
Tato řada sedmi produktů je novinkou, za kterou jsme rádi. Jejich složení znalce 
našich produktů nepřekvapí, nicméně jejich velikou předností je jejich forma užívání = sirup! 

Jedinečné pro naše nejmenší klienty – i když věříme, že si najdou své příznivce i mezi dospělými. 
Příchutě jednotlivých sirupů jsou různé, troufáme si říci, že příjemně překvapí. Určitě vyzkoušejte.

Sirupy 

pro zdraví



ARTICHOKE STAR
Doplněk stravy – pro dobré trávení a zdravá játra s hlavní 
složkou – bylinou artyčok.
Artyčok – antioxidant, posiluje obranyschopnost organis-
mu, podporuje  trávení,  normální  funkci  střevního  traktu 
a střevní komfort, potlačuje pocit plnosti a nadýmání, pří-
znivě ovlivňuje funkce jater, podílí se na detoxikaci, pod-
poruje  normální  činnost  srdce,  působí  blahodárně  i  na 
činnost močových cest a ledvin.

#6627 – 120/19/476/71/17/5270

RELEASE STAR
Doplněk stravy – pro dobrou pohodu, relaxaci i spánek  
(a dobré trávení).
Kozlík lékařský  –  podporuje  snadné  usínání,  kvalitní 
a přirozený spánek, přispívá k optimální relaxaci, vyrovnání 
se  se  stresem,  navozuje  duševní  i  fyzickou  pohodu, 
podporuje  činnost  kardiovaskulárního  systému  a  udržení 
normálního krevního tlaku.
Máta –  svým  obsahem  mentolu  podporuje  normální 
trávení.
Meduňka –  přírodní  antioxidant,  přispívá  k  optimální 
relaxaci, navozuje životní nadhled, usnadňuje usínání.

#6614 – 120/14/336/50/12/3720

ANTI-SWELL STAR
Doplněk stravy - podpora dobrého trávení a dýchání, udržení 
duševní a fyzické pohody.
Anýz – podporuje trávení, přispívá k normální funkci střev-
ního traktu, blahodárně působí v ústech a hrdle, má uklid-
ňující a příjemný účinek v krku, na hltan a hlasivky.
Koriandr  –  antioxidant,  podporuje  chuť  k  jídlu,  trávení, 
normální produkci plynů, přispívá k normální činnosti ner-
vové soustavy.
Heřmánek pravý – blahodárný účinek na gastrointestinál-
ní činnost, podporuje duševní a fyzickou pohodu.

#6617 – 120/18/448/67/16/4960

NEMATODLE STAR
Doplněk stravy – podpora trávicího traktu, cest močových 
a obranyschopnosti organismu.
Anýz  –  podporuje  trávení,  přispívá  k  normální  funkci 
střevního traktu, blahodárně působí v ústech a hrdle, má 
uklidňující a příjemný účinek v krku, na hltan a hlasivky.
Koriandr  –  antioxidant,  podporuje  chuť  k  jídlu,  trávení, 
normální  produkci  plynů,  přispívá  k  normální  činnosti 
nervové soustavy.
Heřmánek pravý – blahodárný účinek na gastrointestinální 
činnost, podporuje duševní a fyzickou pohodu.
Dýně obecná – podporuje  zdraví dolních cest močových 
a pomáhá udržovat zdravou funkci prostaty.
Juglans cinerea – (ořešák popelavý) působí protizánětlivě 
a protiplísňově.

#6611 – 120/18/392/59/14/4340

ANTI-VOMIT STAR
Doplněk stravy – pro snížení pocitu nevolnosti, únavy 
a vyčerpání a pohodě při cestování.
Zázvor lékařský  –  napomáhá  udržovat  normální  činnost 
kardiovaskulárního  systému,  podporuje  trávení  a  činnost 
žaludku, snižuje pocit nevolnosti při cestování autem, leta-
dlem a lodí a pomáhá uvolnit dýchací cesty.
Srdečník – podporuje normální činnost kardiovaskulárního 
a dýchacího systému, nervové soustavy a dovede přispět 
k předmenstruačnímu pohodlí.
Ostružiník maliník  –  podporuje  trávení,  vylučování  vody 
z organismu, pomáhá v období menstruace a menopauzy.
Vitamin B6
Hořčík – podílí se na snížení míry únavy a vyčerpání, pod-
poruje činnost nervové soustavy a činnost svalů.

