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ACAI COMPLEX STAR
povzbudenie a očista organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1195

 � podporovať energetický metabolizmus
 � zlepšovať obranyschopnosť organizmu
 � duševnej a telesnej pohode
 � povzbudeniu organizmu

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne ráno a večer.

ACAI EXTRA STAR
pre podporu trávenia 

a obranyschopnosti organizmu
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1199

 � zdravému tráveniu
 � podporovať črevné funkcie
 � obranyschopnosti organizmu

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne ráno a večer.

ACAI LONGEVITY STAR
energia na rozdávanie

Pôsobí na: 

#1191

 � imunitu- vitalitu
 � energetický metabolizmus
 � nervovú sústavu a psychickú činnosť
 � kosti, kĺby, zuby, pokožku, zrak
 � zníženie únavy a vyčerpanie
 � ochranu buniek pred oxidačným stresom

Dávkovanie: 30 ml denne.

ACEROLA PLUS STAR
prírodný vitamín C z juhoamerických pralesov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1002

 � zvyšovať obranyschopnosť organizmu
 � udržiavať zdravý stav ďasien  
 � pri raste a regenerácii tkanív 
 � znižovať pocit únavy
 � svojimi antioxidačnými účinkami

Dávkovanie: 1–3 tablety denne.

ACEROLA STAR
prírodný vitamín C z juhoamerických pralesov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1000

 � zvyšovať obranyschopnosť organizmu
 � udržiavať zdravý stav ďasien  
 � pri raste a regenerácii tkanív 
 � znižovať pocit únavy
 � svojimi antioxidačnými účinkami

Dávkovanie: 1–3 tablety denne.

ACIDOPHILUS STAR
pre zdravú funkciu črevného systému

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7100

 � správnemu tráveniu 
 � posilňovať imunitný systém 
 � eliminovať rast škodlivých baktérií
 � optimalizovať zloženie črevnej mikroflóry 
 � pri hnačkách �

Dávkovanie: 2 kapsuly 2× denne.

ALFALFA STAR
pre zvýšenie zdatnosti a výkonnosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2701

 � udržiavať správne trávenie
 � zvyšovať fyzickú silu
 � spomaľovať proces starnutia
 � posilňovať imunitný systém
 � optimalizovať vstrebávanie živín
 � odstraňovať nechutenstvo a nadúvanie �

Dávkovanie: 2 tablety 3× denne s jedlom, deti od troch rokov 1 tableta 
denne. Účinky nastupujú pomaly, ale sú veľmi intenzívne. Po 2–3 me-
siacoch nepretržitého užívania sa odporúča prestávka na jeden mesiac.

ALOE VERA + CHLOROPHYLL STAR
krása skrz na skrz

Obsiahnuté látky ovplyvňujú: 

#1122

 � zdravé črevné funkcie a trávenie
 � pravidelnú stolicu
 � obranyschopnosť organizmu
 � zdravé ženské pohlavné orgány
 � bezproblémovú menštruáciu
 � zdravú pokožku
 � vitalitu

Dávkovanie: 30 ml denne.

ALOE VERA GEL STAR
pre detoxikáciu a regeneráciu organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1124

 � udržiavať zdravú črevnú mikroflóru
 � proti poruchám látkovej výmeny, proti poruchám 
metabolizmu tukov a regulovať krvný tlak 
 � detoxikovať organizmus �

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne.

AMINO 1000 STAR
pre podporu kostí, chrupaviek a ciev

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4525

 � imunite - vitalite
 � tvorbe kolagénu
 � nervovej sústave
 � energetickému metabolizmu
 � zníženiu únavy a vyčerpania �

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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ANATOMAX STAR
pre posilnenie pohybového aparátu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1001

 � tvorbe kolagénu a správnej tvorbe chrupavkového 
a kostného tkaniva
 � zvyšovať imunitu
 � regenerácii a výžive kĺbov a syntetizovať kolagén
 � posilňovať fyziologické procesy gastrointestinálneho traktu
 � posilňovať antiparazitárnu obranu
 � podporovať detoxikáciu organizmu �

Dávkovanie: 1 kapsula 3× denne pred jedlom, deti od 3 rokov 1 kap-
sula denne.

ANGELICA STAR
pre podporu organizmu

pri ženských problémoch
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1133

 � regulovať pravidelný menštruačný cyklus
 � zmierňovať a odstraňovať problémy v období 
menopauzy
 � zvyšovať koncentráciu
 � odstraňovať podráždenosť a depresiu
 � udržiavať zdravé kĺby �

Dávkovanie: 2× 1–2 kapsuly denne.

ANIMAL STAR
doplnok s vitamínmi, minerálmi 

a antioxidantmi pre deti
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6146

 � posilňovať imunitný systém
 � regenerovať telesné tkanivá
 � optimalizovať metabolické procesy 
 � zdravému rastu a vývoju detí �

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne.

ANTI-PARASITE STAR
detoxikačné a protiparazitárne účinky

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1100

 � zlepšovať chuť k jedlu a normalizovať črevnú 
mikroflóru
 � likvidovať kvasinkové a hnilobné mikroorganizmy
 � pri čistení organizmu od parazitov, likvidovať parazity �

Dávkovanie: 2 kapsuly 2× denne počas 25 dní, potom na 5 dní prerušiť. 
Ako podporu zdravia užívajte v kombinácii s FIBER STAR a MULTI STAR.

ANTI-SWELL STAR
dobré trávenie

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6617

 � dobrému tráveniu
 � duševnej a fyzickej pohode
 � udržaniu imunity

Dávkovanie: 2× 5 ml denne.

ANTI-VOMIT STAR
pohoda

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6633

 � zníženiu pocitu nevoľnosti
 � proti únave a vyčerpaniu
 � pohode pri cestovaní

Dávkovanie: 2× 5 ml denne.

APPLE HONEY VINEGAR STAR
dobré trávenie

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1126

 � chudnutiu
 � zlepšeniu trávenia
 � pohybu a činnosti čriev
 � pravidelnej stolici
 � obnoveniu vnútornej rovnováhy

Dávkovanie: 15 ml 2× denne.

APPLE VINEGAR STAR
pre zníženie hmotnosti a únavy

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1125

 � zlepšovať kvalitu vlasov a nechtov
 � pri čistení organizmu, činnosti obličiek
 � pri redukcii hmotnosti a odstránení pocitu únavy

Dávkovanie: 2 tablety 20 minút pred jedlom 3× denne.

ARTHRIMAX STAR
pre zdravé a pohyblivé kĺby

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1110

 � zvyšovať pohyblivosť kĺbov
 � svojimi analgetickými, protibakteriálnymi, 
antioxidačnými a neurotropnými účinkami

Dávkovanie: 1–2 kapsuly 3× denne na lačný žalúdok.

ARTICHOKE STAR
trávenie a zdravá pečeň

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6627

 � dobrému tráveniu
 � normálnej funkcii črevného traktu
 � ovplyvneniu funkcie pečene

Dávkovanie: 2× 5 ml denne.

BARLEY STAR
pre detoxikáciu organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7105

 � pri detoxikácii organizmu 
 � upravovať pH vnútorného prostredia
 � podporovať črevnú peristaltiku
 � znižovať telesné pachy a osviežovať dych
 � dopĺňať organické železo do organizmu

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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BCAA STAR
s obsahom esenciálnych aminokyselín 

s vetvovým reťazcom
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4511

 � urýchľovať regeneráciu a obnovu svalov 
 � pri odbúravaní tukov
 � ochraňovať svaly pred poškodením pri fyzickej záťaži 
 � rýchlo a efektívne odbúravať kyselinu mliečnu

Dávkovanie: 4 kapsuly denne, pre deti od 3 rokov 1 kapsula denne. 
Športovci až 10 kapsúl denne.

B-COMPLEX STAR
formula s obsahom všetkých vitamínov rady B

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7330

 � zvyšovať obranyschopnosť organizmu
 � zlepšovať pamäť a koncentráciu
 � eliminovať vývojové poruchy plodu
 � udržiavať zdravú pleť, kvalitné nechty a vlasy
 � pri redukčných diétach

Dávkovanie: 1 tableta denne.

BETA CAROTENE STAR
25.000 I.U. provitamínu A v jednej tobolke

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7110

 � udržiavať dobrý zrak
 � posilňovať imunitný systém
 � zlepšovať funkciu pokožky a chrániť ju pred 
ultrafialovým žiarením

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula denne s jedlom.

BETA GLUCAN STAR
pre podporu 

a stimuláciu imunitného systému
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1222

 � posilňovať vlastný imunitný systém a zvyšovať jeho 
odolnosť

 � zachovávať zdravé funkcie srdca a cievneho systému
 � udržiavať správnu hladinu cholesterolu �

Dávkovanie: 1–2 kapsuly 2× denne.

BIOTIN STAR
pre podporu nervovej sústavy, psychiky, 

vlasov, slizníc a pokožky
Biotín napomáha: 

#7077

 � optimalizovať energetický metabolizmus
 � zlepšovať stav vlasov a pokožky
 � harmonizovať nervovú a psychickú činnosť

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne, deti od 3 do 12 rokov 1 tabletu 
denne.

