
Nabídka
produktů

CZ | 2021 www.starlife.eu

produkty



2 www.starlife.eu

BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

BRAIN STAR
CARNOSINE STAR
B-COMPLEX STAR
FOLIC ACID STAR

Mozek

WATER PILL STAR
CHITOSAN STAR 
CRANBERRY STAR
CORDYCEPS STAR

Ledviny

BOLESTIVOST
GLUCOSAMINE STAR 
/ANATOMAX STAR
JOINT MOBILITY STAR 
REGEMAX STAR

REGENERACE
CARTILAGE STAR
REGEMAX STAR
JOINT MOBILITY STAR

Klouby

EYE STAR 
BETA CAROTENE STAR
VITAMIN E STAR

Zrak

MINERAL STAR
CORAL CALCIUM STAR
L-LYSINE STAR
WILD YAM STAR

Kosti

RESPIRAL STAR
PERILLYL STAR

Dýchací cesty
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BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

MIGRELIFE STAR
TREND RELAX STAR
RELAX STAR

Bolest hlavy

CARNOSINE STAR
COENZYSTAR Q10  
/ COENZYSTAR Q10 EXTRA
CARSICO STAR
OMEGA-3 STAR  
/ OMEGA EXTRA STAR
POTASSIUM STAR

Srdce

PROTECT STAR
SILYMARIN STAR
CORDYCEPS STAR
INULIN STAR

Játra

TĚŽKÝ ŽALUDEK
ALOE VERA GEL STAR 
/ ALOE VERA  
+ CHLOROPHYLL STAR
ENZYME STAR
PROTECT STAR

PŘEJEZENÍ
SPIRULINE 500 STAR
PAPAYA PLUS STAR

PÁLENÍ ŽÁHY
ALOE VERA GEL STAR 
PROTECT STAR
ARTICHOKE STAR

NADÝMÁNÍ – PLYNATOST
ANTI-PARASITE STAR
CURCUMA LONGA STAR
GINGER STAR
INULIN STAR
NEMATODLE STAR

Trávicí systém

OBJEM
HMB STAR
GLUTAMINE STAR
L-ARGININE STAR
CLA 1000 STAR

KŘEČE
ANATOMAX STAR
ARTHRIMAX STAR
CMF 20 STAR
POTASSIUM STAR
MAGNESIUM + B6 STAR

REGENERACE
BCAA STAR
REGEMAX STAR
L-ARGININE STAR

SÍLA
BCAA STAR
CREATINE STAR
GOLD STAR
HMB STAR
INOSINE STAR
TAURINE 600 STAR

VÝKON
GOLD STAR
GLUTAMINE STAR
L-ARGININE STAR
TAURINE 600 STAR

Sport

EMPEROR STAR
SILICA STAR
BETA CAROTENE STAR
COCONUT OIL STAR
GLUCOSAMINE STAR

Kůže

GINKGO STAR
CHLOROPHYLL STAR
CELL GUARD STAR  
/ RESVERATROL STAR
CARNOSINE STAR

Oběhový systém

BIOTIN STAR
SILICA STAR
GLUCOSAMINE STAR
EMPEROR STAR

Nehty, vlasy

SAW PALMETTO STAR  
/ TRAMOSTIC STAR
WATER PILL STAR
SELENIUM STAR

Prostata
NONI GOLD STAR
TREND RELAX STAR
RELAX STAR

Nervová soustava
 strana 30

Hubnutí

 strana 31

Imunita

produkty

Vysvětlení symbolů v této brožuře naleznete na straně 28.
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BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

ACAI COMPLEX STAR
Acai - povzbuzení a očista organismu

Obsažené látky napomáhají:
 V podporovat energetický metabolismus
 V zlepšovat obranyschopnost organismu
 V tělesné pohodě a povzbuzení organismu 60

#1195

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

ACAI EXTRA STAR
Acai – fyzická a psychická aktivita

Obsažené látky napomáhají:
 V správnému trávení
 V podporovat střevní funkce
 V zvyšovat obranyschopnost organismu 60

#1199

Dávkování: 1 tobolka 2× denně.

ACAI LONGEVITY STAR
Acai - energie na rozdávání

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat optimální zdravotní stav
 V podporovat metabolismus
 V zpomalovat procesy biologického stárnutí
 V podporovat detoxikaci
 V posilovat odolnost organismu

500 ml

#1192

Dávkování: 30 ml denně.

ACIDOPHILUS STAR
Směs - střevní mikroflóra

Obsažené látky napomáhají:
 V správnému trávení
 V posilovat imunitní systém
 V eliminovat růst škodlivých bakterií
 V optimalizovat složení střevní mikroflóry
 V při průjmech

60

#7100

Dávkování: 2 kapsle 2× denně.

ACEROLA PLUS STAR
ACEROLA STAR
Vitamin C - imunita

Obsažené látky napomáhají:
 V zvyšovat obranyschopnost organismu
 V udržovat zdravý stav dásní
 V při růstu a regeneraci tkání
 V snižovat pocit únavy
 V svými antioxidačními účinky

60

#1002     

Dávkování: ACEROLA PLUS STAR (1–3 tablety 
denně), ACEROLA STAR (1–5 tablet denně).

60

#1000     

ACIDOBIFIDUS JUICE STAR
Směs – trávení

Obsažené látky napomáhají:
 V zvyšovat odolnost organismu
 V proti únavě
 V správnému trávení
 V eliminovat růst škodlivých bakterií 475  ml

#7111
Dávkování: 30 ml ráno.

ALFALFA STAR
Směs – ženy v menopauze

Obsažené látky napomáhají:
 V zvyšovat fyzickou sílu
 V posilovat imunitní systém
 V udržovat správné trávení a optimalizovat 
vstřebávání živin

 V odstraňovat nechutenství a nadýmání

60

#2701

Dávkování: 2 tablety 2× denně s jídlem, děti od tří let  
1 tableta denně. Účinky nastupují pozvolna, ale jsou velmi 
intenzivní. Po 2–3 měsících nepřetržitého podávání  
se doporučuje jednoměsíční přestávka.

kapsletableta tobolka
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BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

ALOE VERA GEL STAR
Aloe – detoxikace a regenerace

Obsažená látka napomáhá:
 V udržovat zdravou střevní mikroflóru
 V proti poruchám látkové výměny  
a poruchám metabolismu tuků

 V při detoxikaci organismu
60

#1124

Dávkování: 1 tobolka 2× denně.

ALOE VERA
+ CHLOROPHYLL STAR
Směs - krása skrz na skrz

Obsažené látky napomáhají:
 V regulovat činnost střev a trávicího ústrojí
 V zlepšovat trávení a podporovat vylučování
 V při detoxikaci organismu
 V zvyšovat obranyschopnost organismu
 V zlepšovat stav a vzhled kůže

500 ml

#1123

Dávkování: 15 ml ráno.

AMINO 1000 STAR
Hydrolyzovaný kolagen  
s vitaminem C

Obsažené látky napomáhají:
 V podporovat chrupavky, vaziva a šlachy
 V při regeneraci svalů
 V zpomalovat stárnutí pleti
 V udržovat pevnou pokožku
 V zlepšovat kvalitu vlasů a nehtů

60

#4525

Dávkování: 1 tableta 2× denně.

ANATOMAX STAR
MSM - pohybový aparát

Obsažené látky napomáhají:
 V tvorbě kolagenu a správnému utváření 
chrupavkové i kostní tkáně

 V zvyšovat přirozenou imunitu
 V syntetizovat kolagen
 V při regeneraci a výživě kloubů

60

#1001

Dávkování: 1 kapsle 3× denně před jídlem, děti od 3 let  
1 kapsle denně.

ANGELICA STAR
Směs – ženský organismus

Obsažené látky napomáhají:
 V regulovat pravidelné menstruační cykly
 V eliminovat potíže v období menopauzy
 V zmírňovat výkyvy nálad
 V zvyšovat koncentraci

60

#1133
Dávkování: 1–2 kapsle 2× denně.

ANIMAL STAR
Vitaminy, minerály  
a antioxidanty pro děti

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat přirozenou imunitu
 V regeneraci tělesných tkání
 V optimalizovat metabolické procesy
 V zdravému růstu a vývoji dětí

60

#6146

Dávkování: 1 tableta 2× denně.

ANTI-PARASITE STAR
17 přírodních látek

Obsažené látky napomáhají:
 V mikrobiální rovnováze tělesných  
orgánů a tkání

 V udržet zdravou funkci trávicího systému
 V normální činnosti střev a proti nadýmání
 V zvýšit antioxidační kapacitu organismu
 V podporovat zdraví dolních cest močových
 V udržovat zdravou funkci prostaty

60

#1100

Dávkování: 2 kapsle 2× denně po dobu 25 dnů, pak na 5 
dnů přerušit. Doporučujeme společně s FIBER STAR, #1400.

ANTI-SWELL STAR
Anýz, koriandr a heřmánek - trávení

Obsažené látky napomáhají:
 V dobrému trávení
 V duševní a fyzické pohodě
 V udržení imunity 120  ml

#6617
Dávkování: 5 ml 2× denně.

BEBESSTT
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BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

ANTI-VOMIT STAR
Směs – nevolnost

Obsažené látky napomáhají:
 V snižovat pocit nevolnosti 
 V udržovat pohodu při cestování

120  ml

#6633
Dávkování: 5 ml 2× denně.

ARTHRIMAX STAR
Směs - zdravé a pohyblivé klouby

Obsažené látky napomáhají:
 V zvyšovat pohyblivost kloubů
 V svými analgetickými,  
protibakteriálními, antioxidačními  
a neurotropními účinky

60

#1110
Dávkování: 1–2 kapsle 3× denně na lačný žaludek.

ARTICHOKE STAR
Artyčok - trávení a játra

Obsažená látka napomáhá:
 V dobrému trávení
 V normální funkci střevního traktu
 V podporovat správnou funkci jater 120  ml

#6627
Dávkování: 5 ml 2× denně.

