
Dragi iubitori de viaţă sănătoasă permiteţi-ne, ca cu ajutorul acestei broşuri să vă prezentăm 
noutăţile toamnei 2015. Comercializarea produselor va fi anunţată pe pagina de web  

www.starlife.ro, secţiunea NOUTĂŢI; pe site veţi găsi întotdeauna o descriere detaliată  
a produselor. Avem încredere ca, toată lumea va primi cu încântare noutăţile, surprizele  

şi poate vă oferim şi inspiraţie...nu doar pentru Cadourile de Crăciun   
Vă dorim o toamnă plăcută – anotimpul cel mai colorat al anului.

 STARLIFE
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Aceste opt produse fac parte din noua familie de produse, o noutate de care suntem foarte 
încântaţi. Compoziţia lor nu este surprinzătoare acelora care sunt familiarizaţi cu produsele 
noastre, cu toate acestea marele avantaj este modalitatea de consum = sirop! Mai ales pentru 
consumatorii noştri cei mai mici, pentru copii – deşi, avem convingerea ca va găsi fani de ase-
menea şi în rândul adulţilor. Îndrăznim să afirmăm, că siropurile vă vor surprinde cu aromele 
lor variate şi excelente. Trebuie să le încercaţi.
Ambalaj: 120 ml
Doza recomandată: Zilnic 2× 5 ml.

ANTI-SWELL STAR
Supliment alimentar – ajută funcţionarea normală a aparatului digestiv, 
căilor respiratorii, activitatea fizică şi intelectuală, imunitatea.

Componenţi:
Anason – stimulează activitatea stomacului şi a intestinelor, a glandelor care par-
ticipă la digestie, ajută la regenerarea mucoasei aparatului digestiv, are efect an-
tiinflamator. Este benefic asupra cavităţii bucale şi faringiene, are efect plăcut şi 
calmează esofagul şi corzile vocale. 
Coriandru – antioxidant, creşte pofta de mâncare, digestia,  reglementează pro-
ducţia de gaze intestinale. Participă la funcţionarea adecvată a sistemului nervos.
Muşeţel – are efect benefic asupra aparatului gastro-intestinal, promovează 
bunăstarea generală.

#6617 – 120/18/448/67/16/4960

SIROPURI

ANTI-VOMIT STAR
Supliment alimentar – reduce greaţa, oboseala şi epuizarea, face 
călătoria mai confortabilă.

Componenţi:
Ghimbir – ajută la funcţionarea normală a aparatului circulator şi la menţinerea 
nivelului optim al glicemiei în sânge. Ajută digestia şi funcţionarea normală a apa-
ratului digestiv chiar şi în primele etape a gravidităţii. Reduce greaţa şi este între-
buinţat, pentru combaterea răului de maşină-, de avion- şi de mare, eliberează căile 
respiratorii şi sprijină rezistenţa organismul cu efectul sau antioxidant.
Talpa gâştei – ajuta la funcţionarea adecvată a sistemului cardiovascular, respira-
tor şi nervos, contribuie la ameliorarea simptomelor premenstruale.
Zmeura – sprijină digestia, ajută la eliminarea apei din organism, ameliorează 
simptomele menstruaţiei şi a menopauzei.
Vitamina B6 – ajută la menţinerea funcţiei cerebrale sănătoase, creşte rezistenţa şi 
combate tulburările nervoase. Contribuie la reducerea oboselii şi epuizării şi regle-
mentează sistemul hormonal.
Magneziu – contribuie la: reducerea oboselii, metabolismul energetic normal, 
funcţionarea sistemului nervos, funcţia musculară, sinteza proteinelor, activitatea 
intelectuală şi susţine echilibrul electrolitic.

#6633 – 120/16/420/63/15/4650
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ARTICHOKE STAR
Supliment alimentar – componenta principală este anghinarea – 
pentru o digestie corespunzătoare şi protecţia ficatului.

Compoziţia:
Anghinarea – antioxidant, întăreşte rezistenţa organismului, ajută digestia, 
contribuie la menţinerea funcţionării intestinelor, la digestie, la senzaţia de 
confort intestinal, împiedică balonarea şi senzaţia de plin, are efect pozitiv asupra 
ficatului şi are un rol important în detoxifierea organismului. Are efect benefic 
asupra tractului urinar şi în menţinerea sănătăţii rinichilor.