BOUNTY STAR
k harmonizácii hormonálneho systému žien

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2704

 � harmonizovať hormonálny systém, zmierňovať 
klimakterické problémy
 � zlepšovať a posilňovať metabolizmus
 � regulovať pravidelnosť menštruácie
 � odstraňovať z tela zadržiavanú vodu
 � zmierňovať dôsledky fyzického a psychického stresu

Dávkovanie: 1 kapsula denne s jedlom.

BRAIN STAR
pre výživu mozgových buniek

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1950

 � zlepšovať prekrvenie mozgu
 � zvyšovať duševnú kapacitu, bdelosť a ostražitosť
 � zlepšovať periferný krvný obeh
 � zlepšovať koncentráciu, pozornosť, pamäť
 � zlepšovať intelektuálne a poznávacie funkcie
 � znižovať pocity strachu
 � spomaľovať starnutie

Dávkovanie: 1 kapsula denne.

BREWERS YEAST STAR
pivovarské kvasnice pre blahodarný účinok 

v ľudskom organizme
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1620

 � udržiavať si zdravé vlasy, pokožku a nechty
 � posilňovať kardiovaskulárny a imunitný systém
 � normálnej činnosti nervového systému
 � zlepšovať energetický metabolizmus �

Dávkovanie: 2 tablety 3× denne s jedlom.

C 2000 STAR
pre obranyschopnosť organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6733

 � podporovať imunitný systém
 � svojimi antioxidačnými účinkami

Dávkovanie: 1 tableta denne.

C+Mg STAR
vitamín C, horčík

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6755

 � podporovať nervový a imunitný systém
 � obranyschopnosti tela
 � znižovať únavu a vyčerpanie

Dávkovanie: 1 tableta denne.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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C-500 STAR
napomáha posilňovať imunitný systém

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6730

 � podporovať imunitný systém
 � udržiavať dobrý stav zubov a ďasien
 � zvyšovať pevnosť pokožky
 � pozitívne pôsobiť na mozgové funkcie
 � pomáhajú telu vyrovnať sa s následkami stresu
 � podporovať tvorbu červených krviniek a obnovu väzivového tkaniva

Dávkovanie: 2–4 tablety denne.

CALCIUM STAR
pre zdravé a kvalitné kosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6185

 � zdravému vývoju kostí a zubov
 � prenášaniu signálov medzi nervovými bunkami
 � udržiavať správnu hladinu krvného tlaku
 � podporovať srdcové funkcie
 � zlepšovať svalovú štruktúru 
 � pri zlom trávení

Dávkovanie: 1–2 tablety 2× denne.

CALMAG C STAR
vitamín C, vápnik, horčík

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6750

 � posilňovať imunitný systém
 � chrániť pred oxidačným stresom
 � činnosti nervovej sústavy

Dávkovanie: 1 tableta denne.

CARNOSINE STAR
pre ochranu DNA pred oxidáciou

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1777

 � pri antioxidačných procesoch
 � pri regenerácii buniek a proti oxidácii DNA
 � zlepšovať spánok a sexuálnu aktivitu
 � rozširovať maximálnu kapacitu buniek pre delenie �

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne s jedlom.

CARSICO STAR
výživový doplnok s koenzýmom Q10,

L-karnitínom a vitamínom E
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1120

 �  podporovať správne funkcie srdca
 �  dodávať energiu pre bunky 
 �  spomaľovať kognitívny pokles 
 �  svojimi antioxidačnými účinkami 
 �  znižovať únavu 
 �  posilňovať funkcie imunitného systému a vitalitu �

Dávkovanie: 2× 1 mäkká kapsula denne.

CARTILAGE STAR
pre podporu kĺbov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2777

 � udržiavať zdravé kĺby
 � účinne vyživovať štruktúru vlasov a nechtov
 � pri obnove a regenerácii kĺbových tkanív

Dávkovanie: Užívajte 2× 15 ml denne, deti 15 ml denne, 
športovci 2× 15–30 ml denne.

CAYENNE STAR
pre zlepšenie cirkulácie krvi

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1105

 � zvyšovať termogenéziu a energetický výdaj
 � zvyšovať stratu kalórii

Dávkovanie: 1 kapsula 1–2× denne s jedlom.

CELL GUARD STAR
pre ochranu buniek so 7 antioxidantmi

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1700

 � zlepšovať cirkuláciu krvi
 � posilňovať imunitný systém
 � celkovej vitalite organizmu 
 � svojimi antioxidačnými účinkami

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

CINNAMON STAR
pre zdravé trávenie 

a reguláciu telesnej hmotnosti
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1660

 � stabilizácii hladiny glukózy a cholesterolu v krvi
 � regulácii telesnej hmotnosti 
 � dobrému tráveniu
 � podporovať imunitný systém
 � zvýšeniu energetického metabolizmu v tele

Dávkovanie: 2 kapsuly denne, najlepšie s jedlom.

CLA 1000 STAR
pre podporu odbúravania tukov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1422

 � obmedzovať ukladanie tukov, pri spaľovaní tukov
 � zlepšovať kondíciu a výkon
 � spevňovať svalovú hmotu
 � znižovať hladinu cholesterolu  

Dávkovanie: 2 mäkké kapsuly ráno a večer.

CLEANSER STAR
pre podporu trávenia, detoxikáciu 

organizmu a dobrú kondíciu
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1482

 � zdravému tráveniu
 � detoxikácii
 � imunite - vitalite
 � fyzickému a duševnému zdraviu
 � antioxidačnej kapacite
 � pokožke, nechtom, kĺbom a kostiam
 � relaxácii

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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CMF 20 STAR
efektívne a bezproblémové doplnenie 

vápnika, horčíka, železa a ďalších 20 živín
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1528

 � znižovať pocit hladu
 � potláčať chuť na sladké
 � stabilizovať bunkové membrány
 � odstraňovať celkovú únavu
 � doplnenie železa
 � odstraňovať nedostatok vitamínov a minerálov v bežnej strave

Dávkovanie: 1 tableta denne.

C-M-Z-3 STAR
pre podporu zdravých kostí a činnosť svalov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1857

 � činnosti svalov
 � zrážanlivosti krvi
 � energetickému metabolizmu
 � metabolizmu makroživín
 � činnosti nervovej sústavy
 � antioxidačnej kapacite
 � imunitnému systému

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne, ráno a večer.

COCONUT OIL STAR
pre okamžitý príjem energie

Panenský kokosový olej napomáha: 

#1425

 � svojim pohotovým energetizujúcim účinkom bez kalórií
 � podporovať trávenie ďalších látok
 � pri redukčných diétach
 � udržiavať zdravie pokožky

Dávkovanie: 2× 2 mäkké kapsuly denne.

COENZYSTAR Q10
koenzym Q10 

pre kardiovaskulárny systém
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1117

 � chrániť cievny systém
 � spomaľovať proces starnutia   
 � harmonizovať tráviace ústrojenstvo
 � posilňovať kardiovaskulárny systém
 � regenerovať a vitalizovať organizmus �

30 mg Co-Q10

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne.

COENZYSTAR Q10 EXTRA+
koenzým Q10 a karnitín 

pre zdravý kardiovaskulárny systém
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1119

 � chrániť cievny systém
 � spomaľovať proces starnutia
 � dodávať energiu každej bunke
 � posilňovať kardiovaskulárny systém
 � regenerovať a vitalizovať organizmus 

100 mg Co-Q10 20 mg L-karnitínu

Dávkovanie: 1–2 mäkké kapsuly denne.

COLOSTRUM STAR
pre vitalitu a dokonalú imunitu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1720

 � udržiavať správnu funkciu imunitného systému
 � regenerácii svalov a nervov po telesnom výkone
 � neutralizovať nebezpečné mikroorganizmy
 � svojim obsahom protilátok IgG, IgA a IgM

Dávkovanie: 1–2 kapsuly 2× denne.

COPPER STAR
napomáha pri tvorbe kostí 

a červených krviniek
Meď napomáha: 

#1670

 � svojimi antioxidačnými účinkami
 � zvyšovať obranyschopnosť organizmu
 � budovať a udržiavať spojivové tkanivá
 � normálnej činnosti nervového systému
 � pri pigmentácii pokožky a vlasov
 � pri tvorbe krvi, pri metabolizme železa

Dávkovanie: 1 tableta denne.

CORAL CALCIUM COMPLEX STAR
zdravé kosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1853

 � k zdravým kostiam a zubom
 � pH rovnováhe v tele
 � krvnej zrážanlivosti
 � správnej hladine krvného tlaku
 � pri energetickom metabolizme
 � funkcii svalov a činnosti srdca

Dávkovanie: 30 ml denne.

CORAL CALCIUM STAR
pre dokonalé zdravie a zdravé kosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1852

 � udržiavať vápnik v tele na optimálnej úrovni
 �  pri stavbe kostí
 � podporovať srdcové funkcie
 � zlepšovať bielkovinovú syntézu (svalovú štruktúru)
 � obnovovať alkalickosť organizmu
 � optimálnou úrovňou pH pri liečbe chorôb

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

CORDYCEPS STAR
pre vitalitu a posilnenie imunitného systému

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1888

 � posilňovať imunitný systém
 � skvalitňovať spánok a odstraňovať únavu
 � znižovať krvný tlak a hladinu cholesterolu
 � svojimi antioxidačnými účinkami
 � činnosti srdca a cievneho systému  

Dávkovanie: Prvý týždeň 5 tabliet denne, potom 1– 3 tablety 2× den-
ne. Pre vrcholových športovcov týždeň pred hlavnou súťažou 6–8 tabliet  
2–3× denne.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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DOLOMITE STAR
pre podporu zdravia kostí, zubov a svalov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1580

 � zdravým kostiam a zubom
 � činnosti svalov
 � krvnej zrážanlivosti
 � energetickému metabolizmu
 � činnosti tráviacich enzýmov
 � nervovej sústave a psychickej činnosti
 � zníženiu únavy a vyčerpania �

Dávkovanie: 1 tableta 3× denne, odporúčame po každom hlavnom jedle.