BARLEY STAR
Ječmen - detoxikace

Obsažené látky napomáhají:
 V při detoxikaci organismu
 V upravovat pH vnitřního prostředí
 V podporovat střevní peristaltiku
 V snižovat tělesné pachy a osvěžovat dech
 V doplňovat organické železo do organismu

60

#7105

Dávkování: 1 tableta 2× denně.

BCAA STAR
Valin, leucin, isoleucin - svaly

Obsažené látky napomáhají:
 V urychlovat regeneraci svalů
 V při odbourávání tuků
 V při novotvorbě svalové tkáně
 V ochraňovat svaly před poškozením  
při fyzické zátěži

 V rychle a efektivně odbourávat  
kyselinu mléčnou

 V optimalizovat využití glykogenu jako  
zdroje energie

60

#4511

Dávkování: 4 kapsle denně, pro děti od 3 let 1 kapsle 
denně. Sportovci až 10 kapslí denně.

B-COMPLEX STAR
Směs vitaminů skupiny B

Obsažené látky napomáhají:
 V zvyšovat obranyschopnost organismu
 V zlepšovat paměť a koncentraci
 V eliminovat vývojové poruchy u plodu
 V udržovat zdravou pleť, nehty a vlasy
 V při redukčních dietách

60

#7330

Dávkování: 1 tableta denně.

BETA CAROTENE STAR
25.000 I.U. provitaminu A  
– zrak a pokožka

Obsažená látka napomáhá:
 V udržovat dobrý zrak
 V posilovat imunitní systém
 V zlepšovat funkci pokožky a chránit  
ji před ultrafialovým zářením

60

#7110

Dávkování: 1 tobolka denně s jídlem.
kapsletableta tobolka
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BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

BETA GLUCAN STAR
Beta glukany - imunita

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat vlastní imunitní systém
 V zvyšovat odolnost imunitního systému
 V urychlovat rekonvalescenci
 V svými antioxidačními účinky

60

#1222

Dávkování: 1–2 kapsle 2x denně.

BIOTIN STAR
Vitamin H - psychika, vlasy a pokožka

Obsažená látka napomáhá:
 V optimalizovat energetický metabolismus
 V zlepšovat stav vlasů a pokožky
 V harmonizovat nervovou a psychickou 
činnost

60

#7077

Dávkování: 1 tabletu 2× denně, děti od 3 do 12 let  
1 tabletu denně.

BOUNTY STAR
Směs - ženský hormonální systém

Obsažené látky napomáhají:
 V harmonizovat hormonální systém, 
zmírňovat klimakterické obtíže

 V zlepšovat a posilovat metabolismus
 V regulovat pravidelnost menstruace
 V odstraňovat v těle zadržovanou vodu
 V mírnit důsledky fyzického a psychického stresu

60

#2704

Dávkování: 1 kapsle denně s jídlem.

BRAIN STAR
Směs – mozkové buňky

Obsažené látky napomáhají:
 V zlepšovat prokrvení mozku
 V zvyšovat duševní kapacitu, bdělost a ostražitost
 V zlepšovat periferní krevní oběh
 V zlepšovat koncentraci, pozornost a paměť
 V zlepšovat intelektuální a poznávací funkce
 V zpomalovat stárnutí

60

#1950

Dávkování: 1 kapsle denně.

BREWERS YEAST STAR
Pivovarské kvasnice

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat si zdravé vlasy, pokožku a nehty
 V posilovat kardiovaskulární a imunitní systém
 V normální činnosti nervového systému
 V zlepšovat energetický metabolismus

60

#1620

Dávkování: 2 tablety 3× denně s jídlem.

C 1000+Zn STAR
Vitamin C a zinek – imunita

Obsažené látky napomáhají:
 V zvyšovat obranyschopnost organismu
 V snižovat únavu a vyčerpání
 V svými antioxidačnímu účinky
 V udržet správnou hladinu testosteronu

20

#6734

Dávkování: 1 tableta denně.

C 2000 STAR
Vitamin C - imunita

Obsažená látka napomáhá:
 V podporovat imunitní systém
 V svými antioxidačními účinky
 V obranyschopnosti organismu 15

#6733
Dávkování: 1 tableta denně.

C+Mg STAR
Vitamin C a hořčík – imunita a nervy

Obsažené látky napomáhají:
 V podporovat nervový a imunitní systém
 V obranyschopnosti těla
 V snižovat únavu a vyčerpání 10

#6755
Dávkování: 1 tableta denně.

BEBESSTT

BEBESSTT



8 www.starlife.eu

BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

CALCIUM STAR
Vápník - zdravé a kvalitní kosti

Obsažená látka napomáhá:
 V zdravému vývoji kostí a zubů
 V udržovat pH rovnováhu
 V zlepšovat svalovou strukturu
 V při špatném trávení

60

#6185

Dávkování: 1 – 2 tablety 2× denně.

CALMAG C STAR
Vitamin C, vápník, hořčík

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat imunitní systém
 V chránit před oxidačním stresem
 V činnosti nervové soustavy
 V snižovat únavu a vyčerpání

10

#6750

Dávkování: 1 tableta denně.

CARNOSINE STAR
Karnosin = látka dlouhověkosti 

Obsažené látky napomáhají:
 V při antioxidačních procesech
 V při regeneraci buněk a proti oxidaci DNA
 V zlepšovat spánek a sexuální aktivitu
 V maximalizovat kapacitu buněk pro dělení

60

#1777

Dávkování: 1 kapsle 2× denně s jídlem.

CARSICO STAR
Koenzym Q10, karnitin a vitamin E

Obsažené látky napomáhají:
 V podporovat správné srdeční funkce
 V dodávat energii pro buňky
 V svými antioxidačními účinky
 V snižovat únavu
 V posilovat funkce imunitního systému  
a vitalitu

60

#1120

Dávkování: 1 tobolka 2× denně.

CARTILAGE STAR
Směs - klouby

Obsažené látky napomáhají:
 V udržet zdravé klouby
 V účinně vyživovat strukturu  
vlasů a nehtů

 V při obnově a regeneraci kloubních tkání 500 ml

#2777
Dávkování: 15 ml 2× denně.

CAYENNE STAR
Paprika křovitá – přírodní spalovač

Obsažená látka napomáhá:
 V zvyšovat termogenezi  
a energetický výdej

 V zvyšovat ztrátu kalorií 60

#1105
Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

CELL GUARD STAR
7 antioxidantů - ochrana buněk

Obsažené látky napomáhají:
 V zlepšovat cirkulaci krve
 V posilovat imunitní systém
 V celkové vitalitě organismu
 V svými antioxidačními účinky

60

#1700

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

CINNAMON STAR
Skořice a chróm - redukce hmotnosti

Obsažené látky napomáhají:
 V stabilizaci hladiny glukózy a cholesterolu
 V regulaci tělesné hmotnosti
 V dobrému zažívání
 V podporovat imunitní systém
 V zvýšení energetického metabolismu v těle

60

#1660

Dávkování: 2 kapsle denně, nejlépe s jídlem.

BEBESSTT

BEBESSTT

kapsletableta tobolka

Anti-agi
ng
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BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

CLA 1000 STAR
Konjugovaná kyselina linolová  
– redukce hmotnosti

Obsažená látka napomáhá:
 V omezovat ukládání tuků
 V při spalování tuků
 V zlepšovat kondici a výkon
 V zpevňovat svalovou hmotu

60

#1422

Dávkování: 2 tobolky 2x denně.

CLEANSER STAR
Směs bylin - trávení a detoxikace

Obsažené látky napomáhají:
 V zdravému trávení
 V správné funkci střev
 V při detoxikaci organismu
 V zvyšovat imunitu - vitalitu
 V svou antioxidační kapacitou

60

#1482

Dávkování: 1 kapsle 2x denně.

CMF 20 STAR
Vápník, hořčík, železo a dalších 20 živin

Obsažené látky napomáhají:
 V snižovat pocit hladu
 V potlačovat chuť na sladké
 V stabilizovat buněčné membrány
 V odstraňovat celkovou únavu
 V odstraňovat nedostatek vitaminů  
a minerálů v běžné stravě

60

#1528

Dávkování: 1 tableta denně.

C-M-Z-3 STAR
Vápník, hořčík, zinek a vitamin D3

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat zdravé kosti, zuby a zrak
 V optimalizovat energetický metabolismus
 V posilovat metabolismus makroživin
 V správné činnosti nervové soustavy
 V svou antioxidační kapacitou

60

#1857

Dávkování: 1 tableta 2× denně.

COCONUT OIL STAR
Panenský kokosový olej  
– pokožka a redukce hmotnosti

Obsažené látky napomáhají:
 V svými pohotovými energetizujícími  
účinky bez kalorií

 V podporovat trávení dalších látek
 V při redukčních dietách
 V udržovat zdraví pokožky

60

#1425

Dávkování: 2 tobolky 2× denně.

COLOSTRUM STAR
Kolostrum - imunita

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat správnou funkci  
imunitního systému

 V regeneraci svalů a nervů  
po tělesném výkonu

 V neutralizovat nebezpečné mikroorganismy
 V svým obsahem protilátek IgG, IgA a IgM

60

#1720

Dávkování: 1–2 kapsle 2× denně.

COPPER STAR
Měď - antioxidant, nervový systém

Obsažená látka napomáhá:
 V normální funkci nervového systému
 V při pigmentaci pokožky a vlasů
 V jako významný antioxidant 60

#1670

Dávkování: 1 tableta 2x denně.