#6627 – 120/19/476/71/17/5270

3

ECHINACEA STAR
Supliment alimentar - imunitate - vitalitate

Componenţi:
Echinaceea – întăreşte rezistenţa organismului, imunitatea, funcţionarea 
adecvată a căilor respiratorii, ajută la sănătatea tractului urinar.
Vitamina C – susţine sistemul imunitar şi întăreşte rezistenţa organismului, 
reduce simptomele de oboseala şi extenuare, ajută la funcţionarea adecvată  
a sistemului nervos şi la activitatea intelectuală.
Vitamina B1 – ajută funcţionarea adecvată a sistemului nervos, a activităţii 
intelectuale şi  funcţionarea sănătoasă a sistemului cardiovascular. 
Vitamina B6 – ajută funcţionarea sistemului nervos, activitatea intelectuală, 
formarea globulelor roşii şi întărirea imunităţii.
Vitamina B12 – ajută metabolismul energetic, sistemul nervos şi funcţiile 
intelectuale, formarea globulelor roşii şi întărirea imunităţii, reduce oboseala şi 
extenuarea.

#6618 – 120/19/476/71/17/5270

FREEWAY STAR
Componentele reglementează funcţionarea adecvată a aparatului 
digestiv, ajută digestia, funcţiile intestinale, scaunul regulat.

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

MULTIVITAMIN STAR
Supliment alimentar – un produs excelent cu vitamine şi substanţe 
minerale ce susţine imunitatea, vitalitatea şi viaţa sănătoasă.

Componenţi:
Vitamina B1 – participă la păstrarea funcţiilor psihice normale, activităţii 
intelectuale, ajută la funcţionarea normală a inimii şi contribuie la metabolismul 
organismului.
Vitamina B2 – contribuie la metabolismul energetic şi funcţiei sistemului nervos, 
ajută mucoasa, starea pielii şi vederea, contribuie la menţinerea globulelor roşii, 
protejează celule împotriva radicalilor liberi, reduce oboseala şi extenuarea.
Vitamina B3 – are rol important în funcţionarea normală a aparatului digestiv, 
a sistemului nervos, activităţii intelectuale, în menţinerea mucoasei şi a pielii, 

reduce oboseala şi simptomele extenuării.
Vitamina B6 – contribuie la metabolismul energetic şi funcţiei sistemului nervos, activităţii 
intelectuale, formarea globulelor roşii şi întărirea imunităţii, reduce oboseala şi simptomele 
extenuării, contribuie la reglementarea activităţii hormonale.
Folaţi – participă la sinteza aminoacizilor, hematopoiezei, diviziunii celulare, sprijină sistemul 
imunitar şi activitatea intelectuală.
Vitamina B12 – ajută metabolismul energetic, sistemul nervos şi imunitatea. 
Vitamina B5 – susţine metabolismul energetic adecvat, sinteza şi metabolismul de hormoni steroizi 
şi a vitaminei D, ajută activitatea intelectuală, reduce oboseala şi simptomele extenuării.
Calciu – este un regulator important al coagulării sângelui, susţine metabolismul energetic, 
ajută menţinerea funcţionării normale a muşchilor şi a transmisiilor nervilor, asigură funcţionarea 
normală a enzimelor digestive, sănătatea sistemului osos şi a dinţilor. 
Fier – contribuie la funcţionarea adecvată a  metabolismul energetic, are un rol important în formarea 
corespunzătoare a globulelor roşii şi a hemoglobinei cât şi transportul normal al oxigenului în corp, 
susţine imunitatea. 
Cupru – ajută menţinerea ţesutului conjunctiv şi a metabolismului energetic, susţine funcţionarea 
adecvată a sistemului nervos, pigmentaţia pielii şi a părului, aprovizionarea organismului cu fier şi 
imunitatea. Ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ. 
Mangan – ajută menţinerea ţesutului conjunctiv, oaselor şi ajută la starea adecvată a metabolismului 
energetic.
Zinc – sprijină metabolismul normal al acizilor şi bazelor, metabolismul carbohidraţilor, sinteza 
ADN-ului, fertilitatea şi reproducerea, sinteza proteinelor, contribuie la menţinerea sănătăţii 
oaselor, părului, unghiilor, pielii, a ochilor şi susţine sistemul imunitar, menţine nivelul adecvat de 
testosteron în sânge. Contribuie la procesul de diviziune celulară şi protejează celulele de stresul 
oxidativ.
Lizina – aminoacid esenţial, este esenţial sintezei proteinelor. Indispensabil copiilor în creştere, 
a ţesuturilor, în special a oaselor, muşchilor şi dinţilor,  contribuie la formarea colagenului. La 
adulţi contribuie la încorporarea şi păstrarea de calciu în oase, muşchi şi dinţi. Are rol important 
în apărarea organismului, ajută la menţinerea sănătăţii inimii şi a venelor, susţine funcţionarea 
adecvată a ficatului.
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NEMATODLE STAR
Supliment alimentar – susţine buna funcţionare a tractului digestiv, 
sănătatea tractului urinar şi  rezistenţa organismului.

