Lékáreň lieči,
STARLIFE uzdravuje
Prírodné doplnky stravy obsahujúce
byliny, minerály, vitamíny, stopové prvky,
enzýmy a aminokyseliny.

Aj keď by si mal každý uvedomovať dôležitosť výživových
doplnkov a ich užívanie, nie je tomu tak a niekedy niekto
potrebuje prvý impulz. Môže ním byť aj skúsenosť…

PROBLÉMY S TRÁVENÍM

Vždy na jeseň som mala veľké problémy s trávením. Nič nepomáhalo.
Tento rok som absolvovala kúru s produktmi STARLIFE: FIBER STAR,
ACIDOPHILUS STAR a MULTI STAR.
Od tej doby je moje trávenie kľudné, bez problémov, bez pálenia záhy.
Som veľmi spokojná a vrelo odporúčam.

CHRÍPKA

Dostala som škaredú chrípku. Bolo mi veľmi zle,
dlho som sa trápila, kým som spoznala produkty
spoločnosti STARLIFE. Na odporúčanie som
začala užívať: MULTI STAR 0-0-15 ml, GREPO
STAR 1-0-1, RESPIRAL STAR 1-0-1, OREGANO
STAR 0-1-0, ACIDOPHILUS STAR 1-0-1. Po
niekoľkých dňoch som bola z chrípky vonku.
Sú to výborné účinné produkty. Ďakujem

PADANIE VLASOV

Jedna pani za mnou prišla a zverila sa so
svojim problémom, že jej padajú vlasy.
Odporučila som produkty STARLIFE:
SILICA STAR 1-0-1, ANGELICA STAR
1-0-1, MULTI STAR 1/2-0-1/2 – pol
viečka. Ďalej som odporučila MULTI STAR
masírovať do končekov vlasov.
Po 6 mesiacoch vlasy prestali padať.

NADÚVANIE, OPUCHY NÔCH

Mám 50 rokov a mám neustále problémy s bruchom, nadúvaním, opuchy nôh a kŕče až
pichanie v nohách, ktoré ma budí aj v noci. Všetko ma veľmi vyčerpáva. Na radu svojej
kamarátky som začala užívať MULTI STAR 0-0-15 ml, ANATOMAX STAR 1-0-1, MIGRELIFE
STAR 1-0-1, FIBER STAR 1-0-1 a OREGANO STAR.
Po 14 dňoch problémy začali ustupovať a po mesiaci zmizli opuchy nôh a kŕče ako v bruchu
tak aj v nohách.
Veľmi ďakujem za tieto produkty, ktoré som poznala. Prajem aj vám veľa úspechov.

EKZÉM NA RUKÁCH

40 rokov, v zamestnaní pracujem s chemickými látkami,
ktoré mi po nejakom čase spôsobili ekzém na rukách.
Popraskaná koža až do veľkej hĺbky, vysušenie, štípanie
a bolesti. Na odporúčanie som si kúpila produkty
STARLIFE: GREPO STAR 1-0-1, PERILLYL STAR 1-0-1
a BIOTIN STAR 0-1-0, EFFECTIVE STAR. Po užívaní
produktov bolesti zmizli a koža sa začala hojiť. Bez
užívania produktov už nemôžem byť. Ďakujem.

POHYBOVÝ APARÁT

Moja skúsenosť s produktom CARTILAGE STAR
je úžasná, niekoľkým klientom pomohol odstrániť
dlhodobé problémy s kolenami, bedrovými kĺbmi
a celým pohybovým aparátom. Dávkovanie 1-0-1
viečka denne, dávam ho v kombinácii s produktom
COENZYSTAR Q10 v dávkovaní 1-0-1.
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ISCHEMICKÁ SRDCOVÁ CHOROBA

Žena, 72 rokov, mala ischemickú srdcovú chorobu, stav
po infarkte myokardu, angina pectoris 2. stupňa, liečená
hypertenzia viac rokov a k tomu hučanie v ušiach. Odporučila
som jej produkty: MULTI STAR 2× do roka, COENZYSTAR Q10
užívať dlhodobo.
Veľmi sa jej uľavilo a v užívaní produktov pokračuje.