BEBESSTT



10 www.starlife.eu

BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

COENZYSTAR Q10
Koenzym Q10 a vitamin E  
- kardiovaskulární systém

Obsažené látky napomáhají:
 V chránit cévní systém
 V zpomalovat proces stárnutí
 V dodávat energii každé buňce
 V posilovat kardiovaskulární systém
 V regenerovat a vitalizovat organismus

30 mg CoQ10 + vitamin E

60

#1117

Dávkování: 1 tobolka 2× denně.

COENZYSTAR Q10 EXTRA
Koenzym Q10 a karnitin -  
kardiovaskulární systém

Obsažené látky napomáhají:
 V chránit cévní systém
 V zpomalovat proces stárnutí
 V dodávat energii každé buňce
 V posilovat kardiovaskulární systém
 V regenerovat a vitalizovat organismus

100 mg CoQ10 + 20 mg L-karnitinu 

60

#1119

Dávkování: 1 – 2 tobolky denně.

CORAL CALCIUM  
COMPLEX STAR
Vápník, hořčík, vitamin C, E, A, D  
- kosti a svaly

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat zdravé kosti a zuby
 V optimalizaci pH rovnováhy v těle
 V udržovat správnou hladinu  
krevního tlaku

 V podporovat energetický metabolismus
 V správné funkci svalů a činnosti srdce

500 ml

#1853

Dávkování: 30 ml denně.

CORAL CALCIUM STAR
Vápník, hořčík a vitamin C - kosti

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat vápník v těle
 V při stavbě kostí
 V podporovat srdeční funkce
 V zlepšovat svalovou strukturu
 V udržovat optimální úroveň pH

60

#1852

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

CORDYCEPS STAR
Směs - vitalita a imunita

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat imunitní systém
 V zkvalitňovat spánek a odstraňovat únavu
 V snižovat krevní tlak a hladinu cholesterolu
 V svými antioxidačními účinky
 V činnosti srdce a cévního systému

60

#1888  

Dávkování: 2 kapsle 2× denně.

Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Organismus si koenzym 
Q10 částečně sám vy-
tváří, ale jeho spotřeba 
je velmi vysoká. Pokud 
ho nemáme dosta-
tek, cítíme se unaveni, 
přetíženi a náš imu-
nitní systém nefunguje správně. S rostoucím věkem jeho  
produkce výrazně klesá, od 20. roku života začíná postupné 
snižování hladiny koenzymu Q10 o 40 – 70 %.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Hladina koenzymu Q10 podle věku v %

35 let 50 let 65 let 80 let20 let

CORDYCEPS STAR je originální produkt z císařské dynastie Ming, 
který obsahuje vysoce účinné extrakty léčivých hub a bylin.

CORDYCEPS STAR zlepšuje fyzickou vytrvalost, mentální energii a 
sexuální sílu. Zároveň uklidňuje a oživuje organismus za současného 
prodloužení života. Ideální i pro sportovce - zvyšuje výkon a dodává 
náboj a energii.

CO
RD

YC
EP

S 
ST

A
R

BEBESSTT

Během měsíce se můžete cítit o 40 % svěžejší

Síla číns
ké  

receptur
y starší 

 

než 1.50
0 let.
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CRANBERRY STAR
Brusinky, vitamin C a E - močové ústrojí

Obsažené látky napomáhají:
 V zdravé funkci močového ústrojí
 V správné funkci ledvin
 V posilovat kardiovaskulární systém
 V proti rozšiřování bakterií v ústní dutině
 V optimalizaci krevního tlaku

60

#1111    

Dávkování: 1 tobolka 2× denně před jídlem.  
Děti od 3 let 1 tobolka denně.

CREATINE CAPS STAR
Kreatin – fyzická výkonnost

Obsažená látka napomáhá:
 V zvýšení fyzické výkonnosti
 V pro silové a rychlostní sportování

60

#4530    
Dávkování: 3 kapsle před cvičením a 3 kapsle po cvičení.

CURCUMA LONGA STAR
Kurkuma – zažívání

Obsažená látka napomáhá:
 V činnosti jater a trávicímu systému
 V jako antioxidant
 V podporovat imunitu a vitalitu
 V správné činnosti kardiovaskulárního  
a nervového systému

60

#2606     

Dávkování: 1 kapsle 2x denně.

DEVIL STAR
Směs - ďábelsky dobrý sex

Obsažené látky napomáhají:
 V zkvalitnit erekci s rychlým  
nástupem účinku

 V dosáhnout rychlejší opakovanou erekci
 V prodloužení sexuálního prožitku

60

#1677     

Dávkování: 1 – 4 kapsle 1 až 2 hodiny před aktem.

DOLOMITE STAR
Vápník a hořčík - kosti, zuby a svaly

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat zdravé kosti a zuby
 V správné činnosti svalů
 V optimalizovat energetický metabolismus
 V správné činnosti trávicích enzymů,  
nervové soustavy a psychické činnosti

 V snížení únavy a vyčerpání

60

#1580     

Dávkování: 1 tableta 3× denně, doporučujeme  
po každém hlavním jídle.

ECHINACEA STAR
Echinacea - imunita a vitalita

Obsažené látky napomáhají:
 V obranyschopnosti organismu
 V podporovat imunitní systém
 V správné činnosti nervové soustavy
 V snížení míry únavy

120  ml

#6618

Dávkování: 5 ml 2× denně.

EMPEROR STAR
Směs – energie pro manažery

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat imunitní systém
 V zmírňovat celkovou slabost organismu
 V zvyšovat odolnost organismu vůči stresu
 V zlepšovat elastičnost a vzhled kůže,  
vlasů, řas a nehtů

 V dodávat pocit energie, síly, vytrvalosti  
a duševní pohody

60

#1240     

Dávkování: 2–3 tablety denně nalačno s 2–3 dl vody, 
večer nejpozději 3 hodiny před spánkem.

kapsletableta tobolka
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ENZYME STAR
Směs trávicích enzymů - trávení

Obsažené látky napomáhají:
 V při procesu trávení
 V normalizovat střevní peristaltiku
 V stimulovat produkci trávicích šťáv
 V štěpit bílkoviny, cukry a tuky

60

#1044     

Dávkování: 1–2 kapsle s jídlem.

EVENING PRIMROSE STAR
Pupalka dvouletá – hormonální systém

Obsažená látka napomáhá:
 V zmírňovat klimakterické obtíže
 V při menstruačních obtížích
 V optimalizovat činnost srdce a cév
 V normalizovat krevní tlak a hladinu 
cholesterolu

 V zdravému vzhledu pleti

60

#2755     

Dávkování: 1 tobolka 2× denně během nebo po jídle.

EYE STAR
Směs - zrak

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat ostrost zraku
 V zlepšovat periferní vidění
 V zlepšovat krevní zásobení všech tkání
 V chránit sítnici před poškozením světlem
 V zajišťovat nezbytné živiny pro ochranu  
a regeneraci oční sítnice

60

#1012     

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

FIBER STAR
Vláknina - střevní trakt

Obsažené látky napomáhají:
 V při procesu trávení
 V při regeneraci zažívacího systému
 V čistit střevní trakt a urychlovat peristaltiku
 V snižovat hladinu cukrů, lipoproteinů  
a cholesterolu v krvi

 V vytvářet podmínky pro zdravou mikroflóru  
v trávicím systému

60

#1400     

Dávkování: 2 tablety ráno a 4 tablety večer.  
Každou dávku nutno zapít alespoň půl litrem vody.

FLAX SEED STAR
Lněné semínko – střevní trakt

Obsažená látka napomáhá:
 V správnému fungování srdce a cév
 V posilovat imunitu
 V udržovat zdravou funkci střev
 V snižovat hladinu cholesterolu
 V při kožních potížích
 V zlepšovat kvalitu vlasů a nehtů

60

#1410     

Dávkování: 1 tobolka 2–3× denně s jídlem.

FOLIC ACID STAR
Kyselina listová a vitamin B9 – obnova  
a růst buněk

Obsažené látky napomáhají:
 V zajišťovat správný vývoj plodu
 V odbourávat škodlivý homocystein; 
optimalizovat přenos genetické  
informace v buňce

 V při tvorbě látek důležitých  
pro nervový systém

 V při všech růstových a vývojových  
procesech v těle

60

#7154    

Dávkování: 1 tableta denně, těhotné a kojící ženy obden.



13www.zdravi.online

BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

FREEWAY STAR
Směs – střevní trakt

Obsažené látky napomáhají:
 V normalizaci střevní činnosti
 V dobrému zažívání
 V pravidelné stolici 120  ml

#6644
Dávkování: 5 ml 2× denně.

GARCINIA STAR
Kyselina hydroxycitrónová (HCA)  
– redukce hmotnosti

Obsažené látky napomáhají:
 V stimulovat aktivitu enzymů
 V při redukci tělesné hmotnosti
 V zrychlovat látkovou přeměnu v organismu
 V udržovat optimální hladinu krevního  
tlaku a cukru

60

#1190    

Dávkování: 2–4 kapsle denně při dodržení pitného režimu 
– nejméně 3 litry tekutin denně.

GARLIC PARSLEY STAR
Česnek a petržel  
- kardiovaskulární systém

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat kardiovaskulární systém
 V posilovat imunitní systém
 V zmírňovat menstruační obtíže
 V svými antioxidačními vlastnostmi
 V při gastrointestinálních potížích

60

#7160    

Dávkování: 1 tobolka denně s jídlem.

GELATINE STAR
Želatina – klouby a chrupavky

Obsažená látka napomáhá:
 V zajistit přísun látek nezbytných  
pro správnou stavbu a funkci  
kloubní chrupavky

 V udržovat zdravé klouby
60

#4550    

Dávkování: 2 kapsle 2× denně.

GINGER STAR
Zázvor – trávicí ústrojí

Obsažená látka napomáhá:
 V při nevolnosti a proti zvracení
 V zlepšovat trávení
 V proti plynatosti a nadýmání 60

#7161    
Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

GINKGO STAR
Ginkgo biloba – krevní oběh

Obsažená látka napomáhá:
 V zajišťovat lepší prokrvení končetin
 V zlepšovat průběh aterosklerózy
 V odstraňovat závratě cévního původu
 V zvyšovat toleranci působení chladu  
na ruce a nohy

60

#7162    

Dávkování: 1 tableta denně s jídlem.

