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EGÉSZSÉGES 
ÉTREND, 

MOZGÁS, 
ÉTREND-

KIEGÉSZÍTŐK

A megelőzés az egészségmegőrzés leghatékonyabb, legkellemesebb és legolcsóbb módja…

A kutatások azt mutatják, hogy az emberi test genetikai
potenciálja 120 – 140 év. Azonban, ha eddig szeretnénk élni

(lehetőleg egészségesen, szépen és tele energiával ),
tenni kell ezért valamit.

EZT EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDNAK NEVEZIK
Az egészséges életmódról már nagyon sok 

cikket olvashattunk, nagyon sok vélemény 
részletezi, mi a jó és mi a rossz, változnak 
a teóriák arról, hogy az embernek mit kellene 
tenni és mit nem. Azonban a nagyon erős 
korlátozás vagy más szigorú megkötés nem 
vezet sehová. 

Inkább ezt az utat válasszuk: „mindenből 
egy kicsit“. Kicsit csökkentjük az ételadagot, 

fogyasszunk kicsivel több rostot és zöldséget, 
poroljuk le a tornacipőt és kezdjünk el 
mozogni, lazítsunk kicsit többet és kicsit 
„töltsük” fel a szervezetünket étrend-
kiegészítőkkel. Legyünk jók, őszinték és 
fegyelmezettek önmagunkhoz. Ez egy életút, 
de a végeredmény megéri. Ha nem is fogunk 
30 évvel fiatalabbnak látszani, de úgy fogjuk 
magunkat érezni! Mindent beleértve.

Ne felejtsék el, csak egyszer élünk. Élvezze az életet, mosolyogjon, 
gondolkozzon pozitívan, semmit ne vigyen túlzásba, és használja a STARLIFE 
termékeit. Azok, amelyeket most mutatunk be, ezenfelül még kiváló ízűek is!

KezdjeKezdjeKezdje
elma!
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LactiumÆ is a registered 
trademark, U.S. Patent 

#5,846,939.
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Az Aloe vera lé valóban egyedi hatású: nem csak 
a szervezet belső állapotát tartja jó kondícióban, de kiváló 

hatással van a bőr minőségére is.

• egészséges bélműkdés és emésztés
• rendszeres székelés
• immunrendszer
• egészséges női nemi szervek
• probléma mentes menstruáció
• egészséges bőr
• vitalitás

Hatóanyagok 30 ml (1 kupak) napi adagban: Aloe vera 15,5 g.

#1122 – 1000/32/800/128/32/8000

Egészséges alvás - boldogtalan, akinek nincs
Az életünk része, csodálatos, frissít és energetizál 

= egészséges alvás. A SLEEP WELL termékkel 
Ön számára ez természetes.

Hatóanyagok 30 ml (1 kupak) napi adagban: 
Lactium® (tejfehérje hidrolizátum; kazein) 155 mg.

#1193 – 1000/50/1250/200/50/12500

Egészséges 

Mindent 
a szépségért

alvás
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A mozgás korlátozódásával sok más egyéb tevékenységben 
is korlátozás lép fel az eddigi életéhez képest. Azonban 

nem muszáj, hogy az artrózis, artritisz, fájdalmak, ízületi 
gyulladások, duzzanatok és mozgáskorlátozás az Ön számára 

is ilyen mumus legyen.

• ízületek egészsége
• mozgékony térdek
• erős kötőszövetek
• egész szervezet mozgékonysága

Hatóanyagok 30 ml (1 kupak) napi adagban: 
Glukozamin-hidroklorid 1.500 mg, metil-

szulfonil-metan (MSM) 250 mg.

#2798 – 1000/58/1450/232/58/14500

Az orvos gyógyít, a STARLIFE egészségessé tesz…

Mozgás: Öröm 
vagy fájdalom?
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„Kínában az orvos azért kap pénzt, ha az ember egészséges, nem pedig azért, mert beteg.“

ANTIOXIDÁNSOKKAL

ÉS BIOFLAVONOIDOKKAL

TELÍTETT
TERMÉK!
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Frissítő dzsúsz a szervezet számára oly fontos vitaminokkal 
és antioxidánsokkal. Boldog, aki birtokolja.

Hatással van:
• immunitásra – vitalitásra
• energia metabolizmusra
• idegrendszerre, szellemi tevékenységre
• szívműködésre
• csontokra, ízületekre, fogakra, bőrre, látásra
• fáradtság és kimerültség csökkentésére
• a sejtek védelmére az oxidációs stresszel szemben

Hatóanyagok 30 ml (1 kupak) napi adagban: Magas ORAC 
egységű gyümölcsök keveréke (szőlő, gránátalma, berkenye, 

mangosztán, áfonya, goji, alma) 62 mg, C-vitamin (aszkorbinsav) 
60 mg (75 % RDA), E-vitamin (alfa-tokoferol) 27,3 mg 

(228 % RDA), niacin (nikotinsav) 10 mg (62,5 % RDA), 
B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 2 mg (143 % RDA), B2-

vitamin (riboflavin) 1,7 mg (121 % RDA), B1-vitamin (tiamin-
hidroklorid) 1,5 mg (136 % RDA), A-vitamin (retinil-palmitát) 

1500 µg (188 % RDA), biotin 300 µg (600 % RDA), B12-
vitamin (cianokobalamin) 6 µg (240 % RDA).

#1191 – 1000/42/1050/168/42/10500

Frissítő dzsúsz a szervezet számára oly fontos vitaminokkal Frissítő dzsúsz a szervezet számára oly fontos vitaminokkal 

Energia 
tartalékba
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