ASTMA, ALERGIA

Som astmatička, alergička. Roky som trpela od jari do jesene záchvatmi dýchavičnosti. Pred
rokom som začala posilňovať svoj imunitný systém pomocou produktu IMMUNITY STAR
a MULTI STAR a pri ťažkostiach - RESPIRAL STAR. Teraz som už 3 mesiace bez problémov.

ŽALÚDOČNÉ VREDY

Mal som dlhodobé problémy so žalúdkom,
prekonal som aj operáciu žalúdočného vredu,
problémy však pretrvávali. Stretol som sa
s Vašimi produktmi a začal užívať produkt
FIBER STAR. Po užití 3 balení sa cítim
SKVELO. Trávenie sa úplne upokojilo.

NATIAHNUTÝ SVAL

Žena 42 rokov, pri športe mala úraz, natiahla si
svaly na lýtku pravej nohy. Odporučila som jej
krém BOBY STAR natierať niekoľkokrát denne
a k tomu užívať produkty: REGEMAX STAR
0-0-3, ANATOMAX STAR 1-1-1 a L-LYSINE
STAR 1-0-1. Po 14 dňoch sa dostavila veľká
úľava, po mesiaci bola pani celkom bez ťažkostí.

OSTEOPORÓZA

ÚNAVOVÝ SYNDRÓM, HORMONÁLNE
ZMENY

Pani 50 ročná, únavový syndróm,
hormonálne zmeny v prechode a strata chuti
do života. Začala užívať produkty: MULTI
STAR - 3 balenia, BOUNTY STAR - 4 balenia,
CORDYCEPS STAR - 2 balenia, RELAX STAR
- pri strese, ENERGY STAR - podľa stavu
únavy. Nastala rýchla chuť do života, pani
mala viac energie a radosť niečo robiť.

Som staršia pani, mám
osteoporózu a bolesti
kĺbov. Boli mi odporúčané
produkty: CORAL CALCIUM
STAR 1-0-1, CARTILAGE
STAR 1/2-0-1/2,
GLUCOSAMINE STAR 1-0-1.
Po 14 dňoch užívania som
zaznamenala zlepšenie.
Bolesti ustúpili a po mesiaci
som mohla bez problémov
hýbať s kolenami. Aj naďalej
budem tieto produkty užívať.
Ďakujem
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REGENERÁCIA ORGANIZMU

ÚNAVA

Mám 50 rokov a som veľmi unavený
a podráždený. Mám veľmi namáhavé povolanie.
Zoznámil som sa s produktmi STARLIFE
a začal som ich užívať: MULTI STAR 0-0-15 ml,
OMEGA-3 STAR 1-0-1, CARNOSINE STAR 1-0-1.
Po dvoch mesiacoch som sa dostal do správnej
fyzičky a únava ustúpila. Ďakujem za pomoc.

Výbornú skúsenosť mám s produktom
ALOE STAR. Užívala som ho na
podporu tráviaceho traktu a regenerácie
organizmu. Dokonca mi pomohol aj pri
paradentóze. Doplnila som vitamíny,
minerály, antioxidanty produktom
ANIMAL STAR pre deti. Produkty majú
vždy dobrý účinok a povzbudia.

ZÁPAL OBLIČIEK a MOČOVÝCH CIEST

Mala som problémy s močovými cestami a obličkami. Vždy ma sprevádzali ukrutné bolesti.
Stále som bola v pracovnej neschopnosti, mám 32 rokov a neviem si predstaviť, že by som
takto mala fungovať celý život. Dostala som sa k spoločnosti STARLIFE a od tej doby užívam
produkty:
CRANBERRY STAR 1-0-1
ALOE VERA GEL STAR 1-0-1
ACIDOPHILUS STAR 1-0-1
MULTI STAR 0-0-1/2 viečka.
Po niekoľkých dňoch sa mi veľmi uľavilo a problémy sú preč. Stále produkty užívam,
nedovolím, aby sa mi problémy vrátili. Veľmi ďakujem za to, že tieto úžasné produkty sú.

