Olympic Champion, Barcelona ´92

Produsele STARLIFE sunt preparate în SUA de producători care corespund celor mai stricte
norme obţinând marcarea GMP– Good Manufacturing Practices (practică corectă de
producţie). Chiar şi compania, care efectuează ambalarea, dispune de certificare GMP.
Astfel tot procesul se desfăşoară sub cea mai strictă controlare, care corespunde cerinţelor
producerii medicamentelor.
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Imunitate

Durere de cap

Glandă tiroidă

MIGRELIFE
TREND RELAX
RELAX STAR
KUDZU STAR
GOTU KOLA
MULTI STAR
ROYAL JELLY
GREEN CAFFEINE STAR
B-COMPLEX STAR
SILYMARIN STAR

KELP
CMF 20
MULTI STAR
METABOLITE STAR
ANGELICA STAR
MINERAL STAR
FUCOIDAN STAR

Sistem cardiovascular

Vedere

BETA-CAROTENE STAR
EYE STAR
GINKGO STAR
CELL GUARD
VITAMIN E STAR
CARNOSINE STAR
MULTI STAR
VIRGIN OLIVE STAR

Sistem respirator

RESPIRAL
VILCACORA STAR
IMMUNITY STAR
CORDYCEPS STAR
FUCOIDAN STAR
VIRGIN OLIVE STAR
SLIM FIBER STAR

COENZYSTAR Q10
CO. Q10 EXTRA+
OMEGA-3 EPA
CARNOSINE STAR
VITAMIN B12 STAR
SQUALENE STAR
MULTI STAR
POTASSIUM STAR
B-COMPLEX STAR
GRAPESEED STAR

Prostată

STAR MEN
SAW PALMETTO
ALFALFA
CELL GUARD
SELENIUM STAR
PROPOLIS STAR

Masă musculară

Spasm muscular

GLUTAMINE STAR
HMB STAR
L-ARGININE 500
STAR MEN
MULTI STAR
CLA 1000

MULTI STAR
MINERAL STAR
ANATOMAX
ARTHRIMAX
OSTEO STAR
CMF 20
POTASSIUM STAR
BCAA 500
MULTI STAR
REGEMAX
L-ARGININE 500
STAR MEN
HERBAL STAR

Sistem
gastrointestinal
ENZYME STAR
FIBER STAR
CHLORELLA STAR
MULTI STAR
SPIRULINE STAR
ALOE STAR
PAPAYA ENZYME STAR
APPLE CIDER VINEGAR
ACIDOPHILUS STAR
LACTASE ENZYME STAR
CINNAMON STAR
ACIDOBERRY STAR
INULIN STAR
HERBAL STAR
BARLEY STAR

Articulaţii

Muşchi-regenerare

Detoxifiere

Ulcer gastric

ALFALFA
FIBER STAR
ACIDOPHILUS STAR
INULIN STAR
PAU D‘ARCO
MULTI STAR
VEGEMAX STAR
PROPOLIS STAR
ALOE VERA GEL
ALOE STAR

Rinichii

Ficat

PROTECT LIVER
MULTI STAR
ANTI-PARASITE
NONI GOLD STAR
COENZYSTAR Q10
CURCUMA LONGA STAR
CORDYCEPS STAR
GREEN TEA STAR
GOTU KOLA
LECITHIN
SPIRULINE STAR
RESVERATROL STAR
SQUALENE STAR

ANTI-PARASITE
CURCUMA LONGA STAR
OREGANO STAR
YUCCA STAR
FIBER STAR
INULIN STAR
CHITOSAN
CELL GUARD
ALOE VERA GEL
FUCOIDAN STAR
GINGER STAR
ALOE STAR
BARLEY STAR
CHLORELLA STAR
CHLAMYNYL STAR

IMMUNITY STAR
MULTI STAR
VILCACORA STAR
IRON GT STAR
VITAMIN C 1000
CORDYCEPS STAR
FUCOIDAN STAR
BETA GLUCAN STAR
OSTEO STAR
HERBAL STAR
SQUALENE STAR

Muşchi-putere

BCAA 500
CREATINE STAR
GOLD STAR
HMB STAR
INOSINE STAR
TAURINE 600
MULTI STAR
MUMIO STAR

Muşchi-performanţă

GOLD STAR
GLUTAMINE STAR
L-ARGININE 500
TAURINE 600
VITAMIN E STAR
BIOTIN STAR
ACAI COMPLEX STAR

CARTILAGE STAR
ANATOMAX
ARTHRIMAX
GLUCOSAMINE STAR
JOINT ACTIVITY
JOINT MOBILITY
PAU D‘ARCO
CORAL CALCIUM STAR
REGEMAX
SHOCK STAR

Piele

EFFECTIVE STAR
BETA-CAROTENE STAR
EMPEROR STAR
GLUCOSAMINE STAR
B-COMPLEX STAR
CHLOROPHYLL
ACIDOPHILUS STAR
GOTU KOLA
PAU D‘ARCO
STAR PLUS
NONI GOLD STAR
EVENING PRIMROSE
SILICA STAR
MUMIO STAR
VIRGIN OLIVE STAR

CRANBERRY STAR
ANTI-PARASITE
CORDYCEPS STAR
ACAI EXTRA STAR
CHITOSAN
LECITHIN
ROYAL JELLY
MULTI STAR
WATER PILL STAR

Sistem nervos

BRAIN STAR
STINGING NETTLE STAR
NONI GOLD STAR
OMEGA-3 EPA
RELAX STAR
TREND RELAX
B-COMPLEX STAR
MULTI STAR
ACAI COMPLEX STAR
METABOLITE STAR
HERBAL STAR
SILYMARIN STAR

Reducerea greutăţii
corporale
GARCINIA STAR
APPLE CIDER VINEGAR
SPIRULINE STAR
CMF 20
BROMELAIN + PAPAIN STAR
COCONUT OIL STAR
METABOLITE STAR
SLIM FIBER STAR
CINNAMON STAR
CLA 1000

Sistem hormonal-femei
ANGELICA STAR
KELP
LIFE STAR
MIGRELIFE
KUDZU STAR
STAR WOMEN
WILD YAM
EVENING PRIMROSE
RED CLOVER

Sistem hormonal-bărbaţi
METABOLITE STAR
KELP
SAW PALMETTO
STAR MEN
WILD YAM
PROTECT LIVER
VITAMIN E STAR
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ACAI COMPLEX STAR

#1195

pentru ajutarea digestiei şi imunităţii

digestie corespunzătoare
activitatea intestinelor
întărirea imunităţii

Componenţii ajută la:

Doza recomandată: câte 1 capsulă dimineaţa şi seara.
#1199

supliment alimentar conţinând fructe
de açaí capsule gelatinoase moi

păstrarea florei intestinale adecvate
digestia
sistemul imunitar
Doza recomandată: 3× 1 tablete masticabile zilnic, în timpul mesei. Doza zilnică (3 tablete) conţine 3× 109 bacterii vii.

ACIDOPHILUS STAR

Componenţii ajută la:

Componenţii ajută la:

Doza recomandată: 1 – 2 capsule/zi. Doza zilnică conţine
extract corespunzător (ale) cu (1 capsulă) 1,5 g, şi (2 capsule) 3 g de fructe acai.
#1191

contribuie la menţinerea echilibrului
florei intestinale

creşte cantitatea bacteriilor intestinale utile
are efect pozitiv asupra sistemului imunitar
creşte senzaţia de confort a sistemului intestinal
Doza recomandată: 2× 2 capsule zilnic.

rezervă de energie

ALFALFA

Componenţii ajută la:

imunitate, vitalitate
digestie sănătoasă
metabolismul energiei
sistemul nervos
reducerea oboselii

Componenţii ajută la:

contribuie la menţinerea adecvată 

#1002

vitamina C cu acerola pentru
protecţia sistemului imunitar
Componenţii ajută la:

întărirea imunităţii şi vitalităţii
formarea colagenului
protecţia celulelor împotriva stresului oxidativ
absorbţia fierului
reducerea oboselii şi extenuării
Doza recomandată: 1–3 tablete masticabile pe zi.

ACEROLA STAR

#1000

vitamina C cu acerola pentru
protecţia sistemului imunitar

a nivelului de colesterol total şi LDL 
a sângelui
ajută la păstrarea sănătăţii plămânilor şi căilor
respiratorii
are rol în menţinerea activităţii sănătoase 
a sistemului cardiovascular
are efect fortifiant  
Doza recomandată: 2× 2 capsule pe zi.

ALOE STAR

întărirea imunităţii şi vitalităţii
formarea colagenului
protecţia celulelor împotriva stresului oxidativ
absorbţia fierului
reducerea oboselii şi extenuării
pri raste a regenerácii tkanív
znižovať pocit únavy
Doza recomandată: 1–5 tablete masticabile pe zi.

#1122

totul pentru frumuseţe
Componenţii ajută la:

ajută menţinerea sănătăţii gastrointestinale
ajută la menţinerea nivelului normal de
pH al stomacului şi intestinelor

participă la metabolismul glucozei
fortifică sistemul imunitar
Doza recomandată: 30 ml pe zi.

Componenţii ajută la:

ALOE VERA GEL

#1124

pentru detoxifierea organismului şi regenerare
Substanţele active din Aloe vera:

contribuie la menţinerea florei intestinale
sănătoase

ajută în cazuri de tulburări ale
metabolismului

participă la metabolismul glucozei
fortifică activitatea sistemului imunitar
protejează pielea, ajută la vindecarea rănilor
Doza recomandată: 2× 1 capsule pe zi.
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#2701

pentru creşterea rezistenţei şi vitalităţii

Doza recomandată: 1 capac (30 ml) zilnic.

ACEROLA PLUS STAR

#7100

probiotice pentru aparatul
gastro-intestinal sănătos

digestie sănătoasă
activitatea intestinelor
întărirea imunităţii

ACAI LONGEVITY STAR

#6715

tablete masticabile conţinând Lactobacillus
şi Bifidobacteria, supliment alimentar
cu aromă de căpşuni

Componenţii ajută la:

ACAI EXTRA STAR

ACIDO BERRY STAR

CELL armonizator - Suplimente

ALPHA LIPOIC STAR

ANTI-PARASITE

#1766

capsulă cu conţinut de acid alfa lipoic

#1100

efect antiparazitar cu 19 de plante medicinale

Acidul alfa lipoic ajută:

Substanţele active:

metabolismul grăsimilor şi carbohidraţilor
efect anti-aging
împotriva stresului oxidativ

contribuie la protecţia împotriva

Doza recomandată: 2 capsule pe zi. Doza zilnică (2 capsule) conţine 1.200 mg acid alfa lipoic.

