień zawiozła go do okulisty, powiedziałam, że dobrze,
ale najpierw wstrzyknę mu do oka EFFECTIVE STAR BASIC. Spytał się, co to da, odpowiedziałam, że
dokładnie nie wiem, ale na pewno nie zaszkodzi. Zrobiłam to i poszliśmy spać. Rano po obudzeniu
nie mogłam się nadziwić. Mąż stał przed lustrem, na białku miał już tylko czerwoną kreskę, kuleczki
nie mógł znaleźć, a ucisk w oku ustąpił. Jeszcze raz dałam mu EFFECTIVE STAR BASIC i wtedy było
już bez problemów, a nawet sam chciał, żeby mu go wstrzyknąć. Do godziny białko było całe czyste
i było po bólu, a do wizyty u lekarza już nie doszło. Na koniec było jeszcze zabawniej, ponieważ gdy
szedł do pracy, prosił, żeby go uszczypnąć, że nie musiał iść do lekarza. :-) Także ten pod względem
składu pozornie zwyczajny produkt może być tak wielki, jeśli chodzi o zdrowie.

OGÓLNE ZMĘCZENIE

Mój dziadek cierpiał przez wiele lat na
dolegliwości związane z oddychaniem,
niewydolnością krążenia i ogólnym
zmęczeniem. Po wprowadzeniu
produktu CARSICO STAR jego stan
po 4 dniach wyraźnie się poprawił
i dlatego nadal będzie stosować
ten produkt. Wyregulowało mu się
ciśnienie, krążenie i ogólnie odżył,
znowu jest pełen życia.

BÓLE STAWÓW

Ponieważ przed wakacjami nie miał Pan JOINT
MOBILITY STAR, zawędrowałem do konkurencji
i kupiłem sobie GS CONDRO FORTE. Stosuję go
już trzeci miesiąc i pozwolę sobie teraz porównać.
Gdybym znowu miał sobie wybrać, dałbym
pierwszeństwo JOINT MOBILITY STAR, z mojego
punktu widzenia miał najszybszy i najbardziej znaczący
efekt. Po dwóch tygodniach poczułem ulgę, a po
miesiącu nie odczuwałem już żadnych problemów.
Poprawa utrzymała się przez rok. Z GS CONDRO
FORTE ulgę zacząłem odczuwać dopiero w trzecim
miesiącu, a teraz, gdy zużyłem całą dawkę, wprawdzie
odczuwam ulgę, ale niestety nie tak znaczącą jak po
JOINT MOBILITY STAR. Pytaniem pozostaje, jak
długo utrzyma się poprawa, tego na razie nie mogę
ocenić. Gdy zastanawiam się, że z tańszym produktem
czekałem na ustąpienie bólu 2 miesiące, a z droższym
o 350 CZK produktem tylko 2 tygodnie, to muszę
stwierdzić, że te pieniądze są tego warte.

DEPRESJA

Przez kilka miesięcy byłam w stanie ciężkiej depresji. Nie pomagały wizyty u psychologa.
Polecono mi produkty LIFE STAR 1-0-1, NONI GOLD STAR nakrętka 1-0-1, CELL GUARD STAR
1-0-1, PROTECT STAR 1-0-1. Już po miesiącu zaczęłam czuć, „że żyję”, a po sześciu tygodniach
osoby z mojego bliskiego otoczenia pytały się, co biorę, ponieważ mój stan gwałtownie się
poprawił. Tę kombinację stosowałam jeszcze przez 3 miesiące, a produkt LIFE STAR biorę stale.
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STRES

Dzień dobry, chciałabym Państwu napisać o swoim doświadczeniu
z produktem LIPO SUCCINATE STAR, który stosuję już drugi miesiąc
w dawce 1-0-1 i czuję się dużo lepiej, jestem spokojniejsza i bardziej
zrównoważona, nie jestem zmęczona jak wcześniej. Uważam, że w
dzisiejszych zaganianych i rozgorączkowanych czasach każdy powinien
stosować ten produkt.

