
HU verze

mikrotápanyag-kiegészítés
Komplex

A MULTI STAR ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok, 

enzimek, aminosavak ionizált mikrokolloid oldata; növényi 

kivonatokkal és gyümölcskoncentrátumokkal dúsítva.  

 
  FELSZÍVÓDÁS 96 %

…mindenki számára
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MULTI STAR

500 ml #1845
12 × 60 ml #1842
60 ml #1841

4 38 872 1223

HU verze

 komplex összetétel

 az egész szervezet vitalizálása

 immunitás támogatása

 energiaforrás

MULTI STAR összetevői: 72 ásványi anyag és nyomelem, 23 aminosav,  12 vitamin, 8 növényi kivonat, további 8 hatóanyag,  4 gyümölcskoncentrátum, 3 fő enzimcsoport.

Egyéb összetevők 30 ml MULTI STAR-ban: 
növényi összetevők (csalán gyökér kivonat – Urtica dioica, Ashwagandha gyökér – Withania somnifera, fűrészpálma – Serenoa repens) 600 mg, áfonya gyümölcslé kon-
centrátum 570 mg, magnézium (magnézium glükonát) 540 mg (144% NRV*), kalcium (kalcium-laktát) 510 mg (63,8% NRV*), C-vitamin (aszkorbinsav) 240 mg (300% 
NRV*), kálium (kálium-glükonát) 180 mg, azaz 9% NRV*, E-vitamin (DL-alfa tokoferol-acetát) 90 mg, azaz 750% RHP *, citrus bioflavonoidok 60 mg, inozit 45 mg, amino-
savak (izoleucin, leucin, lizin, metionin, valin, hisztidin, arginin, aszparaginsav, szerin, glutaminsav, prolin, glicin, alanin, tirozin, cisztin, citrulin, cisztein, glutamin, ornitin, 
taurin, fenylalanin, threonin, tryptofan) 42 mg, (nikotinsav) 21 mg, azaz 131,3% RHP *, pantoténsav – B3-vitamin (nikotinsav) 21 mg, azaz 131,3% NRV*, pantoténsav 
– B5-vitamin (kalcium-pantotenát) 21 mg, azaz 350% NRV*, 21 mg kolin-bitartrát, 21 mg zöld tea levélkivonat, cink (cink-glükonát) 15 mg, azaz 150% NRV*, maquilé 
(Aristotelia chilensis) koncentrátum 12 mg, vas (vas-biszglicinát) 12 mg, azaz 85,7% NRV*, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 12 mg, azaz 857,1% NRV*, PABA 12 mg, 
ananászlé kivonat 9 mg, Panax ginseng 9 mg, damiána levelek – Turnera diffusa 9 mg, áfonya bogyó kivonat 9 mg, B2-vitamin (riboflavin) 6 mg, azaz 428,6% NRV*, 6 mg 
szőlőmag-kivonat, B1-vitamin (tiamin-hidroklorid) 6 mg, azaz 545,5% NRV*, Q10 koenzim 6 mg, Quercetin (citrus bioflavonoid) 6 mg, mangán (mangán-glükonát) 4,5 
mg, azaz 225% NRV*, réz (réz-glükonát) 3 mg, azaz 300% NRV*, amiláz 3 mg, lipáz 3 mg, proteáz 3 mg, A-vitamin (retinil-palmitát) 1500 μg, azaz 187,5% NRV*, lutein 1,5 
mg, likopin (paradicsom) 1,5 mg, moringa por – afrikai életfa (Moringa) 1,2 mg, kivonat 200: 1 Aloe vera gél 1,2 mg, folsav (folsav) azaz 210% NRV*, biotin – 300 μg, azaz 
600% NRV*, molibdén (nátrium-molibdát) 300 μg, azaz 600% NRV*, szelén (L-szeleno-metionin) 180 μg, azaz 327,3% NRV , Króm-klorid 120 μg, azaz 300% NRV*, jód 
(kálium-jodid) 120 μg, azaz 80% NRV*, B12-vitamin (cianokobalamin) 90 μg, azaz 3600% NRV*, D3-vitamin (kolecalciferol) 9 μg azaz 180% NRV;
*NRV – napi beviteli referencia érték