Doza recomandată: 2× 2 tablete pe zi timp de 25 zile,
după aceea 5 zile pauză.

AMINO 1000 STAR

APPLE CIDER VINEGAR

bacteriilor, viruşilor, paraziţilor

ajută la funcţionarea sistemului digestiv

#4525

pentru sprijinirea oaselor, cartilajelor
şi vaselor de sânge
Substanţele active:

Oţetul de mere:

imunitate – vitalitate
formarea colagenului
funcţionarea sistemului nervos
susţinerea metabolismului energetic
reducerea oboselii şi epuizării

ajută activitatea intestinelor
participă la menţinerea stării generale
bune a intestinelor

contribuie la activitatea adecvată a aparatului
digestiv

ajută detoxifierea organismului
ajută la păstrarea greutăţii corporale normale

Doza recomandată: 1 comprimat de 2 ori pe zi.

ANATOMAX

#1001

pentru ajutarea mişcării

Doza recomandată: 3× 2 capsule pe zi, înaintea mesei.

ARTHRIMAX

Substanţele active:

#1110

pentru sănătatea articulaţiilor

contribuie la întărirea cartilajelor
asigură funcţionarea adecvată a ţesutului

Substanţele active:

contribuie la menţinerea funcţionării

conjunctiv prin aprovizionarea lui cu sulf
asigurat de MSM
ajută la sinteza colagenului
ajută funcţionarea normală a articulaţiilor

normale a articulaţiilor

au rol în reducerea simptomelor artritei şi
a altor probleme articulare

au efect antimicrobic, antibacterial, antiinflamator
ajută activitatea stomacului şi a tractului intestinal

Doza recomandată: 1–3 capsule pe zi.

ANGELICA STAR

#1125

oţet de mere puntru reducerea
greutăţii corporale

#1133

pentru întărirea organismului,
în cazuri de probleme feminine

Doza recomandată: 3× 1 capsule pe zi.

BARLEY STAR

#7105

pentru detoxifierea organismului

Substanţele active:

Substanţele active din orz:

contribuie la normalizarea menstruaţiei
au rol în reducerea efectelor negative ale

ajută la funcţionarea normală a intestinelor

participă la menţinerea funcţionării normale 

contribuie la menţinerea nivelului adecvat

ajută activitatea ţesutului muscular neted ale

ajută reglarea nivelului de zahăr în sânge
substanţele active din iarba de orz participă la

menopauzei

a articulaţiilor

uterului, vezicii urinare şi intestinelor

ANIMAL STAR
Substanţele active:

întăresc sistemul imunitar
protejează celulele împotriva radicalilor
liberi
participă la procesul metabolic

Doza recomandată: 2× 1 tablete pe zi.

al colesterolui total şi LDL

menţinerea echilibrului acido-bazic al organismului

Doza recomandată: 2× 1–2 capsule.

tablete masticabile cu vitamine,
calciu şi antioxidanţi, pentru copii

şi reglează ritmul activităţii acestora

Doza recomandată: 2× 1 tablete pe zi.
#6146

BCAA 500

#4511

aminoacizi cu lanţuri ramificate de carbon
Substanţele active:

sunt indispensabili sintezei de proteine,
regenerării organismului

sunt baze ale formării ţesutului muscular
apără musculatura de pierderea de masă
accelerează descompunerea acidului lactic
contribuie la procesele de formare ale energiei
ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge
Doza recomandată: 4 capsule pe zi, copii sub 3 ani:
1 capsulă pe zi.
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B-COMPLEX STAR

BOUNTY STAR

#7330

#2704

pentru armonizarea sistemului
hormonal feminin

formulă cu conţinut de vitamine B
Vitaminele B:

contribuie la metabolismul aminoacizilor,

al proteinelor, carbohidraţilor, grăsimilor,
contribuie la procesele de creare ale
energiei
sunt necesari pentru funcţionarea adecvată 
a sistemului nervos
contribuie la formarea nivelului homocisteinei
normale, astfel menţinând funcţionarea sănătoasă
a sistemului cardiovascular

Substanţele active:

armonizează sistemul hormonal
reduce simptomele climaxului
îmbunătăţesc metabolismul
reglează ciclul menstrual
reglează echilibrul hidric al organismului
ajută reducerea stresului psihic şi fizic
Doza recomandată: 1 capsulă/zi, în timpul mesei.

Doza recomandată: 1 tabletă pe zi.

BRAIN STAR

BETA-CAROTENE STAR #7110
25.000 U. I. de provitamine ale
vitaminei A într-o capsulă

#1950

pentru ajutarea celulelor de creier
Substanţele active:

ajută funcţionarea creierului şi sistemului
nervos

Beta carotenul:

participă la menţinerea stabilităţii

de oxidaţie, la încetinirea procesului de
îmbătrânire
este indispensabil vederii normale, sănătăţii
ochiilor
ajută bronzarea
protejează pielea împotriva radiaţiilor UV
are rol în menţinerea pielii sănătoase şi flexibile
ajută dezvoltarea sănătoasă a sistemului osos

stimulează activitatea creierului
ajută la reducerea declinului cognitiv cauzat de

contribuie la împiedicarea proceselor

Doza recomandată: 1 capsulă pe zi.

BETA GLUCAN STAR

#1222

Substanţele active:

imunitar

activează mecanismele protectoare ale

celulelor împotriva bacteriilor, viruşilor, paraziţilor

participă la menţinerea sănătăţii căilor respiratorii
contribuie la menţinerea nivelului adecvat de
colesterol în sânge
ajută restabilirea imunităţii scăzute

Doza recomandată: 3× 2 tablete/zi, în timpul mesei.

BROMELAIN + PAPAIN STAR

#6270

Substanţele active:
#7077

optimizarea metabolismului de energie
îmbunătăţirea calităţii părului şi unghiilor
armonizarea sistemului nervos şi a activităţii
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Substanţele active:

îmbunătăţesc calitatea părului, pielii şi

sunt indispensabili descompunerii

pentru condiţia adecvată a sistemului
nervos, psihicului, părului, unghiilor
şi a mucoasei

intelectuale

#1620

drojdia de bere are efecte foarte
bune asupra organismului

ajută la diete de reducere a greutăţii corporale

Doza recomandată: 2× 1–2 capsule/zi.

Doza recomandată: 1 tabletă/zi.

BREWERS YEAST STAR

ajută metabolismul de energie
ajută sistemul cardiovascular
ajută funcţionarea normală a sistemului nervos
întăresc imunitatea

ajută activitatea adecvată a sistemului

Componentele ajută:

înaintarea în vârstă

Doza recomandată: 1 capsulă/zi.

unghiilor

stimulează şi ajută sistemul imunitar

BIOTIN STAR

membranelor celulare

proteinelor consumate cu
alimentele
accelerează digestia
contribuie la rezultatele dietelor de reducere 
a greutăţii corporale
ajută circulaţia sanguină
participă la regenerarea structurii muşchilor
ajută funcţionarea adecvată a sistemului imunitar
Doza recomandată: 1–2 tablete/ zi în timpul meselor.

CELL armonizator - Suplimente

C-500 STAR

#6730

contribuie la împiedicarea 

proceselor oxidative
ajută funcţionarea sistemului imunitar
împotriva bacteriilor şi viruşilor
ajută menţinerea sănătăţii ţesutului conjunctiv, 
a gingiei, a oaselor, a cartilajelor
participă la menţinerea frumuseţii părului,
unghiilor şi pielii
are rol în absorbţia fierului
Doza recomandată: 2–4 tablete/zi.
#6185

Doza recomandată: 2× 1 capsule/zi.
#2777

pentru funcţionarea normală a articulaţiilor
Substanţele active:

contribuie la formarea şi menţinerea

Calciul ajută:

structurii cartilajelor,

la dezvoltarea oaselor şi danturii

ajută regenerarea cartilajelor
ajută funcţionarea normală a articulaţiilor
MSM-ul asigură funcţionarea adecvată 

sănătoase
în vindecarea rănilor şi fracturilor de os
reducerea tensiunii
îmbunătăţirea funcţionării inimii
îmbunătăţirea structurii muşchilor
îmbunătăţirea digestiei neadecvate

a ţesutului conjunctiv prin aprovizionarea lui cu sulf

colagenul ajută ţesutul conjunctiv şi pielea
vitamina C, fiind antioxidant, ajută la funcţionarea
normală a sistemului imunitar

Doza recomandată: 2× 1–2 tablete.
#1857

pentru sprijinirea sănătăţii oaselor
şi activităţii musculare

Doza recomandată: 2× 15 ml/zi, 1× 15 ml pentru copii,
2× 15–30 ml pentru sportivi (1 capac = 30 ml).

CAYENNE STAR

#1105

extract de ardei iute pentru circulaţie
sanguină mai bună

Substanţele active:

sănătatea oaselor, dinţilor şi a vederii
activitatea musculară
coagularea sângelui
metabolismul energetic  
metabolismul macronutrienţilor
activitatea sistemului nervos
imunitate
capacitate antioxidantă

Substanţele active:

cresc termogeneza
cresc eliberarea energiei
cresc arderea caloriilor
ajută funcţionarea inimii
stimulează digestia
Doza recomandată: 1–2× 1 capsulă/zi în timpul mesei.

Doza recomandată: 1 comprimat de 2 ori pe zi, dimineaţa
şi seara.