GLUCOSAMINE STAR
Glukosamin – pohybový aparát

Obsažené látky napomáhají:
 V regenerovat pojivové tkáně
 V posilovat imunitní a lymfatický systém
 V udržovat správné fungování  
pohybového aparátu

 V zlepšovat stav a regeneraci kůže,  
vlasů a nehtů

60

#2722    

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

kapsletableta tobolka
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GLUTAMINE STAR
Glutamin – svalové tkáně

Obsažená látka napomáhá:
 V zvyšovat svalový výkon
 V posilovat imunitní systém
 V zlepšovat mentální výkonnost
 V při celkové regeneraci tkání
 V podporovat proteosyntézu svalové hmoty

60

#4566    

Dávkování: Nesportující dospělá populace 1–2 tablety 
denně. U dospělých sportovců dle výkonnosti 5–10 tablet 
před i po tréninku.

GOJI JUICE STAR
Směs - povzbuzení organismu

Obsažené látky napomáhají:
 V svými antioxidačními účinky
 V posilovat imunitu a vitalitu
 V správnému trávení
 V udržovat zdravou cévní soustavu
 V metabolismu cukrů, lipidů a bílkovin

500 ml

#1830

Dávkování: 15 ml 2× denně.

GOLD STAR
Směs - síla, vytrvalost a vitalita

Obsažené látky napomáhají:
 V zkvalitňovat spánek a odstraňovat únavu
 V posilovat imunitní a oběhový systém
 V zvyšovat výkonnost, energii, sílu a vytrvalost
 V dosahovat vyšších sportovní výkonů

60

#1860    

Dávkování: 1–3 kapsle 2× denně. Při zvýšené zátěži a 
závodech až 4–6 kapslí 2–3× denně.

GOTU KOLA STAR
Gotu Kola – oběhový systém

Obsažená látka napomáhá:
 V zlepšovat paměť
 V zlepšit průběh kožních onemocnění
 V zmírňovat depresivní náladu
 V optimalizovat činnost mozku, srdce a jater

60

#2723    

Dávkování: 1–2 kapsle 2× denně s jídlem.

GRAPESEED STAR
Jadérka vinných hroznů – srdce a cévy

Obsažené látky napomáhají:
 V svými antioxidačními účinky
 V zlepšovat činnost srdce
 V udržovat zdravé cévy a správný  
krevní tlak

60

#1711     

Dávkování: 1 kapsle 2x denně.

GRAVIOLA STAR
Směs přírodních šťáv  
neskutečné chuti!

Obsažené látky napomáhají:
 V tvorbě enzymů v zažívacím traktu
 V hojení žaludeční střevní sliznice
 V normalizovat peristaltiku střev 500 ml

#1815
Dávkování: 15 ml 2× denně.

GREEN COFFEE STAR
Směs - psychická a fyzická aktivita

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat bdělost
 V zrychlovat metabolismus tuků
 V kontrolovat tělesnou hmotnost

500 ml

#1210
Dávkování: 15 ml 2× denně.

kapsletableta tobolka

elixír mlá
dí

Medaile 
ukryté 

 

v čínsk
ém zlatu, 

 

v cordy
cepsu!
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GREEN PUU STAR
Směs – trávicí ústrojí a detoxikace 
chlorofyl, spirulina, tolice vojtěška (Alfalfa),  
mladý ječmen, mladá pšenice

Obsažené látky napomáhají:
 V svými antioxidační účinky
 V podporovat imunitu
 V zvyšovat vitalitu a energii
 V očistě organismu a detoxikaci
 V správnému trávení a činnosti střev

500 ml

#1825

Dávkování: 15 ml 2× denně.

GREEN TEA STAR
Zelený čaj – duševní pohoda

Obsažená látka napomáhá:
 V při hubnutí jako spalovač tuků
 V zlepšovat tělesnou i duševní pohodu
 V udržovat zdravý imunitní systém 60

#1166     
Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

GREPO STAR
Směs – antimikrobiální účinky

Obsažené látky napomáhají:
 V svými antimikrobiálními účinky
 V celkovému posílení organismu
 V v boji proti mikroorganismům  
bez škodlivého vlivu na střevní mikroflóru

 V normální funkci nervového systému

60

#1644     

Dávkování: 1 tableta 2× denně.

GYMNEMA SYLVESTRE STAR
Gymnema – redukce hmotnosti

Obsažená látka napomáhá:
 V metabolismu glukózy a tělesných tuků
 V snížení chuti k jídlu
 V omezení chuti na sladké 60

#1689       
Dávkování: 1 tableta 2× denně.

HARD WOOD STAR
Směs - mužský organismus

Obsažené látky napomáhají:
 V správné činnosti kardiovaskulárního 
systému

 V tonizovat urogenitální systém
 V zlepšení libida
 V proti negativním stresovým faktorům
 V zvyšovat vstřebatelnost některých látek

60

#1666       

Dávkování: 1 – 3 kapsle denně mezi jídly.

HERBAL STAR
Směs – imunita a vitalita

Obsažené látky napomáhají:
 V posílit celkovou imunitu
 V stimulovat vznik protilátek
 V proti stárnutí buněk
 V posílit centrální nervový systém
 V u ženských hormonálních poruch

60

#1890       

Dávkování: 1 tableta 2× denně.

HMB STAR
Směs - svaly a síla

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat imunitní systém
 V urychlovat regeneraci organismu
 V posilovat činnost jater
 V regulovat hladinu cholesterolu
 V zmenšovat množství podkožního tuku
 V u sportovců zvyšovat svalovou sílu  
a podporovat nárůst svalové hmoty

60

#4568      

Dávkování: 1–3 kapsle denně. Při podávání vitaminu C  
se zvyšuje účinek přípravku.
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CHITOSAN 500 STAR
CHITOSAN STAR
Chitosan - redukce hmotnosti

Obsažená látka napomáhá:
 V snižovat pocit hladu
 V upravovat tělesnou hmotnost
 V snižovat hladinu cholesterolu
 V optimalizovat činnost tlustého střeva
 V zabraňovat vstřebávání tuků  
do krevního oběhu

60

#1026     

Dávkování:  
CHITOSAN 500 STAR (1–3 tablety 10 minut před jídlem).  
CHITOSAN STAR (2–4 kapsle 10 minut před jídlem).  
Při podávání vitaminu C se zvyšuje účinek přípravku.  
Děti od 3 let 1 kapsle denně.

60

#1025     

CHLAMYNYL STAR
Fytokomplex - očista organismu

Obsažené látky napomáhají:
 V antibakteriálně (chlamydie, salmonela, 
candida, streptokok, campylobacter)

 V antivirově
 V proti plísním a kvasinkám

60

#1102       

Dávkování: 2 kapsle 2× denně.

CHLORELLA STAR
Zelená řasa – detoxikace a trávení

Obsažená látka napomáhá:
 V při trávení
 V ochraňovat srdce a cévy
 V posilovat imunitu
 V regulovat hladinu cholesterolu a tlak krve

60

#2799       

Dávkování: 2–4 tablet 2× denně.

CHLOROPHYLL JUICE STAR
CHLOROPHYLL STAR
Chlorofyl – detoxikace a alkalizace

Obsažená látka napomáhá:
 V produkce hemoglobinu  
(důležitý pro svaly, nervy a srdce)

 V zlepšit transportní kapacitu  
krve pro kyslík

 V při tvorbě krevního barviva  
(hemoglobinu)

 V zlepšovat funkci cév a srdce
 V podporovat bezproblémové zažívání
 V svými detoxikačními  
a antioxidačními účinky

500 ml

#2710         

Dávkování:  
CHLOROPHYLL JUICE STAR (15 ml denně ráno),
CHLOROPHYLL STAR(1–2 tobolky denně s jídlem).

60

#2709         

CHOLESS STAR
Červená rýže – cholesterol 

Obsažená látka napomáhá:
 V zlepšit krevní cirkulaci
 V podporovat zdravou hladinu  
cholesterolu v krvi 60

#7222       

Dávkování: 1 kapsle denně.

CHROMIUM STAR
Chróm – krevní cukr

Obsažená látka napomáhá:
 V podporovat procesy výměny látek v těle
 V snižovat zvýšenou hladinu cholesterolu
 V mobilizovat tuky z podkožních zásob
 V udržovat optimální hladinu krevního cukru
 V zlepšovat využití glukózy v těle

60

#7177       

Dávkování: 1 tableta denně před jídlem.

zelené 
slunce

50
0 m

g
30
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g

magnet  
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IMMUNE GUMMY STAR
Směs – imunita a vitalita

Obsažené látky napomáhají:
 V obranyschopnosti organismu
 V posilovat imunitní systém
 V normálnímu stavu kostí a zubů
 V správné hladině vápníku v krvi

60

#6881       

Dávkování: 1 gummy tableta denně.

IMMUNITY STAR
Směs - imunita

Obsažené látky napomáhají:
 V mírnit alergické projevy
 V uvolňovat napětí organismu
 V normalizovat činnost vnitřních orgánů
 V posilovat činnost imunitního  
a lymfatického systému

60

#1180       

Dávkování: 1 kapsle 2x denně.

INOSINE STAR
Inosin – zdroj energie

Obsažená látka napomáhá:
 V jako zdroj ATP, okamžitý zdroj energie
 V normalizovat krevní oběh
 V zvyšovat a zefektivňovat svalovou činnost
 V při silových, rychlostních a vytrvalostních 
sportech

60

#4577     

Dávkování: 1–2 kapsle denně. Sportovci 1–3 kapsle  
30 min. před výkonem.