OBRZĘK PO UKĄSZENIU

Czytałam sobie na ławce. Wtedy coś mnie ukąsiło. To nie była pszczoła, owad odleciał, ale na
pewno to było coś wielkiego. Szyja zaczęła mnie bardzo boleć, jestem jednak przyzwyczajona,
żeby wszystkiemu szybko zaradzić, EFFECTIVE STAR, silną leczniczą wodę, mam stale pod
ręką. Dodałam BOBY STAR, masowałam szyję, obrzęk pojawił się też na wargach, policzkach,
już zastanawiałam się, co wziąć na alergię. Czyli szybko duże dawki produktu PERILLYL STAR,
potem IMMUNITY STAR. Twarz pielęgnowałam produktami EFFECTIVE, WRINKLE STAR i
wspaniale mi pomogły.

ASTMA

CORDYCEPS STAR stosuję dopiero przez rok, ale
jestem z niego bardzo zadowolony. Zawsze przed
treningiem głównie w maju, gdy jest duża ilość
pyłków, a potem zawsze przed zawodami stosuję
4 tabletki. Po CORDYCEPS STAR, głównie przy
intensywnym wysiłku, lepiej się oddycha.
Ponieważ jestem astmatykiem, bardzo
sobie cenię CORDYCEPS STAR.

EGZEMA

Cierpię na egzemę. Przed 3 laty stosowałam produkt
GREPO STAR, a moja egzema wyraźnie się poprawiła.
Po dwóch latach, gdy na wysypkę w zagięciu łokcia
używałam maści kortykoidowej, znowu zaobserwowałam
ostre pogorszenie, wysypka wróciła i wystąpiła też
w takich miejscach jak twarz. Znowu powróciłam do
produktu GREPO STAR i sytuacja zaczęła się poprawiać.
Wierzę w ponowne całkowite wyleczenie i dziękuję.

PROBLEMY PSYCHICZNE, FIZYCZNE I EMOCJONALNE

Jestem zadowolona, że ja też mogę ocenić produkty ANGELICA STAR i NONI GOLD STAR.
Zaczęłam stosować te produkty na moje problemy psychiczne, fizyczne i emocjonalne. Mogę
powiedzieć, że po 3 tygodniach stosowania, jestem dużo bardziej zrównoważona, ale też wesoła,
co wcześniej przy moich depresjach za bardzo się nie udawało. Jestem dużo spokojniejsza i
czuję się lepiej. Jestem pacjentką, która chodzi o kulach i wierzę, że także inne produkty, które
zamierzam zakupić, pomogą mi tak wspaniale jak te suplementy. Hormony, które mi szalały, po
produkcie ANGELICA STAR wróciły do równowagi, a NONI GOLD STAR to mały, a właściwie
wielki cud. Wszystkim polecam i cieszę się, że dalej będzie mi się poprawiać :-)
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ALERGIA, ASTMA

Od dzieciństwa cierpię na alergie, do
których dołączyła się astma. Już nic mi
nie pomagało, nawet kortykoidy, często
kończyłam na antybiotykach. Zbiegiem
okoliczności trafiłam na produkty
STARLIFE. Po półrocznym stosowaniu
produktów: MULTI STAR, IMMUNITY
STAR i RESPIRAL STAR mój stan
zdrowia gwałtownie się poprawił,
mogłam odstawić także leki na astmę z
kortykoidami. Produkty mogę polecić
wszystkim, którzy cierpią na podobne
choroby.

KASZEL, KATAR, PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

Jestem na emeryturze i wciąż
męczy mnie kaszel, zatoki, katar i
mam problemy z oddychaniem. Z
polecenia jednej poradni STARLIFE
zacząłem stosować produkty
RESPIRAL STAR 2-0-2, IMMUNITY
STAR 1-0-1, OREGANO STAR 0-1-0,
MULTI STAR 0-0-15 ml. Po zużyciu
produktów czuję się lepiej. Nadal
będę je stosować.
Dziękuję za pomoc.

ATAKI KASZLU, GORĄCZKI, BÓLE GARDŁA

Stale byłam chora i dręczyły mnie ataki kaszlu. Czasem miałam gorączkę
i bóle gardła. To się wciąż powtarzało, nawet dwa razy w miesiącu. Stale
zażywałam antybiotyki, aż przestały działać. Za radą swojej koleżanki
kupiłam produkty OREGANO STAR 0-1-0, GREPO STAR 1-1-1,
IMMUNITY STAR 1-0-0 i COCONUT OIL STAR. Po dłuższym stosowaniu
produktów już nie zachorowałam i wciąż się trzymam.
Produkty STARLIFE są wspaniałe. Dziękuję za nie.

