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suplement mikrosubstancji  

odżywczych

Kompleksowy

MULTI STAR to zjonizowany, mikrokoloidalny roztwór 

podstawowych minerałów, mikroelementów, witamin, 

enzymów oraz aminokwasów z dodatkiem ekstraktów 

ziołowych i koncentratów owocowych.  WCHŁANIALNOŚĆ 96%

…dla każdego
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MULTI STAR

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

4 38 872 1223

PL verze

 kompleksowy skład

 całościowa witalizacja ciała

 znacząca oszczędność energii

 wzmocnienie odporności

MULTI STAR zawiera: 72 minerały i mikroelementy, 23 aminokwasy, 12 witamin,  
8 ekstraktów roślinnych, 8 innych substancji czynnych,  

4 koncentraty owocowe, 3 główne grupy enzymów.

Pozostałe składniki w MULTI STAR (30 ml): 
Składnik roślinny (ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej – Urtica dioica, korzeń Ashwagandhy – Withania somnifera, Saw Palmetto – Serenoa repens) 600 mg, koncen-
trat soku z borówek 570 mg, magnez (glukonian magnezu) 540 mg tj. 144 % RWS*, wapń (mleczan wapnia) 510 mg tj. 63,8 % RWS*, witamina C (kwas askorbinowy) 240 
mg tj. 300 % RWS*, potas (glukonian potasu) 180 mg tj. 9 % RHP*, witamina E (octan DL-alfa-tokoferolu) 90 mg tj. 750 % RWS*, bioflawonoidy cytrusowe 60 mg, inozytol 
45 mg, mieszanina aminokwasów (izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, walina, histydyna, arginina, kwas aspartamowy, seryna, kwas glutaminowy, prolina, glicyna, 
alanina, tyrozyna, cystyna, cytrulina, cysteina, glutamina, ornityna, tauryna, fenyloalanina, treonina, tryptofan) 42 mg, niacyna – witamina B3 (kwas nikotynowy) 21 mg 
tj. 131,3 % RWS*, kwas pantotenowy – witamina B5 (pantotenian wapnia) 21 mg tj. 350 % RWS*, dwuwinian choliny 21 mg, ekstrakt z liści zielonej herbaty 21 mg, cynk 
(glukonian cynku) 15 mg tj. 150 % RWS*, koncentrat soku z maqui (Aristotelia chilensis) 12 mg, żelazo (diglycynian żelaza) 12 mg tj. 85,7 % RWS*, witamina B6 (chloro-
wodorek pirydoksyny) 12 mg tj. 857,1 % RWS*, PABA 12 mg, koncentrat soku z jabłka granatu 9 mg, żeńszeń prawdziwy – wszechlek – Panax ginseng 9 mg, liście Damiany 
– Turnera diffusa 9 mg, ekstrakt z owoców czarnej jagody 9 mg, witamina B2 (ryboflawina) 6 mg tj. 428,6 % RWS*, ekstrakt z nasion winorośli 6 mg, witamina B1 (chloro-
wodorek tiaminy) 6 mg tj. 545,5 % RWS*, koenzym Q10 6 mg, kwercetyna (bioflawonoid cytrysowy) 6 mg, mangan (glukonian manganu) 4,5 mg tj. 225 % RWS*, miedź 
(glukonian miedzi) 3 mg tj. 300 % RWS*, amylaza 3 mg, lipaza 3 mg, proteaza 3 mg, witamina A (palmitynian retinylu) 1500 µg tj. 187,5 % RWS*, luteina 1,5 mg, likopen 
(z pomidorów) 1,5 mg, proszek z moringi – afrykańskie drzewo życia (Moringa) 1,2 mg, ekstrakt 200: 1 Aloe vera żel 1,2 mg, foliany (kwas foliowy) 420 µg tj. 210 % RWS*, 
biotyna 300 µg tj. 600 % RWS*, molibden (molibdenian sodu) 300 µg tj. 600 % RWS*, selen (L-seleno-metionina) 180 µg tj. 327,3 % RWS*, chrom (chlorek chromu) 120 
µg tj. 300 % RWS*, jod (jodek potasu) 120 µg tj. 80 % RWS*, witamina B12 (cyjanokobalamina) 90 µg tj. 3. 600 % RWS*, witamina D3 (cholekalcyferol) 9 µg tj. 180 % RWS.
*RHP (RWS) – referencyjna wartość spożycia

