
Kedves egészséges életmód hívők, engedjék meg, hogy ennek a kis brosúrának a segítségével 
megismertessük Önöket a 2015-ös év őszi újdonságaival. Forgalomba hozataluk a www.starlife.
hu oldalon az ÚJDONSÁGOK szekcióban lesz kihirdetve; a honlapon mindig lesz egy részletesebb 

leírás is a termékekhez. Reméljük, hogy újdonságainkkal mindenkinek örömet, meglepetést és 
talán inspirációt is adunk… nem csak a karácsonyi ajándékozáshoz 

Legyen kellemes ősze – az év legszínesebb évszaka.

 STARLIFE
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Ez a nyolc termékből álló termékcsalád olyan újdonság, amelynek nagyon örülünk. Összetételük  
azok számára, akik termékeinket jól ismerik nem meglepő, azonban nagy előnyük a fogyasztásuk 
formája = szirup! Főleg legkisebb ügyfeleinknek, a gyermekeknek - bár úgy gondoljuk, hogy a 
felnőttek körében is rajongókra talál. Merjük állítani, hogy a szirupok különböző, mindenkit 
meglepő ízekkel rendelkeznek. Biztosan próbálja ki.
Csomagolás: 120 ml
Javasolt adagolás: 2× 5 ml naponta.

ANTI-SWELL STAR
Étrend-kiegészítő – támogatja az emésztést, a légutakat, a szellemi és 
fizikai  frissességet és az immunitást.

Összetevői:
Az ánizs – támogatja az emésztést, hozzájárul a bélrendszer megfelelő 
működéséhez, jótékonyan hat a szájüregre és a torokra, nyugtató és kellemes 
hatással van a nyelőcsőre és a hangszálakra. 
A koriander – antioxidáns, segíti az étvágyat, az emésztést, szabályozza a bélgáz 
termelést. Részt vesz az idegrendszer megfelelő működésében.
A kamilla – jótékony hatással van a gyomorrendszer működésére, elősegíti a jó 
közérzet kialakulását.

#6617 – 120/18/448/67/16/4960

SZIRUPOK

ANTI-VOMIT STAR
Étrend-kiegészítő – csökkenti az émelygést, a fáradtságot és a 
kimerültséget, kényelmessé teszi az utazást.

Összetevői:
A gyömbér – segít fenntartani a keringési rendszer normál működését és 
a megfelelő vércukorszintet. Könnyíti az emésztést és a gyomor működést 
a terhesség korai szakaszában is. Csökkenti a hányingert az autó-, repülő- és 
hajóutazásnál, felszabadítja a légutakat, valamint antioxidánsként támogatja a 
szervezet ellenálló képességét.
A szúrós gyöngyajak – elősegíti a szív-érrendszer, a légúti-rendszer és az 
idegrendszer megfelelő működését, hozzájárul a menstruáció előtt jelentkező 
tünetek enyhítéséhez.
A málna – támogatja az emésztést, a vízkiválasztást a szervezetből, enyhíti a 
menstruáció és a menopauza tüneteit.
A B6-vitamin – támogatja az idegrendszer működését, az ellenálló képességet és 
a szellemi tevékenységet, hozzájárul a fáradtság és kimerültség csökkentéséhez, 
szabályozza a hormonrendszer működését.
A magnézium – részt vesz a fáradtság és kimerültség csökkentésében, támogatja 
az energia-anyagcsere, az idegrendszer és az izmok megfelelő működését, a 
fehérje szintézist és a szellemi tevékenységet.

#6633 – 120/16/420/63/15/4650

2
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ARTICHOKE STAR
Étrend-kiegészítő – fő összetevője az articsóka – a jó emésztésért és 
a máj védelmére.

Összetevői:
Az articsóka – antioxidáns, erősíti a szervezet ellenálló képességét, segíti az 
emésztést, a bélrendszer megfelelő működését és az intesztinális jó közérzetet, 
elnyomja a teltségérzetet és a puffadást, pozitívan befolyásolja a máj működését 
és részt vesz a szervezet méregtelenítésében. Jótékony hatással van a húgyutak 
és a vesék működésére.