BÓL BRZUCHA, UCZUCIE PEŁNOŚCI

Wciąż miałem problemy z bólem brzucha, skurczami i uczuciem pełności. Dokuczało mi to
coraz bardziej, a ból narastał. Odwiedziłem jedno studio z naturalnymi produktami i tam po
badaniu polecono mi stosowanie produktów: ACIDOPHILUS STAR 1-1-1, ENZYME STAR
1-0-1, MIGRELIFE STAR 1-0-1. Bóle złagodniały, a po miesiącu ustąpiły. Stale używam
produktów firmy STARLIFE i jestem szczęśliwym człowiekiem. Bardzo dziękuję.

WZMOCNIENIE WZROKU

Chciałabym opisać doświadczenie z
produktem EYE STAR.
Wiem o czterech osobach, którym ten
produkt wzmocnił wzrok. Mój mąż,
który przez większość czasu pracuje
przy komputerze, miał zmęczone
oczy, wciąż czuł pieczenie oczu,
swędzenie, ciągle je przecierał, w
końcu wypróbował produkt EYE STAR,
a wtedy pieczenie i swędzenie całkiem
zniknęło. Teraz już wiemy, jak sobie z
tym poradzić, a wystarczy tylko jedno
opakowanie na rok. Dziękujemy.

NADWAGA, CIĘŻKIE NOGI

Mam 46 lat, miałam problemy z
nadwagą, a ciężkie nogi dokuczały
mi coraz bardziej. Moja koleżanka
poleciła mi stosowanie produktów
STARLIFE: SPIRULINE STAR
3-3-3, CHITOSAN STAR 2-0-2,
GARCINIA STAR 2-0-2. Już po
tygodniu stosowania moje nogi
były lżejsze, zmniejszyły się bóle,
a po miesiącu schudłam 3 kg. Cały
czas stosuję tę kurację i straciłam
już 9 kg. Bardzo dziękuję.
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PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Chciałabym podzielić się doświadczeniami z produktami STARLIFE.
Już od półtora roku używam szamponu i odżywki do włosów. Muszę powiedzieć, że
mam 47 lat, zawsze miałam słabe włosy, bez połysku i krótkie, ponieważ wciąż musiałam
podcinać końcówki, a podobno z tego powodu włosy właściwie nie rosły. Działo się tak
jednak nie dlatego, że o nie nie dbałam. Kupowałam do pielęgnacji włosów bezpośrednio
o profesjonalnej fryzjerki wcale nie tanie preparaty. Oprócz szamponów i odżywek,
stosowałam też maski i serum. Ale to, jak włosy poprawiły mi się po szamponie i odżywce
STARLIFE, jest aż niewiarygodne. Aby mieć włosy długie do pasa, brakuje mi 10 cm,
włosy są zdrowe i piękne. Nawet moja fryzjerka tylko się nimi zachwyca. Końcówki
podcinam dwa razy w roku i to nie dlatego, że są rozdwojone, ale dlatego, że włosy są
nierównej długości. Niedawno nawet moja przyjaciółka, która dawno mnie nie widziała,
myślała, że mam przedłużane włosy. Naprawdę nic do tego już nie mogę dodać, tylko…
DZIĘKUJĘ STARLIFE!!!!

PROBLEMY Z UKŁADEM TRAWIENNYM

Mam 45 lat i stale mam problemy z dławieniem się,
trawieniem i bólami żołądka. Zaczęłam stosować
produkty ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR 0-1-0
i OREGANO STAR 0-1-0. Problemy ustąpiły, a ja czuję
się wspaniale. Zamierzam kontynuować stosowanie tych
produktów. Dziękuję.

EGZEMA

Mam 79 lat i na obu nogach pojawiła
mi się paskudna egzema, zaczęła mi
się nawet łuszczyć skóra. Chodziłam po
lekarzach, ale niestety żadne maści nie
dawały rady i nikt nie potrafił mi pomóc.
Dopiero moja znajoma zaproponowała
mi stosowanie produktów BIOTIN
STAR 1-0-1, GREPO STAR 1-0-1
i SQUALENE STAR. Po miesiącu
stosowania egzema zniknęła, a skóra
się odnowiła. Dziękuję bardzo za
wspaniałe produkty i pomoc.