ECHINACEA STAR
pre imunitu a vitalitu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6618

 � obranyschopnosti organizmu
 � imunitnému systému
 � činnosti nervovej sústavy
 � k zníženiu miery únavy

Dávkovanie: 2× 5 ml denne.

EMPEROR STAR
manažérska formula plná energie

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1240

 � posilňovať imunitný systém
 � podporovať ženskú plodnosť
 � zmierňovať celkovú slabosť organizmu
 � zvyšovať odolnosť organizmu proti stresu
 � zlepšovať elastičnosť a vzhľad kože, vlasov, mihalníc a nechtov
 � dodávať pocit energie, sily, vytrvalosti a duševnej istoty �

Dávkovanie: 2–3 tablety denne nalačno s 2–3 dl vody, večer 
najneskôr 3 hodiny pred spánkom.

ENZYME STAR
unikátna zmes tráviacich enzýmov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1044

 � pri procese trávenia
 � normalizovať črevnú peristaltiku
 � stimulovať produkciu tráviacich štiav
 � štiepiť bielkoviny, cukry a tuky

Dávkovanie: 1–2 kapsuly s jedlom.

EVENING PRIMROSE STAR
pre správnu funkciu organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2755

 � zmierňovať klimakterické problémy (prechod)
 � pri menštruačných bolestiach
 � znižovať nepokoj u detí (hyperaktivitu)
 � optimalizovať činnosť srdca a ciev
 � normalizovať krvný tlak a hladinu cholesterolu
 � zdravému vzhľadu pleti

Dávkovanie: 1–2 kapsuly s jedlom.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

CRANBERRY STAR
pre zdravé močové ústrojenstvo

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1111

 � proti rozširovaniu baktérií v ústnej dutine
 � správnej funkcii obličiek
 � proti upchávaniu ciev a znižovať tvorbu krvných zrazenín
 � posilňovať kardiovaskulárny systém a optimalizovať krvný tlak �

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 3× denne pred jedlom. Deti od 3 rokov 
1 mäkkú kapsulu denne.

CREATINE CAPS STAR
pre fyzickú výkonnosť 

Kreatín napomáha:

 #4530

 � zvýšeniu fyzickej výkonnosti
 � pre silové a rýchlostné športovanie 

Dávkovanie: 3 kapsuly pred cvičením a 3 kapsuly po 
cvičení.

CREATINE STAR
pre svalovú silu 

a kvalitnú svalovú hmotu
Kreatin napomáha: 

#4533

 � zvyšovať výkon a svalovú silu 
 � zvyšovať kvalitu svalovej hmoty 
 � dodávať telu rýchlo použiteľnú energiu
 � pri regenerácii po športovom výkone 
 � posilňovať organizmus pri intenzívnom fyzickom výkone

Dávkovanie: Najvyššia denná dávka u dospelých sú 4 rovné kávové 
lyžičky pre dlhodobý príjem bez nutnosti znižovania, alebo prerušenia. 
U osôb s nižšou hmotnosťou úmerne upravené množstvá 1 rovná 
kávová lyžička na 20 kg telesnej hmotnosti denne.

CURCUMA LONGA STAR
podpora imunity a činnosti tráviaceho traktu

Kurkuma napomáha: 

#2606

 � činnosti pečene a tráviacemu systému
 � udržiavať zdravé kĺby
 � ako antioxidant, podporovať imunitu a vitalitu
 � správnej činnosti kardiovaskulárneho systému a nervového 
systému

Dávkovanie: 2 kapsuly denne, ráno a večer.

DEVIL STAR
diabolsky dobrý sex

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1677

 � skvalitniť erekciu s rýchlym nástupom účinku
 � dosiahnuť rýchlejšie opakovanie erekcie
 � predĺženiu sexuálneho pôžitku �

Dávkovanie: 1–4 tablety 1 až 2 hodiny pred aktom.

Cmúľacie tablety - zdravé maškrtenie Produkt v tekutej forme Sirup Šumivé tablety
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EYE STAR
na ochranu a posilnenie zraku

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1012

 � posilňovať ostrosť zraku
 � zlepšovať periférne videnie
 � zlepšovať zásobovanie všetkých tkanív krvou
 � chrániť sietnicu pred poškodením svetlom
 � zaisťovať potrebné živiny pre ochranu a regeneráciu očnej 
sietnice

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

FIBER STAR
pre zdravý črevný trakt

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1400

 � pri procese trávenia 
 � pri regenerácii tráviaceho traktu
 � čistiť črevný trakt a urýchľovať peristaltiku
 � znižovať hladinu cukrov, lipoproteínov a cholesterolu v krvi   
 � vytvárať podmienky pre zdravú mikroflóru v tráviacom systéme

Dávkovanie: 2 tablety ráno a 4 tablety večer. Dôležité zapiť aspoň 
pol litrom vody.

FLAX SEED STAR
podporuje srdce a nervový systém

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1410

 � správnemu fungovaniu srdca a ciev
 � posilňovať imunitu
 � udržiavať zdravú funkciu čriev
 � predchádzať nepravidelnému srdcovému tepu
 � znižovať hladinu cholesterolu
 � pri kožných problémoch
 � zlepšovať kvalitu vlasov a nechtov

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2–3× denne s jedlom.

FLEXI-MOBILITY STAR
pohyb: radosť alebo bolesť

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2798

 � zdraviu kĺbov
 � pohyblivým kolenám
 � silným spojivovým tkanivám
 � celkovej pohyblivosti

Dávkovanie: 30 ml denne.

FOLIC ACID STAR
pre obnovu a rast buniek

a pre prenos genetických informácii
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7154

 � správnemu fungovaniu srdca
 � zaisťovať správny vývoj plodu
 � odbúravať škodlivý homocysteín, optimalizovať prenos 
genetických informácií v bunkách
 � pri tvorbe látok dôležitých pre nervový systém
 � pri všetkých rastových a vývojových procesoch v tele �

Dávkovanie: 1 tableta denne, tehotné a dojčiace ženy 1 tableta obdeň.

FREEWAY STAR
črevná činnosť, zažívanie

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6644

 � normalizácii črevnej činnosti
 � dobrému zažívaniu
 � pravidelnej stolici �

Dávkovanie: 2× 5 ml denne.

FUCOIDAN STAR
pre komplexnú podporu organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1880

 � obnovovať zdravé bunky a tkanivá
 � uchovávať bunkovú silu a celistvosť
 � chrániť bunky pred poškodením voľnými radikálmi
 � optimalizovať metabolizmus  

Dávkovanie: 30 ml 1–2× denne.

GARCINIA STAR
pre podporu redukcie telesnej hmotnosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1190

 � stimulovať aktivitu enzýmov
 � pri redukcii telesnej hmotnosti
 � zrýchľovať látkovú premenu v organizme
 � udržiavať optimálnu hladinu krvného tlaku a cukru 

Dávkovanie: 2–4 kapsuly denne pri dodržaní pitného režimu – naj-
menej 3 litre tekutín denne.

GARLIC + PARSLEY STAR
pre podporu činnosti 

kardiovaskulárneho systému
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7160

 � posilňovať kardiovaskulárny systém
 � posilňovať imunitný systém
 � upravovať zvýšený krvný tlak
 � zmierňovať menštruačné problémy
 � svojimi antioxidačnými vlastnosťami
 � pri gastrointestinálnych problémoch �

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula denne s jedlom.

GELATINE STAR
pre výživu kĺbov a chrupaviek

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 #4550

 � pri doplnení aminokyselín glycínu a prolínu 
 � zlepšiť kvalitu nechtov, vlasov a kĺbov �

Dávkovanie: 2 kapsuly 2× denne.

GINGER STAR
pre lepšie trávenie a proti nevoľnosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7161

 � pri nevoľnosti a proti zvracaniu
 � zlepšovať trávenie
 � proti plynatosti a nadúvaniu
 � znižovať hladinu cholesterolu v krvi �

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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GINKGO STAR
pre podporu kardiovaskulárneho 

a obehového systému
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7162

 � zaisťovať lepšie prekrvenie končatín
 � zlepšovať priebeh aterosklerózy
 � znižovať riziko srdcového infarktu
 � odstraňovať závrate cievneho pôvodu
 � zvyšovať toleranciu pôsobenia chladu na ruky a nohy

Dávkovanie: 1 tableta denne s jedlom.

GLUCOSAMINE STAR
pre správne fungovanie pohybového aparátu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2722

 � regenerovať spojivové tkanivá
 � posilňovať imunitný a lymfatický systém
 � udržiavať správne fungovanie pohybového aparátu
 � udržiavať správne funkcie a regeneráciu kože, vlasov a nechtov

Dávkovanie: 1 kapsula 3× denne pred jedlom.