INOSITOL HEXA STAR
IP-6 - významný antioxidant

Obsažená látka napomáhá:
 V svým antioxidačním účinkem
 V správnému fungování nervové soustavy
 V duševní koncentraci a výkonnosti 60

#1822     
Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

INULIN STAR
Inulin - střevní trakt

Obsažená látka napomáhá:
 V zvyšovat vstřebávání vápníku
 V optimalizovat prostředí pro bakterie 
Lactobacillus a Bifidobacillus

 V snižovat hladinu cholesterolu, triglyceridů  
a cukru v krvi

 V při nepravidelné stolici a proti průjmovitým 
onemocněním

60

#4580     

Dávkování: 1 tobolka 2× denně.

IRON GT STAR
Železo – imunita, únava a vyčerpání

Obsažené látky napomáhají:
 V vitalitu, imunitu a energetický metabolismus
 V zdraví kostí, zubů a cév
 V nervový systém a psychologické funkce
 V zdravou pokožku a tvorbu kolagenu

60

#1577     

Dávkování: 1 kapsle denně, nejlépe se snídaní.

JOINT ACTIVITY STAR
Glukosamin, chondroitin, MSM  
a kolagen - klouby

Obsažené látky napomáhají:
 V pružnosti a pohyblivosti kloubů
 V udržovat zdravé kloubní chrupavky
 V při obnově a regeneraci kloubních tkání

60

#7187      

Dávkování: 1 tableta 3× denně s jídlem.

BEBESSTT

kapsletableta tobolka
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JOINT MOBILITY STAR
Kolagen, hořčík a lněné semínko -  
pohyblivost kloubů

Obsažené látky napomáhají:
 V zlepšovat pohyblivost kloubů
 V při regeneraci pohybového aparátu
 V zajišťovat optimální stav pojivových  
tkání a kloubů

60

#1070         

Dávkování: 2 kapsle 2× denně.

KELP STAR
Mořská řasa - zdroj jódu

Obsažená látka napomáhá:
 V při snížené funkci štítné žlázy
 V harmonizovat celý hormonální systém
 V doplňovat potřebné vitaminy, minerály  
a aminokyseliny

 V správnému fungování centrální nervové 
soustavy

 V při redukci hmotnosti

60

#2726         

Dávkování: 1 tableta denně. Děti od 3 do 12 let  
1 tableta obden.

KOREAN GINSENG STAR
Ženšen pravý – vitalita

Obsažená látka napomáhá:
 V podporovat krevní oběh
 V udržovat dobrou paměť a bdělost
 V svými antioxidačními účinky
 V zvyšovat imunitu
 V udržovat sexuální zdraví
 V vitalitě a radosti ze života

60

#2762         

Dávkování: 1 tobolka 2× denně.

KUDZU STAR
Kudzu - závislost na alkoholu  
a nikotinu

Obsažená látka napomáhá:
 V při závislosti na alkoholu a nikotinu
 V detoxikaci jater
 V mírnit bolesti hlavy
 V regulovat trávení

60

#2622         

Dávkování: 1 tableta 2x denně.

L-ARGININE STAR
Arginin – svalová tkáň

Obsažená látka napomáhá:
 V při syntéze bílkovin
 V zvětšovat objem svalové hmoty
 V udržovat dobrou cévní průchodnost
 V zlepšit využívání tuků jako zdroj energie

60

#7190         

Dávkování: 1–2 kapsle denně. Sportovci podle zátěže  
2 kapsle na 30 kg tělesné hmotnosti denně (po zátěži).

LECITHIN 500 STAR
LECITHIN 1200 STAR
Lecitin – zlepšení paměti

Obsažená látka napomáhá:
 V čistit cévní stěny
 V zlepšovat paměť
 V změkčit stolici a proti nadýmání
 V posilovat svalstvo, srdce

60

#2720     

Dávkování: LECITHIN 500 STAR (1 tobolka 3× denně), 
LECITHIN 1200 STAR (1 tobolka 2× denně).

60

#2729     

kapsletableta tobolka
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LIFE STAR
Rdesno mnohokvěté  
– harmonizace a duševní klid

Obsažená látka napomáhá:
 V zlepšovat paměť a myšlení
 V zvyšovat koncentraci pozornosti
 V zvýšit celkovou energii organismu
 V navodit pocit pohody v organismu

60

#1200          

Dávkování: 1–2 kapsle 2–3× denně. Při zvýšené zátěži  
1–2 kapsle 3× denně.

LIPO SUCCINATE STAR 
Kyselina alfa-lipoová a vitamin E  
– buněčná energie

Obsažené látky napomáhají:
 V jako velmi silný antioxidant
 V zlepšit vlastní imunitu
 V snižovat chronický únavový syndrom

60

#1790         
Dávkování: 1 tobolka 2×denně.

L-TYROSINE STAR 
Tyrosin – spalovač tuku a dobrá nálada

Obsažená látka napomáhá:
 V zvýšení motivace ke cvičení
 V spalování tuků
 V k vylepšení nálady 60

#7188         
Dávkování: 1 kapsle 2× denně, doporučujeme  
ráno a večer na prázdný žaludek.

L-LYSINE STAR 
L-Lysin - růst a vývoj kostí

Obsažená látka napomáhá:
 V zdravému růstu a vývoji kostí u dětí
 V eliminovat vznik oparů
 V tělu vstřebávat vápník
 V během rekonvalescence po operacích
 V při produkci protilátek, hormonů a enzymů
 V při tvorbě svalových bílkovin a svalové hmoty

60

#7196         

Dávkování: 1 tableta 2–3× denně mezi jídly. Dávkování 
L–Argininu a L–Lysinu v poměru jedna ku jedné podpo-
ruje produkci růstového hormonu, což vede ke zvýšené 
funkceschopnosti svalové tkáně a tím ke zvýšení výkonu.

MAGNESIUM + B6 STAR 
Hořčík a vitamin B6 –  únava,  
vyčerpání a červené krvinky

Obsažené látky napomáhají:
 V snížení míry únavy a vyčerpání
 V normální činnosti svalů
 V správné funkci nervové soustavy

60

#7230         

Dávkování: 1 tableta 2x denně.

MAI-REI SHIITAKE STAR 
Maitake, Shiitake a Reishi  
- buněčné funkce

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat přirozené buněčné funkce
 V správné komunikaci mezi buňkami
 V proti chronickému únavovému syndromu
 V udržovat obranné mechanismy  
imunitního systému

 V při dělení buněk nebo jejich odstraňování z těla

60

#5845         

Dávkování: 2 kapsle denně.

BEBESSTT
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METABOLITE STAR 
Směs – redukční dieta

Obsažené látky napomáhají:
 V kognitivnímu a duševnímu výkonu
 V činnosti nervové soustavy
 V podporovat trávicí systém
 V správné činnosti štítné žlázy
 V obranyschopnosti organismu a vitalitě

60

#1570          

Dávkování: 1 tobolka 3× denně (ráno, v poledne a večer).

MIGRELIFE STAR 
Směs – relax, hlavně hlavy

Obsažené látky napomáhají:
 V při bolestech hlavy
 V optimalizovat krevní oběh
 V mírnit menstruační potíže 60

#2728        

Dávkování: 1 kapsle 2× denně s jídlem.

MINERAL STAR 
Směs základních minerálů  
a stopových prvků 

Obsažené látky napomáhají:
 V udržet funkce všech biologických systémů
 V doplnit 72 minerálů a stopových prvků  
pro optimální fungování organismu 500 ml

#1900        

Dávkování: 15 ml 2× denně, děti 15 ml denně,
sportovci 15–30 ml 2× denně.

MULTI STAR  
Komplexní doplněk mikroživin

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat imunitní systém
 V optimalizovat metabolismus
 V regeneraci organismu  
 V udržovat psychickou a fyzickou rovnováhu

500 ml

#1845         

Dávkování: 15 ml 2× denně, děti 15 ml denně,
sportovci 15–30 ml 2× denně.

MULTIVITAMIN STAR
Směs – imunita a vitalita

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat imunitní systém
 V snížení míry únavy a vyčerpání
 V podporovat normální nervovou soustavu
 V chránit před oxidačním stresem

120  ml

#6619

Dávkování: 5 ml 2× denně.

MULTIVITAMIN GUMMY STAR
Směs - odolnost organismu

Obsažené látky napomáhají:
 V obranyschopnosti organismu
 V správné funkci nervového systému
 V vývoji kostí a chrupavek
 V zvyšování absorpce železa 

60

#6840       

Dávkování: 1 gummy tableta 2× denně.

MUMIO STAR 
Mumio - podpora organismu

Obsažené látky napomáhají:
 V podporovat imunitu, vitalitu  
a duševní činnost

 V zlepšovat činnost kostí a kloubů
 V optimalizovat metabolismus
 V podporovat sexuální funkce

60

#1877         

Dávkování: 3 kapsle denně.

NEMATODLE STAR
Směs – trávení a obranyschopnost

Obsažená látka napomáhá:
 V podporovat trávicí systém
 V správné činnosti močových cest
 V obranyschopnosti organismu
 V optimální relaxaci, duševní  
a fyzické pohodě

120  ml

#6611

Dávkování: 5 ml 2× denně.

BEBESSTT

BEBESSTT
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NONI STAR
NONI FOR MEN STAR
NONI FOR WOMEN STAR
Noni – harmonizace a vitalizace

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat imunitní systém
 V uvolnit emocionální stresy
 V optimalizovat celý energetický systém
 V harmonizovat hormonální  
a nervový systém

 V normalizovat kardiovaskulární  
systém a dýchání

 V ke zlepšení nálady (serotonin)
 V ke zlepšení spánku
 V udržovat zdravou hladinu krevního cukru

60

#1875         

500 ml

#1871

Dávkování:  
NONI STAR (1 kapsle 1–2× denně nalačno),
NONI FOR MEN STAR (15 ml 2× denně).
NONI FOR WOMEN STAR (15 ml 2× denně).

