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• dezinfectant puternic cu efect
antibacterian
• poate fi utilizat în cazul durerilor în gât,
demachiant, tratarea leziunilor ale pielii,
ciuperca piciorului, înţepături de insecte
• poate fi folosită cu siguranţă ca tratament
intern

apă de gură

gospodărie

vacanță

De ce EFFECTIVE STAR?
Efectul benefic ale produsului EFFECTIVE STAR
este recunoscut de mulţi ani, nu numai ca
o apă de gură extrem de eficace care ne asigură
o respiraţie proaspătă, şi care este indispensabil
pentru igiena orală în viaţa noastră de zi cu zi –
ajută la prevenirea apariţiei cariilor dentare,
împiedică formarea tartrului şi a parodontozei.
Mai jos aveţi o descriere largă a modului de
întrebuinţare a produsului EFFECTIVE STAR, pe
baza experienţelor personale.
Experienţe personale:
• Apă de gură: nu numai pentru a curăţa dinţii
după mese, dar se poate folosi cu încredere în
orice moment al zilei pentru clătirea gurii (puteţi
să înghiţiţi cu încredere ☺). Este benefic pentru
sănătatea orală, asigură o respiraţie plăcută
iar acest lucru va fi apreciat de către cei din
jurul Dumneavoastră ☺. Indispensabil pentru
fumători.
• Îngrijirea pielii:
- dimineaţa: după spălarea feţei pulverizaţi
soluţia EFFECTIVE STAR Basic, lăsaţi-l să acţioneze
timp de câteva secunde, apoi ştergeţi pielea cu
un tampon de vată, şerveţel. Apoi continuaţi cu
aplicarea cremei de zi obişnuită (vă recomandăm
utilizarea cremei SKIN CREAM)
- seara: la îndepărtarea make-up-ului utilizaţi-l
în locul tonicului; se pulverizează pielea feţei
cu soluţia EFFECTIVE STAR Basic, lăsaţi-l să
acţioneze câteva secunde, apoi ştergeţi pielea cu

greață

o vată sau un şerveţel. Apoi continuaţi îngrijirea
facială, ca de obicei. (vă recomandăm utilizarea
WRINKLE STAR + SKIN CREAM)
- pielea este perfect curată şi revigorată.
• Mătreaţa scalpului: se utilizează zilnic; se
masează uşor pielea afectată, se va utiliza după
fiecare spălare. După 5-10 zile mătreaţa se
reduce considerabil sau dispare complet.
• Gripa: poate fi folosit în locul picăturilor de
nas (la început se recomandă EFFECTIVE STAR
Basic)
• Herpes, afte, artrită: pulverizaţi de repetate
ori zonele afectate.
• Coşuri, acnee: după spălare, pulverizaţi zona
afectată, lăsaţi-l să se usuce, se poate repeta de
mai multe ori în cursul zilei (dacă pe faţă nu este
make up)
• Durere de gât: se recomandă clătirea, cât
de des posibil cu soluţia EFFECTIVE STAR Extra
Strong; rezolvă durerile de gât, elimină bacteriile.
• Bărbieritul: se utilizează ca şi after shave
la bărbaţi, iar la femei ca şi dezinfectant după
epilare.
• Transpiraţia: pulverizaţi pe zonele afectate,
apoi ştergeţi cu un şerveţel – vă scapă de mirosul
neplăcut, vă revigorează.
• Înţepături de insecte: este deajuns să
pulverizaţi de câteva ori iar mâncărimea şi
durerea va dispărea.