CARNOSINE STAR

Substanţele active:

ajută funcţionarea sănătoasă a inimii
dau energie celulelor
încetinesc declinul cognitiv
au efect antioxidant
ajută împotriva oboselii
întăresc imunitatea şi vitalitatea

CARTILAGE STAR

pentru oase sănătoase şi puternice

CaMgZn3

#1120

supliment alimentar cu coenzima Q10,
L-carnitina şi vitamina E

ajută fortificarea sistemului imunitar
Vitamina C:

CALCIUM STAR

CARSICO STAR

#1777

protecţia ADN-ului de oxidaţie
Substanţele active:

CELL GUARD

#1700

protecţia celulelor cu 7 antioxidanţi
Supliment alimentar:

ajută protecţia celulelor împotriva
radicalilor liberi

contribuie la împiedicarea proceselor de

ajută sistemul imunitar
contribuie la menţinerea stării genereale bune 

contribuie la încetinirea procesului de

participă la aprovizionarea celulelor cu oxigen şi

ajută îmbunătăţirea condiţiei fizice
ajută regenerarea celulelor
ajută funcţionarea sănătoasă a inimii
ajută la încetinirea declinului cognitiv

ajută menţinerea sănătăţii circulaţiei sanguine,

oxidaţie

îmbătrânire

Doza recomandată: 2× 1 capsule/zi, în timpul mesei.

a intestinelor

substanţe alimentare

sistemului cardiovascular

contribuie la funcţionarea adecvată a creierului
la vârstă înaintată, la menţinerea capabilităţii
cognitive

Doza recomandată: 2× 1 capsulă/zi.
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CELL STAR

#1444

pentru menţinerea sănătăţii
circulaţiei sanguine
Substanţele active:

Substanţele active:

de trigliceridă şi colesterină

ajută menţinerea sănătăţii circulaţiei venoase
ajută menţinerea structurii normale, flexibilităţii
ţesuturilor conjunctive şi epidermice

încetinesc îmbătrânirea celulelor

Doza recomandată: 2× 2 capsule/zi, timp de 8–10 zile.

ajută inima şi sistemul cardiovascular
energizează celulele
sunt indispensabili producerii energiei
încetinesc procesul de îmbătrânire
ajută regenerarea şi vitalizarea organismului
100 mg Coenzimă Q10
Doza recomandată: 1–2 capsule/zi.

COENZYSTAR Q10

#1660

pentru digestia sănătoasă
şi reglarea masei corporale

Substanţele active:

contribuie la împiedicarea proceselor

de colesterol
ajută la dietele pentru reducerea greutăţii corporale
ajută digestia
participă la metabolismul energetic
ajută imunitatea şi vitalitatea
creşte energia

ajută îmbunătăţirea stării generale şi

ajută stabilizarea nivelului de glicemie şi

Doza recomandată: 2 capsule/zi, în timpul mesei.

oxidative, la încetinirea îmbătrânării
rezistenţei fizice

ajută funcţionarea sănătoasă a inimii şi menţinerea
tensiunii normale

sunt indispensabili producerii energiei   
30 mg Coenzimă Q10
Doza recomandată: 2× 1 capsulă/zi.

#1422

capsule moi cu conţinut de acid linoleic conjugat
CLA – acidul linolic conjugat:

COLOSTRUM STAR
ajută funcţionarea adecvată a sistemului
imunitar

gras/ţesut muscular fără grăsimi în organism
are efect pozitiv asupra rezistenţei de insulină
reduce cantitatea grăsimii acumulate între ţesuturi  
Doza recomandată: 2 capsule/zi.

au efect pozitiv asupra metabolismul
celulelor

ajută sistemul imunitar
ajută regenerarea muşchilor şi nervilor după efort
fizic intensiv

#1528

Doza recomandată: 2× 1–2 capsule pe zi.

COPPER STAR

calciu, magneziu, fier şi alte 20 de substanţe
Substanţele active:

pentru funcţionarea adecvată
a proceselor de viaţă

contribuie la metabolism
sunt necesari pentru funcţionarea

Cuprul ajută:

adecvată a sistemului nervos

participă la producerea normală a sângelui, la

formarea nivelului normal de homocistein, astfel
menţinând funcţionarea adecvată a sistemului
cardiovascular

Doza recomandată: 1 tabletă/zi.

COCONUT OIL STAR

#1425

pentru energie promptă
Uleiul de cocos:

ajută utilizarea mai bună a energiei
ajută reglarea greutăţii corporale
ajută funcţionarea glandei tiroide
ajută menţinerea greutăţii corporale normale
Doza recomandată: 2× 2 capsule/zi.
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#1720

pentru vitalitate şi imunitate perfectă
Substanţele active:

ajută utilizarea mai eficientă a energiei
ajută reglarea masei corporale
influenţează favorabil proporţia ţesut

CMF 20

#1117

pentru sistemul cardiovascular

Substanţele active:

CLA 1000

#1119

Coenzimă Q10 şi L-carnitină pentru
sistemul cardiovascular sănătos

contribuie la menţinerea nivelului normal

CINNAMON STAR

COENZYSTAR Q10 EXTRA+

efect antioxidant
creşterea imunităţii, vitalităţii
protecţia ţesutului conjunctiv
funcţiile sistemului nervos
pigmentaţia pielii şi părului
metabolismul fierului
metabolismul energetic
producerea sângel
Doza recomandată: 1 tablete/zi, în timpul mesei.

#1670
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CORAL CALCIUM STAR

#1852

pentru sănătatea perfectă şi pentr
sănătatea oaselor

CURCUMA LONGA STAR #2606
pentru ajutarea imunităţii şi digestiei
Curcuma ajută la:

Substanţele active:

sunt indispensabili formării şi menţinării
oaselor şi dinţilor sănătoşi

ajută funcţionarea sistemului nervos
ajută menţinerea funcţionării normale a muşchilor
contribuie la păstrarea tensiunii şi coagulării sângelui

uncţionarea ficatului şi digestiei
menţinerea sănătăţii articulaţiilor
ca antioxidant
imunitate, vitalitate
sistemul cardiovascular şi sistemul nervos  
Doza recomandată: 2 capsule pe zi.

Doza recomandată: 2× 1 capsule pe zi.

CORDYCEPS STAR
pentru creşterea vitalităţii şi imunităţii

Substanţele active:

ajută menţinerea nivelului adecvat 
al grăsimii în sânge

participă la împiedicarea proceselor

dăunătoare ale stresului oxidativ
contribuie la funcţionarea sistemului imunitar şi
menţinerea stării generale sănătoase
Doza recomandată: prima săptămână 5 capsule pe
zi, după aceea 2× 1–3 capsule pe zi Pentru sportivi cu
o săptămână inainte de concurs 2–3× 6–8 capsule pe zi.
#1111

pentru menţinerea sănătăţii căilor urinare
Substanţele active:

ajută sistemul imunitar împotriva
bacteriilor şi viruşilor

ajută funcţionarea sistemului imunitar
contribuie la împiedicarea procesului de îmbătranire
contribuie la menţinerea sănătăţii căilor urinare

Doza recomandată: 1–3 tablete cu o oră înaintea actului.

DOLOMITE STAR
Substanţele active:

sănătatea oaselor şi a dinţilor
activitatea musculară
coagularea sângelui
metabolismul energetic
activitatea enzimelor digestive
sistemul nervos şi activitatea mentală
reducerea oboselii şi epuizării
Doza recomandată: 1 comprimat de 3 ori pe zi, se recomandă după fiecare masă principală.

EMPEROR STAR

#1240

pentru intensificarea activităţilor
fizice şi intelectuale şi vitalităţii

#4530

Substanţele active:

pentru performanţă fizică

ajută funcţionarea normală a sistemului

Substanţele active:

nervos

creşte performanţa fizică
pentru putere şi viteză de sport

ajută sistemul imunitar
au efect antioxidant
contribuie la împiedicarea îmbătrânirii celulelor
contribuie la reducerea tensionării şi oboselii
intensifică activitatea fizică şi intelectuală,

Doza recomandată: 3 capsule înainte de exerciţiu fizic şi 3 capsule după exerciţiu fizic.

CREATINE STAR

#1580

pentru menţinerea sănătăţii oaselor,
dinţilor şi a muşchilor

Doza recomandată: 3× 1 capsulă, înaintea mesei Pentru
copii peste 3 ani 1 capsulă pe zi.

CREATINE CAPS STAR

#1677

sex extraordinar

îmbunătăţesc calitatea erecţiei
ajută obţinerea erecţiilor consecutive
ajută la prelungirea plăcerii sexuale

Substanţele active:

CRANBERRY STAR

DEVIL STAR

#1888

#4533

pentru sportivi, body builderi, cei
care prestează muncă fizică dificilă
Creatina:

vitalitatea

ajută funcţionarea sănătoasă a sistemului excretor
Doza recomandată: 2–3 tablete pe zi cu 200–300 ml de
apă pe nemâncate; seara cel mai târziu cu trei ore înaintea
culcării.

indispensabil metabolismului energetic
contribuie la creşterea intensităţii
trainingului, antrenamentului

ajută regenerarea muşchilor după efort fizic
la body builderii creşte masa musculară fără grăsimi
contribuie la combaterea oboselii muşchilor
Doza recomandată: în caz de utilizare de lungă durată
4 linguriţe pe zi Pentru persoanele cu greutate corporală
mai mică 1 linguriţă/ 20 kg greutatate corprală pe zi.
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ENERGY STAR

EYE STAR

#1555

pentru intensificarea activităţii
fizice şi intelectuale

#1012

pentru protecţia şi întărirea ochilor
Substanţele active:

Substanţele active:

contribuie la reducerea tensionării 
şi oboselii

intensifică utilizarea energiei şi efectul de ardere 
a grăsimilor

contribuie la menţinerea sănătăţii ochilor
încetinesc dăunarea oxidativă a ochilor
încetinesc îmbătrânirea ochilor
îmbunătăţesc sensibilitatea retinei şi vederea
protejează ochii împotriva efectelor dăunătoare
a luminii

stimulează funcţionarea sistemului nervos
vegetativ şi central
intensifică activitatea fizică şi intelectuală

pot îmbunătăţi starea ochilor în caz de oboseală,

Doza recomandată: 1–2 ampule/zi, pe nemâncate.

Doza recomandată: 2× 1 capsule/zi.

ENZYME STAR

suprasolicitare

FIBER STAR

#1044

#1400

fibre pentru sistemul intestinal sănătos

amestecul special de enzime digestive

Substanţele active:

Substanţele active:

ajută digestia
normalizează mişcarea peristaltică
stimulează producerea enzimelor

ajută funcţionarea normală a aparatului

ajută descompunerea proteinelor, zahărurilor,

ajută menţinerea stării generale a intestinelor
pot îmbunătăţi suportarea oboselii fizice şi

digestiv

contribuie la menţinerea funcţionării

digestive

grăsimilor

Doza recomandată: 1–2 capsule/zi în timpul mesei.