GLUTAMINE STAR
pre zvýšenie svalového výkonu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4566

 � zvyšovať svalový výkon
 � posilňovať imunitný systém
 � zlepšovať mentálnu výkonnosť
 � pri celkovej regenerácii tkanív
 � podporovať proteosyntézu svalovej hmoty

Dávkovanie: Nešportujúca dospelá populácia 1–2 tablety denne. 
U dospelých športovcov podľa výkonnosti 5–10 tabliet pred aj po tréningu.

GOJI JUICE STAR
antioxidant, „elixír mladosti“

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1830

 � ako antioxidant
 � imunite a vitalite
 � tráveniu
 � cievnej sústave
 � metabolizmu cukrov, lipidov a bielkovín

Dávkovanie: 15 ml 2× denne.

GOLD STAR
pre zvýšenie sily, vytrvalosti a vitality

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1860

 � skvalitňovať spánok, odstraňovať únavu
 � posilňovať imunitný a obehový systém
 � zvyšovať výkonnosť, energiu, silu a vytrvalosť
 � dosahovať vyššie športové výkony

Dávkovanie: 1–3 kapsuly 2× denne. Pri zvýšenej záťaži až 6–8 kapsúl 
2–3× denne.

GOTU KOLA STAR
pre posilnenie činnosti 

centrálnej nervovej sústavy
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2723

 � zlepšovať pamäť
 � zlepšovať priebeh kožných ochorení
 � zmierňovať depresívnu náladu
 � optimalizovať činnosť mozgu, srdca a ciev 

Dávkovanie: 1–2 kapsuly denne s jedlom.

GRAPESEED STAR
antioxidant pre podporu zdravia, 

predovšetkým srdca a ciev
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1711

 � svojimi antioxidačnými účinkami
 � zlepšovať činnosť srdca
 � udržiavať zdravé cievy a správny krvný tlak 

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

GRAVIOLA STAR
zdravý juice neskutočnej chuti!

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1815

 � podporiť tvorbu enzýmov v zažívacom trakte
 � podporiť hojenie žalúdočnej črevnej sliznice
 � normalizovať peristaltiku čriev 

Dávkovanie: 15 ml 2× denne.

GREEN COFFEE STAR
pre psychickú a fyzickú aktivitu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1210

 � udržiavať bdelosť
 � zrýchľovať metabolizmus tukov
 � kontrolovať telesnú hmotnosť

Dávkovanie: 15 ml 2× denne.

GREEN PUU STAR
očista organizmu - detoxikácia

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1825

 � obsiahnutým chlorofylom, spirulinou, lucernou 
siatou (Alfalfa), mladým jačmeňom, mladou 
pšenicou
 � antioxidačnými účinkami
 � imunite-vitalite-energii
 � očiste organizmu- detoxikácii
 � tráveniu a činnosti čriev  

Dávkovanie: 15 ml 2× denne.

GREEN TEA STAR
k zlepšeniu telesnej a duševnej pohody

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1166

 � pri chudnutí ako spaľovač tukov
 � zlepšovať telesnú aj duševnú pohodu
 � udržiavať zdravý imunitný systém

Dávkovanie: 2× 1 kapsula denne.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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GREPOSTAR
posilnenie organizmu proti pôsobeniu baktérií

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1644

 � svojimi antimikrobiálnymi účinkami
 � celkovému posilneniu organizmu
 � v boji proti mikroorganizmom bez škodlivého 
vplyvu na črevnú mikroflóru
 � normálnej funkcii nervového systému
 � podporovať normálnu tvorbu červených krviniek

Dávkovanie: 2× 1 tableta denne.

GYMNEMA SYLVESTRE STAR
pre kontrolu telesnej hmotnosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1689

 � metabolizmu glukózy
 � metabolizmu telesných tukov
 � zníženiu chuti k jedlu
 � obmedzeniu chuti na sladké

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne.

HARD WOOD STAR
unikátna formula pre mužský organizmus

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1666

 � správnej činnosti kardiovaskulárneho systému
 � tonizovať urogenitálny systém
 � optimalizovať mozgovú činnosť
 � proti negatívnym stresovým faktorom
 � zvyšovať vstrebateľnosť niektorých látok

Dávkovanie: 1 kapsula denne medzi jedlom.

HERBAL STAR
na posilnenie imunity 

a stimuláciu vzniku protilátok
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1890

 � posilňovať imunitu a stimulovať vznik protilátok
 � proti starnutiu buniek
 � posilňovať centrálny nervový systém
 � pri ženských hormonálnych poruchách

Dávkovanie: 2× 1 tableta denne.

HMB STAR
pre nárast svalovej hmoty a zvýšenie sily

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4568

 � posilňovať imunitný systém
 � urýchľovať regeneráciu organizmu
 � posilňovať činnosť pečene
 � regulovať hladinu cholesterolu
 � zmenšovať množstvo podkožného tuku
 � u športovcov zvyšovať svalovú silu a podporovať nárast 
svalovej hmoty

Dávkovanie: 6–12 kapsúl denne. Pri podávaní vitamínu C sa zvyšuje 
účinok prípravku.

CHITOSAN 500 STAR
pre zníženie hladiny cholesterolu

a redukciu hmotnosti
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1026

 � znižovať pocit hladu
 � upravovať telesnú hmotnosť
 � znižovať hladinu cholesterolu
 � optimalizovať činnosť hrubého čreva
 � zabraňovať vstrebávaniu tukov do krvného obehu

Dávkovanie: 1–3 tablety denne 10 minút pred jedlom.

CHITOSAN STAR
pre zníženie hladiny cholesterolu 

a redukciu hmotnosti
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1025

 � znižovať pocit hladu
 � upravovať telesnú hmotnosť
 � znižovať hladinu cholesterolu
 � optimalizovať činnosť hrubého čreva
 � zabraňovať vstrebávaniu tukov do krvného obehu 

Dávkovanie: 2–4 tablety denne 10 minút pred jedlom. Pri podávaní 
vitamínu C sa zvyšuje účinok prípravku. Deti od 3 rokov 1 tableta denne.

CHLAMYNYL STAR
fytokomplex pre očistu organizmu

Obsiahnuté látky pôsobia ako fytokomplex: 

#1102

 � antibakteriálne (chlamýdie, salmonela, candida,
 � stafylokok, streptokok, campylobacter)
 � antivírusovo
 � proti plesni
 � proti kvasinkám    

Dávkovanie: 2 tablety 2× denne.

CHLORELLA STAR
pre podporu regenerácie tkanív, 

delenia a rastu buniek
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2799

 � pri trávení
 � ochraňovať srdce a cievy
 � posilňovať imunitný systém
 � regulovať hladinu cholesterolu a krvný tlak 

Dávkovanie: 4–6 tabliet 3× denne.

CHLOROPHYLL JUICE STAR
detoxikácia, alkalizácia

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2710

 � ako tekuté-zlaté slnko
 � produkcii hemoglobínu (dôležitý pre svaly 
a srdce)  

Dávkovanie: 15 ml ráno.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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INULIN STAR
pre zdravý črevný trakt

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4580

 � zvyšovať vstrebávanie vápnika
 � pri nepravidelnej stolici
 � proti hnačkovým ochoreniam
 � znižovať hladinu cholesterolu, triglyceridov a cukru v krvi
 � optimalizovať prostredie pre baktérie Lactobacillus a Bifidobacillus

Dávkovanie: 2× 1 mäkká kapsula denne.

IRON GT STAR
podpora imunitného systému, 

zníženie únavy a vyčerpania
Obsiahnuté látky podporujú: 

#1577

 � vitalitu, imunitu a energetický metabolizmus
 � zdravie kostí, zubov a ciev
 � nervový systém a psychologické funkcie
 � zdravú pokožku a tvorbu kolagénu

Dávkovanie: 1 kapsula denne, najlepšie s raňajkami.

JOINT ACTIVITY STAR
pre podporu kĺbov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7187

 � pružnosti a pohyblivosti kĺbov
 � udržiavať zdravé kĺbové chrupavky
 � pri obnove a regenerácii kĺbových tkanív

Dávkovanie: 1 tableta 3× denne s jedlom.

JOINT MOBILITY STAR
pre zlepšenie pohyblivosti kĺbov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1070

 � zlepšovať pohyblivosť kĺbov
 � pri regenerácii pohybového aparátu
 � zaisťovať optimálny stav spojivových tkanív a kĺbov

Dávkovanie: 2 kapsuly 2× denne.

KELP STAR
zdroj jódu a regulátor metabolických funkcií

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2726

 � pri zníženej funkcii štítnej žľazy, pri redukcii hmotnosti
 � harmonizovať celý hormonálny systém
 � dopĺňať potrebné vitamíny, minerály a aminokyseliny
 � optimalizovať správne fungovanie centrálnej 
nervovej sústavy

Dávkovanie: 1 tableta denne. Deti od 3 do 12 rokov 1 tableta obdeň.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

CHLOROPHYLL STAR
pre transport kyslíku v krvi

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2709

 � zlepšiť transportnú kapacitu krvi pre kyslík
 � pri tvorbe krvného farbiva (hemoglobínu)
 � zlepšovať funkciu ciev a srdca
 � pri trávení
 � svojimi detoxikačnými a antioxidačnými účinkami    

Dávkovanie: 1–2 mäkké kapsuly denne s jedlom.