#6633 – 120/16/420/63/15/4650

ECHINACEA STAR
Doplněk stravy – imunita – vitalita.
Třapatka nachová – podporuje odolnost organismu, imu-
nitní  systém, normální  funkce dýchacích cest, napomáhá 
ke zdraví dolních cest močových.
Vitamin C – podporuje imunitní systém a obranyschopnost 
organismu, pomáhá  snižovat únavu a  vyčerpání,  přispívá 
k normální činnosti nervové a psychické činnosti.
Vitamin B1  –  pomáhá  podporovat  normální  nervovou 
soustavu včetně psychické činnosti, podílí se na normální 
srdeční funkci.
Vitamin B6 – podporuje činnost nervové soustavy, psychic-
kou činnost, tvorbu červených krvinek a funkce imunitního 
systému.
Vitamin B12 – podporuje normální energetický metabolis-
mus, činnost nervové soustavy, psychickou činnost, tvorbu 
červených krvinek a  imunitní systém, podílí  se na snížení 
míry únavy a vyčerpání.

#6618 – 120/19/476/71/17/5270

#6619 – 120/14/364/55/13/4030

MULTIVITAMIN STAR
Doplněk stravy – výborná směs vitaminů a minerálních látky pro imunitu, 
vitalitu a zdravý život.
Vitamin B1 
Vitamin B2 – podporuje činnost nervové soustavy, stav sliznic, udrže-
ní červených krvinek, stav pokožky, stav zraku a metabolismus železa, 
přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem a ke snižování únavy 
a vyčerpání.
Vitamin B3 – činnost nervové soustavy, psychickou činnost, stav sliznic 
a stav pokožky, dovede snižovat míru únavy a vyčerpání.
Vitamin B6 
Foláty – podílí se na normální syntéze aminokyselin, krvetvorby, psy-
chické činnosti a imunitním systému a procesu dělení buněk.
Vitamin B12 
Vitamin B5 – podporuje syntézu a metabolismus steroidních hormo-
nů,  vitaminu D, mentální  činnost, přispívá ke  snížení únavy a vyčer-
pání.
Vápník – napomáhá normální srážlivosti krve, podporuje činnost sva-
lů,  funkci  nervových  přenosů,  funkce  trávicích  enzymů  a  stav  kostí 
a zubů.
Železo – přispívá ke správnému energetickému metabolismu, tvorbě 
červených krvinek a hemoglobinu, přenosu kyslíku v těle a podporuje 
imunitní systém.
Měď  –  pomáhá  udržovat  normální  stav  pojivových  tkání,  činnost 
nervové soustavy, pigmentace vlasů a pokožky, přenosu železa v těle 
a imunitního systému, přispívá k ochraně buněk před oxidačním stre-
sem.
Mangan – podporuje normální  stav kostí, tvorbu pojivových tkání.

Zinek – podporuje syntézu DNA, plodnost a reprodukci, 
syntézu bílkovin, normální stav kostí, vlasů, nehtů, pokož-
ky a  zraku a  imunitní  systém, udržuje  správnou hladinu 
testosteronu v krvi.
Lysin  –  esenciální  aminokyselina  nutná  k  syntéze  ně-
kterých  životně  důležitých  bílkovin,  u  dětí  je  nezbytná 
k  růstu a údržbě  tělních  tkání, hlavně kostí,  svalů,  zubů 
a pro tvorbu nepostradatelného kolagenu, u dospělých se 
účastní zabudování vápníku, jeho upevnění a účinnosti ve 
svalech, kostech a zubech, pomáhá chránit srdce a cévní 
systém, podporuje funkci jater.

Tato řada sedmi produktů je novinkou, za kterou jsme rádi. Jejich složení znalce 
našich produktů nepřekvapí, nicméně jejich velikou předností je jejich forma užívání = 
sirup! Jedinečné pro naše nejmenší klienty – i když věříme, že si najdou své příznivce 
i mezi dospělými. Příchutě jednotlivých sirupů jsou různé, troufáme si říci, že příjemně 
překvapí. Určitě vyzkoušejte. Balení: 120 ml

Doporučené dávkování: 2× 5 ml denně.
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Sirupy pro zdraví