PROBLÉMY
S TRÁVENÍM,
BOLESTI KĹBOV

Mám 62 rokov a mám
problémy s trávením, bolesti
kĺbov a svalové kŕče.
Po užívaní produktov
firmy STARLIFE mám
po problémoch. Boli mi
odporučené užívať produkty:
ANATOMAX STAR 1-0-1,
MULTI STAR 0-0-1/2 viečka,
ENZYME STAR 1-0-1. Po
mesiaci moje trápenie skončilo
a ja si môžem bez zdravotných
problémov užívať každý deň.
Za to veľmi ďakujem.

ALZHEIMEROVA CHOROBA

TENISOVÝ LAKEŤ

Dlhé roky ma trápil tenisový lakeť. Na odporúčanie som
začala užívať produkty PROTECT STAR, ktorý prečistil
pečeň a následne sa mi uľavilo od bolesti. Neverila som,
že problémy s hnisavým lakťom môžu súvisieť s pečeňou,
ale výsledok sa dostavil. Veľmi odporúčam.

U nás v rodine sa objavila Alzheimerova choroba, navyše ešte komplikovaná tým, že sa
nemôžu užívať potrebné lieky na túto chorobu. V roku 2010 som sa dozvedela o účinkoch
CARNOSINE STAR a okamžite sme ho nasadili. Neskôr sme ešte pridali BRAIN STAR a CELL
GUARD STAR. Som presvedčená, že jedine s týmito produktmi túto chorobu zvládame.
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ZRAK

Už 5 rokov udržujem zrak svojej
90ročnej mamičke. Pred 5 rokmi
nám bolo povedané, že do pol
roka bude absolútne slepá. Vidí
dodnes. Užíva kombináciu
produktov: CARNOSINE STAR
2-0-1, EYE STAR 1-0-1
PROTECT STAR 1-0-1

ZÁPAL ĎASNÍ

Opakované
zápaly ďasien:
COENZYSTAR
Q10 3-3-3. Úplne
spoľahlivé.

ZLOMENINA KĽÚČNEJ KOSTI

Manžel mal nehodu na motorke, nakoniec si to odniesol nanešťastie len trieštivou
zlomeninou kľúčnej kosti. Ale je typ, čo sa mu zle hoja zlomeniny (posledná
nehoda - mal zlomeninu predkolenia - to sme ešte neužívali produkty STARLIFE
a tá sa mu hojila skoro 4 mesiace).Teraz sme od druhého dňa nasadili FLEXIMOBILITY STAR (viečko ráno, viečko večer) a CORAL CALCIUM STAR (taktiež
jednu ráno a jednu večer) a nemohli sme veriť kontrole röntgenu - za 4 týždne mal
všetko zrastené a ani operáciu nebolo treba. Bylinky STARLIFE by som odporučila
každému, do lekárne už nechodím :). Všetko doma máme od STARLIFE, dokonca
už aj šampón, kondicionér, sprchový gél a ja používam krémy. Sú božské a pleť je
po nich taká hebká!

EVITALIZÁCIA ORGANIZMU

MULTI STAR je výborný na celkovú revitalizáciu organizmu, zlepšuje
mi imunitu a aj vďaka nemu mi alergie na pele, trávy a stromy miznú
a som takmer už bez príznakov. Tento výrobok užívajú /1 ročne 1-2
fľašky/ aj moji rodičia, veľmi im pomáha, hlavne mamke, ktorá má
vysoký tlak (brala 3 tablety denne, teraz už len 1/2 tablety). Cíti sa
lepšie a má viac energie, čo môžem potvrdiť.

AKÚTNY ZÁPAL OČÍ

Mám dlhodobé problémy s očami, snáď alergia, ale
nezistená na čo. Som chúlostivá na slnko, svetlo, prievan,
chlad, kombináciu jedla a niektoré potraviny samotné. Na
dovolenke, vďaka ostrému slnku, sa mi prejavil akútny zápal
oboch očí, a to aj cez slnečné okuliare a klobúk s veľkou
krempou. Hovorila som si, že horšie to už byť nemôže,
pretože cez opuchy som videla len škárami, a periférne
videnie žiadne. Veľmi som sa obávala nemocnice, a tak
som sa v núdzi odhodlala vyskúšať radu, ktorú som dlho
odmietala: dezinfekcia a ochladenie viečok pomocou ústnej
vody. Bolo to k nevere, ale pomohlo to. Od tej doby, keď
mám pocit svrbenia, pálenia alebo pnutia kože očných viečok,
dezinfikujem a chladím ich jemnou ústnou vodou EFFECTIVE
STAR BASIC. Pomáha to takmer okamžite.