Többi összetevő: 
tisztított víz, xilit, citromsav, természetes málna aroma, kálium-szorbát, színező anyag.
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MULTI STAR és MINERAL STAR 72 ásványi anyag ionizált mikrokolloidos oldatát tartalmazza  

kalcium, vas, cink, jód, foszfor, magnézium, kálium, szelén, réz, mangán, ezüst, króm, ón, molibdén, prométium, nikkel, szilícium, bór, lítium, vanádium, kobalt, nátrium, nióbium, 
bárium, berillium, kén, bizmut, szén, cérium, klór, platina, cézium, rubídium, tellúr, hafnium, arany, titán, germánium, holmium, gallium, túlium, lantán, irídium, volfrám
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HU verze

 ` A MULTI STAR ionizált alap ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok, enzimek és aminosavak 
mikrokolloid oldata; minden komponens kiegyensúlyozott arányban van jelen, ami biztosítja a 
szervezet optimális működését.

 ` A MULTI STAR gyógynövénykivonatokkal, gyümölcskoncentrátumokkal, és egyéb a szervezetet 
segítő hatóanyagokkal gazdagított termék; ez a kiváló keverék segíti a vitalitást, jelentős 
energia megtakarítást a szervezetben, növeli az állóképességet, koncentrációt, segíti szervezet 
védekezőképességét és hozzájárul az általános mentális egészséghez, beleértve 
a relaxációt és pihentető alvást.

 ` A MULTI STAR hihetetlen 96%-os felszívódású (ún. 
biohasznosulás). Ezt egy különleges gyártási technológia 
biztosítja, ahol minden ásványi anyag egy lipid 
csomagolásban van az optimális hordozóval együtt, 
ami biztosítja a magas biohasznosulást.

Great Salt Lake, Utah, USA 
a MULTI STAR és MINERAL STAR

termékekben található ásványi anyagok és nyomelemek forrása 

Az emberi szervezetben minden másodpercben 100 billió biokémiai reakció zajlik le. Ezért a sejtekben hatalmas az energiafogyasztás. 
A vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, enzimek és aminosavak kiegyensúlyozott mennyisége esetén is a szervezetben zajló 
biokémiai folyamatokhoz csak 50 % energiára elegendő. A MULTI STAR összetevői energiát takarítanak meg a szervezet számára.  
A MULTI STAR használatával több energiája lesz anélkül, hogy bármilyen energiapótló terméket kellene használnia, és élvezni fogja 
a vitális életstílust.

Miért szükségesek az ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok, enzimek és aminosavak? 
 b Az ásványi anyagok és nyomelemek részt vesznek a testnedvek képződésében, a csontépítés folyamatában,  
az idegrendszeri ingerület átvitelben és az izomtónus szabályozásában.

 b A vitaminok segítenek az egészségmegtartásban, anyagcsere szabályozásban, és lehetővé teszik a biokémiai 
folyamatokat a szervezetben.

 b Az enzimeket „az élet szikráinak” nevezik, mert nélkülözhetetlen szerepet játszanak a szervezetben zajló minden 
biokémiai folyamatban; felgyorsítják és megkönnyítik a szervezetben naponta zajló billiónyi kémiai reakciót, és 
lehetővé teszik a biokémiai folyamatokat a szervezetben. 

 b Az aminosavak alkotják a fehérjék szerkezetét (minden élő szervezet fehérjékből áll); továbbá segítik a vitaminok és 
ásványi anyagok működését, és fontos szerepet játszanak a genetikai kódokban.

Legtöbbet forgalmazott termék!

A szervezetben zajló 
kémiai reakció és az általa 
felhasznált energia sémája
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Ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok, enzimek és aminosavak. 
Miért kell foglalkozni velük, ha a szervezet működéséhez szükséges mennyiségüket 
milligrammokban és mikrogrammokban fejezzük ki?

Ezek az anyagok valóban annyira szükségesek?
IGEN! Ezek létfontosságúak!
Minden élő sejt ezen a bolygón függ a jelenlétüktől. Ha elképzeljük,  
hogy a testünk 10 milliárd sejtje kémiai gyárként működik, ehhez a működéshez 
a fent említett anyagok az alapanyagok. Ha valami hiányzik, vagy nincs elegendő 
mennyiségben, probléma jelentkezik és betegek vagyunk. Ezen anyagok teljes 
hiánya esetén felborul az emberi szervezet működése.