Pozostałe składniki: 
Woda oczyszczona, ksylitol, kwas cytrynowy, aromat naturalny: maliny, sorbinian potasu.
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MULTI STAR i MINERAL STAR to zjonizowany, mikrokoloidalny roztwór 72 minerałów  

Wapń, żelazo, cynk, jod, fosfor, magnez, potas, selen, miedź, mangan, srebro, chrom, cyna, molibden, promet, nikiel, krzem, bor, lit, wanad, kobalt, sód, niob, 
bar, beryl, siarka, bizmut, węgiel, cer, chlor, platyna, cez, rubid, tellur, hafn, złoto, tytan, german, holm, gal, tul, lantan, iryd, wolfram, europ, antymon, itreb, 
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 ` MULTI STAR to zjonizowany mikrokoloidalny roztwór podstawowych minerałów, 
mikroelementów, witamin, enzymów, aminokwasów; wszystkie składniki są  
w zrównoważonych proporcjach, zapewniających optymalne funkcjonowanie organizmu.

 ` MULTI STAR jest wzbogacony o ekstrakty roślinne, koncentraty owocowe i inne substancje 
do wsparcia organizmu; ta znakomita mieszanina wspomaga witalność, dostarcza energii, 
poprawia wytrzymałość, koncentrację, wspomaga odporność organizmu i przyczynia się  
do poprawy ogólnego zdrowia psychicznego, w tym relaksu i snu.

 ` MULTI STAR ma niewiarygodną wchłanialność 96% 
poszczególnych składników przez organizm (tzw. dostępność 
biologiczna). Tę wchłanialność zapewnia specjalna 
technologia = każdy minerał jest zamknięty w otoczce 
lipidowej razem z optymalnym nośnikiem, który 
zapewnia jego wysoką wchłanialność biologiczną  
w organizmie.

Great Salt Lake, Utah, USA
źródło minerałów i mikroelementów zawartych 

w MULTI STAR i MINERAL STAR 

W każdej sekundzie w ciele człowieka przebiega 100 bilionów reakcji biochemicznych. Zużycie energii w komórkach jest zatem 
niezwykle duże. Przy zrównoważonej ilości witamin, minerałów, mikroelementów, enzymów i aminokwasów w organizmie do tych 
reakcji biochemicznych wystarczy tylko 50% energii. Substancje składowe produktu MULTI STAR oszczędzają energię naszego ciała. 
Z MULTI STAR będziemy mieć więcej energii, bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek produktu dostarczającego energię, 
będziemy się cieszyć mocnym zdrowiem i witalnością.

Dlaczego minerały, mikroelementy, witaminy, enzymy i aminokwasy? 
 b Minerały i mikroelementy uczestniczą w tworzeniu płynów fizjologicznych, budowie kości, przesyłaniu impulsów 
układu nerwowego i w regulacji napięcia mięśniowego.

 b Witaminy pomagają w zachowaniu zdrowia, regulują metabolizm i umożliwiają procesy biomechaniczne w ciele.
 b Enzymy słusznie są nazywane „iskrami życia”, ponieważ odgrywają niebagatelną rolę we wszystkich procesach 
biochemicznych przebiegających w organizmie; przyspieszają i ułatwiają tryliony reakcji biochemicznych  
w organizmie.

 b Aminokwasy tworzą strukturę białek (każdy żywy organizm składa się z białek); wspierają także funkcję witamin  
i minerałów oraz odgrywają główną rolę w kodzie genetycznym.

Najlepiej sprzedający się produkt!

Schemat 
przebiegu reakcji 
w organizmie
i zużywanej  
przy tym energii
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Minerały, mikroelementy, witaminy, enzymy i aminokwasy. 
Dlaczego warto się nimi zajmować, skoro ich ilość potrzebną do funkcjonowania 
organizmu wyraża się w mikrogramach i miligramach?

Czy naprawdę te substancje są tak potrzebne?
TAK! Mają żywotne znaczenie!
Każda żywa komórka na tej planecie zależy od ich dostarczenia. Gdy nasze 
ciało wyobrazimy sobie jako fabrykę chemiczną z 10 miliardami komórek,  
to wspomniane wyżej substancje stanowią podstawowy materiał produkcyjny.  
Jeśli czegoś brakuje lub ilość jakiejś substancji jest niedostateczna, pojawia się problem 
i chorujemy. Gdybyśmy byli całkowicie pozbawieni tych substancji, organizm  
nie mógłby funkcjonować i po prostu odmówiłby posłuszeństwa.