PROSTATA

Môj známy tento produkt
užíva pravidelne /2-3 balenie
ročne/ na prostatu, dostáva
ho odo mňa pravidelne.
Stabilizuje mu problémy
s prostatou a ďalej sa to
nezhoršuje, pred nejakým
rokom mu doktor hrozil
operáciou, teraz je to
stabilizované a na operáciu
zatiaľ nemusel. K produktu
SAW PALMETTO STAR
užíva fľašu ALOE STAR
alebo NONI GOLD STAR.
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CORDYCEPS STAR

Chcela by som sa podeliť so skúsenosťou napríklad s produktom CORDYCEPS STAR, vďaka
ktorému už nemám alergiu na rôzne kvety a kvitnúce stromy. Vďaka produktu CORDYCEPS
STAR som posilnila svoj imunitný systém natoľko, že nemusím chodiť každé leto do lekárne
a kupovať si chemické prášky, po ktorých som bola vždy ako „sfetovaná“ :)).
Ďakujem STARLIFE za to, že každé leto, keď mám narodeniny, si môžem veselo privoňať ku
kvetom, ktoré dostanem :-)

SUCHÁ POKOŽKA

Moja skúsenosť je po 14 dňoch používania s produktom
ALOE STAR. Doteraz som sa vždy po sprchovaní musela
natierať krémom, pretože som mala vždy vysušenú
pokožku. Od užívania produktu ALOE STAR už nemusím,
najprv som ani nevnímala, že nemám potrebu sa vôbec
natrieť. Pre každého, kto vie, o čom to je musieť sa natrieť,
vrelo odporúčam a na viac je vynikajúci aj chuťovo.

DEPRESIA, ÚNAVA, NERVOZITA

Žena 48 rokov, trpela ťažkými depresiami, ktoré boli sprevádzané
veľkou únavou a častou nervozitou. Po pol roku aplikácie
výživových doplnkov MULTI STAR 0-0-1 (uzáver), LIFE STAR
1-0-1, CARNOSINE STAR 1-0-1 ťažkosti úplne ustúpili.

BRADAVICE

20 rokov som mal na pravej ruke bradavice
a nepomohli ani homeopatiká. Pri nádche
som si nasadil produkt GREPO STAR
a mimo to, že mi to vyliečilo nádchu, zmizli
mi natrvalo všetky bradavice, čomu som bol
nesmierne rád.

MENOPAUZA

WILD YAM STAR som začala brať
v dobe prechodu, keď som mala veľké
problémy a na odporučenie lekárky
som ho začala užívať. Všetko sa vrátilo
do normálu. WILD YAM STAR mi
upravil tiež činnosť štítnej žľazy. Kedy
už nemusím brať lieky. Nielen, že sa
cítim plná života, ale na viac sa mi
vrátila mladosť. Po tejto skúsenosti
som sa stala reprezentantom
STARLIFE.
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EFFECTIVE STAR

EFFECTIVE STAR je jedna z najlepších vecí, ktoré som mal tú česť poznať. Výpočet pozitívnych
účinkov je veľký, že by sa sem ani nevošiel. Je to asi 300!!! možností použitia. Na spáleniny
od slnka (preto bez EFFECTIVE k moru ani náhodou) odreniny, rany, zápaly (očí, uší, dutín,
nádcha ), preležaniny, zapáchajúce nohy, topánky, odevy, osviežovač na cestách, dezinfekcia
rúk, likvidácia akýchkoľvek škvŕn prírodného zloženia (krv, borievky), ošetrenie rastlín, zeleniny
a ovocia pred uložením do špajze. Je veľmi vhodné preventívne sa 2-3× týždenne napiť a vyhnúť
sa tak zápalovým procesom v tráviacom trakte.
Dokonca bolo možné odstránenie rozliatej čiernej farby z tlačiarne na koberci :). Ako som
povedal, výpočet je široký, preto je už na vlastnom praktickom skúšaní na čo ho použijete.
EFFECTIVOM nie je čo pokaziť!