OSTEOPOROZA

TREND RELAX STAR

Z produktem TREND RELAX
STAR mam dobre doświadczenia.
Przed laty miałam problemy
w domu i w pracy, a po tym
suplemencie diety uspokoiłam
się, a dolegliwości nagle przestały
być tak uciążliwe. Stosowałam go
regularnie około pół roku.
Poleciłam go kilku koleżankom.
Jedna z nich się rozwodziła,
stosowała go ona i jej dorastające
dzieci, inna koleżanka kupiła go
dla swojej matki inwalidki. Obie
są zadowolone.
Przekonałam się, że TREND
RELAX STAR nie musi być
stosowany regularnie. Można
wziąć choćby jedną tabletkę, gdy
coś nas porządnie rozstroi i ta
jedna tabletka pomaga.
Z pewnością mogę tylko polecić.

Nie jestem już najmłodsza i w ostatnich latach często dokucza mi ból kręgosłupa i stawów.
Nic nie pomagało, chociaż starałam się czasem wypić wapno musujące z apteki.
Zapoznałam się z produktami STARLIFE i postanowiłam zrobić sobie test na osteoporozę.
Oczywiście okazało się, że mam mało wapnia w kościach, czyli wykryliśmy osteoporozę.
Zaczęłam z polecenia stosować produkty OSTEO STAR i CARTILAGE STAR, a po pół roku
zaobserwowałam pierwsze dobre rezultaty. Kolejny pomiar wykazał już znaczną poprawę. Bóle
stawów całkowicie ustąpiły. Wymienione produkty polecam wszystkim, którzy mają podobne
problemy zdrowotne jak ja, nie muszą się tak martwić.
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BRAK APETYTU

ZMĘCZENIE, BRAK KONCENTRACJI

Mam 42 lata i stale byłam zmęczona,
osłabiona, kręciło mi się w głowie i nie
miałam apetytu. W czasie posiłku zawsze
jadłam tylko dlatego, że po prostu muszę
jeść. Badanie aparatem wykazało, że mam
anemię, mam mało czerwonych krwinek.
Zalecono mi stosowanie produktów firmy
STARLIFE VITAMIN B12 STAR 1-0-0 i
MAI-REI SHIITAKE STAR 1-0-1. Od czasu,
gdy zażywam produkty STARLIFE,
czuję się wspaniale. Polecam

Wciąż byłem zmęczony i roztargniony.
Po konsultacji zacząłem stosować produkty
WILD YAM STAR 1-0-1, MULTI STAR
0-0-15 ml i COCONUT OIL STAR 1-0-1. Ta
kombinacja mi odpowiada, czuję się pełen
energii. Dziękuję za te produkty.

OKRES GRYPY, INFEKCJI

Mam bardzo dobre doświadczenia z
produktami IMMUNITY STAR i CMF
20 STAR. To bardzo dobra pomoc w
okresie trudnych miesięcy na wiosnę i
jesienią, także w okresie gryp i infekcji.
Mają bardzo łagodny przebieg albo
zakażenie w ogóle się nie pojawia.
Dla mnie i moich najbliższych to
niezastąpieni pomocnicy.

BÓL NÓG, SZTYWNOŚĆ, SKURCZE

Pani, 60 lat: miała problemy z nogami, bóle,
skurcze i sztywność nie dawały jej spać
ani chodzić. Z polecenia zaczęła używać
produktów GLUCOSAMINE STAR 1-0-1,
MULTI STAR 0-0-15 ml i CHLOROPHYLL
STAR 1-0-1. Po miesiącu stosowania
dolegliwości znacznie złagodniały, a po
kolejnym miesiącu całkowicie ustąpiły.

SILNE BÓLE STAWÓW

Pani, 55 lat, cierpiała na silne bóle stawów, chodziła z trudem, a w nocy
prawie w ogóle nie spała. Koleżanka poleciła jej na podstawie własnych
doświadczeń produkty GLUCOSAMINE STAR 1-1-1, REGEMAX STAR
1-0-1 i MULTI STAR 0-0-15 ml. Po miesiącu stosowania odczuła
znaczną ulgę i w nocy mogła już spać. Teraz stale stosuje te produkty i
jest bardzo zadowolona. Dziękuje za wspaniałe produkty.