CHROMIUM STAR
pre optimálnu hladinu krvného cukru

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7177

 � podporovať procesy výmeny látok v tele
 � znižovať zvýšenú hladinu cholesterolu
 � mobilizovať tuky z podkožných zásob
 � udržiavať optimálnu hladinu krvného cukru
 � pri raste svalových tkanív a zlepšovať využitie glukózy v tele 

Dávkovanie: 1 tableta denne pred jedlom.

IMMUNE GUMMY STAR
imunita, vitalita

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6881

 � obranyschopnosti organizmu
 � posilňovať imunitný systém
 � normálnemu stavu kostí a zubov
 � správnej hladine vápnika v krvi 

Dávkovanie: 1 želatinová tableta denne.

IMMUNITY STAR
pre zlepšenie činnosti imunitného systému

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1180

 � posilňovať vlastný imunitný systém
 � normalizovať činnosť vnútorných orgánov
 � posilňovať činnosť lymfatického systému
 � zmierňovať alergické prejavy, uvoľňovať napätie

Dávkovanie: 1 kapsula denne.

INOSINE STAR
pre zvýšenie energetického potenciálu tela

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4577

 � ako zdroj ATP, okamžitý zdroj energie
 � normalizovať krvný obeh
 � zvyšovať a zefektívňovať svalovú činnosť
 � pri silových, rýchlostných a vytrvalostných športoch

Dávkovanie: 1–2 kapsuly denne. Športovci 1–3 kapsuly 30 minút 
pred výkonom.

INOSITOL-HEXA STAR
významný antioxidant

Inositol napomáha: 

#1822

 � svojim antioxidačným účinkom
 � správnemu fungovaniu nervovej sústavy
 � duševnej koncentrácii a výkonnosti �

Dávkovanie: 2× 1 kapsula denne.
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KOREAN GINSENG STAR
vitalita overená časom, alebo Dar prírody,

alebo Radosť zo života…
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2762

 � kognitívny výkon 
 � krvný obeh
 � pamäť, bdelosť, vitalita
 � antioxidačné účinky
 � imunita 
 � sexuálne zdravie
 � vitalita a radosť zo života

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne.

KUDZU STAR
pri závislosti na alkohole a nikotíne

Kudzu napomáha: 

#2622

 � pri potláčaní účinkov alkoholu a zvracania
 � zdravým kostiam a zubom
 � ženám v klimaktériu
 � udržiavaniu správnej hladiny tlaku

Dávkovanie: 2 tablety denne, ráno a večer.

LACTASE ENZYME STAR
vhodný pri laktózovej intolerancii

Enzym laktáza: 

#1068

 � je dôležitý pre štiepenie disacharidov laktózy
 � zlepšuje trávenie laktózy
 � je vhodný pre odbúravanie laktózy
 � je vhodný pri laktózovej intolerancii
 � zmierňuje sprievodné problémy pri laktózovej intolerancii ako 
je hnačka, bolesti brucha a nadúvanie 

Dávkovanie: 1–3 mäkké kapsuly hneď pred konzumáciou jedla, ale-
bo nápoja obsahujúceho laktózu.

L-ARGININE STAR
pre regeneráciu tkanív

a metabolizmus svalových tkanív
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7190

 � pri syntéze bielkovín
 � zväčšovať objem svalovej hmoty
 � udržiavať dobrú cievnu priechodnosť
 � pri tvorbe bielych krviniek, regulovať hladinu cholesterolu
 � zlepšiť využívanie tukov, ako zdroja energie

Dávkovanie: 1–2 kapsuly denne. Športovci podľa záťaže 1 g na 30 kg 
telesnej hmotnosti denne (po záťaži).

LECITHIN STAR
napomáha zlepšovať pamäť

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2727

 � zlepšovať pamäť
 � zmäkčovať stolicu a proti nafukovaniu
 � posilňovať svalstvo, srdce a čistiť cievne steny
 � znižovať hladinu cholesterolu

Dávkovanie: 2 tablety 2× denne s jedlom.

LECITHIN 500 STAR
napomáha zlepšovať pamäť… a nielen to

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2720

 � čistiť cievne steny 
 � zlepšovať pamäť 
 � zmäkčovať stolicu a proti nafukovaniu 
 � posilňovať svalstvo, srdce 
 � znižovať hladinu cholesterolu

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 3× denne.

LECITHIN 1200 STAR
normálna psychická činnosť

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2729

 � zdravým cievam
 � psychickej činnosti
 � imunite- vitalite
 � ochrane buniek
 � zníženiu únavy a vyčerpania
 � tvorbe kolagénu
 � antioxidačnej kapacite
 � energetickému metabolizmu

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne.

LIFE STAR
pre celkovú harmonizáciu 

s protistresovými účinkami
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1200

 � odstraňovať pocit únavy
 � spomaľovať starnutie buniek
 � zlepšovať pamäť a myslenie
 � zvyšovať koncentráciu pozornosti
 � zvyšovať celkovú energiu organizmu
 � zvyšovať rovnováhu a pocit pohody v organizme

Dávkovanie: 1–2 kapsuly 2–3× denne. Pri zvýšenej záťaži 1–2 kapsuly 3× denne.

LIPO-SUCCINATE STAR
výživový doplnok s alfa-lipoovou kyselinou

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1790

 � ako významný antioxidant je alfa-lipoová kyselina 
vhodný doplnok pri ochoreniach diabetes, srdca, 
pečene, nervovej sústavy, pri zelenom a sivom 
zákale očí

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne.

L-LYSINE STAR
pre správny rast a vývoj kostí

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7196

 � zdravému rastu a vývoju kostí u detí
 � eliminovať vznik oparov
 � telu vstrebávať vápnik
 � počas rekonvalescencie po operácii
 � pri produkcii protilátok, hormónov a enzýmov
 � pri tvorbe svalovej hmoty

Dávkovanie: 2–3× denne 1 tableta medzi jedlom. Dávkovanie 
L-Argininu a L-Lysinu v pomere jedna ku jednej podporuje produk-
ciu rastového hormónu, čo vedie k zvýšenej funkcii schopností tkanív 
a tým k zvýšeniu výkonu.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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L-TYROSINE STAR
pre zvýšenie športového výkonu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7188

 � zvýšeniu motivácie k cvičeniu
 � ako spalovač tukov
 � vylepšeniu nálady �

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne, odporúčame ráno a večer na prázd-
ny žalúdok.

MAI-REI SHIITAKE STAR
pre podporu všetkých bunečných funkcií

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#5845

 � udržovať prirodzený bunečný cyklus a bunečné 
funkcie
 � udržovať zdravú komunikáciu medzi bunkami
 � proti chronickému únavovému syndrómu
 � udržovať obranné mechanizmy imunitného systému
 � pri delení buniek alebo ich odstraňovaniu z tela

Dávkovanie: 2 kapsuly denne.

MELATONIN STAR
pre zlepšenie a skvalitnenie spánku

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1750

 � predlžovať dobu delta vo fáze spánku
 � obnovovať narušenú rovnováhu biorytmu 
spôsobenú striedaním časových pásiem
 � spomaľovať starnutie
 � zmierňovať následky stresu na organizmus

Dávkovanie: 1 tableta denne 30 minút pred spaním.

METABOLITE STAR
pre podporu nervovej sústavy,  

tráviaceho systému a činnosti štítnej žľazy
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1570

 � kognitívnemu a duševnému výkonu
 � činnosti nervovej sústavy
 � udržiavať správnu hladinu cholesterolu
 � podporovať tráviaci systém a správnej činnosti štítnej žľazy
 � obranyschopnosti organizmu a vitalite

Dávkovanie: 2 kapsuly 3× denne (ráno, poobede a večer).

MIGRELIFE STAR
proti bolestiam hlavy

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2728

 � pri bolestiach hlavy
 � optimalizovať krvný obeh
 � zmierňovať menštruačné problémy  

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne s jedlom.

MULTI STAR
komplexný doplnok mikroživín

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1845

 � posilňovať imunitný systém
 � optimalizovať metabolizmus
 � regeneráciu organizmu
 � veľmi rýchlo upravovať krvný obraz
 � udržiavať psychickú a fyzickú rovnováhu

Dávkovanie: 2× 15 ml denne, deti 15 ml denne,  
športovci 2× 15–30 ml denne.

MULTIVITAMIN STAR
výborná zmes vitamínov a minerálnych látok  

pre imunitu, vitalitu a zdravý život
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6619

 � posilňovať imunitný systém
 � zníženie miery únavy a vyčerpania
 � podporovať normálnu nervovú sústavu
 � chrániť pred oxidačným stresom

Dávkovanie: 2× 5 ml denne.

MULTIVITAMIN GUMMY STAR
pre odolnosť organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6840

 � funkcii imunitného a nervového systému
 � vývoju kostí a chrupaviek
 � obranyschopnosti organizmu
 � vo zvyšovaní absorpcie železa

Dávkovanie: 1 želatinová tableta 2× denne.

MUMIO STAR
pre celkovú podporu organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1877

 � podporovať imunitu, vitalitu a duševnú činnosť
 � zlepšovať činnosť kostí a kĺbov
 � optimalizovať metabolizmus
 � podporovať sexuálne funkcie

Dávkovanie: 3 kapsule denne.

