Poradna Odborného Týmu STARLIFE
Naši odborníci jsou připraveni odpovědět na jakýkoli Váš dotaz týkající se prevence zdraví na
telefonním čísle + 420 603 501 558 (číslo je v Privátní Síti STARLIFE - volání zdarma),
na e-mailu poradna@starlife.cz nebo online na www.starlife.cz
ČLEN OTS
Miroslav Twardek
MUDr. Renáta Růžková

SPECIALIZACE

Pondělí

terapeut přírodní medicíny

13 - 14

pediatrie, děti 0 –19 let

17 - 18

Úterý

Středa

MUDr. Michael Kučera

léčba poruch pohybového aparátu,
stavy po neurochirurgických operacích,
celostní medicína, dietologie
mitochondriální a bioregulační
medicína, onkologické problémy

RNDr. Lucie Houšková

analýza mikrobiálních zátěží

12 - 13

Ing. Helena Kacerovská

poradenství výživy a zdraví

15 - 16

kondiční a pohybový specialista

17 - 18

Karel Reidl

terapeut přírodní medicíny, diagnostik
zdravotního stavu, řešení příčiny nemocí

11 - 12

MUDr. Bohuslav Machaň

bioregulační a celostní medicína v ORL

MUDr. Lucie Bubrle
Dostálová

Mgr. Jaroslav Černý

Čtvrtek

Pátek

15 - 16
17 - 18

15 - 16
16 - 17

Ing. Helena Kacerovská
„Je krásné být u toho, když lidé zdravě hubnou, cítí se skvěle a stoupá jim energie.“

•
•
•

poradna pro výživu, podporu zdraví, vyvážený životní styl
a prevenci civilizačních chorob
DNA analýza metabolických typů, diagnostika složení těla
InBody 230, tvorba jídelníčků
na své práci mě těší především to, že mohu pomáhat lidem
v různých oblastech zdravé výživy, naučit je správným stravovacím návykům, zbavit se nadváhy, ale též jak dbát o prevenci svého zdraví i případně řešení zdravotních problémů

+420 603 501 558 (středa 15-16 hod.)



MUDr. Renáta Růžková
„Mým životním krédem jsou šťastné a zdravé děti. Jsem ráda, že se mi to daří.“

•
•

pečuji o všechny děti ve věku 0 – 19 let tak, jako by byly
moje vlastní
k dětem přistupuji vždy s úsměvem a láskou a hledám pro
ně to nejlepší řešení

+420 603 501 558 (pondělí 17-18 hod.)



RNDr. Lucie Houšková
„Ráda ukazuji klientům, že cesta ke zdraví není tak složitá, jak to na první pohled vypadá“

•
•
•
•

Analýza mikrobiálních zátěží (paraziti, bakterie, plísně,
viry) a stavu orgánů přístrojem Oberon Quantum
Řešení zdravotních potíží bylinnými preparáty
Psychosomatická péče
Celková harmonizace organismu

+420 603 501 558 (středa 12-13 hod.)



Karel Reidl
„Jak se k tělu chováte, tak Vám to také vrátí.“

•
•
•
•

řešení příčin nemocí přírodní cestou bez vedlejších účinků
přes 20 let
studium bylin a jejich účinků na tělo přes 30 let
výborné zkušenosti s řešením neplodnosti
pokud Vám doktor řekne, že to či ono nejde či je
beznadějné, přijďte

+420 603 501 558 (středa 11-12 hod., pátek 15-16 hod.)



MUDr. Michael Kučera
„Elixír na mládí nemám, ale proč spěchat do hrobu?!“

•
•
•
•

anti-aging
mitochondriální a bioregulační medicína
Ocenění IMMA - Prize 2000 (International Mitochondrial
Medicine Association) za dosažení klinicky relevantních výzkumných výsledků v oblasti mitochondriální medicíny
vědomosti o procesech stárnutí a metodách zpomalující
tyto procesy

+420 603 501 558 (úterý 17-18 hod.)



MUDr. Bohuslav Machaň
„Od té doby, co jsem začal užívat produkty STARLIFE jsem šťastný a spokojený nejen já,
ale i moje paní.“

•
•
•

imunita alternativní medicínou
více než 33 let praxe v oboru ORL (ušní – nosní – krční)
stárnutí to je zápas o lidskou důstojnost, v roce 2012, po
nemoci, jsem si myslel, že už je to definitivní konec; nula
energie

+420 603 501 558 (čtvrtek 16-17 hod.)



Miroslav Twardek
„Úsměv trvá chvilinku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“

•
•

terapeut přírodní medicíny, praxe více než 27 let
diagnostika zdravotního stavu, řešení potíží odstraněním
příčin
• řešení patních ostruh, odblokace páteře, ruční lymfatické
masáže, akupresura
• na této práci se mi líbí, že je vlastně vždy nějaké možné
řešení
• 18 let je léčitelství moje zaměstnání, rukama mi „prošlo“
50 000 lidí
+420 603 501 558 (pondělí 13-14 hod.)



Mgr. Jaroslav Černý
„Mám štěstí! Můj koníček je zároveň moje práce, a to se projevuje v přístupu i pracovním nasazení.“

•
•
•
•

osobní trenér … cvičit, nikoli se ničit
trénink na míru k dosažení nejlepších výsledků zábavnou
a funkční cestou
u profesionálů se vždy orientuju na maximální výkonnost
u nesportovců jde především o psychickou pohodu a ta
vychází i z dobré fyzické kondice

+420 603 501 558 (středa 17-18 hod.)