EVENING PRIMROSE

#2755

pentru funcţionarea
sănătoasă a organismului

FLAX SEED STAR

Uleiul de luminiţa nopţii:

Doza recomandată: 2× 1 capsule/zi, în timpul mesei.

antioxidanţi pentru protecţia celulelor

ajută protecţia celulelor împotriva
radicalilor liberi

fortifică sistemul imunitar
participă la aprovizionarea celulelor cu
oxigen şi substanţe alimentare

Doza recomandată: 1–2 capsule/zi.
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#1410

Substanţele active:

conjunctiv şi epidermic
are efect benefic asupra nivelului de colesterol
total şi LDL
ajută menţinerea sănătăţii sistemului
cardiovascular
conţine în proporţie optimală acid linolenic şi acid
linoli

Substanţele active:

intelectuale

Doza recomandată: 2 tablete dimineaţă şi 4 tablete seara,
cu cel puţin 500 ml de apă.

acizi graş de omega 3, 6, 9 pentru
ajutarea sistemului cardiovascular

sursa acidului gamma linoleic
ajută menţinerea sănătăţii ţesuturilor

EXTRA CELL GUARD

adecvate a sistemului intestinal

#1701

influenţează favorabil nivelul de colesterol
ajută sistemul cardiovascular
ajută funcţionarea creierului
reduce densitatea sângelui
ajută mişcările peristaltice a intestinelor
ajută sistemul imunitar
Doza recomandată: 2–3× 1 capsulă, în timpul mesei.

FLEXI-MOBILITY STAR
mişcare – bucurie sau durere
Substanţele active:

substanţe de bază a cartilajului
MSM-ul aprovizionează ţesutul
conjunctiv cu sulf

Doza recomandată: 30 ml pe zi.

#2798
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FOLIC ACID

GELATINE STAR

#7154

are rol important în diviziunea
normală a celulelor

pentru hrănirea articulaţiilor
şi cartilajelor

Acidul folic:

Substanţele active ale ghimbirului:

este important pentru necesitatea de acid

ajută la asigurarea distribuirii substanţelor

nucleic şi aminoacid

are rol important în diviziunea normală a celulelor
participă la formarea sângelui, la menţinerea
nivelului de homocisteină

ajută funcţionarea sănătoasă a sistemului

nutritive esenţiale pentru structura
corectă şi funcţia cartilajului articular
ajută la menţinerea articulaţiilor sănătoase
absorbţia completă şi utilizarea de către organism
Doza recomandată: 2 capsule de 2 ori pe zi.

cardiovascular

contribuie la formarea normală a tubului neural

GINGER STAR

embrional

este important pentru menţinerea sănătăţii

stomacului, sistemului intestinal, membranei

Doza recomandată: 1 tabletă/zi, pentru femei însărcinate
şi cele care alăptează 1/2 tabletă.
#1880

pentru ajutarea complexă
a organismului

Substanţele active ale ghimbirului:

ajută menţinerea stării generale bune
gastrointestinale

reduc iritaţia mucoasei stomacului
reduc senzaţia de disconfort
sunt efective împotriva greţurilor, şi stărilor de rău
de mare

ajută mobilitatea articulaţiilor

Substanţele active:

Doza recomandată: 2× 1 capsulă.

asigură protecţie antioxidantă pentru

organism
ajută funcţionarea adecvată a sistemului
imunitar
contribuie la regenerarea celulelor  

GINKGO STAR
Substanţele active din Ginkgo biloba:

#1190

pentru ajutarea reducerii
greutăţii corporale

ajută circulaţia adecvată a sângelui
contribuie la aprovizionarea creierului şi

membrelor cu oxigen şi substanţă alimentară

ajută funcţionarea sistemului vascular
ajută funcţionarea adecvată a creierului şi

Substanţele active:

funcţiilor cognitive

iodul reglează funcţionarea glandei

Doza recomandată: 1 tabletă.

tiroide

contribuie la eficienţa dietelor de reducere 

GLUCOSAMINE STAR

a greutăţii corporale

ajută transformarea grăsimilor în energie
contribuie la metabolismul proteinelor,
Doza recomandată: 2–4 capsule/zi, înaintea mesei cu cel
puţin 30 de minute cu lichid mult.
#7160

ajută funcţionarea sistemului
cardiovascular
Substanţele active:

ajută menţinerea sănătăţii sistemului

#2722

pentru funcţionarea sănătoasă
a aparatului locomotor

carbohidraţilor şi grăsimilor

GARLIC & PARSLEY

#7162

pentru ajutarea creierului
şi sistemului cardiovascular

Doza recomandată: 1–2× 30 ml pe zi.

GARCINIA STAR

#7161

pentru digestie mai bună,
împotriva greţurilor

mucoase

FUCOIDAN STAR

#4550

Substanţele active:

contribuie la formarea şi menţinerea
structurii cartilajelor

ajută regenerarea cartilajelor
ajută funcţionarea normală a articulaţiilor
participă la regenerarea cartilajelor deteriorate de
uzură

participă la menţinerea mobilităţii cartilajului
Doza recomandată: 1 capsulă/zi.

cardiovascular
protejează sănătatea căilor respiratorii
influenţează benefic parametrii lipidelor în sânge
intensifică rezistenţa la microorganisme
ca antioxidanţi împiedică procesele dăunătoare
de oxidaţie
Doza recomandată: 2× 2 capsule.
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GLUTAMINE STAR

pentru creşterea performanţei muşchilor
L-glutamina:

contribuie la sinteza proteinelor, formarea

#1711

supliment alimentar cu conţinut de extract
de seminţe de struguri şi bioflavonoide citrice
Sămânţa de struguri:

ţesutului muscular

reglează echilibrul proteinelor în muşchi
împiedică pierderea masei musculare
creşte capacitatea de legare de apă intracelulară,
creşte masa musculară
contribuie la funcţionarea normală a sistemului
imunitar

Doza recomandată: pentru adulţi, în afară de sportivi, 1–2
tabletă/zi Pentru sportivi: 5 tabletă/zi, utilizând împărţită în
doze mai mici, înaintea şi după antrenamentului.

GOLD STAR

GRAPESEED STAR

#4566

are rol în menţinerea funcţionării normale
a sistemului cardiovascular

participă la menţinerea circulaţiei sanguine
normale la nivelul venelor

conţinutul natural de antioxidant contribuie la

protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Doza recomandată: 2× 1 capsulă/zi.

GREEN CAFFEINE STAR #1212
pentru încetarea oboselii
şi stimularea organismului

#1860

pentru creşterea puterii, rezistenţei, vitalităţii
Componenţii produsului:

Substanţele active:

contribuie la menţinerea greutăţii
corporale normale

ajută funcţionarea sistemului imunitar,

ajută eficienţa dietelor de reducerea greutăţii

ajută funţionarea sistemului respirator
menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular
participă la împiedicarea proceselor oxidative

ajută creşterea producerii energiei şi

menţinerea rezistenţei fizice şi intelectuale

dăunătoare
contribuie la menţinerea stării generale bune
gastrointestinale

Doza recomandată: 2× 1–3 capsule, în caz de efort intensiv 2–3× 6–8 capsule.

GOLDEN TEA STAR

#7777

pentru energizarea, vitalizarea
şi relaxarea organismului

metabolismului grăsimilor

Doza recomandată: 1–2× 1 capsulă.

GREEN TEA STAR

#1166

pentru îmbunătăţirea stării
generale fizice şi intelectuale
Compuşii polifenoli ale ceaiului verde:

ajută neutralizarea radicalilor liberi
participă la împiedicarea oxidaţiei LDL
colesterolului şi acizilor graşi

Efectele benefice a ceaiului:

stimulează concentraţia
energizează organismul
ajută sistemul imunitar
ajută detoxifierea
normalizează nivelul glicemiei
ajută digestia şi reducerea greutăţii corporale
Doza recomandată: Clătesc numai frunzele de ceai şi
încălzesc cana de ceai Operaţia este repetată, şi ceaiul este lăsat
la muiat Pe un filtru turnăm 0,3–0,5 l de apă, care se lasă la
muiat timp de 2–3 de minute.

GOTU KOLA

corporale

#2723

pentru tratarea circulaţiei sanguine deficitare
Substanţele active din Gotu Kola:

ajută vindecarea rănilor
ajută combaterea extenuării fizice şi
intelectuale

contribuie la menţinerea funcţionării normale 

ajută sănătatea sistemului cardiovascular
ajută la dietele de reducerea greutăţii corporale
Doza recomandată: 2× 1 capsulă.

GREPOSTAR

#1644

extract de seminţe de grapefruit cu efect
antimicrobial şi cu vitamina B6
Componenţi produsului:

ajută neutralizarea radicalilor liberi
ajută funcţionarea sistemului imunitar
participă la metabolismul proteinelor
au rol în formarea globulelor roşii
ajută funcţionarea creierului şi sistemului nervos
Doza recomandată: 2× 1 capsulă/zi.

HARD WOOD

#1666

formulă unică pentru organismul bărbătesc
Componenţii produsului:

a aparatului circulator la nivelul venelor
contribuie la menţinerea sănătăţii venelor, la
ajutarea circulaţiei normale a sângelui în venele
periferice
ajută păstrarea memoriei

ajută tonifierea sistemului excretor şi

Doza recomandată: 1–2 capsule/zi.

ajută combaterea efectelor dăunătoare ale stresului

sistemului genital

optimalizează funcţionarea creierului
îmbunătăţesc funcţionarea sistemului cardiovascular
ajută absorbţia coenzimei Q10, beta carotenului,
şi altor substanţe

Doza recomandată: 1 capsulă/zi în timpul mesei.
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HERBAL STAR
pentru creşterea imunităţii
şi stimularea producerii de anticorpi

alga verde pentru regenerarea ţesuturilor

Substanţele active:

normală a sistemului imunitar

sunt elemente importante ale protecţiei împotriva
radicalilor liberi

Doza recomandată: 2× 1 capsulă.

ajută funcţionarea sistemului imunitar
ajută regenerarea celulelor
ajută înmulţirea bacteriilor probiotice
au efect antioxidant
protejează celulele de îmbătrânire
contribuie la golirea substanţelor toxice din
organism

#4568

Doza recomandată: 3× 1–2 tablete/zi.

pentru creşterea ţesutului muscular
şi forţa musculară

CHLOROPHYLL

#2709

pentru transportarea oxigenului
în sânge

HMB-ul:

are efect anticatalitic
contribuie la creşterea masei musculare

Clorofila:

fără grăsimi
ajută regenerarea muşchilor deterioraţi prin
antrenament
creşte performanţa sportivă
are efect de creştere a performanţei aerob
Doza recomandată: 1–3 capsule/zi Efectul lui se intensifică
daca este utilizat împreună cu vitamina C.