Componenţi:
Anason – stimulează activitatea stomacului şi a intestinelor, a glandelor care 
participă la digestie, ajută la regenerarea mucoasei aparatului digestiv, are efect 
antiinflamator. Este benefic asupra cavităţii bucale şi faringiene, are efect plăcut 
şi calmează esofagul şi corzile vocale. 
Coriandru – antioxidant, creşte pofta de mâncare, digestia,  reglementează 
producţia de gaze intestinale. Participă la funcţionarea adecvată a sistemului 
nervos.
Muşeţel – are efect benefic asupra aparatului gastro-intestinal, promovează 
bunăstarea generală.
Dovleac – ajută menţinerea sănătăţii prostatei, are efect benefic asupra organului 
în sine şi a mecanismelor care ajută funcţionarea lui.
Nuc cenuşiu – antiinflamator şi antifungic

#6611 – 120/18/392/59/14/4340

5

RELEASE STAR
Supliment alimentar – bunăstare, relaxare şi somn (digestie 
corespunzătoare).

Componenţi:
Valeriană – contribuie la un somn liniştit, relaxant, participă la menţinerea 
stării sufleteşti normale, la echilibrul sufletesc, contribuie la reducerea stresului, 
sprijină funcţionarea adecvată a sistemului cardiovascular şi ajută la menţinerea 
tensiunii normale. 
Mentă – ajută la digestie. 
Lămâiţa – antioxidant natural, contribuie la relaxarea optimă, conferă o bună 
dispoziţie, ajută echilibrul sufletesc, ajută la somn liniştit.

#6614 – 120/14/336/50/12/3720
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În sfârşit au sosit!
V-am adus acel produs pe care l-aţi solicitat şi l-aţi aşteptat de mulţi ani la rând = 
comprimatele efervescente solubile în apă! Nu ne-am putut decide între arome şi componente 
astfel am hotărât să avem trei tipuri de comprimate. Avem încredere că v-am adus bucurie cu 
acestă noutate, şi pentru unii dintre Dumneavoastră vom putea îmbunătăţi consumul regulat 
de apă potabilă (împreună cu filtrul de apă WATER FILTER STARLIFE, pentru un efect maxim).
Ambalaj: 10 bucăţi de comprimate efervescente, 21 g.
Doza recomandată: 1 comprimat zilnic. În ce cantitate de apă? Acest lucru depinde de persoana  
respectivă, unii îl consumă cu 1,5 litri de apă, în timp ce alţii preferă ca aroma să fie mai 
concentrată astfel îl consumă dizolvat într-un pahar de apă.

C 2000 STAR 
Supliment alimentar cu Vitamina C. 

Vitamina C – fortifică sistemul imunitar, creşte rezistenţa organismului în 
special în cazul răcelii, activează numeroase enzime care au rol important în 
respiraţia celulară. Ajută regenerarea ţesutului conjunctiv, participă la formarea 
de colagen, sprijină funcţionarea sistemului osos. Protejează celulele de stresul 
oxidativ, stimulează absorbţia fierului şi a globulelor roşii. Cu efect antioxidant, 
protejează organismul de efectele dăunătoare a radicalilor liberi şi sprijină în mod 
semnificativ sistemul imunitar. Ajută funcţionarea adecvată a sistemului nervos, 
ajută la menţinerea sănătăţii venelor. Sprijină metabolismul energetic, adică 
transformarea alimentelor în energie.

CalMag C STAR 
Supliment alimentar cu Calciu, Magneziu şi Vitamina C.  