500 ml

#1872

OMEGA-3 STAR
OMEGA EXTRA STAR
EPA + DHA, vitamin E  
- kardiovaskulární a oběhový systém

Obsažené látky napomáhají:
 V zvyšovat schopnost paměti
 V zlepšovat pružnost cévních stěn
 V udržovat správné fungování  
oběhové soustavy

 V posilovat centrální nervový systém
 V snižovat riziko srdečně cévních  
onemocnění a trombotických  
komplikací

 V udržovat správné fungování  
pohlavních orgánů

60

#2730         

60

#2733         
Dávkování:  
OMEGA-3 STAR (1–2 tobolky denně s jídlem),
OMEGA EXTRA STAR (1 tobolka 2× denně).

OREGANO STAR
OREGANO EXTRA STAR
Oregano – antibakteriální  
účinek

Obsažená látka napomáhá:
 V lepšímu trávení
 V správné funkci žaludku, jater a střev
 V udržení zdravé pokožky a sliznic
 V zlepšení funkce dýchacích cest,  
zvláště při kašli

 V při průjmech nebo zácpě

60

#1414     

Dávkování:  
1 tobolka denně s jídlem.

60
#1416     

ORGANIC JUICE STAR
Směs – zdravý juice

Obsažené látky napomáhají:
 V obranyschopnosti organismu
 V normální funkci střev
 V zdravému vzhledu pokožky

500 ml

#1810
Dávkování: 15 ml 2× denně.

PAPAYA PLUS STAR
Papája, jitrocel, lněné semínko a  
juka - střeva a trávení

Obsažené látky napomáhají:
 V trávení a správné funkci střev
 V střevní peristaltice
 V předcházet zácpám 500 ml

#6736
Dávkování: 30 ml denně s jídlem.

kapsletableta tobolka
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PAU D’ARCO STAR 
Pau D’Arco - imunita a vitalita

Obsažená látka napomáhá:
 V posílení obranyschopnosti organismu
 V odolnosti proti vnějším,  
nepříznivým vlivům

 V svým antioxidačním účinkem
60

#2731         

Dávkování: 1–2 kapsle 2–3× denně s jídlem.

PERILLYL STAR 
Perila křovitá a vitamin E - alergie

Obsažené látky napomáhají:
 V při přecitlivělosti (alergie)  
na prach, plísně a pyly

 V udržovat zdravý nervový systém
 V obranyschopnosti organismu

60

#1022         

Dávkování: 2 tobolky 3× denně.

POTASSIUM STAR 
POTASSIUM  
CHLORIDE STAR
Draslík – nervy a svaly

Obsažená látka napomáhá:
 V podporovat nervovou soustavu
 V správné činnosti svalů
 V udržovat správný krevní tlak
 V proti svalovým křečím

60

#1540     

Dávkování:  
POTASSIUM STAR (4 tablety denně,  
děti od 3 let 2 tablety denně),  
POTASSIUM CHLORIDE STAR (4 kapsle denně,  
děti od 3 let 2 kapsle denně).

60

#1490       

PROPOLIS STAR 
Propolis - dezinfekce
propolis obsahuje flavonoidy a deriváty  
organických kyselin

Obsažená látka napomáhá:
 V svými dezinfekčními účinky 60

#7211     
Dávkování: 2 kapsle denně.

PROTECT STAR 
Směs - játra

Obsažené látky napomáhají:
 V zlepšovat detoxikační kapacitu jater 
 V při diabetu
 V při tvorbě a vylučování žluče  
a žaludeční šťávy

60

#2735         

Dávkování: 1 tableta 2× denně s jídlem.

PSYLLIUM STAR 
Jitrocel – trávení a činnost střev

Obsažená látka napomáhá:
 V správné činnosti střev
 V proti zácpě
 V zdravému trávení 60

#7170         
Dávkování: 2 kapsle denně, potřeba zapít dostatečným  
množstvím vody. Nedoporučujeme užívat před spaním.

RASPBERRY KETONES STAR
Směs - hubnutí

Obsažené látky napomáhají:
 V hubnutí
 V správnému trávení
 V vylučování vody z organismu  
 V pohodě v menopauze 500 ml

#1589

Dávkování: 15 ml 2× denně.

na party
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RASPBERRY STAR 
Malinové ketony - hubnutí

Obsažená látka napomáhá:
 V urychlovat metabolismus
 V při spalování tuků

60

#1588         
Dávkování: 1–2 kapsle 2× denně.

RED CLOVER STAR 
Jetel luční – ženy v menopauze

Obsažená látka napomáhá:
 V udržovat optimální hladinu  
cukru v krvi

 V udržovat aktivní imunitní systém 60

#2736         
Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

REGEMAX STAR 
Směs – pohybový aparát

Obsažené látky napomáhají:
 V regenerovat pohybový aparát
 V posilovat svaly, šlachy, vazy a klouby
 V urychlovat přeměnu energie v organismu
 V zlepšovat celkovou fyzickou regeneraci

60

#1081         

Dávkování: 1–3 kapsle denně na lačný žaludek,  
nejlépe před spaním. Děti od 12 let, těhotné a kojící  
ženy 1 kapsle denně.

RELAX STAR 
Směs – relax a vitalita

Obsažené látky napomáhají:
 V zvyšovat odolnost organismu vůči stresu
 V při stavech podráždění a úzkosti
 V zklidňovat spánek
 V vracet vitalitu a chuť do života

60

#2740         

Dávkování: 1 kapsle 3× denně s jídlem.

RELEASE STAR
Směs – trávení a relaxace

Obsažené látky napomáhají:
 V podporovat kvalitní a zdravý spánek
 V optimální relaxaci
 V podporovat normální trávení 120  ml

#6614

Dávkování: 2× 5 ml denně.

RESPIRAL STAR 
Směs - dýchací cesty

Obsažené látky napomáhají:
 V zklidňovat sliznice
 V při vykašlávání hlenu
 V posilovat imunitní systém
 V tlumit suchý dráždivý kašel  
a odstraňovat chrapot

60

#2738         

Dávkování: 2 kapsle každé 2–4 hodiny, dle potřeby.

RESVERATROL STAR 
Resveratrol a CoQ10 - antioxidant

Obsažené látky napomáhají:
 V udržovat zdravé srdce a cévy
 V svými antioxidačními účinky

60

#1733         
Dávkování: 1 tobolka 2× denně.

ROYAL JELLY STAR 
Včelí mateří kašička - duševní pohoda

Obsažená látka napomáhá:
 V posilovat imunitní systém
 V snižovat vaginální suchost
 V stimulovat krevní oběh
 V navodit celkovou duševní pohodu
 V dodávat energii a vitalitu

60

#7220       

Dávkování: 1 tobolka 1–2× denně s jídlem.

kapsletableta tobolka



24 www.starlife.eu

BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

ROYAL WALNUT STAR 
Ořešák popelavý  
– antibakteriální účinky

Obsažená látka napomáhá:
 V svými antibakteriálními účinky
 V při kožních problémech
 V při zánětech
 V svými protiplísňovými účinky

60

#2737       

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

SAW PALMETTO STAR 
Serenoa plazivá - prostata

Obsažená látka napomáhá:
 V správné funkci prostaty
 V zvyšovat mužskou potenci
 V optimalizovat funkce urogenitálního traktu
 V zvyšovat produkci a kvalitu spermií
 V zlepšovat sexuální funkce

60

#2739      

Dávkování: 1–2 kapsle 2–3× denně s jídlem.

SELENIUM STAR 
Selen - obnova a růst buněk

Obsažená látka napomáhá:
 V svými antioxidačními účinky
 V posilovat imunitní systém
 V správné funkci hormonů štítné žlázy
 V optimalizovat reprodukční funkce u mužů

60

#7232      

Dávkování: 1 tableta denně.

SHOCK STAR 
Žraločí chrupavka – imunita a hojení

Obsažená látka napomáhá:
 V při hojení ran
 V posilovat imunitní systém
 V udržet zdravé klouby 60

#7237      
Dávkování: 2–4 kapsle 2× denně s jídlem.

SILICA STAR 
Přeslička rolní – kosti, nehty a vlasy

Obsažená látka napomáhá:
 V při lámavosti kostí, nehtů a vlasů
 V zvyšovat elasticitu kůže
 V udržovat pokožku bez vrásek 60

#7240      

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

SILYMARIN STAR 
Ostropestřec mariánský - játra

Obsažená látka napomáhá:
 V svými antioxidačními účinky
 V správné funkci jater
 V při detoxikaci
 V správnému trávení
 V podporovat činnost srdce

60

#2744    

Dávkování: 1-2 tobolky denně.

SLIM FIBER STAR 
Směs vlákniny – střevní trakt

Obsažené látky napomáhají:
 V činnosti gastrointestinálního traktu
 V zdravému zažívání
 V kontrole tělesné hmotnosti
 V navodit pocit nasycení

60

#1690    

Dávkování: 3-5 tablet 3× denně.

SPIRULINE 500 STAR 
Spirulina, měď – střevní trakt

Obsažené látky napomáhají:
 V správné činnosti střev
 V navodit pocit sytosti
 V svou antioxidační kapacitou
 V podporovat nervovou soustavu

60

#4540     

Dávkování: 3 tablety půl hodiny před každým  
hlavním jídlem.

kapsletableta tobolka
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SQUALENE STAR 
Olej ze žraločích jater –  
imunita a hojení

Obsažená látka napomáhá:
 V při hojení kůže
 V posilovat imunitu organismu
 V zpomalovat stárnutí

60

#7235     
Dávkování: 1 tobolka 3× denně, děti 3 – 6 let  
1 tobolka denně.