CHITOSAN

#2799

Substanţele active din chlorella:

ca antioxidanţi, ajută funcţionarea

HMB STAR

CHLORELLA STAR

#1890

#1025

contribuie la golirea substanţelor toxice
din organism

ajută funcţionarea sistemului imunitar
contribuie la încetarea mirosului neplăcut al gurii
şi corpului

ajută protecţia antioxidantă a organismului
schimbă pH-ul în direcţia alcalină
participă la menţinerea echilibrului acid-alcalin    
Doza recomandată: 1–2 capsule.

CHLOROPHYLL MINT STAR

pentru reducerea nivelului de
colesterol şi greutăţii corporale

#6112

ajută regenerarea organismului

Componenţii:

Produsul:

ajută eficienţa dietelor de reducere 

contribuie la golirea substanţelor toxice

a greutăţii corporale

din organism

ajută sistemul imunitar
ajută formarea sănătoasă a ţesutului conjunctiv, 

contribuie la încetarea mirosului neplăcut

au rol în absorbţia fierului intrat cu alimente
optimalizează funcţionarea colonului

participă la menţinerea echilibrului acid-alcalin
ajută funcţionarea sistemului imunitar
îmbunătăţeşte capacitatea de transportare 

a gingiei, a oaselor

Doza recomandată: 2× 1 capsulă.

CHITOSAN 500

a oxigenului a globulelor roşii

#1026

Doza recomandată: 2–6 tablete/zi.

CHOLESS STAR

Pentru reducerea nivelului
colesterolului şi scăderea în greutate

#7222

pentru nivelul optimal al colesterolului

Componenţii:

Substanţele active:

reducerea senzaţiei de foame
modificarea greutăţii corporale
scăderea colesterolului  
optimizarea funcţionării intestinului gros
prevenirea absorbţiei grăsimilor în sânge

contribuie la menţinerea nivelului normal
al colesterolului şi trigliceridelor

contribuie la menţinerea sănătăţii

rinichilor, sistemului excretor, şi a prostatei

Doza recomandată: 1–3 comprimate pe zi cu 10 minute
înainte de mese.

CHLAMYNYL STAR

al gurii şi corpului

pot împiedica ridicarea nivelului de colesterol
Doza recomandată: 1 capsulă.

#1102

fitocomplex pentru curăţirea organismului
Efectul componenţilor:

antibacterial
antiviral
contra micozelor şi fungi de drojdie
Doza recomandată: 2× 2 tablete/zi.
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CHROMIUM STAR

IRON GT STAR

#7177

pentru menţinerea nivelului optimal a glicemiei

pentru ajutarea imunităţii, reducerea
oboselii şi extenuării

Crom:

influenţează metabolismul carbohidraţilor,

proteinelor, grăsimilor
creşte toleranţa glucozei
participă la mecanismul de acţiune al insulinei
ajută optimizarea nivelului de glicemie
ajută eficienţa dietelor de reducere a greutăţii
corporale
Doza recomandată: 1 tabletă.

IMMUNITY STAR

Doza recomandată: În fiecare doua zi 1 capsulă, dimineaţa.

JOINT ACTIVITY

#7187

pentru nutriţionarea articulaţiilor
Substanţele active:

Componenţii produsului:

contribuie la formarea şi menţinerea

ajută funcţionarea sistemului imunitar
ajută funcţionarea sănătoasă 

structurii cartilajului

a căilor respiratorii superioare

participă la menţinerea sănătăţii aparatului urinar
ajută menţinerea rezistenţei fizice şi intelectuale
Doza recomandată: 1 capsulă, în timpul mesei.

INOSINE STAR

Componenţii ajută:

sănătatea oaselor şi dinţilor
sănătatea sistemului vascular
sistemul nervos şi funcţiile intelectuale
sănătatea pielii şi formarea colagenului
vitalitatea, imunitatea şi metabolismul energetic

#1180

ajută funcţionarea sistemului imunitar

#1577

ajută funcţionarea articulaţiilor
ajută regenerarea cartilajului
MSM-ul contribuie la funcţionarea adecvată
a articulaţiilor prin aprovizionarea ţesutului
conjunctiv cu sulf

Doza recomandată: 3× 1 tabletă, în timpul mesei.
#4577

JOINT MOBILITY

ppentru creşterea potenţialului de energie

#1070

pentru flexibilitatea articulaţiilor

Inozina:

contribuie la metabolismul energetic
contribuie la asigurarea aprovizionării

Substanţele active:

sunt necesare pentru funcţionarea

orgabismului cu energie

normală a articulaţiilor

participă la sinteza ATP
ajută metabolismul oxigenului
are efect de stimulare şi protejare al inimii

sunt componenţii pielii, cartilajelor şi
tendoanelor, oaselor

Doza recomandată: Pentru adulţi, care nu sunt sportivi 1-2 capsule/zi Pentru sportivi 1-3 capsule, înainte de
antrenament.

INOSITOL-HEXA STAR

protejează integritatea ţesutului cartilaginos
ajută mobilitatea articulaţiilor
ajută regenerarea articulaţiilor
Doza recomandată: 2× 2 capsule/zi.

KELP

#1822

pentru activarea imunităţii naturale

#2726

sursă naturală de iod

Inozit-hexafosfat/acid fitic:

Iodul:

contribuie la asigurarea necesităţii de

contribuie la producerea şi menţinerea

contribuie la menţinerea sănătăţii osaturii
ajută cu efectul antioxidant
contribuie la golirea substanţelor toxice din

este indispensabil proceselor de

are efect antinutritivi

prin rolul lui în funcţionarea glandei tiroide are

fosfat a organismului

organism

producerea energiei şi metabolismului adecvat

poate fi utilizat eficient în controlarea greutăţii
corporale

efect asupra tuturor funcţiilor organismului

Doza recomandată: 2× 1 capsule.

INULIN STAR

funcţionării hormonilor tiroidieni

Doza recomandată: 1–2 tablete/zi.
#4580

pentru tractul intestinal sănătos
Inulin:

KUDZU STAR

#2622

în caz de dependenţă de alcool şi nicotină

are efect prebiotic
contribuie la funcţionarea adecvată 

pentru reducerea simptomelor îmbătării

ajută creşterea bacteriilor intestinale în colon
ajută funcţionarea sănătoasă a sistemului intestinal
participă la menţinerea echilibrului florei intestinale

la simptomele climacteriului
menţinerea tensiunii adecvate
pentru menţinerea osaturii şi danturii sănătoase

Doza recomandată: 2× 1 capsule/zi.

Doza recomandată: 2 tablete.

a sistemului imunitar
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LACTASE ENZYME STAR #1068

LECITHIN

este utilizat în caz de rezistenţă la lactoză
Enzima lactază:

disaharidei de lactoză
ajută în digestia lactozei
este bun pentru descompunerea lactozei
poate fi utilizată în caz de rezistenţă la lactoză
reduce simptomele intoleranţei de lactoză ca
diaree, durere de burtă, balonare  
Doza recomandată: 1–3 capsule, direct înaintea consumului de alimente cu conţinut de lactoză.
#6710

ajută în menţinerea echilibrului
microflorei intestinale
Lactobacillus acidophilus:

intestinale

ajută menţinerea funcţiilor normale ale sistemului
intestinal
creşte cantitatea bacteriilor intestinale utile
are efect pozitiv asupra sistemului imunitar
creşte senzaţia de confort a sistemului intestinal
Doza recomandată: 3× 1 tablete/zi, în timpul mesei.
#7190

pentru regenerarea ţesuturilor şi
pentru metabolismul ţesutului muscular
L-arginina:

contribuie la sinteza oxidului
nitric,nitrogenului monoxid

ajută producerea hormonilor de creştere
are efect asupra sintezei creatinei de fosfat
participă la sinteza proteinelor
creşte retenţia apei în musculatura de sub piele
contribuie la creşterea performanţei
Doza recomandată: 1–2 capsule/zi Pentru sportivi în
concordanţă cu efortul 1g/30 kg greutate corporală, după
efort.

L-CARNITINE STAR
optimalizează transformarea
ţesutului gras în energie

contribuie la formarea structurii
membranelor celulare

împiedică îmbătrânirea celulelor,a pielii
ajută funcţionarea creierului şi sistemului nervos
ajută împotriva radicalilor liberi
contribuie la funcţionarea optimală a celulelor
Doza recomandată: 2× 2 tablete.

LECITHIN 500
Ingredientele ajută la:

#4588

Doza recomandată: 1 capsulă de 3 ori pe zi.

LIFE STAR
Substanţe active din troscotul chinez:

contribuie la menţinerea stării fizice 
şi intelectuale bune a organismului

contribuie la menţinerea circulaţiei
sănătoase a sângelui

au efect asupra digestiei
ajută menţinerea nivelului adecvat de colesterol
ajută producerea hormonului de creştere
contribuie la menţinerea funcţionării normale 
a sistemului intestinal

conţine substanţe cu efect antioxidant
Doza recomandată: 2–3× 1–2 capsule/zi.

LIPO-SUCCINATE STAR

#1790

supliment alimentar care
conţine acid alfa-lipoic
Componenţii ajută:

antioxidant foarte puternic
ajută la îmbunătăţirea imunităţii
reduce simptomele sindromului oboselii cronice
Doza recomandată: 1 capsulă de 2 ori pe zi.

L-LYSINE 500

participă la metabolismul grăsimilor

Doza recomandată: 2× 1 tablete.