Calciu – este un regulator important al coagulării sângelui, susţine metabolismul 
energetic, ajută menţinerea funcţionării normale a muşchilor şi a transmisiilor 
nervilor, asigură funcţionarea normală a enzimelor digestive, sănătatea sistemului 
osos şi a dinţilor. 
Magneziu – contribuie la reducerea oboselii, susţine echilibrul electrolitic 
şi metabolismul energetic normal, funcţionarea sistemului nervos, funcţia 
musculară, sinteza proteinelor, activitatea intelectuală, sănătatea sistemului osos 
şi a dinţilor. 
Vitamina C – fortifică sistemul imunitar, creşte rezistenţa organismului,  ajută 
regenerarea ţesutului conjunctiv, participă la formarea de colagen, sprijină 
funcţionarea sistemului osos. Ajută funcţionarea adecvată a sistemului nervos, 
activitatea intelectuală, ajută la menţinerea sănătăţii venelor. 

COMPRIMATE EFERVESCENTE

#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
Supliment alimentar cu Magneziu şi Vitamina C.

Vitamina C – fortifică sistemul imunitar, creşte rezistenţa organismului, ajută 
regenerarea ţesutului conjunctiv, participă la formarea de colagen, sprijină 
funcţionarea sistemului osos.Ajută funcţionarea adecvată a sistemului nervos, 
activitatea intelectuală, ajută la menţinerea sănătăţii venelor. 
Magneziu – contribuie la reducerea oboselii, susţine echilibrul electrolitic 
şi metabolismul energetic normal, funcţionarea sistemului nervos, funcţia 
musculară, sinteza proteinelor, activitatea intelectuală, sănătatea sistemului osos 
şi a dinţilor. Contribuie la procesul de diviziune celulară.
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Surpriză!
Ce poate fi mai bucurător atunci când copilul Dumneavoastră cere vitaminele? Jeleurile 
gumate GUMMY STAR în formă de pisoi, vor fi pe placul lor şi va trebui să le ţineţi ascuns 
 Într-adevăr sunt excelente – şi adulţii dependenţi de Haribo vor trebui să se abţine de la 
consumarea excesivă a lor. Cu toate acestea, ele nu sunt ursuleţi gumate ci pisici – pisicuţe 
pline cu vitamine.
Ambalaj: 60 bucăţi de jeleuri gumate, 68 g.
Doza recomandată: 1 jeleu gumat 2× pe zi.

VITAMIN C GUMMY STAR 
Regele vitaminelor, supliment alimentar cu conţinut de Vitamina C.

Vitamina C – fortifică sistemul imunitar, creşte rezistenţa organismului în 
special în cazul răcelii, activează numeroase enzime care au rol important în 
respiraţia celulară. Ajută regenerarea ţesutului conjunctiv, participă la formarea 
de colagen, sprijină funcţionarea sistemului osos. Protejează celulele de stresul 
oxidativ, stimulează absorbţia fierului şi a globulelor roşii. Cu efect antioxidant, 
protejează organismul de efectele dăunătoare a radicalilor liberi şi sprijină în mod 
semnificativ sistemul imunitar. Ajută funcţionarea adecvată a sistemului nervos. 

JELEURI GUMATE

IMMUNE GUMMY STAR
Supliment alimentar – imunitate, vitalitate

Componenţi:
Echinacea – stimulează sistemul imunitar, funcţionarea adecvată a căilor 
respiratorii, creşte rezistenţa organismului, ajută organismul în recuperarea după  
boală.
Vitamina C – antioxidant puternic, ce ajută organismul mai ales în cazul răcelilor, 
fortifică sistemul imunitar. 
Zinc – antioxidant, are efect benefic în funcţionarea adecvată a sistemului imunitar. 
Vitamina D3 – contribuie la funcţionarea adecvată a muşchilor şi a sistemului 
imunitar.

#6881 – 60/24/616/92/22/6820

#6833 – 60/23/588/88/21/6510
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MULTIVITAMIN GUMMY STAR 
Supliment alimentar – creşterea rezistenţei organismului.