Soha ne felejtsük el, hogy ez a mi vegyipari üzemünk  
a nap 24 órájában, a hét minden napján, az év 365 napján 

dolgozik, jó esetben 90 évig 
És az egyetlen, aki gondoskodik róla, az csakis Ön. Azzal, ahogyan 

él, ahogy táplálkozik, mit visz be és mit pótol a szervezetébe.

Valóban nem elég gyümölcsöt és zöldséget enni?
100 – 200 évvel ezelőtt igen, most már nem. Sajnos a helyes étrend nem segít – bár ez segít bizonyos 
mértékben növelni ezeknek az anyagoknak a szintjét, de biztosan nem lesz képes az optimális szintre 
növelni. Nagyon fontos, hogy rendszeresen, egész életen át tartó minőségi étrend-kiegészítőket használjunk.  
IGEN, azt mondhatjuk, hogy az étrend-kiegészítők fogyasztása nem természetes, de mi nem természetes 
időben élünk.

A kalciumtartalom a brokkoliban 73%-kal, a burgonyában 78%-kal csökkent.
Az alma C-vitamin tartalma 60% -kal, spenótban 65% -kal, eperben 87% -kal csökkent.

A bab B6-vitamin tartalma 77%-kal, a banánban 95%-kal csökkent.

 t A növénytermesztés nagy üvegházakban folyik – mesterséges  
a légkör, a világítás; manapság már talajjal való érintkezés nélkül  
is termesztenek növényeket.

 t A gyümölcsöt éretlenül szedik le, és tároláskor mesterségesen leállítják 
az érlelésüket; pedig a gyümölcsökben a vitaminok a beérés előtti utolsó 
napokban képződnek – C-vitamin szinte nem található az így tárolt 
gyümölcsökben.

 t A természetes ciklus megszakítása a mezőgazdaságban – a tápanyagokat 
elhasználjuk a talajból, de nem tudnak visszaépülni. A talaj kimerült,  
az ásványi anyagok hiányoznak, és ezek nélkül egyetlen növény sem 
termel vitaminokat.

 t A szintetikus műtrágyák 70 évvel ezelőtti kifejlesztése (permetszerek, 
nitrátok, herbicidek, gombaölő szerek) következtében a gyümölcsök  
és zöldségek tápanyagtartalma kisebb lett, és a sok vegyszerhasználat 
miatt szinte mérgezővé válnak 

 t Az 1985 óta megkezdett tudományos tanulmányok megerősítik  
az ásványi anyagok és vitaminok folyamatos csökkenését  
a gyümölcsökben és zöldségekben:
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HU verze

anyagok és nyomelemek

Alap ásványi
alap ásványi anyagok (kalcium, magnézium, cink)  és nyomelemek ionizált mikrokolloid oldata; Az összetevők felszívódása = 96%.

…mindenki számára
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Mg
Magnesium

150 mg

24,312

Zn
Zinc
65,38

15 mg

Ca
Calcium

300 mg

40,08

MINERAL STAR

500 ml #1900

12 × 60 ml #1902
60 ml #1901

72 Ca Mg Zn

HU verze

 szükséges ásványi anyagok forrása

 gyermekek növekedése és fejlődése

 szoptató anyáknak

 daganatos betegeknek

MINERAL STAR összetevői: 

kalcium, magnézium, cink,  

72 ásványi anyag és nyomelem.

Egyéb összetevők: RO tisztított víz, xilitol, természetes aroma, kálium-szorbát, citromsav.

Ajánlás:

Salt Laketől (Utah, USA):

európium, antimón, itterbium, palládium, alumínium, terbium, gadolínium, szkandium, lutécium, rénium, ruténium, tantál, diszprózium, 
erbium, prazeodímium, szamárium, tallium, tórium, nitrogén, hidrogén, oxigén, ittrium, ródium, cirkonium, neodímium, bróm, fluor.

MULTI STAR  
az immunitáshoz  
és MINERAL STAR 

növekedéshez 
és fejlődéshez

GYEREKEK FELNŐTTEK MIKOR KELL ELŐNYBEN RÉSZESÍTENI A 
MINERAL STAR-t?

MULTI STAR  
mint energiaforrás 
és MINERAL STAR  

fizikai erőkifejtéskor  
(túrázás, tenisz, futás)

Daganatos betegség 
esetén csak  

a MINERAL STAR 
ajánlott.
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Ajánlott felváltva használni 2× MULTI STAR, 1× MINERAL STAR
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