LUPIENKA

U môjho svokra sa prejavovala lupienka 35
rokov, podávaním CARSICO STAR a PROTECT
STAR bolo po 3 týždňoch vidieť zlepšenie a po
6-tich týždňoch bola lupienka len na 20%.
Dnes už je to bez problémov.

ÚNAVA

Môj manžel sa cítil neustále unavený. Po
užívaní produktov COENZYSTAR Q10 EXTRA
1-0-0, CARNOSINE STAR 1-0-0, CARSICO
STAR 1-0-1, MULTI STAR viečko ráno a večer
je opäť ako rybička.

VEĽKÉ OPUCHY A BOLESTI
KONČATÍN

Pani 50 ročná mala zdravotné problémy
s dolnými končatinami. Veľké opuchy
a bolesti, že nemohla v noci spať. Po
užívaní produktov ANATOMAX STAR 1-0-1,
MULTI STAR 0-0-15 ml a CELL GUARD
STAR 1-0-1 má po problémoch. Po 14-tich
dňoch zmizli opuchy a zmiernili sa bolesti,
po mesiaci užívania už môže kľudne spať
a chodiť. Veľmi ďakuje za vynikajúce
produkty!

ŤAŽKÁ ARTRÓZA KĹBOV

Mám skúsenosti s produktami STARLIFE od roku 2008, najprv
v rodine a neskôr aj z mojej praxe. Moja sestra r. 1952 mala vrodenú
luxáciu oboch kĺbov, už ako dieťa mala problémy, ktoré vyústili do
ťažkej artrózy kĺbov a prakticky rok mala čakaciu dobu na operáciu
výmeny kĺbov tzv. endoprotézu. Na internete si našla produkt
JOINT MOBILITY STAR, ktorý brala 2×2 kapsule cca 6 mesiacov.
Jej problémy, bolesti kĺbov a obmedzená pohyblivosť sa prakticky
upravili. Kontrolný RTG snímok a klinické vyšetrenie pred operáciou
preukázalo také zlepšenie, že operácia bola zrušená. Ako lekár som
tomu nechcela ani veriť, ale zlepšenie mi potvrdil aj ortopéd, inú
liečbu v tej dobe nemala. Trvalo potom už žiadne lieky ani doplnky
nebrala. Operácia kĺbov bola u nej nakoniec prevedená až v tomto
roku, čo je o 6 rokov neskôr! Po operácii prechodne brala na lepšie
hojenie REGEMAX STAR a CHLOROPHYLL STAR, teraz používa
GLUCOSAMINE STAR, JOINT MOBILITY STAR. Dorastanie chrupavky
po tomto produkte považujem aj ako lekár takmer za zázrak. Tato
skúsenosť v rodine ma priviedla k tomu, že som sa o produkty
STARLIFE začala viac zaujímať a využívam ich úspešne nie len u seba,
v rodine, ale aj vo svojej detskej ambulancii.
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ALERGIA

PERILLYL STAR je výborný na zmiernenie alergických reakcií.
Mám alergiu na trávy, pele, kvitnúce stromy a tento produkt
mi všetky alergické príznaky potlačí, niekedy stačí jedna
kapsula denne, pokiaľ je silná koncentrácia peľov, tak si ich
musím vziať viacej, až 6-9 denne, ale som celkom bez alergie.
Vďaka užívaniu ďalších produktov na posilnenie imunity ako
sú IMMUNITY STAR, NONI GOLD STAR alebo ALOE STAR,
mi alergia takmer zmizla! (a to som seno nemohla vidieť ani
z diaľky, hneď by mi slzili oči a dusila by som sa, teraz môžem
dokonca seno aj hrabať :)).