NEMATODLE STAR
obranyschopnosť organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6611

 � podporovať tráviaci systém
 � správnej činnosti močových ciest
 � obranyschopnosti organizmu
 � k optimálnej relaxácii, duševnej a fyzickej pohode

Dávkovanie: 2× 5 ml denne.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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NONI GOLD STAR
juice pre celkovú harmonizáciu 

a vitalizáciu organizmu
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1870

 � posilňovať imunitný systém
 � uvoľniť emocionálne stresy
 � optimalizovať celý energetický systém
 � harmonizovať hormonálny a nervový systém
 � normalizovať kardiovaskulárny systém a dýchanie
 � stabilizovať menštruačný systém  

Dávkovanie: Užívajte 1–2× 30 ml denne.

NONI STAR
podporuje funkcie imunitného systému

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1875

 � posilňovať imunitný systém
 � uvoľniť emocionálne stresy
 � optimalizovať celý energetický systém
 � harmonizovať hormonálny a nervový systém
 � normalizovať kardiovaskulárny systém a dýchanie
 � stabilizovať menštruačný systém  

Dávkovanie: 1 kapsula 1–2× denne nalačno.

OMEGA-3 STAR
pre zdravý kardiovaskulárny a obehový systém

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2730

 � zvyšovať schopnosť pamäte
 � zlepšovať pružnosť cievnych stien
 � udržiavať správne fungovanie obehovej sústavy
 � posilňovať centrálny nervový systém
 � optimalizovať hladinu cholesterolu a ostatných lipidov
 � znižovať riziko srdcovo cievnych ochorení a trombóznych problémov
 � udržiavať správne fungovanie pohlavných orgánov

Dávkovanie: 1–2 mäkké kapsuly denne s jedlom.

OMEGA EXTRA STAR
pre zdravý kardiovaskulárny

a obehový systém
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2733

 � zvyšovať schopnosť pamäti
 � zlepšovať pružnosť cievnych stien
 � udržiavať správne fungovanie obehovej sústavy
 � optimalizovať hladinu cholesterolu a ostatných lipidov
 � posilňovať centrálny nervový systém
 � znižovať riziko srdcovocievnych ochorení a trombotických 
komplikácií
 � udržiavať správne fungovanie pohlavných orgánov

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne.

OREGANO STAR
prírodná dezinfekcia

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1414

 � lepšiemu tráveniu, pri hnačkách, alebo zápche
 � správnej funkcii žalúdka, pečene a čriev
 � udržiavať zdravú pokožku a sliznice
 � zlepšeniu funkcie dýchacích ciest, zvlášť pri kašli
 � svojimi antioxidačnými účinkami
 � správnej činnosti srdca, udržiavať pružnosť a pevnosť kapilár ciev

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula denne s jedlom.

ORGANIC JUICE STAR
vitamínová bomba

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1810

 � obranyschopnosti organizmu
 � normálnej funkcii čriev
 � zdravému vzhľadu pokožky

Dávkovanie: 15 ml 2× denne.

OSTEO STAR
pre udržanie zdravých kostí, zubov a svalov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1850

 � podporovať nervový a imunitný systém
 � koncentrácii vápnika v krvi
 � výstavbe a udržaniu zdravých kostí, zubov a svalov
 � obranyschopnosti celého organizmu
 � optimálnej funkcii svalov, vrátane svalu srdca
 � udržiavať správny krvný tlak
 � tvorbe kolagénu, dôležitého pre fungovanie kostí a kĺbov

Dávkovanie: Užívajte 30–60 ml denne, najviac 60 ml (obsah 2 uzáverov).

PAPAYA PLUS STAR
zdravé črevá

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6736

 � trávenie a správna funkcia čriev
 � papája, skorocel, ľanové semienka, juka

Dávkovanie: 30 ml denne s jedlom.

PAU D‘ARCO STAR
pre posilnenie imunity a vitality

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2731

 � posilneniu obranyschopnosti organizmu
 � odolnosti proti vonkajším nepriaznivým vplyvom
 � svojim antioxidačným účinkom

Dávkovanie: 1–2 kapsuly 2–3× denne s jedlom.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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PERILLYL STAR
pri precitlivenosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1022

 � pri precitlivenosti (alergie) na prach, plesne, peľ
 � udržiavať zdravý nervový systém
 � zdravej srdcovej činnosti
 � správnej hladine cholesterolu v krvi
 � obranyschopnosti organizmu

Dávkovanie: 2–5 mäkkých kapsúl 2× denne. Deti od 16 rokov 2–5 
mäkkých kapsúl 1× denne.

POTASSIUM STAR
draslík pre podporu funkcie  

nervovej sústavy a svalov
Draslík podporuje: 

#1540

 �  nervovú sústavu
 � činnosť svalov
 � správny krvný tlak

Dávkovanie: Pre dospelé osoby 4 tablety denne, pre deti od 3 rokov 
2 tablety denne.

PROPOLIS STAR
včelí produkt s dezinfekčnými účinkami

Propolis napomáha: 

#7211

 � svojimi dezinfekčnými účinkami �
Dávkovanie: 2 kapsuly denne.

PROTECT STAR
pre ochranu žlčníka a pečene

s antioxidačnými účinkami
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2735

 � pri diabete
 � pri tvorbe a vylučovaní žlče a žalúdočných štiav
 � zlepšovať detoxikačnú kapacitu pečene  

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne s jedlom.

PSYLLIUM STAR
pre zdravé trávenie a črevný tranzit

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 #7170

 � proti zápche
 � zdravé trávenie a činnosť čriev

Dávkovanie: 2 kapsuly denne, je potrebné zapiť dostatoč-
ným množstvom vody. Neodporúčame užívať pred spaním.

RASPBERRY KETONES STAR
metabolizmus tukov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6736

 � chudnutiu
 � podpore trávenia
 � vylučovaniu vody z organizmu
 � pohode v menopauze

Dávkovanie:  .

RASPBERRY STAR
výživový doplnok s malinovými ketónmi

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1588

 � chudnutiu
 � podpore trávenia
 � vylučovaniu vody z organizmu
 � pohode v menopauze

Dávkovanie: 1-2 kapsuly 2× denne.

RED CLOVER STAR
pre podporu metabolizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2736

 � udržiavať optimálnu hladinu cukru v krvi 
 � udržiavať aktívny imunitný systém

Dávkovanie: 2× 1 kapsula denne.

REGEMAX STAR
regeneračná a posilňujúca formula 

pre kosti a svaly
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1081

 � regenerovať pohybový aparát
 � posilňovať svaly, šľachy, väzy a kĺby
 � urýchľovať premenu energie v organizme
 � zlepšovať celkovú fyzickú regeneráciu 

Dávkovanie: 1–3 kapsuly denne na lačný žalúdok, najlepšie pred 
spaním. Deti od 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy 1 kapsula denne.

RELAX STAR
relaxačná a protistresová formula

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2740

 � zvyšovať odolnosť organizmu voči stresu
 � pri stavoch podráždenia a úzkosti
 � k pokojnému spánku
 � vrátiť vitalitu a chuť do života

Dávkovanie: 1 kapsula 3× denne s jedlom.

RELEASE STAR
pre dobrú pohodu, relaxáciu aj spánok  

(a dobré trávenie) 
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6614

 � podporovať kvalitný a zdravý spánok
 � k optimálnej relaxácii
 � podporovať normálne trávenie 

Dávkovanie: 2× 5 ml denne.

RESPIRAL STAR
pre zdravé dýchacie cesty

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2738

 � upokojovať sliznice
 � pri vykašliavaní hlienu
 � posilňovať imunitný systém
 � tlmiť suchý dráždivý kašeľ, odstraňovať chrapot

Dávkovanie: 2 kapsuly každé 2–4 hodiny, podľa potreby.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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RESVERATROL STAR
veľmi účinný antioxidant

Resveratrol napomáha: 

#1733

 � udržať zdravé srdce a cievy
 � svojimi antioxidačnými účinkami

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne.

ROYAL JELLY STAR
pre duševnú pohodu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7220

 � posilňovať imunitný systém
 � znižovať vaginálnu suchosť
 � stimulovať krvný obeh
 � dodávať energiu a vitalitu, navodiť celkovú duševnú pohodu

Dávkovanie: 1 tobolka 1–2× denne s jedlom.

ROYAL WALNUT STAR
jeho antibakteriálne účinky pomáhajú

pri kožných problémoch
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2737

 � antibakteriálnym účinkom
 � pri kožných problémoch
 � pri zápaloch
 � s protiplesňovými účinkami

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

SAW PALMETTO STAR
proti zväčšovaniu prostaty

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2739

 � ako prostriedok s močopudnými účinkami
 � zlepšovať sexuálne funkcie
 � optimalizovať funkcie urogenitálneho traktu
 � zvyšovať produkciu a kvalitu spermií
 � zvyšovať mužskú potenciu a správnej funkcii prostaty

Dávkovanie: 1–2 kapsuly 2–3× denne s jedlom.

SELENIUM STAR
pre obnovu a rast buniek

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7232

 � svojimi antioxidačnými účinkami
 � posilňovať imunitný systém
 � spomaľovať proces starnutia
 � správnej funkcii hormónov štítnej žľazy
 � optimalizovať reprodukčné funkcie u mužov
 � eliminovať škodlivé pôsobenie vonkajšieho prostredia

Dávkovanie: 1 tableta denne.

SHOCK STAR
pre zlepšenie hojenia rán 

účinkom žraločej chrupavky
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7237

 � pri hojení rán
 � posilňovať imunitný systém
 � udržiavať zdravé kĺby

Dávkovanie: 2–4 kapsuly 2× denne s jedlom.