#1200

pentru armonizarea organismului

L-carnitina:

la nivelul celulelor şi la procesele ale
producerii energiei
participă la realizarea controlului greutăţii
corporale

#2720

aceasta ajută la îmbunătăţirea memoriei

curăţarea peretelui vaselor de sânge
îmbunătăţirea memoriei
înmuierea scaunelor şi flatulenţă
întărirea muşchilor, inimii
scăderea colesterolului

contribuie la menţinerea echilibrului florei

L-ARGININE 500

pentru îmbunătăţirea memoriei
Substanţele active:

este indispensabil descompunerii

LACTO-ACIDO STAR

#2727

#7196

pentru dezvoltarea adecvată a osaturii
L-lizină:

ajută în protecţia împotriva viruşilor
participă la sinteza proteinelor
contribuie la menţinerea circulaţiei
sănătoase a sângelui

ajută formarea şi menţinerea structurii sănătoase
a osaturii

participă la formarea structurii ţesutului muscular
contribuie la sinteza colagenului şi elastinului
Doza recomandată: 1 capsulă, înaintea mesei.
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L-TYROSINE STAR

MULTI STAR

#7188

pentru creşterea performanţei fizice

supliment complex cu vitamine şi oligoelemente

Substanţele active:

Substanţele active:

creşterea motivaţiei de exerciţiu
arzător de grăsime
îmbunătăţirea stării de spirit

contribuie la metabolismul aminoacizilor,

Doza recomandată: 1 capsulă de 2 ori pe zi, dimineaţa şi
seara, se recomandă pe stomacul gol.

MELATONIN STAR

#1750

pentru îmbunătăţirea calităţii somnului

proteinelor, carbohidraţi,lor grăsimilor la
procesele de producerea energiei
sunt indispensabile funcţionării adecvate
a sistemului nervos
participă la formarea normală a sângelui

Doza recomandată: 2× 15 ml pe zi, pentru copii 15 ml,
pentru sportivi 2× 15–30 ml pe zi.

MUMIO STAR

Melatonina:

lungeşte faza delta a somnului
scade efectul stresului asupra organismului
ajută restabilirea bioritmului în cazul 
unei schimbări de zone de timp

încetineşte procesul de 

Vânzări numai
la Slovacia.

îmbătrânire a organismului

Doza recomandată: 1 tabletă, cu 30 minute înainte de
culcare.

METABOLITE STAR

Componenţii ajută:

oasele şi articulaţiile
optimizarea metabolismului
funcţiile sexuale
imunitatea, vitalitatea, activitatea intelectuală
Doza recomandată: 2 capsule/zi.

NONI GOLD STAR
Substanţele active:

Componenţii ajută:

participă la menţinerea funcţionării

funcţionarea sistemului nervos
funcţionarea glandei tiroide
menţinerea nivelului adecvat de colesterol
funcţionarea adecvată a aparatului digestiv

au efect de regenerare a celulelor
contribuie la menţinerea circulaţiei

sistemului imunitar

a activităţii intelectuale

sănătoase a sângelui

ajută protecţia împotriva microorganismelor
contribuie la neutralizarea radicalilor liberi
pot avea efect asupra digestiei, împiedicării

Doza recomandată: 3× 2 capsule/zi.
#2728

pentru reducerea durerilor de cap, migrenelor

proceselor de inflamaţie  

Doza recomandată: 1–2× 30 ml pe zi.

NONI STAR

Substanţele active:

ajută menţinerea stării bune, fără

#1875

pentru armonizarea organismului

simptome de dureri de cap

au efect antioxidant, antibacterial,

Noni ajută:

antipiretic, antiinflamator
au efect asupra digestiei
contribuie la menţinerea sănătăţii ficatului şi bilei
Doza recomandată: 1–2 capsule zilnic.

MINERAL STAR

#1870

pentru armonizarea şi vitalizarea organismului

menţinerea funcţiilor cognitive şi 

MIGRELIFE

#1877

supliment alimentar pentru
ajutorul organismului

#1570

pentru ajutarea sistemului nervos
şi aparatului digestiv

fortificarea sistemului imunitar
amonizarea sistemului hormonal
normalizarea sistemului cardiovascular
reducerea stresului emoţional  
Doza recomandată: 2× 1–2 capsule.

#1900

supliment complex cu oligoelemente
Substanţele active a produsului:

contribuie la metabolismul aminoacizilor

proteinelor, carbohidraţi,lor grăsimilor, la
procesele de producere a energiei
ajută formarea oaselor, funcţionarea
normală a sistemului osos şi muscular
Doza recomandată: 2× 15 ml/zi, pentru copii: 15 ml
(1 capac = 30 ml).

OMEGA-3 EPA

#2730

pentru sistemul cardiovascular sănătos
Substanţele active:

au efect pozitiv asupra nivelului de
colesterol total şi LDL

contribuie la menţinerea nivelului normal
de trigliceride

ajută menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular
protejează acizii graşi polinesaturaţi de oxidaţie
are rol important în protecţia de radicalilor liberi
reduce declinul cognitiv cauzat de înaintarea în vârstă
Doza recomandată: 1–2 capsule.
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OREGANO STAR

PERILLYL STAR

#1414

extract de oregano împotriva
microorganismelor

#1022

extract de susan sălbatic împotriva alergiei
Substanţele active:

ajută sistemul imunitar al organismului
contribuie la digestie, la starea generală

arată activitate antialergică
ajută sistemul imunitar
contribuie la funcţionarea adecvată 

ajută funcţionarea adecvată a căilor respiratorii

au efect pozitiv asupra nivelului de colesterol total,

participă la menţinerea elasticităţii venelor
ajută funcţionarea normală a ficatului şi bilei prin

conţinutul de acizi graşi polinesaturaţi protejează

Substanţele active din planta condimentară:

bună gastrointestinală

superioare, a organelor respiratorii

intensificarea producerii şi secreţiei bilei
ajută pereţii venelor, capilarelor

a sistemului imunitar
LDL şi trigliceride

sănătatea sistemului circulator

Doza recomandată: 2× 2–4 capsule/zi Pentru copii peste 16
de ani: 1× 2–4 capsule.

Doza recomandată: 1 capsulă/zi, în timpul mesei.

OSTEO STAR

POTASSIUM STAR

#1850

calciu, magneziu, vitamine C şi D
pentru oase sănătoase

Potasiul ajută:

sistemul nervos
funcţionarea musculaturii
tensiunea adecvată

Substanţele active:

sunt indispensabile formării şi menţinerii
osaturii sănătoase şi puternice

pentru formarea şi menţinerea structurii

normale a osurilor şi dinţilor
ajută formarea ţesutului conjunctiv,
gingiei, cartilajelor sănătoase
au rol în dezvoltarea şi funcţionarea adecvată 
a muşchilor

Doza recomandată: pentru adulţi 4 tablete/zi, pentru copii
peste 3 de ani 2 tablete/zi.

PROPOLIS STAR

#6735

Propolisul:

ajută organismul cu efectul lui de
dezinfectare

supliment alimentar cu conţinut
de enzime şi papaia

Doza recomandată: 2× 1 capsulă/zi Doza zilnică conţine
(2 capsule) concentrat corespunzător de 1 g propolis.

Papaia ajută:

cu conţinutul ei de vitamine
în digestie
sistemul circulator

PROTECT LIVER

#2735

extracte de armurariu, schinel,
păpădie pentru protecţia ficatului şi bilei

Doza recomandată: 2× 1 tabletă/zi.

PAU D’ARCO

#7211

capsulă de supliment alimentar
cu conţinut de propolis

Doza recomandată: 15 – 30 ml pe zi.

PAPAYA ENZYME STAR

#1540

potasiu pentru ajutarea funcţiilor
sistemului nervos şi musculaturii

#2731

scoarţă de Lapacho
pentru stimularea sistemului imunitar

Substanţele active:

au efecte pozitive asupra ficatului,
regenerării celulelor ficatului

contribuie la menţinerea funcţionării ficatului şi
bilei

contribuie la menţinerea funcţionării

ajută starea bună gastrointestinală
contribuie la funcţionarea normală a digestiei,

contribuie la protecţia împotriva bacteriilor, viruşilor
protejează organismul de efectele dăunătoare 

rotejează organismul de efectele dăunătoare 

Substanţele active din scoarţa de Lapacho:

adecvate a sistemului imunitar
a proceselor oxidative

Doza recomandată: 1 capsulă/zi.

stomacului

a proceselor oxidative  

Doza recomandată: 2× 1 tablete , în timpul mesei.

PSYLLIUM STAR

#7170

pentru digestie sănătoasă şi tranzitul intestinal
Componenţii:

împotriva constipaţiei
digestie sănătoasă şi funcţia intestinală
Doza recomandată: 2 capsule pe zi, este necesară consumarea unei cantităţi mari de apă. Nu se recomandă utilizarea la culcare.
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RASPBERRY STAR

RESVERATROL STAR

#1588

antioxidant puternic

supliment alimentar cu cetonă de zmeură

Substanţa activă ajută:

Componenţii:

ajută la metabolizarea grăsimilor
ajută la recuperarea celulelor deteriorate
reduce riscul apariţiei cancerului de ficat

menţinerea sănătăţii sistemului

Doza recomandată: 1–2 capsule de 2 ori pe zi.

Doza recomandată: 2× 1 capsule moi.

RED CLOVER

cardiovascular

organismul cu efectul antioxidant

ROYAL JELLY

#2736

pentru ajutarea metabolismului
Componenţii:

Lăptişor de matcă:

contribuie la protecţia împotriva

au efect estrogenic
au efect asupra menţinereamenţinerii echilibrului

ajută sistemul imunitar în protecţia

proceselor dăunătoare oxidative

sănătăţii fizice şi mentale
au efect asupra menţinerea echilibrului sănătăţii
fizice şi mentale
ajută suportarea simptomelor meopauzei (valurile
de căldură, transpiraţia)
Doza recomandată: 1–2 capsule/zi.

radicalilor liberi

împotriva bacteriilor

influenţează benefic nivelul de lipid seric şi
colesterol seric

uleiul de soia participă la menţinerea nivelului
normal de grăsimi în sânge

Doza recomandată: 2× 1–2 capsule/zi.