Nie wolno nigdy zapominać, że ta nasza fabryka chemiczna 
pracuje 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, 

365 dni w roku, a najlepiej przez 90 lat 
I tylko my możemy o nią zadbać. Tylko my.

Pilnując tego, jak żyjemy, jak się odżywiamy, co dostarczamy do ciała.

Czy naprawdę nie wystarczy jeść warzyw i owoców?
Przed 100 – 200 laty tak, ale teraz nie. Niestety nie pomoże nawet prawidłowy skład posiłków - do pewnego 
stopnia pomoże wprawdzie zwiększyć zawartość wspomnianych substancji, ale z pewnością nie zapewni 
osiągnięcia ich optymalnego poziomu. Naprawdę bardzo ważne jest stosowanie regularnie i przez całe życie 
dobrej jakości suplementów diety. TAK, można powiedzieć, że stosowanie suplementów diety nie jest 
naturalne, ale my przecież nie żyjemy zgodnie z naturą.

Zawartość wapnia w brokułach obniżyła się o 73%, w ziemniakach o 78%.
Zawartość witaminy C w jabłkach obniżyła się o 60%, w szpinaku o 65%, w truskawkach o 87%.

Zawartość witaminy B6 w fasoli obniżyła się o 77%, w bananach o 95%.

 t Uprawa w wielkich szklarniach – sztuczna atmosfera, oświetlenie; 
zaczyna się już nawet uprawiać rośliny bez kontaktu z glebą.

 t Owoce zbiera się niedojrzałe, a podczas przechowywania ich 
dojrzewanie jest sztucznie zahamowywane; jednocześnie trzeba 
pamiętać, że witaminy wytwarzają się w owocach w ostatnich 
dniach dojrzewania – witaminy C w tak przechowywanych owocach 
prawie w ogóle nie ma.

 t Przerwanie naturalnego obiegu w rolnictwie – wydobywamy z gleby 
substancje odżywcze, ale z powrotem już tam nie trafiają. Gleba 
jest wyjałowiona, brakuje w niej substancji mineralnych, a bez nich 
żadne rośliny nie wytworzą witamin.

 t A z powodu rozwoju nawozów syntetycznych 70 lat temu 
(pestycydy, herbicydy, fungicydy) owoce i warzywa, wręcz 
przeciwnie, zmieniają się w ubogą i niemal toksyczną żywność 

 t Badania naukowe, prowadzone od 1985 roku, potwierdzają stały 
spadek zawartości minerałów i witamin w pożywieniu, w owocach  
i warzywach. Na przykład:
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minerały i mikroelementy 

Podstawowe
Zjonizowany, mikrokoloidalny roztwór podstawowych 
minerałów (wapń, magnez, cynk) i mikroelementów.
Wchłanialność poszczególnych składników = 96%

…dla każdego
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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

PL verze

 źródło niezbędnych minerałów 

 wzrost i rozwój dzieci 

 kobiety w okresie karmienia piersią 

 pacjenci onkologiczni

MINERAL STAR zawiera: 

wapń, magnez, cynk 

oraz 72 minerały i mikroelementy.

Pozostałe składniki: Woda oczyszczona (odwrócona osmoza), ksylitol, aromat naturalny, sorbinian potasu, kwas cytrynowy.

Zalecenia:

oraz mikroelementów z Great Salt Lake w Utah, USA:

pallad, glin, treb, gadolin, skand, ren, lutet, dysproz, ruten, tantal, erb, prazeodym, tal, samar, azot, tor, wodór, 
itr, tlen, rod, ind, cyrkon, neodym, brom, fluor.

MULTI STAR  
jest potrzebny  

dla odporności,  
a MINERAL STAR 

dla wzrostu i rozwoju

DZIECI DOROŚLI KIEDY DAĆ PIERWSZEŃSTWO 
MINERAL STAR?

MULTI STAR  
jako źródło energii, 
a MINERAL STAR  

przy wysiłku fizycznym 
(wędrówka, tenis, bieg)

Z pewnością w przypadku 
pacjentów onkologicznych 

zalecamy tylko  
MINERAL STAR.
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Najlepiej stosować na zmianę 2× MULTI STAR, 1× MINERAL STAR
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