STAR MEN 
Tribulus terestris a 7 bylin  
- mužská potence

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat libido a potenci
 V normalizovat mužský hormonální system
 V podporovat krevní oběh
 V zvyšovat odolnost proti stresu
 V při regeneraci a povzbuzení organismu

60

#1010     

Dávkování: 1 kapsle 2× denně mezi jídly.

STAR PLUS 
Vitaminy, minerály a antioxidanty

Obsažené látky napomáhají:
 V posilovat imunitní systém
 V posilovat kardiovaskulární systém
 V při regeneraci tělesných tkání
 V zlepšovat metabolické procesy
 V při hojení ran

60

#1450     

Dávkování: 1 tableta 2× denně s jídlem.

STAR WOMEN 
Směs bylin – hormonální systém žen

Obsažené látky napomáhají:
 V eliminovat psychické napětí
 V optimalizovat průběh ovulace
 V optimalizovat hormonální soustavu žen
 V celkově posilovat ženský organismus
 V harmonizovat činnost centrálního  
nervového systému

60

#1008     

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

STINGING NETTLE STAR 
Kopřiva dvoudomá – krevní oběh

Obsažená látka napomáhá:
 V udržovat zdravý krevní oběh
 V proti otokům 
 V při revma a močových zánětech 60

#2766     
Dávkování: 2 kapsle denně.

TAURINE 600 STAR 
Taurin – fyzická zátěž

Obsažená látka napomáhá:
 V zlepšovat svalovou i duševní výkonnost
 V zvyšovat fyzický výkon a rychlost reakcí
 V optimalizovat přenos nervového  
vzruchu metabolických procesů v mozku  
– uvolňuje neurotransmitery

60

#7288     

Dávkování: 1 tableta 2× denně. Sportovci 20-40 minut  
před výkonem.

TRAMOSTIC STAR 
Směs - zdraví a spokojenost mužů

Obsažené látky napomáhají:
 V správné funkci močového měchýře  
a močových cest

 V správné funkci prostaty
 V při benigní hyperplazii prostaty
 V podporovat plodnost mužů
 V svými antioxidační účinky

60

#2758     

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

TREND RELAX STAR 
Směs - nervové vypětí

Obsažené látky napomáhají:
 V odstraňovat nespavost
 V eliminovat obtíže v přechodu
 V odstraňovat únavu z přepracovanosti
 V mírnit srdeční úzkost a bušení srdce
 V snižovat nervovou podrážděnost

60

#7292     

Dávkování: 1 tableta 2× denně.
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VILCACORA STAR 
Směs - imunitní systém

Obsažené látky napomáhají:
 V aktivovat vlastní imunitní systém
 V zvyšovat spontánní pocení
 V zvyšovat obranyschopnost organismu
 V pohyblivosti kloubů
 V ovlivňovat zdraví pokožky

60

#2725     

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

VIRGIN OLIVE 500 STAR
VIRGIN OLIVE 1000 STAR
Panenský olivový olej – podpora 
organismu

Obsažené látky napomáhají:
 V podporovat činnost nervové soustavy
 V udržet správnou hladinu krevního tlaku
 V správné činnosti srdce a cév
 V zvyšovat imunitu
 V zpomalovat stárnutí organismu
 V zlepšovat zrak, kvalitu vlasů a pleti
 V snižovat negativní vlivy kouření,  
výfukových plynů, ozónu, UV záření  
a elektromagnetického smogu

60

#7277     

60

#7299     
Dávkování: VIRGIN OLIVE 500 STAR (1 tobolka 2× denně),
VIRGIN OLIVE 500 STAR (1 tobolka denně).

VITAMIN B12 STAR 
Vitamin B12 – nervový systém

Obsažená látka napomáhá:
 V podporovat energetický metabolismus  
a imunitní systém

 V udržení správné hladiny krevního tlaku
 V zajištění zdravého nervového systému
 V podporovat normální duševní funkce

60

#4520     

Dávkování: 1 tableta denně.

VITAMIN C 500 STAR
VITAMIN C 1000 STAR
Vitamin C – imunita

Obsažená látka napomáhá:
 V svými antioxidačními účinky
 V zvyšovat imunitu  
a obranyschopnost organismu

 V udržovat dobrý stav dásní
 V při tvorbě kolagenu
 V při tvorbě žluči
 V udržovat správnou funkci  
bílých krvinek

60

#7301     

Dávkování: 
VITAMIN C 500 STAR (1 tableta 2x denně), 
VITAMIN C 1000 STAR (1 tableta 2× denně).

60

#7303     

VITAMIN C + IRON STAR
Vitamin C a železo – imunita

Obsažené látky napomáhají:
 V svými antioxidačními účinky
 V zvyšovat imunitu  
a obranyschopnost organismu

 V udržovat dobrý stav dásní
 V při tvorbě kolagenu
 V při tvorbě žluči
 V udržovat správnou funkci bílých krvinek

60

#7333     

Dávkování: 1 kapsle 2× denně s jídlem.

BEBESSTT

kapsletableta tobolka

1.
00

0 m
g

50
0 m

g

král  
vitaminů
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VITAMIN C 500 STAR
VITAMIN C 1000 STAR
Vitamin C – imunita

Obsažená látka napomáhá:
 V svými antioxidačními účinky
 V zvyšovat imunitu  
a obranyschopnost organismu

 V udržovat dobrý stav dásní
 V při tvorbě kolagenu
 V při tvorbě žluči
 V udržovat správnou funkci  
bílých krvinek

60

#7301     

Dávkování: 
VITAMIN C 500 STAR (1 tableta 2x denně), 
VITAMIN C 1000 STAR (1 tableta 2× denně).

60

#7303     

VITAMIN C + IRON STAR
Vitamin C a železo – imunita

Obsažené látky napomáhají:
 V svými antioxidačními účinky
 V zvyšovat imunitu  
a obranyschopnost organismu

 V udržovat dobrý stav dásní
 V při tvorbě kolagenu
 V při tvorbě žluči
 V udržovat správnou funkci bílých krvinek

60

#7333     

Dávkování: 1 kapsle 2× denně s jídlem.

VITAMIN C+ Zn STAR
Vitamin C a zinek – imunita

Obsažené látky napomáhají:
 V zvyšovat obranyschopnost organismu
 V snižovat únavu a vyčerpání
 V svými antioxidačnímu účinky
 V udržet správnou hladinu testosteronu

60

#7300     

Dávkování: 1 kapsle 2x denně.

VITAMIN C GUMMY STAR
Vitamin C – obranyschopnost  
organismu

Obsažená látka napomáhá:
 V posilovat imunitní systém
 V při obraně proti stresu
 V usnadňovat vstřebávání železa
 V svými antioxidačními účinky

60

#6833       

Dávkování: 1 gummy tableta 2× denně.

VITAMIN C PLUS STAR
Vitamin C - posílení organismu

Obsažené látky napomáhají:
 V svými antioxidační účinky
 V posilovat imunitu
 V podporovat tvorbu kolagenu  
 V aktivovat energetický systém
 V snižovat únavu a vyčerpání

500 ml

#7302

Dávkování: 15 ml 2× denně.

VITAMIN D3 CHERRY STAR
Vitamin D3 – imunita, kosti a svaly

Obsažené látky napomáhají:
 V využití vápníku a fosforu
 V procesu dělení buněk
 V posilovat vlastní imunitní systém  
 V správné činnosti svalů 500 ml

#7307

Dávkování: 5 ml denně.

VITAMIN D3 STAR
Vitamin D3 – imunita, kosti a svaly

Obsažená látka napomáhá:
 V udržovat zdravé kosti
 V snižovat riziko zlomenin
 V po úrazech a během rekonvalescence 60

#7304     

Dávkování: 1 tobolka denně ráno.

VITAMIN E STAR
Vitamin E – zrak a pokožka

Obsažená látka napomáhá:
 V v procesech dělení buněk
 V chránit před vlivy vnějšího prostředí
 V při tvorbě pohlavních buněk
 V udržovat dobrý zrak a normální  
funkci pokožky

 V dobré funkci kardiovaskulárního systému
 V chránit buněčné membrány před  
oxidačním poškozením

60

#7305     

Dávkování: 1 tobolka denně.

VITAMIN K STAR
Vitamin K – krev a kosti

Obsažená látka napomáhá:
 V udržet dobrý zdravotní stav kostí
 V podporovat správnou  
srážlivost krve 60

#7308     
Dávkování: 1 tableta denně.

VITAMIN K2 STAR
Vitamin K2 a D3 – kosti a krev

Obsažené látky napomáhají:
 V udržení normálního stavu kostí
 V podporovat správnou srážlivost krve
 V normální hladině vápníku v krvi
 V normální funkci imunitního systému

60

#7340     

Dávkování: 1 tobolka 2× denně.

BEBESSTT
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Popis:

Produkt je ve formě:

 tablety  sirupu

 tobolky  šumivé tablety

 kapsle 
želatinového 
bonbonu

 tekutiny  cucací tablety

BEBESSTT produkt patří mezi  
nejprodávanější produkty

produkt obsahující 72 stopových 
minerálů ze solného jezera v Utahu

produkt vhodný při redukčních dietách

produkt s postupným uvolňování  
aktivní látky v organismu

Naši výrobci produktů splňují přísné 
normy GMP - Good manufacturing 
practices = při výrobě jsou dodržovány 
základní výrobní postupy a základní 

předpoklady nezbytné pro zavedení efektivního 
programu pro bezpečnost potravin Kritického 
kontrolního bodu analýzy rizik (HACCP).

Optimální skladovací podmínky produktů jsou: 
teplota = 15 - 25°C, relativní vlhkost = 40 - 50 %. 
Pokud je překročena teplota, může dojít, zejména  
u produktů ve formě tobolky a želatinového 
bonbonu, k jejich slepení. Na kvalitu a účinek 
produktu to vliv nemá, obvykle pomůže dát celý 
produkt na chvíli do mrazáku a potom manuálně 
oddělit (obvykle stačí zakvedlat ).