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY

Już od dzieciństwa mam problem z atopowym zapaleniem skóry. To
bardzo nieprzyjemna sprawa, nie tylko skóra bardzo nieprzyjemnie
swędzi, ale też jest wstyd przed innymi. Człowiek boryka się ze stresem
z powodu choroby. Zgodnie z poleceniem zaczęłam stosować produkt
GREPO STAR. Już po dwóch miesiącach stosowania egzema wyraźnie
się poprawiła. Mogę polecić wszystkim ludziom, którzy też mają
problemy z atopowym zapaleniem skóry jak ja. Nie czekajcie na nic,
trzeba oczyścić organizm, naprawdę warto!
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PRZEWÓD POKARMOWY

Mężczyzna, 17 lat, waga około 55 kg, drobnej postawy. Zdiagnozowany za pomocą Oberonu,
krótkie badanie tylko przewodu pokarmowego, bez wcześniejszego podania powodów. Matka
zmarła na raka trzustki, ojciec także zmarł przedwcześnie – skłonność genetyczna. Jego główny
PROBLEM, strach i przede wszystkim długotrwała halitoza – nieprzyjemny zapach z ust.
Wegetarianin. Stwierdzono obciążenie trzustki, jelit, toksyczność, przewlekłe zapalenie migdałków
i tzw. tylny katar. Polecono, aby na okres przejściowy odstawić wyroby mleczne. Ze względu na
ograniczone finanse leczenie przebiega etapowo i jest długotrwałe, mimo to mężczyzna odczuwa
znaczną różnicę. O tych produktach i leczeniu opowiada także na forum dyskusyjnym w internecie.
Faza 1: CHLOROPHYLL STAR 1-1-0, ACIDOPHILUS STAR 2-0-2, faza 2: COCONUT OIL STAR 1-12, OREGANO STAR 1-0-0, faza 3: GREPO STAR 1-0-1, EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG.

POPĘKANA SKÓRA NA DŁONIACH

Mam cudowne doświadczenia z produktem
EFFECTIVE STAR BASIC. Przyszła siostrzenica
ze strasznie zaognionymi rękami, całe dłonie
popękane do krwi i złuszczone, dałam jej
EFFECTIVE STAR BASIC i powiedziałam, żeby
spryskiwała to co godzinę i natłuszczała.
Przyjechałam do niej po 5 dniach i dłonie miała
prawie zagojone. Jest to, aż niemożliwe.
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DOŚWIADCZENIA Z PRODUKTAMI STARLIFE

Już od dłuższego czasu biorę Państwa produkty z firmy STARLIFE. Od dzieciństwa cierpię na
dystrofię mięśni, co jest bardzo poważną chorobą. Niestety, na tę chorobę cierpi też mój ojciec i
moja córka. Badania lekarskie robimy w klinice neurologicznej w Pradze u pani doc. Havlovej. Na
wiosnę tego roku pobrano nam krew (witaminy, minerały, testy wątrobowe, cholesterol, morfologia
krwi…), między innymi także wskaźnik enzymów mięśniowych. Zawsze ich wartość była znacznie
podwyższona, wszystko świadczyło zatem o tej chorobie mięśni. Teraz, ku zdziwieniu pani docent,
wartość enzymów mięśniowych jest całkowicie w normie, unormowały się też pozostałe wartości.
Wiem, że ta choroba jest nieuleczalna i nie obejdzie się bez regularnej rehabilitacji, która idzie ręka
w rękę ze stosowaniem suplementów diety, ale mogę potwierdzić, że czuję się naprawdę znacznie
lepiej, a te wyniki analiz u mnie i mojej córki tylko wzmacniają tę radość. W Pradze polecają nam
stosować w dalszym ciągu CARNOSINE STAR, COENZYSTAR Q10 i MULTI STAR. Od tego czasu
biorę tę kombinację, nie wiem, co to przeziębienie, grypa czy inna choroba wirusowa.
Przyznaję, że stosuję też inne Państwa preparaty. Np. przy bólach gardła bezkonkurencyjny jest
EFFECTIVE STAR, który bardzo pomaga naszej rodzinie.
Wcześniej wypróbowałam wiele innych suplementów diety, ale te Państwa są bezkonkurencyjne i
za to bardzo Państwu dziękuję. W dzisiejszych czasach to, co robicie, jest niezwykle ważne. Każdy
musi sobie uświadomić, że ważna jest profilaktyka, a bez suplementów diety nie obejdą się nie
tylko sportowcy, ale już nawet zwykli ludzie.
Bardzo Panu dziękuję za nadzieję, którą mi Pan dał i za to, że mogę kupować za korzystną cenę.
Bardzo szybko EFFECTIVE STAR sprawdził
się przy nudnościach jednego z uczestników.
Znowu wypróbowuję EFFECTIVE STAR,
tym razem EXTRA STRONG, wspaniale
przeciwdziała nieprzyjemnemu zapachowi
z ust, ale co mnie uderzyło, wspaniale
rozpuszcza śluz osadzony na dole w płucach
i ułatwia odkasływanie – trzeba popijać kilka
razy dziennie.
Pozdrawiam wszystkich, przesyłam Państwu
w skrócie swoje doświadczenie z produktami,
głównie EFFECTIVE STAR! Moje doświadczenia
z tym produktem są bardzo dobre, zarówno
przy problemach z jamą ustną, jak i przy
innych okazjach – kiedy przydarzy się rana
cięta lub poparzenie. Ja sama poparzyłam się
o rondelek, zdarłam skórę prawie do kości! Do
trzech tygodni palec miałam zagojony tak, że
dziś nie mam już nawet blizny. Mam też bardzo
dobre doświadczenia z produktem RESPIRAL
STAR!!! Cieszę się na kolejne produkty, które
będę testować.