ROYAL WALNUT

#1081

capsulă de supliment alimentar cu conţinut de
proteine vegetale, L-arginină, octacozanol

sunt indispensabili regenerării
organismului

Substanţele active:

Doza recomandată: 2× 1 capsulă.

contribuie la formarea structurii celulelor,
ţesuturilor

SAW PALMETTO

au rol în legarea apei în organism
ajută funcţionarea adecvată a sistemului circulator
Doza recomandată: 1–3 capsule/zi Pentru copii peste 12
de ani, femeii însărcinate, şi cei care alăptează: 1 capsulă.
#2740

ajută relaxarea, reducerea stresului
Substanţele active:

Extractul de fructe de serenoa serrulata:

participă la împiedicarea măririi ţesutului
prostatic

ajută reducerea presiunii vezicii urinare
contribuie la reducerea frecvenţei urinării
Doza recomandată: 2× 1 capsule/zi.

a sistemului nervos, astfel la dispoziţia
bună
ajută somnul liniştit, odihnitor

SELENIUM STAR

#7232

seleniu pentru regenerarea celulelor

Doza recomandată: 3× 1 capsulă/zi.
#2738

pentru reducerea simptomelor
infecţiilor căilor respiratorii
Substanţele active:

participă la menţinerea sănătăţii căilor

respiratorii
ajută protecţia împotriva microorganismelor
contribuie la sănătatea gâtului, faringei, coardei
vocale
Doza recomandată: 1–2 capsule/zi, după necesităţi.
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#2739

produs cu conţinut de fructe
de Serenoa serrulata

nocturne

contribuie la funcţionarea normală 

RESPIRAL

#2737

efectele sale anti-bacteriene ajută
la atenuarea problemelor de piele

efecte antibacteriene şi antifungice
ajută la afecţiuni ale pielii

Substanţele active:

RELAX STAR

#7220

pentru îmbunătăţirea dispoziţiei

ca antioxidanţi contribuie la împiedicarea

REGEMAX

#1733

Seleniu:

încetineşte procesele de îmbătrânire
ajută producerea hormonilor tiroidieni şi
funcţionarea lor adecvate

ajută funcţionarea sănătoasă a sistemului imunitar
contribuie la protecţia împotriva radicalilor liberi
Doza recomandată: 1 tabletă/zi.
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SQUALENE STAR

SLIM FIBER STAR

#7235

ulei de ficat de rechin pentru funcţionarea
adecvată a sistemului imunitar
Substanţe active din ulei de ficat de rechin:

menţinerea funcţiei normale a sistemului

microorganismelor
ajută funcţionarea măduvei osoase
ajută formarea globulelor albe
conţinutul de acizi graşi polinesaturaţi protejează
sănătatea sistemului circulators
Doza recomandată: 3× 1 capsule, pentru copii peste 3 de
ani i capsulă.
#7237

produs cu conţinut de cartilaj de rechin
Substanţele active:

structurii cartilajului

ajută regenerarea cartilajului
ajută funcţionarea normală a articulaţiilor
participă la menţinerea mobilităţii articulaţiilor
Doza recomandată: 2× 2 capsule/zi.
#7240

coada calului pentru formarea fibrelor
de colagen şi elastenă
Substanţele active din coada calului:

#2744

antioxidant, pentru îmbunătăţirea
stării ficatului
Extractul de seminţe de armurariu:

curăţare normală
are rol în digestie
contribuie la funcţionarea normală a ficatului, la
fortificarea funcţiei ficatului de detoxifiere
Doza recomandată: 1–2 capsule/zi.

contribuie la un somn mai bun
ajută la reducerea stresului

imunitate – vitalitate
metabolismul energetic  
activitatea intestinului
capacitatea antioxidantă
sistemul nervos
Doza recomandată: 3 comprimate cu o jumătate de oră
înainte de fiecare masă principală.

SPIRULINE STAR

#4555

funcţionării normale a intestinelor

contribuie la menţinerea funcţionării

sănătoase a sistemului cardiovascular

ca antioxidanţi, ajută sistemul imunitar
sunt elemente importante ale protecţiei împotriva
radicalilor liberi

ajută ritmul normal al funcţionării intestinelor
participă la menţinerea structurii normale 
a vaselor sanguine

Doza recomandată: 6–12 tablete/zi Tabletele pot fi utilizate continuu în durata zilei Să fim atenţi la cantitatea
lichidului baut.

creşte rezistenţa fiziologică a organismului
participă la menţinerea proceselor de

Componenţii ajută:

#4540

Substanţele active:

Doza recomandată: 2× 1 capsulă.

pentru un somn sănătos

SPIRULINE 500 STAR
Pentru sprijinirea sistemului imunitar,
tranzitului intestinal şi vitalităţii

participă la formarea şi menţinerea

a funcţiei excretoare a rinichilor
au efect antibacterial
contribuie la formarea structurii ţesutului osos şi
conjunctiv

SLEEP WELL

Doza recomandată: 3× 5 tablete/zi , în timpul mesei cu
multă apă.

pentru curăţirea organismului

ajută menţinerea sănătăţii organelor urinare
contribuie la funcţionarea normală 

SILYMARIN STAR

digestiv

menţinerea senzaţiei de plin
imunitatea
funcţionarea sistemului cardiovascular
controlarea greutăţii corporale

Substanţele active:

contribuie la formarea şi menţinerea

SILICA STAR

fibre vegetale pentru tractul
intestinal sănătos
Componenţii ajută:

ajută funcţionarea sistemului imunitar
contribuie la protecţia împotriva

SHOCK STAR

#1690

STAR MEN

#1010

supliment alimentar pentru bărbaţi cu conţinut
de plante medicinale, condimentare şi zinc
Substanţele active:

au efect pozitiv asupra vitalităţii

masculine, asupra performanţei fizice

#1193

contribuie la funcţionarea normală 
a digestiei şi stomacului

participă la menţinerea funcţionării adecvate 
a sistemului excretor şi rinichi

Doza recomandată: 1–2 capsule/zi.

Doza recomandată: 30 ml pe zi.
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STAR PLUS

vitamine, substanţe minerale, antioxidanţi
Substanţe active:

ajută formarea oaselor, funcţionarea

normală a sistemului osos şi muscular
contribuie la metabolismul de aminoacizilor,
proteinelor, carbohidraţilor, grăsimilor
Doza recomandată: 1 tabletă/zi.

STAR WOMEN

TREND RELAX

#1450

plante medicinale pentru dispoziţia
bună şi somnul relaxant
Substanţele active:

au efect pozitiv in evitarea insomniei
ajută îreducerea tensiunii nervoase,
neliniştii

contribuie la funcţionarea normală a sistemului
nervos astfel la buna dispoziţie

#1008

supliment alimentar pentru femei cu
conţinut de plante medicinale şi zinc

participă la menţinerea stării sufleteşti normale, 
la echilibrul sufletesc

Doza recomandată: 2× 1 tabletă/zi.

VEGEMAX STAR

Substanţele active:

contribuie la producerea menstruaţiei, 
la evoluţia ei netulburată

contribuie la formarea şi menţinerea echilibrului
hormonal sănătos

ajută păstrarea dispoziţiei bune în timpul menstruaţiei
Doza recomandată: 1 capsulă/zi.

STINGING NETTLE STAR #2766
extract de urzică pentru vitalitate, energie
şi ajutarea sănătăţii vaselor sanguine

sănătoase a sistemului excretor

Substanţele active ale produsului:

ajută sistemul cardiovascular
ajută la scăderea în greutate
apără de efectele dăunătoare ale radicalilor liberi
ajută în menţinerea nivelului optimal de glucoză
în sânge

Doza recomandată: 1 tabletă pe zi.

ajută la funcţionarea sistemului imunitar

Doza recomandată: 2 capsule.

Doza recomandată: 1 capsulă pe zi.
#7244

Superoxid-dismutază:

şi la menţinerea fitnessului mental şi fizic

sprijină funcţionarea aparatului respirator 

VIRGIN OLIVE STAR

#7277

cu ulei de măsline virgin şi acid alfa-lipoic
Substanţele active a produsului:

contribuie la funcţionarea sistemului

protector antioxidant al organismului
neutralizează radicalul liber superoxid
ajută protecţia celulelor
contribuie la împiedicarea îmbătrânirii celulelor
este o enzima cu efect antioxidant
Doza recomandată: 2× 1 tabletă/ zi.
#7288

supliment alimentar cu conţinut
de taurină pentru sportivi
Taurină:

aminoacid cu conţinut de sulf
participă la transmiterea calciului în celule
ajută creşterea performanţei
intensifică rezistenţa
participă la menţinerea sănătăţii fizice şi mentale,
la funcţionarea normală a sistemului nervos

Doza recomandată: 2× 1 tabletă/zi Pentru sportivi
cu 20–40 minute înainte de concurs.
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Componenţii produsului:

şi a căilor respiratorii superioare

protecţie naturală împotriva radicalilor liberi

TAURINE 600

#2725

gheara mâţei, astragalus, echinaceea
pentru sprijinirea sistemului imunitar

ajută menţinerea sănătăţii căilor urinare
ajută funcţionarea sănătoasă a prostatei
reduce senzaţia de ”picioare grele”
are rol în menţinerea circulaţiei normale vasculare
ajută menţinerea flexibilităţii articulaţiilor,
muşchilor, şi tendoanelor

#7210

extract de legume pentru completarea
fitonutrienţilor necesari

VILCACORA STAR

Urzica:

contribuie la menţinerea funcţionării

SUPEROXIDE DISMUTASE

#7292

au efect favorabil asupra nivelului de

colesterol total şi -LDL şi asupra nivelului
de trigliceride a sângelui
ajută la inhibiţia oxidaţiei colesterolului LDL 
şi al acizilor graşi
partcipă la creşterea nivelului de colesterol HDL
(bun)
participă în ciclul de energie al organismului şi în
metabolismul glucidelor
acidul alfa-lipoic este elementul constitutiv 
a 3 enzime importante în digestia glucidelor
Doza recomandată: 2 capsule pe zi.
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VITA STAR

VITAMIN K STAR

#5845

Substanţele active a produsului

Tablete Vitamina K pentru tulburări
de coagulare a sângelui şi osteoporoză

Substanţele active a produsului:

întăresc sistemul imunitar
sunt eficiente împotriva bacteriilor,

Vitamina K:

viruşilor şi fungilor

ajută coagularea sângelui
ajută la menţinerea sănătăţii masei osoase

sistemului cardiovascular

Doza recomandată: 1 tabletă pe zi, după masă.

pot facilita menţinerea sănătăţii
au rol în inhibiţia proceselor oxidative dăunătoare
sunt necesare la funcţionarea normală a sistemului

WATER PILL STAR

de apărare
ajută la păstrarea sănătăţii celulelor

Substanţele active al produsului:

#4520

pentru tensiune şi sistem neuronal normal
Substanţele active:

sunt importante la hematopoieză
participă în procesele de metabolism
cresc imunitatea
ajută la menţinerea tensiunii normale
importante la funcţionarea corectă a sistemului
neuronal

importante pentru reacţiile sufleteşti normale

au efect pozitiv asupra vezicii urinare şi
aparatului urinar

optimizează balanţa de apă a organismului
ajută la menţinerea nivelului de tensiune normală
Doza recomandată: 1 tabletă după mesele principale.