BRADAVICE

Už 18 rokov užívam prírodné produkty ako prevenciu a moje
zdravie sa stále zlepšuje. Môj partner mal na prste ruky veľkú
bradavicu, asi ako hrášok a povedal, že chce tiež vyskúšať produkty
STARLIFE, aby sa presvedčil či budú pôsobiť aj na neho, tak dobre
ako na mňa. Po úpornom natieraní masťou a vyrezávaní sa nedalo
bradavice zbaviť. Priniesla som partnerovi produkt BETA GLUCAN
STAR 1-0-1, zjedol tri krabičky a zrazu bradavica je fuč!!! :)

EMOCIONÁLNE STRESY

V živote sa človeku môže stať veľa zlého a nie všetkého sa dá len tak akoby mávnutím kúzelného
prútiku zbaviť. Niečo v človeku zostane a potom sa to odrazí na jeho psychickej a fyzickej
kondícii. Čo sa týka tej psychickej, tak mi veľmi pomáha NONI GOLD STAR a ANGELICA STAR.
Konečne som sa uvoľnila a dostala zo seba to, čo mi roky pôsobilo v živote smútok. Teraz mám
zase radosť z toho, čo ma čaká a dokážem zase všetko brať s väčšou pohodou :)

ODOLNOSŤ VOČI CHOROBÁM

IMMUNITY STAR bol prvým produktom,
ktorý som začal od spoločnosti
STARLIFE používať. Používam
IMMUNITY STAR viac ako 3 roky. Každý
deň užijem jednu kapsulu ráno a jednu
kapsulu večer. Pokiaľ sa necítim dobre,
užijem 3 kapsule ráno a 3 kapsule večer.
Za posledné tri roky som nebol ani raz
chorý.

ZLOMENINA - ZMIERNENIE BOLESTI A REGENERÁCIA

Rok po vážnej operácii únavovej zlomeniny a výrastku na svojej pravej ruke sa stretávam s týmto
obnoveným zranením. Keďže musím dokončiť tohtoročnú sezónu, po ktorej bude opäť nasledovať
v novembri operácia, pomáha mi na opuchy a na zmiernenie bolesti produkt ANATOMAX STAR.
Na regeneráciu pri súčasnej zvýšenej fyzickej záťaži beriem pravidelne CARSICO STAR.
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OKO VYLIEČENÉ S EFFECTIVE STAR

Už roky sa zaujímam o rôzne druhy alternatívnej medicíny a zdravia pomocou prírodných produktov,
napriek tomu môj manžel k týmto veciam nemá úplne ústretový postoj. Samozrejme stane sa, že aj
jeho niekedy zdravie doženie poradiť sa so mnou a použiť čo poznám, či mám ja. So spoločnosťou
STARLIFE spolupracujem iba pár mesiacov, teda produkty ešte len skúšame, ale faktom zostáva,
že už to, že pochádzajú z čínskej medicíny je veľmi veľké plus, preto som do toho vlastne "išla" aj ja.
Tak sa stalo, že manželovi v práci, pri zváraní, prskla do oka žeravá kovová gulička. Prišiel domov,
oko mal červené a gulička ho samozrejme tlačila. Ale ako hrdina tvrdil, že to vydrží, kým to neprejde.
Po štyroch dňoch, kedy sa jeho stav ešte stále nezmenil, ma večer poprosil či by som ho na druhý
deň neodviezla k očnému. Povedala som že áno, ale najprv mu vstreknem do oka EFFECTIVE
STAR BASIC. Opýtal sa čo mu to spraví, odpovedala som, že úplne presne neviem, ale rozhodne
to neublíži. Tak sa aj stalo a išli sme spať. Ráno po prebudení som sa ani ja nestačila čudovať.
Manžel stál pred zrkadlom, na bielku mal už iba červenú čiarku, tlak v oku ustal a guľôčku nemohol
nikde nájsť. Išla som za ním s EFFECTIVE STAR BASIC znovu. Tentokrát si ho nechal streknúť bez
problémov a dokonca rád. Približne do hodiny bolo celé bielko čisté a bolo po bolesti, a odpadla aj
návšteva doktora. Nakoniec to bolo ešte aj vtipné, pretože keď odchádzal do práce, tak sa ma spýtal,
či ho pre istotu neštipnem, aby uveril že sa mu nesníva a nemusí k lekárovi. :-) Takže so svojím
zložením aj takýto zdanlivo obyčajný produkt môže mať veľký prínos na zdravie.