Najwięcej doświadczeń mam z EFFECTIVE
STAR. To mój najlepiej sprzedający się
produkt. Pomógł mojej babci na bolące usta i
język, w ciągu 3 dni wszystko jej się zagoiło.
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Dlaczego STARLIFE?

Ponieważ oferujemy Państwu zdrowy styl życia.
• wyróżniamy się szerokim portfolio produktów, znajdą Państwo u nas wszystko
• produkty są przeznaczone absolutnie dla każdego od urodzenia do 100 lat
• gwarantujemy produkty wysokiej jakości z wysoką zawartością substancji czynnych
• jesteśmy na rynku już od ponad 18 lat, jesteśmy już „dorośli”
• jesteśmy czeską firmą i stoimy na własnych nogach
• właścicielem jest znakomity przedsiębiorca i wybitny sportowiec, zdobywca złotego medalu olimpijskiego
• jesteśmy firmą o spójnym i stabilnym podejściu
• postępujemy fair z każdym i w dowolnej sytuacji
• użytkownik naszych produktów jest dla nas numerem 1 i zawsze będzie
• Państwa pierwszy zakup nie oznacza końca zainteresowania z naszej strony, przeciwnie, stopniowo
zyskują Państwo dodatkowe korzyści
• każdy wybiera sobie wysokość zniżki; do 65% jako wynagrodzenie dla tego,
kto zdecydował się na długotrwałe i regularne stosowanie produktów
• mamy specjalne promocje i konkursy
• reagujemy na nowości w dziedzinie badań naukowych,
rozwijamy i co roku wprowadzamy nowe produkty
• analizujemy zmiany na rynku i na bieżąco uzupełniamy nasze portfolio
o produkty w zakresie zdrowego stylu życia
• dbamy o pochodzenie wykorzystywanych roślin, ziół i surowców, ich przetwarzanie i końcową
produkcję, w tym pakowanie, zlecamy tylko producentom z certyfikatem GMP
• nasze produkty nie są testowane na zwierzętach
• oferujemy bezpłatną poradnię, w której doradzają członkowie naszego zespołu fachowców
• nie inwestujemy w reklamy, inwestujemy w każdego, kto myśli o zdrowym życiu
• prosty i przejrzysty koszyk internetowy
• nie boimy się współpracy z innymi firmami, dzięki temu potrafimy spełnić jakiekolwiek Państwa życzenie
• myślimy o domowych zwierzątkach – oferujemy możliwość telefonicznych konsultacji dotyczących
problemów zwierząt
Nie inwestujemy ani w bilbordy, ani w reklamy telewizyjne,
ani w żadne inne medialne sposoby na tworzenie wymyślonych „potrzeb" klienta.
My chcemy inwestować w każdą osobę, która jest świadoma wartości zdrowia, w każdego, kto
wie, że musi zadbać sam o siebie i że nikt tego za niego nie zrobi. Ani teraz, ani później.
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