
IMMUNITY STAR je vysoce účinný produkt 
pro zvýšení odolnosti organismu, 

která pravidelně klesá 
v jarním i podzimním období

Obsažené látky napomáhají:
• mírnit alergické projevy
• uvolňovat napětí organismu
• posilovat vlastní imunitní systém

• normalizovat činnost vnitřních orgánů
• posilovat činnost lymfatického 

systému

IMMUNITY STAR a další produkty pro zdraví 
zakoupíte na www.starlife.cz
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IMMUNITY STAR

Yzop lékařský je známá léčivka pro výrobu přípravků na kašel, trávení 
a vylučování vody z těla.

Třapatka nachová byla tradiční léčivou rostlinou severoamerických Indiánů - při jakýchkoli bolestech žvýkali její 
kořen, listy přikládali na rány a šťávou potírali místo po uštknutí hadem. Její mimořádné vlastnosti, zvláště to, že 
podporuje dnes tak potřebnou odolnost organismu, ji řadí mezi vzácné byliny.

Rozmarýna lékařská je nejen vynikající koření, ale má dlouhou tradici v lidovém léčitelství  - i naše babičky ji 
pěstovaly na zahrádkách a za okny pro krásu, jako koření a pro její uklidňující a desinfekční účinky.

Mořská řasa – Irish Moss – je používaná v lidovém léčitelství proti zánětům, což potvrdily i novodobé výzkumy.

Hloh obecný – posiluje a prokrvuje srdeční sval, uklidňuje a povzbuzuje činnost srdce, odstraňuje silné bušení 
srdce a arytmii a blahodárně působí při angině pectoris. Dále uvolňuje a čistí vápenaté usazeniny v cévách a tím 
zlepšuje krevní oběh.

Divizna malokvětá je v lidovém léčitelství používána hlavně „na kašel a žaludek“. V současné době je divizna 
nepostradatelnou součástí léčivých bylinných čajů, např. i dětského čaje s heřmánkem.

Tymián obecný – léčivé a dezinfekční účinky jsou známy už tisíce let. Naše babičky pěstovaly, sbíraly a sušily snítky 
tymiánu na kloktadla a čaje „na kašel, krk a rány“.

Ženšen pravý je přírodní bylina, jejíž využívání je v oblasti východní Asie doloženo téměř po dobu 5 000 let. 
Dokázal přežít tvrdé klimatické změny a je tedy i jistým symbolem života na Zemi, je symbolem mládí, zdraví, 
výkonnosti a vitality. Jeho účinek nastupuje pomaleji, je však dlouhodobý a je to prostě skutečně všelék, všehoj, 
jak zní český název.
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IMMUNITY STAR velice dobře 
funguje na posílení imunity. 
Používáme ho celá rodina. Když 
jsme nachlazení nebo cítíme 
jakékoli potíže nebo bolest v krku, 
zvýšíme dávku a tento stav se brzy 
zlepší. Cítíme se po něm všichni 
o dost lépe. Mohu doporučit 
i jiným, kteří mají stejné potíže.

IMMUNITY STAR je výborným doplňkem stravy. Pokud je imunita 
snížená a člověk je náchylnější na chřipku, atd., doporučuji. Jinak 
se dá využít i na rozhýbání lymfatického systému, pokud jsou 
nějaké otoky nohou, atd. Při nachlazení se dá brát po 2 hodinách 
2 kapsle do vybrání balení.

Už několik let užívá naše rodina IMMUNITY STAR. 
Rodiče chodívali na očkování proti chřipce a už od 
roku 2000 žádné očkování, žádná chřipka. Vždy před 
zimou, v listopadu, bereme každý preventivně 1 kapsli 
po dobu 2 měsíců. Pokud se přece jen něco objeví 
(hlavně krk, průdušky), zvýšíme jen dávku na 2-2-2 
a postupně snižujeme.

Zvyšování imunity má v dnešní době mimo-
řádný význam, protože lidský organismus je 
velmi často oslabován chemickými přísada-
mi (hlavně z potravin), špatným ovzduším, 
stresem a konzumním způsobem života.