Componenţi:
Vitamina C – antioxidant puternic, ce ajută organismul mai ales în cazul răcelilor, 
fortifică sistemul imunitar. 
Vitamina E – antioxidant important, ce protejează ţesuturile, celulele, membranele 
celulare şi lipidele împotriva daunelor oxidative cauzate de radicalii liberi. Susţine 
funcţionarea adecvată a sistemului imunitar, a sănătăţii mentale şi memoriei, 
este esenţială în menţinerea sănătăţii vederii, oaselor şi dinţilor, creşte calitatea 
părului, pielii, sistemului cardiovascular.
Vitamina B6 – contribuie la funcţionarea adecvată a funcţiei sistemului nervos, 
activităţii intelectuale, formarea globulelor roşii şi întărirea imunităţii.
Betacaroten – protejează organismul de radicalii liberi, fortifică sistemul imunitar. 
Vitamina A – contribuie la menţinerea stării adecvate a mucoasei, pielii, ochilor 
şi a sistemului imunitar. 
Vitamina D3 – ajută la menţinerea nivelului optim de calciu în sânge, contribuie la 
sănătatea oaselor  şi dinţilor dar şi la funcţionarea adecvată a sistemului imunitar.
Vitamina B12 – ajută metabolismul energetic, sistemul nervos şi funcţiile 
intelectuale, formarea globulelor roşii şi întărirea imunităţii, reduce oboseala şi 
extenuarea. ajută metabolismul energetic, sistemul nervos şi imunitatea.

PARFUM

#6840 – 60/24/616/92/22/6820

#2266 #2288
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OSTEOPOROZA

Nedetectabil – fără durere – criminal silenţios

Osteoporoza, este o boală periculoasă, cu o evoluţie înşelătoare, silenţioasă fără simptome timp 
îndelungat.

Ce este Osteoporoza? 
· Boala cea mai răspândită cu înaintarea în vârstă
· Îmbolnăvirea metabolică osoasă cu următoarele caracteristici:
 - subţierea sistemului osos
 - deteriorarea structurii osoase
 - fragilitatea oaselor
 - creşterea riscului de fracturi osoase, mai ales 
  fracturi de col femural, antebraţ şi vertebrale

Fracturi de şold:
4 – 11 % au decedat în urma tratamentelor în spital
20 % au decedat în decurs de un an după eveniment
67 % după un an au devenit invalizi permanent

Fractură de antebraţ: 
- fractură comună
- în general fără consecinţe permanente

Fracturi vertebrale:
- osteoporoza duce la pierderea înălţimii corpului, produce dureri severe de spate şi la deformarea 
coloanei vertebrale, scăderea înălţimii (chiar şi 20 cm), deformarea soatelui (cifoză, spatele „rotund”  
sau „cocoaşă”)

- aceste fracturi sunt foarte dureroase, duc la deteriorarea mobilităţii, imposibilitatea de a face faţă 
sarcinilor de zi cu zi, ne face dependenţi de pat pentru o perioadă mai lungă şi de a depinde de alţii 
pentru a ne deplasa

STATISTICILE DIN LUMEA ÎNTREAGĂ NE ARATĂ, CĂ FIECARE A  TREIA FEMEIE ŞI FIECARE AL 
CINCILEA BĂRBAT A SUFERIT O FRACTURĂ DE OS DIN CAUZA OSTEOPOROZEI

20. ani = masa osoasă maximă

20-30 ani începe remodelarea – în oase se dezvoltă simultan două procedee: una de reînnoire  
a oaselor şi alta de descompunerea lor. 

Pentru restul vieţii absorbţia ţesutului osos depăşeşte treptat formarea ţesutului osos, astfel devin 
mai fragili şi vulnerabili. 
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OSTEO STAR
Supliment alimentar pentru prevenţia osteoporozei.

Componenţi principali: calciu, magneziu, Vitamina C şi Vitamina D.
La ce ajută vitamina C şi vitamina D?
· creşterea osoasă
· compunerea osoasă
· vindecarea rănilor
· funcţionarea adecvată a sistemului nervos şi a muşchilor

Unicitatea OSTEO STAR
· nivel mare de absorbţie prin fluxul sanguin
· „utilizarea” crescută în creşterea osoasă
· pătrunde uşor în interiorul celulelor muşchilor şi celulelor nervoase
· este recomandat pentru destinderea muşchilor şi dizolvarea spasmelor este 
indispensabil funcţionării nervilor şi muşchilor
 

Vitamin K2 STAR
Supliment alimentar cu conţinut de Vitamina K2- şi Vitamina D3.

Vitamina K2 susţine:
· menţinerea structurii normale a osaturii
· coagularea normală a sângelui

Vitamina D3 susţine:
· nivelul optim de calciu în sânge
· menţinerea structurii normale a osaturii
· funcţionarea adecvată a sistemului imunitar

#1850 – 1000/54/1512/227/54/16740

#1855 – 60//0/0/0/0
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