#6627 – 120/19/476/71/17/5270

3

ECHINACEA STAR
Étrend-kiegészítő – immunitás – vitalitás

Összetevői:
Bíbor kasvirág – támogatja a szervezet ellenálló képességét, az immunrendszert 
és a légutak megfelelő működését, segíti az alsó húgyutak egészségét.
C-vitamin – támogatja az immunrendszert és a szervezet ellenálló képességét, 
csökkenti a fáradtság és a kimerültség tüneteit, támogatja  az idegrendszer 
megfelelő működését és a szellemi tevékenységet.
B1-vitamin – Segíti  az idegrendszer megfelelő működését, így a szellemi 
tevékenységet is, hozzájárul a normális szívműködéshez. 
B6-vitamin – támogatja az idegrendszer megfelelő működését, a szellemi 
tevékenységet, a vörös vérsejtképződést és az immunrendszer működését.
B12-vitamin – támogatja a megfelelő energia-anyagcsere működést, az 
idegrendszer működését, szellemi tevékenységet, a vörös vérsejtképződést és az 
immunrendszert, csökkenti a fáradtság és a kimerültség tüneteit.

#6618 – 120/19/476/71/17/5270

FREEWAY STAR
Összetevői szabályozzák a megfelelő bélműködést, emésztést és 
segítik a rendszeres székelést.

#6644 – 120/22/560/84/20/6200
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#6619 – 120/14/364/55/13/4030

MULTIVITAMIN STAR
Étrend-kiegészítő – vitaminokból és ásványi anyagokból készített 
kiváló keverék, amely támogatja az immunitást, vitalitást és az 
egészséges életet.

Összetevői:
B1-vitamin – segíti  az idegrendszer megfelelő működését, egyben a szellemi 
tevékenységet is, hozzájárul a normális szívműködéshez és részt vesz az energia-
anyagcserében.
B2-vitamin – segíti a megfelelő energia-anyagcsere és idegrendszer működést, 
támogatja a nyálkahártya, bőr és a látás állapotát, segíti a vörös vérsejtek 
fenntartását, a vas felszívódását, védi a sejteket a szabadgyökök okozta káros 
hatások ellen, csökkenti a fáradtság és a kimerültség tüneteit.

B3-vitamin – fontos szerepe van a megfelelő energia-anyagcsere és idegrendszer működésben, a 
szellemi tevékenységben, a nyálkahártya és bőr megfelelő állapotának fenntartásában, csökkenti a 
fáradtság és a kimerültség tüneteit.
B6-vitamin – támogatja a megfelelő energia-anyagcsere működést, az idegrendszer működését, 
szellemi tevékenységet, a vörös vérsejtképződést és az immunrendszert,  csökkenti a fáradtság és 
a kimerültség tüneteit, hozzájárul a hormonaktivitás szabályozásához.
Folátok – részt vesznek a megfelelő aminosav szintézisben, vérképzésben, a sejtosztódás 
folyamatában, támogatják az immunrendszert és a szellemi tevékenységet.
B12-vitamin – támogatja a megfelelő energia metabolizmust, az idegrendszer és az immunrendszer 
működését. 
B5-vitamin – támogatja a megfelelő energia metabolizmust, a szteroid hormonok és a D-vitamin 
szintézisét és anyagcseréjét, segíti a szellemi tevékenységet, csökkenti a fáradtság és a kimerültség 
tüneteit.
Kalcium – segít a normál véralvadásban, támogatja az energia metabolizmust, az egészséges 
izomműködést és idegátvitel megőrzését, az emésztő enzimek megfelelő működését, a csontok és 
a fogak állapotát. 
Vas – hozzájárul az energia-anyagcsere megfelelő működéséhez, részt vesz a megfelelő vörös 
vérsejtek és a hemoglobin képződésben, az oxigénszállításban, támogatja az immunrendszert. 
Réz – segít megőrizni a kötőszövetek és az energia-anyagcsere megfelelő állapotát, támogatja 
az idegrendszer működését, a haj és a bőr pigmentációját, a szervezet vas ellátását és az 
immunrendszert. Védi a sejteket az oxidatív stressz ellen. 
Mangán – segít megőrizni a kötőszövetek, a csontok és az energia-anyagcsere megfelelő állapotát.
Cink – támogatja a savak és bázisok megfelelő anyagcseréjét, a szénhidrát-anyagcserét, a DNS 
szintézist, a termékenységet és a szaporodást, a fehérjeszintézist, a csontok, a haj, a körmök, a 
bőr, a látás és az immunrendszer megfelelő állapotát, biztosítja a megfelelő tesztoszteron szintet a 
vérben, részt vesz a sejtosztódási folyamatokban és védi a sejteket az oxidatív stressz ellen.
Lizin – esszenciális aminosav, amely néhány létfontosságú fehérje szintéziséhez szükséges. 
Elengedhetetlen a gyermekek növekedésénél a szövetek, különösen a csontok, izmok és a fogak 
fejlődésében, hozzájárul a kollagén képződéshez. Felnőtteknél részt vesz a kalcium beépítésében 
és hatékonyságának megőrzésében az izmokban, csontokban és a fogakban. Fontos szerepet tölt 
be a szervezet védekezőképességében, segít megőrizni a szív és a vénák egészségét, támogatja a 
májműködést.
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NEMATODLE STAR
Étrend-kiegészítő – támogatja az emésztőrendszert, a húgyutak 
egészségét és a szervezet ellenálló képességét.

