Proč právě STARLIFE?

Protože Vám nabízíme zdravý životní styl.
•
•
•
•




























správná strava + doplňky stravy
pohyb
zdravá voda
eliminace stresu

více než 200 produktů pro každého (0 – 100 let )
jsme dospělí – více než 18 let na trhu
slevy až 65 %
neomezený tarif za 499 Kč
Váš první nákup neznamená konec zájmu z naší strany, naopak!
vyznačujeme se širokým portfoliem produktů, najdete u nás vše
produkty jsou úplně pro každého od narození do 100 let 
garantujeme kvalitní produkty s vysokým obsahem účinných látek
jsme na trhu již více než 18 let, jsme dospělí 
jsme českou společností a stojíme na vlastních nohou
majitelem je úspěšný podnikatel a sportovec se zlatou olympijskou medailí
jsme společností s uceleným a stabilním postojem
zastáváme fér jednání s každým a v jakékoli situaci
uživatel našich produktů je pro nás číslo 1, a vždy bude
Váš první nákup neznamená konec zájmu z naší strany, naopak, postupně získáváte další výhody
každý si vybere výši slevy; až 65 % jako odměna pro toho, kdo se rozhodl pro pravidelné a dlouhodobé užívání
produktů
máme speciální akce a soutěže
reagujeme na novinky v oblasti vědeckých výzkumů, inovujeme a zavádíme nové produkty každý rok
sledujeme vývoj trhu a průběžně doplňujeme naše portfolio o produkty v oblasti zdravého životního stylu
dbáme na původ používaných rostlin, bylin a surovin, na jejich zpracování a koncovou výrobu produktů,
včetně balení; máme pouze výrobce s certifikátem GMP
naše produkty nejsou testovány na zvířatech
nabízíme bezplatnou poradnu se členy našeho odborného týmu zdarma
neinvestujeme do reklam, investujeme do každého, kdo myslí na svůj zdravý život
jednoduchý a přehledný webový košík
nebojíme se spolupráce s jinými společnostmi; dokážeme tak splnit jakékoli Vaše přání 
myslíme i na zvířecí miláčky – nabízíme možnost telefonické konzultace s problematikou zvířat
máme svou Privátní síť STARLIFE - nabízíme neomezené volání, SMS a 1,5GB internetu za 499 Kč

 nabízíme lukrativní odměňovací systém; je něco špatného na tom být placen za pomoc jinému?

„V Číně je doktor placen za to, že je člověk zdravý, nikoli nemocný.“ A s tím souhlasíme!