WHEY STAR

#4590

concentrate de proteine
Componenţii ajută în:

compensarea lipsei de energie după
efort fizic

Doza recomandată: 1 tabletă zilnic.

VITAMIN C 1000

#1688

ajută oganismul cu efectul de
diuretic şi dezinfectant

Doza recomandată: 2 capsule pe zi.

VITAMIN B12 STAR

#7308

apărarea şi regenerarea ţesutului
#7303

Vitamina C pentru regenerarea celulelor
Vitamina C:

muscular

creşterea masei musculare
compensarea lipsei de energie după efort susţinut

sprijină dezvoltarea ţesutului conjunctiv,

Doza recomandată: Pentru adulţi doza maximă pe zii,
100 g Pentru copii, 50 g.

participă la păstrarea frumuseţii părului,

WILD YAM

oaselor, gingiei şi a cartilajului

unghiilor şi a pielii
contribuie la împiedicarea proceselor oxidative
ajută funcţionarea sistemului de apărare împotriva
bacteriilor şi viruşilor
are rol în absorbţia fierului introdus cu alimente
Doza recomandată: 1 tabletă zilnic.

VITAMIN D3 STAR

#7304

creşterea imunităţii
menţinerea nivelului optimal de calciu în sânge
menţinerea stării normale al oaselor si a danturii

apără acizii graşi polinesaturaţi de oxidaţie
are rol important de apărare împotriva
radicalilor liberi dăunători
încetineşte procesele de îmbătrânire
menţine capacitatea cognitivă

ajută funcţionarea organelor genitale feminine
datorită conţinutului redus de fitoestrogen

menţine bunăstarea generală a femeilor în timpul
menopauzei    

YUCCA STAR

#7272

pentru detoxifierea perfectă a organismului
Substanţele active:

Doza recomandată: 1 capsulă zilnic.

Vitamina E cu efect antioxidant

Sustanţele active ale rădăcinei Wild Yam:

armonizează funcţionarea glandelor

Doza recomandată: 1 tabletă pe zi în timpul mesei.

Vitamina D3 ajută:

Vitamina E:

supliment alimentar cu rădăcină de
Wild Yam efect înviorător şi vitalizant

endocrine

pentru creşterea sănătăţii
imunităţii şi a sistemului osos

VITAMIN E STAR

#2742

sprijină funcţionarea corectă a sistemului
#7305

de apărare împotriva microorganismelor

contribuie la menţinerea nivelului normal
a colesterolului

măresc capacitatea de rezistenţă
contribuie la menţinerea echilibrului la florei
intestinale

ca şi antioxidanţi participă la protecţia împotriva
radicalilor liberi

Doza recomandată: 2 tablete pe zi.

Doza recomandată: 1 capsulă pe zi.
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CELL armonizator - Suplimente

INGRIJIRE DENTARA

ZINC STAR
Zincul este componentul
a mai mult de 300 enzime

dezinfectant universal
Ajută:

Zincul:

sprijină sistemul neuronal
menţine activitatea mentală normală
efect pozitiv asupra părului, a dinţilor şi a unghiilor
la adulţi ajută funcţiile de reproducere
contribuie la reproducerea celulelor
contribuie la dezvoltarea şi menţinerea sistemului
osos sănătos

Doza recomandată: 1 tabletă pe zi în timpul mesei.

LINIE DE COSMETICE Monoi de Tahiti

SHOWER

#3070

Gel de duş eficient si protector

BUBBLE

#3050

spumant cu extracte speciale de plante

SKIN CREAM

#2080

Şampon universal pentru toate tipurile de păr

CONDITIONER

#3030

Produs regenerator pentru un păr frumos şi puternic

AQUA STAR

#2244

apă de parfum exotic

DEODORANT

Basic – #5717
Medium – #5716

inflamaţiei 
Extra strong – #5718
la urechi
Universal – #5141
recomandat 
ca tonic de faţă
împrospătează respiraţia
indepărtează mirosul neplăcut de transpiraţie
dezinfectant in cazul leziunilor sau infecţiilor pielii
indispensabil in tratamentul afecţiunilor ORL
dezinfectează şi vindecă diferite afecţiuni ale pielii,
acnee, mătreaţa, exema
contribuie la igiena cavităţii bucale
inviorează in timpul călătoriei
Utilizaţi: După fiecare spălare de dinţi sau oricând în timpul
zilei Pentru rezultate mai bune se recomandă evitarea
pentru cel puţin 10 minute după folosire consumul de
alimente.

ULTRA STAR

#3080

ajută la păstrarea sănătăţii dinţilor
curăţă dinţii precis şi delicat
provoacă un sentiment de prospeţime 
şi de curăţenie

dizolvă şi indepărtează excepţional 
depunerile de pe dinţi

păstrează starea sterilă a cavităţii bucale
Utilizaţi: Minim de două ori pe zi după mâncare
O cantitate mică de pastă se aplică pe periuţa de dinţi şi
se curăţă precis toată suprafaţa dinţilor Pentru un rezultat
mai bun se recomandă folosirea adiţională a produsului
EFFECTIVE STAR şi evitarea pentru cel puţin 10 minute
a oricărui consum.

Un deodorant plăcut şi eficient

GOLD CREAM

#5700

pastă de dinţi
Ajută:

#3090

Un gel fin pentru un bărbierit perfect

SHAMPOO

ajută vindecarea

#2040

loţiune de corp protectoare

SHAVING GEL

EFFECTIVE STAR

#7225

MASAJ CREMA
#2044

Cremă de faţă extrem de uşoară

BOBY STAR

PERFUME STAR

#2222

emulsie analgezică şi antispastică
asupra muşchilor

#2101

regenerarea muşchilor, aprovizionarea lor

parfum exotic

WRINKLE STAR

Ajută:

Produsul care luptă împotriva ridurilor
şi face ca pielea să fie elastică şi tânără
NASAL INHALATORULUI

NOSE INHALER
pentru curăţirea rapidă a căilor
respiratorii superioare
În curând

#4501

#1999

cu sânge

potolirea durerilor musculare, umflături
în caz de migrenă
reduce febra musculară
la masajul tradiţional
Utilizaţi: se aplică înainte, în timpul, şi după efortul fizic
pe părţile alese, după aceea spălaţi mâinile! Este suficientă
o cantitate mică din emulsie!

Trainer boot
Trainer boot suitable
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Barevnost
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27 – 48
červená/černá

modrá/černá
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Tenis boot suitable

PVC

Materiál
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Velikosti

for…

Barevnost
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Tenis boot

2013

PVC

Materiál

Tenis boot suitable

27 – 48

Velikosti

for…

Barevnost

červená/černá

#OV1988

Kód

Tenis boot

Materiál

Tenis boot suitable

Velikosti

for…

Barevnost
Hmotnost
Kód

TeTenniiszsz

Tenis boot

Tenis boot suitable

Materiál
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360 g
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PVC
27 – 48
modrá/černá

červená/černá

360 g
#OV1988

PVC
27 – 48
červená/černá

modrá/černá

360 g
#OV1988
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Football boot
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suitable for…

Barevnost
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Hmotnost
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Materiál

Football boot
Football boot

PVC
27 – 48

Velikosti

suitable for…

Barevnost

červená/černá

#OV1988

Kód

Football boot

PVC

Materiál

Football boot

27 – 48

Velikosti

suitable for…

Barevnost

červená/černá

#OV1988

Kód

Materiál

Football boot
Football boot

Velikosti

suitable for…

modrá/černá

360 g

Hmotnost

úgs ás
Labdar
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Casual boot

Casual boot suitable

PVC

Materiál

27 – 48

Velikosti

for…

2013

Barevnost

Athletic boot

modrá/černá

červená/černá

Athletic boot suitable

360 g

Hmotnost

PVC

Materiál

27 – 48

Velikosti

for…

Barevnost

#OV1988

Kód

červená/černá

#OV1988

Kód

Casual boot

Casual boot suitable

PVC

Materiál

27 – 48

Velikosti

for…

Barevnost

Athletic boot

modrá/černá

červená/černá

Athletic boot suitable

360 g

Hmotnost

PVC

Materiál

27 – 48

Velikosti

for…

Barevnost

#OV1988

Kód

červená/černá

Casual boot suitable

#OV1988

PVC

Materiál

27 – 48

Velikosti

for…

Barevnost

Athletic boot

modrá/černá

červená/černá

Athletic boot suitable

360 g

Hmotnost

Materiál
Velikosti

for…

Barevnost

#OV1988

Kód

Hmotnost
Kód
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Casual boot

Casual boot suitable

PVC
27 – 48
červená/černá

modrá/černá

360 g
#OV1988

PVC

Materiál

27 – 48

Velikosti

for…

modrá/černá

360 g

Hmotnost
Kód

Casual boot

modrá/černá

360 g

Hmotnost

Barevnost

a a
tik
AtAtlleetik

modrá/černá

červená/černá

360 g

Hmotnost

#OV1988

Kód

Athletic boot
Athletic boot suitable

Materiál
Velikosti

for…

Barevnost
Hmotnost
Kód

PVC
27 – 48
červená/černá

modrá/černá

360 g
#OV1988
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Sun glasses

Sun glasses suitable

PVC

Materiál

27 – 48

Velikosti

for men and women…

Barevnost

15 g
#OV1988

Kód

Sun glasses

Sun glasses suitable

PVC

Materiál

27 – 48

Velikosti

for men and women…

Barevnost

15 g
#OV1988

Kód

Sun glasses suitable

Materiál
Velikosti

for men and women…

Barevnost
Hmotnost
Kód

gek
gek
ve
üve
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NaNa

Sun glasses

Sun glasses suitable

Materiál
Velikosti

for men and women…

modrá/černá

červená/černá

Hmotnost

Sun glasses

modrá/černá

červená/černá

Hmotnost

Barevnost
Hmotnost
Kód

PVC
27 – 48
modrá/černá

červená/černá

15 g
#OV1988

PVC
27 – 48
červená/černá

modrá/černá

15 g
#OV1988
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