Összetevői:
Ánizs – támogatja az emésztést, hozzájárul a bélrendszer megfelelő működéséhez, 
jótékonyan hat a szájüregre és a torokra, nyugtató és kellemes hatással van a 
nyelőcsőre és a hangszálakra. 
Koriander – antioxidáns, segíti az étvágyat, az emésztést, a normál a bélgáz 
termelést. Segít az idegrendszer normál működésében.
Kamilla – jótékony hatással van a gyomorrendszer működésére, elősegíti a jó 
közérzet kialakulását.
Tök – támogatja az alsó húgyutak egészségét és segít fenntartani a prosztata 
megfelelő működését.
Szürke dió – gyulladás gátló és gombaölő

#6611 – 120/18/392/59/14/4340

5

RELEASE STAR
Étrend-kiegészítő - a kellemes közérzetért, relaxációért és alvásért (és 
a megfelelő emésztésért).

Összetevői:
Orvosi macskagyökér – elősegíti a könnyed elalvást, a  természetes minőségi 
alvást, és az optimális szellemi kikapcsolódást, segít kezelni a stresszt, szellemi 
és fizikai frissességet biztosít, támogatja a kardiovaszkuláris rendszer megfelelő 
működését és a normális vérnyomás fenntartását. 
Menta – mentol tartalmával segíti a normál emésztést. 
Citromfű – természetes antioxidáns, hozzájárul az optimális szellemi 
kikapcsolódáshoz,  segíti a pozitív életszemléletet, könnyíti az elalvást.

#6614 – 120/14/336/50/12/3720
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És itt van végre!
Meghoztuk a terméket, melyet kértek és melyre már mindenki jó néhány éve várt = a vízben 
oldódó pezsgőtablettát! Nem tudtunk választani a kínálatban lévő összetevők és ízek között, 
ezért mindjárt három fajta mellett döntöttünk. Bízunk benne, hogy ezzel nem csak örömet 
okozunk Önöknek, de néhányuknál javítjuk a rendszeres ivóvíz fogyasztását is (a WATER 
FILTER STARLIFE vízszűrővel együtt ennek érdekében maximálisan mindent meg is tehetnek).
Csomagolás: 10 darab pezsgőtabletta, 21 g.
Ajánlott adagolás: 1 tabletta naponta. Hogy milyen mennyiségű vízben? Ez egyéntől függ, valaki 
1,5 liter vízzel fogyasztja, mások inkább koncentráltabb ízét kedvelik egy pohár vízben oldva.

C 2000 STAR 
C-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő. 

C-vitamin – erősíti az immunrendszert, fokozza a szervezet ellenálló képességét 
különösen a megfázás ellen, számos olyan enzimet aktivál, amely fontos szerepet 
játszik a sejtlégzésében. Segít a kötőszövetek regenerálódásában, részt vesz 
a csont-, porc- és kollagén képződésben. Véd a stressz káros hatásai ellen, 
elősegíti a vas felszívódását és serkenti a vörösvérsejtek képződését. Mint 
antioxidáns, védi a szervezetet a szabadgyökök ellen és jelentősen támogatja 
az immunrendszert. Fontos az idegrendszer megfelelő működéséhez, a szellemi 
tevékenységhez, segít fenntartani az erek egészségét. Fontos szerepe van az 
energia-anyagcserében, azaz a táplálék energiává való átalakulásában.

CalMag C STAR 
Kalcium, magnézium és C-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő.  