V případě dětí (někdy i dospělých ), kteří nejsou 
schopni produkt polknout, je možné kapsli rozdělat 
a vysypat např. do jogurtu. Stejné lze použít i  
s tobolkou, kterou můžete jednoduše propíchnout 
či prostřihnout a obsah vytlačit.

Naši výrobci produktů splňují přísné normy GMP 
- Good manufacturing practices = při výrobě jsou 
dodržovány základní výrobní postupy a základní 
předpoklady nezbytné pro zavedení efektivního 
programu pro bezpečnost potravin Kritického 
kontrolního bodu analýzy rizik (HACCP).

WATER PILL STAR
Směs – ledviny  a močové cesty

Obsažené látky napomáhají:
 V správné činnosti ledvin
 V normální funkci močového měchýře
 V udržovat optimální hladinu krevního tlaku
 V zachovat rovnováhu vody v organismu

60

#1688     

Dávkování: 1-3 tablety denně.

WILD YAM STAR
Wild yam - hormony

Obsažená látka napomáhá:
 V harmonizovat hormonální  
systém žen i mužů

 V snižovat tělesnou hmotnost
 V zvyšovat aktivitu bílých krvinek
 V proti syndromu chronické únavy

60

#2742     

Dávkování: 1 kapsle denně s jídlem.

YUCCA STAR
Juka - detoxikace

Obsažená látka napomáhá:
 V při detoxikaci organismu
 V při špatném trávení
 V snižovat vysokou hladinu  
cholesterolu a cukru v krvi

60

#7272     

Dávkování: 1 kapsle 2× denně.

ZINC STAR
Zinek – plodnost, nehty, vlasy a zuby

Obsažená látka napomáhá:
 V optimalizovat veškeré procesy v těle
 V udržovat dobrý stav nehtů, vlasů a zubů
 V udržovat plodnost u dospělých
 V normalizovat funkce štítné žlázy

60

#7225     

Dávkování: 1 tableta denně s jídlem.

kapsletableta tobolka



29www.zdravi.online

BUNĚČNÉ HARMONIZÉRY – DOPLŇKY STRAVY

Popis:

Produkt je ve formě:

 tablety  sirupu

 tobolky  šumivé tablety

 kapsle 
želatinového 
bonbonu

 tekutiny  cucací tablety

BEBESSTT produkt patří mezi  
nejprodávanější produkty

produkt obsahující 72 stopových 
minerálů ze solného jezera v Utahu

produkt vhodný při redukčních dietách

produkt s postupným uvolňování  
aktivní látky v organismu

Naši výrobci produktů splňují přísné 
normy GMP - Good manufacturing 
practices = při výrobě jsou dodržovány 
základní výrobní postupy a základní 

předpoklady nezbytné pro zavedení efektivního 
programu pro bezpečnost potravin Kritického 
kontrolního bodu analýzy rizik (HACCP).

Optimální skladovací podmínky produktů jsou: 
teplota = 15 - 25°C, relativní vlhkost = 40 - 50 %. 
Pokud je překročena teplota, může dojít, zejména  
u produktů ve formě tobolky a želatinového 
bonbonu, k jejich slepení. Na kvalitu a účinek 
produktu to vliv nemá, obvykle pomůže dát celý 
produkt na chvíli do mrazáku a potom manuálně 
oddělit (obvykle stačí zakvedlat ).

V případě dětí (někdy i dospělých ), kteří nejsou 
schopni produkt polknout, je možné kapsli rozdělat 
a vysypat např. do jogurtu. Stejné lze použít i  
s tobolkou, kterou můžete jednoduše propíchnout 
či prostřihnout a obsah vytlačit.

Naši výrobci produktů splňují přísné normy GMP 
- Good manufacturing practices = při výrobě jsou 
dodržovány základní výrobní postupy a základní 
předpoklady nezbytné pro zavedení efektivního 
programu pro bezpečnost potravin Kritického 
kontrolního bodu analýzy rizik (HACCP).

LETÁK  AWS
8 stran, A4, #0751CZ

LETÁK RELAX
4 strany, A4, #0705CZ

LETÁK COFFEE STAR
4 strany, A5, #0712CZ

LETÁK ÚSTNÍ HYGIENA
8 stran, A5, #0750CZ

NABÍDKA PRODUKTŮ 
32 stran, A4, #0777CZ
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Hubnutí
STARLIFE produkty, které podporují odbourání 
tuku, eliminují výskyt celulitidy, snižují únavu, 
zasytí či urychlují spalování tuku:

CLA 1000 STAR
Obsah konjugované linolové kyseliny 
podporuje odbourávání tuku.

#1422

GARCINIA STAR
Obsah kyseliny hydroxycitrónové 
pomáhá tělu zabraňovat ukládání tuků, 
snižovat chuť k jídlu a spalovat kalorie.

#1190

CHITOSAN 500 STAR
CHITOSAN STAR
Vláknina s vazebnou schopností  
na tuky.

#1026
#1025

SPIRULINE 500 STAR
Vláknina s mořskou řasou, navozuje 
pocit sytosti.

#4540

GYMNEMA  
SYLVESTRE STAR
Podporuje metabolismus glukózy a 
tuků a přispívá ke snížení chuti k jídlu.

#1689

CHROMIUM STAR
Pomáhá udržovat normální hladinu 
krevního cukru a podporuje mobilizaci 
tuků z podkožních zásob.

#7177

RASPBERRY STAR
Pomáhá v redukci hmotnosti 
podporou metabolismu tuků.

#1588

METABOLITE STAR
Sójový lecithin, jablečný ocet,  
Kelp (mořská řasa), vitamin B6. 
pomoc při redukčních programech.

#1570
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Imunita
Wikipedie: Imunita v imunologii označuje 
schopnost organismu bránit se proti antigenům 
pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z 
prostředí z pohledu organismu vnitřního. V praxi 
se antigeny myslí zejména buňky patogenních 
organismů, viry či třeba nádorové buňky. Imunita 
spouští imunitní odpověď vůči těmto a dalším 
strukturám a vyznačuje se jí nejen člověk, ale do jisté 
míry i ostatní živočichové či rostliny, ale u živočichů je 
nejrozvinutější a řídí ji tzv. imunitní systém. V užším slova smyslu 
znamená termín „imunita“ naprostou odolnost organismu proti chorobě.

#1025 
Prevence jaro/podzim
IMMUNITY STAR, #1180, 1 – 0 – 1 

VITAMIN C 1000 STAR, #7303, 1 – 0 – 1

RESPIRAL STAR, #2738, 2 – 0 – 2

#9038 
Rýma + kašel
RESPIRAL STAR, #2738, co 2 hodiny to 2 tablety

IMMUNITY STAR, #1180, 3 – 3 – 3

VITAMIN C 1000 STAR, #7303 
/ BETA GLUCAN STAR, #1222, 2 – 2 – 2

#9039 
Průdušky+plíce
RESPIRAL STAR,#2738 
/ PERILLYL STAR, #1022, co 2 hodiny to 2 tab.

COLOSTRUM STAR, #1720, 2 – 0 – 2

HERBAL STAR, #1890, 2 – 2 – 2

#9040 
Teplota
PERILLYL STAR, #1022, co hodina to 1 – 2 tablety

VITAMIN C 1000 STAR, #7303, 2 – 2 – 2

#9041 
Dávivý kašel
PERILLYL STAR, #1022, 2 – 4 tablety jednorázově

IMMUNITY STAR, #1825, 2 – 2 – 2

MAI-REI SHIITAKE STAR, #5845, 2 – 0 – 2

#9042 
Jarní alergie
PERILLYL STAR, #1022, 2 – 0 – 2 / 5 – 5 – 5

CORDYCEPS STAR, #1888, 2 – 0 – 2

IMMUNITY STAR, #1825 
/ COLOSTRUM STAR, #1720, 2 – 0 – 2



PROČ SYSTÉM STARLIFE?
Protože Vám nabízíme zdravý životní styl.

 V Více než 25 let na trhu
 V Více než 400 produktů pro každého (0–100 let)
 V Slevy až 65 % za systematické užívání produktů
 V Váš první nákup neznamená konec zájmu  
z naší strany, naopak!

 I vyznačujeme se širokým portfoliem  
produktů, najdete u nás vše

 I produkty jsou úplně pro každého  
od narození do 100 let 

 I garantujeme kvalitní produkty s vysokým  
obsahem účinných látek

 I jsme českou společností a stojíme  
na vlastních nohou

 I sportovec se zlatou olympijskou medailí

 I jsme společností s uceleným a stabilním postojem

 I zastáváme fér jednání s každým a v jakékoli situaci

 I uživatel našich produktů je pro nás číslo 1, a vždy bude

 I váš první nákup neznamená konec zájmu z naší strany, 
naopak, postupně získáváte další výhody

 I každý si vybere výši slevy; až 65 % jako odměna  
pro toho, kdo se rozhodl pro pravidelné  
a dlouhodobé užívání produktů

 I máme speciální akce a soutěže

 I reagujeme na novinky v oblasti vědeckých výzkumů, 
inovujeme a zavádíme nové produkty každý rok

 I sledujeme vývoj trhu a průběžně doplňujeme  
naše portfolio o produkty v oblasti zdravého  
životního stylu

 I dbáme na původ používaných rostlin, bylin a surovin, 
na jejich zpracování a finální výrobu produktů, včetně 
balení; máme pouze výrobce s certifikáty GMP

 I naše produkty nejsou testovány na zvířatech

 I nabízíme bezplatnou poradnu se členy našeho  
odborného týmu zdarma

 I investujeme do každého, kdo myslí na svůj zdravý život

 I myslíme i na zvířecí miláčky – nabízíme možnost  
telefonické konzultace s problematikou zvířat

www.starlife.eu

produkty

#0777CZ
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