SILICA STAR
pre výstavbu kolagénových

a elastínových vlákien
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7240

 � pri prevencii osteoporózy 
 � pri lámavosti kostí, nechtov a vlasov
 � zvyšovať elasticitu kože, udržiavať pokožku bez vrások

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

SILYMARIN STAR
antioxidant, pre podporu fyzickej odolnosti 

a činnosti pečene
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2755

 � správnej funkcii pečene
 � správnemu tráveniu
 � podporovať činnosť srdca
 � svojimi antioxidačnými účinkami a pri detoxikácii organizmu

Dávkovanie: 1–2 mäkké kapsuly denne.

SLIM FIBER STAR
pre zdravý črevný trakt 

a navodenie pocitu sýtosti
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1690

 � normálnej činnosti gastrointestinálneho traktu
 � zdravému tráveniu
 � kontrole telesnej hmotnosti
 � navodiť pocit nasýtenia
 � správnej činnosti kardiovaskulárneho systému
 � posilňovať imunitný systém

Dávkovanie: 3–5 tabliet 3× denne.

SPIRULINE 500 STAR
pre podporu imunitného systému,

činnosti čriev a vitality
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4540

 � imunite- vitalite
 � energetickému metabolizmu
 � činnosti čriev
 � antioxidačnej kapacite
 � nervovej sústave

Dávkovanie: 3 tablety pol hodiny pred každým hlavným jedlom.

SPIRULINE STAR
na prečistenie organizmu 
a na zníženie hmotnosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4555

 � tlmiť pocit hladu, pri redukcii hmotnosti
 � odstraňovať zápchu
 � znižovať chuť na sladké
 � znižovať hladinu cholesterolu
 � pri vstrebávaní minerálov 

Dávkovanie: Užívajte 6–12 tabliet denne. Dodržiavajte pravidlo: každú 
tabletu zapite najmenej 100 ml vody.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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SQUALENE STAR
pre podporu hojenia a posilnenia imunity

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7235

 � spomaľovať starnutie
 � pri hojení kože
 � posilňovať organizmus �

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 3× denne, u detí od 3 do 6 rokov 1 mäkká 
kapsula denne.

STAR MEN
pre zvýšenie mužskej potencie

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1010

 � zvyšovať odolnosť proti stresu
 � pri regenerácii a povzbudení organizmu
 � posilňovať libido a potenciu
 � normalizovať mužský hormonálny systém
 � zvyšovať mentálnu výkonnosť
 � podporovať krvný obeh

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne počas jedla.

STAR PLUS
doplnok s vitamínmi, minerálmi 

a antioxidantmi
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1450

 � posilňovať imunitný systém
 � posilňovať kardiovaskulárny systém
 � zmenšovať sklerotické pláty v stenách artérií
 � pri regenerácii telesných tkanív a pri hojení rán
 � zlepšovať metabolické procesy

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne s jedlom.

STAR WOMEN
formula pre ženy

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1008

 � eliminovať psychické napätie
 � celkovo posilňovať ženský organizmus
 � harmonizovať činnosť centrálneho nervového systému
 � optimalizovať priebeh ovulácie a hormonálnu 
sústavu žien

Dávkovanie: 2 kapsuly denne.

STINGING NETTLE STAR
pre podporou vitality a energie a zdravé žily

Žihľava napomáha: 

#2766

 � zvyšovať vitalitu a dodávať energiu
 � udržiavať zdravý krvný obeh

Dávkovanie: 2 kapsuly denne.

TAURINE STAR
pre podporu organizmu 

pri zvýšenej športovej záťaži
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7288

 � zlepšovať svalovú aj duševnú výkonnosť
 � zvyšovať fyzický výkon a rýchlosť reakcií
 � optimalizovať prenos nervových vzruchov metabolických 
procesov v mozgu – uvoľňuje neurotransmitery

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Športovci 20–40 minút pred výkonom.

TRAMOSTIC STAR
pre zdravie a spokojnosť mužov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2758

 � pri funkcii močového mechúra a močových ciest
 � prostate
 � pri podpore pri benígnej hyperplázii prostaty
 � reprodukcii – plodnosti
 � antioxidačnými účinkami
 � imunite
 � prirodzenému rastu vlasov

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

TREND RELAX STAR
k zníženiu nervového napätia

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7292

 � odstraňovať nespavosť
 � eliminovať problémy v prechode
 � odstraňovať únavu z prepracovanosti
 � zmierňovať srdcovú úzkosť a búšenie srdca
 � znižovať nervovú podráždenosť

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne.

VILCACORA STAR
kombinovaná formula 

na podporu imunitného systému
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2725

 � aktivovať imunitný systém
 � zvyšovať spontánne potenie
 � zvyšovať obranyschopnosť organizmu
 � pohyblivosti kĺbov
 � ovplyvňovať zdravie pokožky

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

VIRGIN OLIVE 500 STAR
pre celkovú podporu organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7277

 � podporovať činnosť nervovej sústavy
 � udržať správnu hladinu krvného tlaku
 � správnu činnosť srdca a ciev
 � zvyšovať imunitu
 � spomaľovať starnutie organizmu
 � zlepšovať zrak, kvalitu vlasov a pleti
 � znižovať negatívne vplyvy fajčenia, výfukových plynov, ozónu, 
UV žiarenia a elektromagnetického smogu

Dávkovanie: 2× 1 kapsula denne.

BUNEČNÉ HARMONIZÉRY – VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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VIRGIN OLIVE 1000 STAR
pre celkovú podporu organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7277

 � podporovať činnosť nervovej sústavy
 � udržiavať správnu hladinu krvného tlaku
 � správnej činnosti srdca a ciev
 � zvyšovať imunitu
 � spomaľovať starnutie organizmu
 � zlepšovať zrak, kvalitu vlasov a pleti
 � znižovať negatívne vplyvy fajčenia, výfukových plynov, ozónu, 
UV žiarenia a elektromagnetického smogu

Dávkovanie: 2× 1 kapsula denne.

VITAMIN B12 STAR
pre správny krvný tlak 

a zdravý nervový systém
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4520

 � podporovať energetický metabolizmus a imunitný 
systém
 � udržaniu správnej hladiny krvného tlaku
 � zaisteniu zdravého nervového systému
 � podporovať normálne duševné funkcie �

Dávkovanie: 1 tableta denne.

VITAMIN C 1000 STAR
pre podporu a regeneráciu tkanív

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7303

 � pri tvorbe žlči
 � pri tvorbe kolagénu
 � udržiavať dobrý stav ďasien
 � udržiavať správnu funkciu bielych krviniek
 � svojimi antioxidačnými účinkami
 � zvyšovať imunitu a obranyschopnosť organizmu

Dávkovanie: 1 tableta 2× denne s jedlom.

VITAMIN C GUMMY STAR
vitamín C - obranyschopnosť organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#6833

 � posilňovať imunitný systém
 � pri obrane proti stresu
 � uľahčiť vstrebávanie železa
 � svojimi antioxidačnými účinkami

Dávkovanie: 1 želatinová tableta 2× denne

VITAMIN C PLUS STAR
posilnenie organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7302

 � antioxidačnými účinkami
 � imunite
 � podpore tvorby kolagénu
 � energetickému systému
 � znižovaniu únavy a vyčerpania

Dávkovanie: 15 ml 2× denne.

VITAMIN D3 CHERRY STAR
zdravé kosti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7307

 � využitiu vápnika a fosforu
 � procesu delenia buniek
 � normálnej funkcii imunitného systému
 � činnosti svalov

Dávkovanie: 5 ml denne.

VITAMIN D3 STAR
zlepšenie celkového zdravia

Vitamín D3 napomáha: 

#7304

 � udržiavať zdravé kosti a znižovať riziko zlomenín
 � po úrazoch �

Dávkovanie: 1 kapsula denne ráno.

VITAMIN E STAR
s antioxidačnými účinkami pre dobrý zrak

a dobrú funkciu pokožky
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7305

 � v procesoch delenia buniek
 � chrániť pred vplyvmi vonkajšieho prostredia
 � pri tvorbe pohlavných buniek
 � udržiavať dobrý zrak a normálnu funkciu pokožky
 � udržiavať dobré funkcie kardiovaskulárneho systému
 � chrániť bunkové membrány pred oxidačným poškodením

Dávkovanie: 1 kapsula denne.

VITAMIN K STAR
podpora krvnej zrážanlivosti 
a budovanie zdravých kostí

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7308

 � udržiavať dobrý zdravotný stav kostí
 � podporovať správnu zrážanlivosť krvi

Dávkovanie: 1 tableta denne.

VITAMIN K2 STAR
s obsahom vitamínu K2 a vitamínu D3

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1855

 � udržaniu normálneho stavu kostí
 � normálnej zrážanlivosti krvi
 � normálnej hladine vápnika v krvi
 � normálnej funkcii imunitného systému

Dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne.
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WATER PILL STAR
liečivé byliny pre zdravé obličky 

a močový mechúr
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#1688

 � správnej činnosti obličiek
 � normálnej funkcii močového mechúra
 � udržiavať optimálnu hladinu krvného tlaku
 � zachovať rovnováhu vody v organizme �

Dávkovanie: 1–3 tablety denne.