Kalcium – segít a normál véralvadásban, támogatja az energia-anyagcserét, 
az egészséges izomműködést és idegátvitel megőrzését, az emésztő enzimek 
megfelelő működését, a csontok és a fogak állapotát. 
Magnézium – részt vesz a fáradtság és a kimerültség csökkentésében, támogatja 
az elektrolit egyensúlyt, az energia-anyagcsere, az idegrendszer és az izmok 
megfelelő működését, a fehérje szintézist és a szellemi tevékenységet, a csontok 
és a fogak állapotát. 
C-vitamin – erősíti az immunrendszert, fokozza a szervezet ellenálló képességét, 
segít a kötőszövetek regenerálódásában, részt vesz a csont-, porc- és kollagén 
képződésben. Fontos az idegrendszer megfelelő működéséhez, a szellemi 
tevékenységhez, segít fenntartani az erek egészségét. 

PEZSGŐTABLETTÁK

#6750 – 10/2/112/17/4/1240

#6733 – 10/2/112/17/4/1240
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#6755 – 10/2/112/17/4/1240

C+Mg STAR
Magnézium és C-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő.

C-vitamin – erősíti az immunrendszert, fokozza a szervezetet ellenálló képességét, 
segít a kötőszövetek regenerálódásában, részt vesz a csont-, porc- és kollagén 
képződésben. Fontos az idegrendszer megfelelő működéséhez, a szellemi 
tevékenységhez, segít fenntartani az erek egészségét. 
Magnézium – részt vesz a fáradtság és a kimerültség csökkentésében, támogatja 
az elektrolit-egyensúlyt, a normál energia-anyagcserét, az idegrendszer és az 
izmok megfelelő működését, a fehérjeszintézist és a szellemi tevékenységet, a 
csontok és a fogak állapotát. Részt a vesz a sejtosztódás folyamatában.
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Meglepetés!
Lehet annál jobb, mint amikor a gyerek maga kéri a vitaminokat? Higgyék el, hogy a GUMMY 
STAR gumicicákat el fog kelleni dugni előlük.  Valóban kiválóak – és a Haribo gumimaci 
függő felnőtteknek is vissza kell fogni magukat. Azonban ezek nem gumimacik, hanem cicák – 
vitaminokkal teli kandúrok.
Csomagolás: 60 darab zselatin tabletta, 68 g.
Ajánlott adagolás: 1 zselatin tabletta 2× naponta

VITAMIN C GUMMY STAR 
A vitaminok királyát, C-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő.

A C-vitamin – erősíti az immunrendszert, fokozza a szervezet ellenálló képességét 
különösen a megfázások időszakában, számos olyan enzimet aktivál, amely 
fontos szerepet játszik a sejtlégzésben. Segít a kötőszövetek regenerálódásában, 
részt vesz a csont-, porc- és kollagén képződésben. Véd a stressz káros hatásai 
ellen, elősegíti a vas felszívódását és serkenti a vörösvérsejtek képződését. Mint 
antioxidáns, védi a szervezetet a szabadgyökök ellen és jelentősen támogatja az 
immunrendszert. Fontos az idegrendszer megfelelő működéséhez. 

GUMI CUKORKÁK

IMMUNE GUMMY STAR
Étrend-kiegészítő – immunitás, vitalitás

Összetétele:
Bíbor kasvirág – támogatja a szervezet ellenálló képességét, az immunrendszer 
és a légutak megfelelő működését, lábadozásnál hozzájárul a testi erőnlét 
visszaszerzéséhez.
C-vitamin – antioxidánsként segíti az immunrendszert, főként megfázáskor 
erősíti a szervezet ellenálló képességét, jelentősen támogatja az immunrendszert. 
Cink – antioxidáns, jótékony hatással van az immunrendszer normál működésére. 
D3-vitamin – hozzájárul az immunrendszer és az izmok megfelelő működéséhez.

#6881 – 60/24/616/92/22/6820

#6833 – 60/23/588/88/21/6510
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MULTIVITAMIN GUMMY STAR 
Étrend-kiegészítő – a szervezet ellenálló képességéért.