îndepărtarea machiajului

răceală și gripă
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• Contuzii, leziuni minore, arsuri şi escare:
Pulverizaţi peste rană de mai multe ori şi lăsaţi-l
să se usuce; astfel dezinfectaţi rana şi zona
înconjurătoare. În cazul escarelor utilizaţi tifon
îmbibat cu soluţie EFFECTIVE STAR.
• Digestie: în cazul problemelor digestive şi
intestinale sau în cazul înmulţirii ciupercilor
din drojdie de bere se recomandă o înghiţitură
din EFFECTIVE STAR dimineaţa şi seara. În mod
similar şi în cazul hemoroizilor, se poate pulveriza
soluţia EFFECTIVE STAR direct, iar după uscare
aplicaţi uleiul WRINKLE STAR.
• Inflamaţii urechi, ochi: în ureche se aplică
picături, peste ochi pulverizaţi uşor; pentru
început recomandăm utilizarea soluţiei
EFFECTIVE STAR Basic.
• Răul de maşină: înainte de începerea
călătoriei se bea o linguriţă de EFFECTIVE STAR,
iar în timpul deplasării pulverizaţi de câteva ori
peste faţă – are efect revigorant.
• Ciuperca piciorului: după spălarea piciorului
pulverizaţi zona afectată, astfel eliminaţi
bacteriile şi scăpaţi de mirosurile neplăcute.
Pentru efect şi mai eficient ştergeţi interiorul
pantofilor cu EFFECTIVE STAR şi clătiţi şosetele
cu EFFECTIVE STAR Extra Strong.
• Jucăriile copiilor: După spălarea jucăriei,
pulverizaţi şi lăsaţi-l să se usuce
• Frigidere şi congelatoare: După spălarea cu
meticulozitate pulverizaţi pe toată suprafaţa,
inclusiv în sertare – astfel puteţi preveni apariţia
mirosurilor neplăcute.
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• Coşul de gunoi, container gunoi: După
o curăţire cu meticulozitate pulverizaţi suprafaţa,
prevenind astfel înmulţirea bacteriilor şi mirosul
neplăcut.
• Pete de natură organică (sânge, vin roşu,
suc de fructe şi altele): Aplicaţi temeinic peste
pete (se poate turna din soluţie) şi lăsaţi-l să
acţioneze.
• Perdeaua de la duş şi toaleta: pulverizaţi
perdeaua sau capacul de la WC, prevenind astfel
mucegaiul şi apariţia mirosurilor neplăcute.
• Vaporizator: adăugaţi 2-4 linguriţe de
soluţie EFFECTIVE STAR; împrospătează aerul şi
împiedică înmulţirea bacteriilor.
• Sistemul de aer condiţionat: după curăţirea
standard pulverizaţi şi lăsaţi-l să se usuce
• Mobilier de grădină: pentru prevenirea
apariţiei mucegaiului şi a mirosului neplăcut
pulverizaţi cu meticulozitate.
• Arsuri de soare: după expunerea la soare
pulverizaţi de mai multe ori pe pielea arsă
şi lăsaţi-l să se usuce; Noaptea (cât de des
posibil) aplicaţi uleiul WRINKLE STAR, care ajută
regenerarea mai rapidă a pielii.
• Piscină, saună, cabina de duş: ca şi prevenţie
după utilizare pulverizaţi peste piele; puteţi
preveni astfel apariţia infecţiilor, eczemelor şi
a ciupercilor. Experienţa extraordinară la femei:
pe durata şederii la băi ca şi prevenţie utilizarea
tamponului îmbibat cu EFFECTIVE STAR Basic.
• Biberoane: după spălare (sterilizare) clătiţi cu
EFFECTIVE STAR şi lăsaţi-l să se usuce.
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• Borcane, recipiente pentru alimente, ceainic,
orice vas: spălaţi cu cu meticulozitate, uscaţi,
pulverizaţi şi lăsaţi-l să se usuce.
• Legume şi fructe: înainte de depozitare, după
ce le spălaţi (cireşe, morcovi, ridichi) puteţi să le
pulverizaţi astfel vor rămâne proaspeţi pentru un
timp mai îndelungat.
• Tacâmuri restaurant: pulverizaţi şi ştergeţi
tacâmurile; este foarte eficient în prevenirea
formării de ulcere la nivelul gurii, al herpesului
bucal, al bacteriilor şi împiedică răspândirea
virusurilor.
• Camera bolnavului: pulverizaţi obiectele
din camera bolnavului cu care bolnavul a avut
contact (telefon, lenjerie de pat, etc.)

• Dezinfecţia încălţămintei: pulverizaţi în
interiorul încălţămintei; elimină mirosurile
neplăcute şi dezinfectează interiorul – previne
înmulţirea ciupercilor şi apariţia eczemelor.
• Vărsături şi neplăceri ale animalelor de
companie (câine, pisică): curăţaţi în mod
obişnuit zonele afectate, pe urmă pulverizaţi
abundent sau turnaţi peste pete; lăsaţi-l să
se usuce; astfel elimină petele şi mirosul şi
totodată dezinfectează.
• Colivie, cuşti de animale mici, terarii:
curăţaţi în mod obişnuit zonele afectate, pe
urmă pulverizaţi abundent şi lăsaţi-l să se
usuce.

După ce utilizaţi EFFECTIVE STAR lăsaţi cel puţin 10 minute să acţioneze.
Compoziţia: Aqua, Peppermint oil, Stabilized Chlorine Dioxide, Mentha x piperita, Sodium
saccharin.

Siguranţă şi protecţie
Soluţia EFFECTIVE STAR nu irită membrana mucoasă, se poate pulveriza şi în ochi, nu
conţine alcool, nici un alt tip de substanţă toxică sau iritantă. Conţine dioxid de clor
stabilizat – este un produs sigur, ceea ce face valabilă afirmaţia „poate fi folosită în toate
părţile corpului” sau „pe unde trece, acolo vindecă!” La soluţia EFFECTIVE STAR nu o să
găsiţi atenţionare ca la restul apelor de gură „După clătire scuipaţi!” Oare de ce?!

Basic
500 ml - #5717
250 ml - #5727
60 ml - #5767
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Medium
500 ml - #5716
250 ml - #5726
60 ml - #5766
www.starlife.ro

Extra Strong
500 ml - #5718
250 ml - #5728
60 ml - #5768
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