WHEY STAR
koncentrát s vysokým obsahom 

kvalitných bielkovín
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4590

 � dopĺňať energiu po fyzickom výkone
 � chrániť svalovú hmotu
 � regenerovať a chrániť svalové a spojivové tkanivá
 � nárastu svalovej hmoty a svalovej sily

Dávkovanie: Najvyššia denná dávka pre dospelého je 100 g a pre deti 50 g.

WILD YAM STAR
s vitalizačným a omladzujúcim efektom

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#2742

 � znižovať hmotnosť
 � zvyšovať aktivitu bielych krviniek
 � harmonizovať hormonálny systém žien aj mužov
 � proti syndrómu chronickej únavy    

Dávkovanie: 1× denne s jedlom.

YUCCA STAR
pre dokonalú detoxikáciu organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7272

 � pri detoxikácii organizmu
 � pri zlom trávení
 � znižovať vysokú hladinu cholesterolu a cukru v krvi

Dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

ZINC STAR
súčasť viac ako 300 enzýmov

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#7225

 � optimalizovať všetky procesy v tele
 � udržiavať dobrý stav nechtov, vlasov a zubov
 � udržiavať plodnosť u dospelých
 � normalizovať funkcie štítnej žľazy

Dávkovanie: 1 tableta denne s jedlom.

CORDYCEPS WHITE
COFFEE STAR

posilnenie imunity
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

 � zlepšeniu imunity a psychickej pohody
 � káva nezaťažuje srdce
 � dodáva energiu a posilní organizmus  
ako celok

Dávkovanie: 2 odmerky zalejte 200 ml teplej vody 90°C. Pre najlepší 
výsledok odporúčame použiť vodu z ACTIVITY WATER STARLIFE.

GANODERMA BLACK
COFFEE STAR

posilnenie organizmu
Obsiahnuté látky napomáhajú: 

 � obranyschopnosť organizmu
 � káva nezaťažuje srdce
 � dodáva energiu a posilní organizmus  
ako celok

Dávkovanie: 0,8 odmerky zalejte 150 ml teplej vody 90°C. Pre najlep-
ší výsledok odporúčame použiť vodu z ACTIVITY WATER STARLIFE.

GANODERMA WHITE
COFFEE STAR

posilnenie organizmu
Obsiahnuté látky napomáhajú:  

 � obranyschopnosti organizmu
 � káva nezaťažuje srdce
 � dodáva energiu a posilní organizmus  
ako celok

Dávkovanie: 2 odmerky zalejte 150 ml teplej vody 90°C. Pre najlepší 
výsledok odporúčame použiť vodu z ACTIVITY WATER STARLIFE.

GINSENG WHITE
COFFEE STAR

vitalita, energia
Obsiahnuté látky napomáhajú:  

 � symbol zdravia a dlhovekosti
 � ochrane organizmu proti vonkajším  
vplyvom
 � zvýšeniu energie organizmu
 � fyzickej a psychickej výkonnosti

Dávkovanie: 2 odmerky zalejte 150 ml teplej vody 90°C. Pre najlepší 
výsledok odporúčame použiť vodu z ACTIVITY WATER STARLIFE.

 110 g 300 g 
 #7762 #7767

  60 g 180 g 
 #7742 #7747

 110 g 300 g 
 #7752 #7757

 110 g 300 g 
 #7732 #7737

Cmúľacie tablety - zdravé maškrtenie Produkt v tekutej forme Sirup Šumivé tablety
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TOALETNÁ VODA

#2266 #2288

NEW 
2017

   CONDITIONER  150 ml 250 ml 400 ml 
 #3028 #3030 #3032

kondicionér pre silné a krásne vlasy

  DEODORANT   15 ml 50 ml 
  #3078 #3080

jemne účinný telový deodorant

   GOLD CREAM   30 ml 60 ml 
  #2042 #2044

extra jemný luxusný krém

   SHAMPOO  150 ml 250 ml 400 ml 
 #2078 #2080 #2082

šampón pre všetky druhy vlasov

  SHAVING GEL  150 ml
 #3090

šetrný gél pre dokonalé oholenie

   SHOWER  150 ml 250 ml 400 ml 
 #3068 #3070 #3072

účinný a šetrný sprchový gél

   SKIN CREAM   150 ml 250 ml 
  #2038 #2040

ochranný telový krém

    WRINKLE STAR 30 ml 
#2101

prípravok pre uchovanie mladej a pružnej pleti

STAROSTLIVOSŤ O CHRUP

KOZMETICKÁ LÍNIA Monoi de Tahiti

MASÁŽNA EMULZIA

BOBY STAR
emulzia pre uvoľnenie svalového napätia a bolesti

Obsiahnuté látky napomáhajú: 

#4501

 � pri regenerácii svalov
 � zvyšovať prekrvenie svalstva
 � zmierňovať bolesti svalov a opuchov
 � pri migrénach
 � odstraňovať metabolickú acidózu
 � pri bežnej masáži – zmiešajte s masážnou emulziou

Použitie: Vmasírujte do svalu, alebo použite malé množstvo BOBY 
STAR spoločne s masážnou emulziou pri masáži.

ULTRA STAR
zubná pasta bez fluóru

Napomáha:

 #5700

 � podporovať zdravý chrup
 � šetrne a dôkladne čistiť zuby
 � pocitu sviežosti a čistoty
 � udržiavať zdravú ústnu dutinu
 � dokonale odstraňovať zubný povlak

Použitie: Minimálne 2× denne a po každom jedle naneste na zubnú kefku 
zubnú pastu v množstve veľkosti hrášku a dôkladne vyčistite celý povrch 
zubov. Pre dosiahnutie lepších výsledkov vypláchnite ústa prípravkom 
EFFECTIVE STAR. Po vypláchnutí desať minút nejedzte ani nepite.

EFFECTIVE STAR
ústna voda

Napomáha:
 � osviežovať dych
 � osviežovať pri potení
 � odstraňovať zápaly uší
 � odstraňovať zápachy
 � eliminovať bolesti a zápaly v krku
 � eliminovať a zmierňovať opary
 � eliminovať zápaly ústnej dutiny (afty) a postihnutia pleti

Použitie: Po každom vyčistení zubov, alebo kedykoľvek počas dňa. 
Pre zvýšenie efektu odporúčame nejesť a nepiť 10 minút po použití..

Basic – #5717
Medium – #5716

Extra strong – #5718
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#2026	 75	ml
#2003	 350	ml
#2004	 750	ml

#2028	 75	ml
#2007	 350	ml
#2008	 750	ml

#2020	 10	ml
#2021	 30	ml
#2022	 50	ml
#2023	 60	ml
#2030	 100	ml

#2019	 200	ml#2018	 200	ml

#2025	 280	ml #2010	 3	pcs
#2029	 75	ml
#2047	 350	ml

#2027	 75	ml
#2005	 350	ml
#2006	 750	ml

Shampoo

Shower Gel

Argan Oil

Argan Oil Set 1

Caviar Essence 
Hair MasqueKeratin Protein 

Hair Masque

Hydrating 
Styling Cream Body Lotion

Conditioner
šampón	

s	arganovým	
olejom

sprchový	gél	
s	arganovým	

olejom

jeden	produkt	pre	
riešenie	všetkých	

problémov	s	vlasmi

maska	na	vlasy	
s	výťažkom	

kaviáru

maska	na	vlasy	s	arganovým	
olejom	obohatená	

keratínovým	
proteínom

hydratačný	
stylingový	krém

1×	Shampoo	75	ml
1×	Conditioner	75	ml
1×	Argan	Oil	30	ml

telové	mlieko	
s	arganovým	

olejom

kondicionér	
s	arganovým	

olejom

 » Bez syntetických a konzervačných látok
 » Bez SLS

 » Bez gluténov
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Aj do kávy 
sa dá 

zamilovať…

Káva COFFEE STAR nezaťažuje srdce, a neprekysľuje organizmus, 
neobsahuje laktózu ani konzervačné látky.

V čom káva pomáha?
• dodáva energiu a zlepšuje koncentráciu
• navodzuje príjemný pocit a zlepšuje náladu
• zníženie rizika úmrtia na ochorenie srdca a mozgu
• znižuje riziko rozvoja poškodenia pečene
• obsahuje viac ako 200 zdraviu prospešných látok 

s antioxidačnou aktivitou

#7732, 110 g
#7737, 300 g#7752, 110 g

#7757, 300 g#7762, 110 g
#7767, 300 g

#7742, 60 g
#7747, 180 g
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Káva COFFEE STAR nezaťažuje srdce, a neprekysľuje organizmus, 
neobsahuje laktózu ani konzervačné látky. Nielen žiarivý úsmev a osviežujúci dych, ale aj zdravé zuby a ďasná.

Nepodceňujte ústnu hygienu. Ide totiž o vaše zdravie.

Nielen žiarivý 
úsmev...

EFFECTIVE STAR basic
EFFECTIVE STAR medium
EFFECTIVE STAR extra strong

Effectivity

Mentha Piperita

Menthol60 ml
#5767
#5766
#5768  

250 ml
#5727
#5726
#5728  

500 ml
#5717
#5716
#5718  
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ACTIVITY WATER STARLIF
E

OMNOHO VIAC NEŽ LEN ČISTÁ VODA
 – OSMÓZA  (Osmotická membrána 0,0001 µm)

  – REDOX  (ORP -300 mV až -400 mV, 8,5 pH až 9,5 pH)

   – MAGNETIZÉR  (Hustota magnetického toku 7.000 GS)
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