Összetétele:
C-vitamin – mint antioxidáns segíti az immunrendszert, főként megfázás esetén 
erősíti a szervezet ellenálló képességét, jelentősen támogatja az immunrendszert. 
E-vitamin – fontos antioxidáns, amely védi a szöveteket, sejteket, 
sejtmembránokat és a lipideket a szabadgyökök által okozott oxidatív károsodás 
ellen. Támogatja az immunrendszer megfelelő működését, a mentális egészség 
és a memória fenntartását, elengedhetetlen a jó látás, az egészséges fogak és 
csontok megőrzésében, növeli a haj, a bőr és a körmök minőségét, támogatja 
a kardiovaszkuláris rendszer megfelelő működését, erősíti és élénkíti az egész 
szervezetet.
B6-vitamin – támogatja az idegrendszer megfelelő működését, a szellemi 
tevékenységet, a vörös vérsejtképződést és az immunrendszer működését.
Beta-karotin – védi a szervezetet a szabadgyökök ellen, erősíti az immunrendszert. 
A-vitamin – támogatja a nyálkahártya, a bőr, a szem és az immunrendszer 
megfelelő állapotát. 
D3- vitamin – segít fenntartani a megfelelő kalciumszintet a vérben, hozzájárul 
a csontok, és a fogak égészségéhez az izmok és az immunrendszer megfelelő 
működéséhez.
B12-vitamin – támogatja a megfelelő energia metabolizmust, az idegrendszer 
működését, a szellemi tevékenységet, a vörösvérsejt képződést és az 
immunrendszert,  csökkenti a fáradtság és kimerültség tüneteit.

PARFÜM

#6840 – 60/24/616/92/22/6820

#2266 #2288
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OSZTEOPORÓZIS

Nem látható – nem fáj – néma gyilkos

Az oszteoporózis, vagyis csontritkulás egy hosszú éveken, sőt évtizedeken át lappangó, tünetmentes 
betegség.

Mi a csontritkulás? 
· Idősebb korban a leggyakrabban elterjedt csontbetegség
· A csontrendszer metabolikus megbetegedése melynek jellemzői
 - a csontszövet ritkulása
 - a csontszövet szerkezetének károsodása
 - a csontok törékenysége
 - gyakori csonttörés rizikójának növekedése, főleg: 
  combnyak-, alkar- és csigolya

Combnyaktörések
4 – 11 % a kórházi kezelés alatt meghal
20 % a törés után egy éven belül hal meg
67 % 1 év után tartósan fogyatékossá válik

Alkartörés 
- a törések gyakori típusa
- általában nincsenek maradandó következményei

Csigolyatörések
- a csontritkulás hatására a csigolyatestek magassága csökken, ami hátfájáshoz vezet, egy vagy 
több csigolya elváltozásánál gerincferdülés, púposság alakul ki, a mellkas jelentősen meghajlik 
(deformálódik), csökken a test magassága (akár 20 cm)

- ezek a törések nagyon fájdalmasak, a mobilitás romlásához vezetnek, képtelenné teszik a mindennapi 
teendőket, esetleg huzamosabb időre ágyhoz kötnek, másoktól téve függővé a mindennapi életet

A STATISZTIKÁK VILÁGSZERTE AZT MUTATJÁK, HOGY MINDEN HARMADIK NŐ ÉS MINDEN 
ÖTÖDIK FÉRFI SZENVEDETT CSONTRITKULÁS OKOZTA CSONTTÖRÉST

20. életév = maximális a csonttömeg

20-30 év között elkezdődik az úgynevezett remodelláció – a csontokban egy időben zajlik két 
párhuzamos folyamat: a csontok megújulása és a meglévő csontanyag lebontása

Az élet hátralevő részében a csontszövet felszívódása fokozatosan felülmúlja a csontszövet 
képződését, így azok sérülékenyebbekké, törékenyebbekké válnak. 
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OSTEO STAR
Étrend-kiegészítő a csontritkulás megelőzésére.

Fő összetevői: a kalcium, magnézium, C-vitamin és D-vitamin
Mire szolgál a kalcium a D- és C-vitamin?
· a csontok növekedésére
· a csontok felépítésére
· a sebek gyógyulására
· a megfelelő ideg- és izomműködésre

Az OSTEO STAR egyedisége
· magas felszívódási képesség a véráramban
· magas „felhasználhatóság” a csontok építésében
· könnyen behatol az izom-és az idegsejtek belsejébe
· javítja az ideg–izom ingerület átvitelt 

Vitamin K2 STAR
K2- és D3-vitamin tartalmú étrend kiegészítő.

A K2-vitamin támogatja:
· a csontok megfelelő állapotát
· a normális véralvadást

A D3-vitamin támogatja:
· a megfelelő kalcium szintet a vérben
· a csontok megfelelő állapotának fenntartását
· az immunrendszer megfelelő működését
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