CELKOVÁ ÚNAVA

Môj dedko trpel dlhé roky
dýchacími ťažkosťami,
nedostatočným krvným obehom
a celkovou únavou. Po nasadení
prípravku CARSICO STAR sa jeho
stav už po 4 dňoch rapídne zlepšil,
preto bude tento liek aj naďalej
užívať. Upravil sa mu tlak, krvný
obeh a celkovo ožil, je opäť vitálny.

BOLESTI KĹBOV

Pretože ste pred prázdninami nemali JOINT
MOBILITY STAR, zabrúsil som ku konkurencii
a kúpil som si GS CONDRO FORTE. Užívam ho tretí
mesiac a tak si trúfam porovnávať. Ak by som si
mal znovu vybrať, uprednostním JOINT MOBILITY
STAR, z môjho pohľadu mal rýchlejší a významnejší
efekt. Už po dvoch týždňoch som pocítil úľavu
a po mesiaci som nemal žiadne problémy. Stav po
zlepšení mi vydržal cez rok. S GS CONDRO FORTE
som začal úľavu pociťovať až v treťom mesiaci
a až teraz keď som už zhltol celú dávku, síce úľavu
prišla, ale bohužiaľ nie tak významná, ako po
JOINT MOBILITY STAR. Otázne je ako dlho mi toto
zlepšenie vydrží, čo zatiaľ nemôžem posúdiť. Keď
zvážim, že s lacnejším produktom som čakal na
ústup bolestí 2 mesiace a s produktom drahším
o 350 Kč len 2 týždne, tak musím skonštatovať, že
tie peniaze za to stoja.

RESIA

Bola som niekoľko mesiacov v ťažkej depresii. Návštevy u psychológa nepomáhali. Odporučili
mi produkty LIFE STAR 1-0-1, 1 odmerku NONI GOLD STAR 1-0-1, CELL GUARD STAR
1-0-1, PROTECT STAR 1-0-1. Už po mesiaci som začala pociťovať, "že žijem" a po šiestich
týždňoch sa moje blízke okolie pýtalo, čo beriem, keďže môj stav sa rapídne zlepšil. Túto
kombináciu produktov som brala ešte ďalšie 3 mesiace a produkt LIFE STAR užívam stále.
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STRES

Dobrý deň, chcem vám napísať skúsenosti s produktom
LIPO SUCCINATE STAR, ktorý užívam už druhý mesiac v dávkovaní
1-0-1 a cítim sa oveľa lepšie, som pokojnejšia a vyrovnanejšia, nie
som unavená ako predtým. Myslím si, že v dnešnej uponáhľanej
a hektickej dobe by mal tento produkt užívať každý človek.

OPUCH PO UŠTIPNUTÍ

Čítala som si na lavičke, keď ma v tom niečo uštiplo. Včela to nebola, pretože to uletelo.
Bolo to niečo veľké. Krk ma začal veľmi bolieť, ale keďže som zvyknutá všetko riešiť hneď,
EFFECTIVE STAR, vysoko liečivú vodu mám stále po ruke. Pridala som BOBY STAR prešla po
krku, no opuch sa objavil aj na perách a lícach, a to už som začala premýšľať, čo na alergiu.
Tak som si rýchlo nasadila veľké dávky produktu PERILLYL STAR a IMMUNITY STAR a potom
som už len spala a spala. Ďalšie dni som sa pozerala do zrkadla. Medzi ľudí nemôžem. Tvár
som ošetrovala s EFFECTIVOM a WRINKLE STAR, ktorý mi krásne pomohol.

ASTMA

CORDYCEPS STAR používam ešte len jeden rok,
ale som s ním veľmi spokojný. Užívam
4 tabletky vždy pred a po tréningu ako aj pred
každými pretekmi, hlavne v období mája, kedy
je veľké množstvo peľu. Po užití CORDYCEPS
STAR, sa lepšie dýcha hlavne pri intenzívnom
zaťažení. Keďže som astmatik, veľmi oceňujem
účinky CORDYCEPS STAR-u.

EKZÉM

Trpím na ekzémy. Pred 3 rokmi som užívala produkt
GREPO STAR a môj ekzém sa viditeľne zlepšil. Po
dvoch rokoch, keď som pri občasnom výskyte vyrážok
v ohybe lakťov používala kortikoidné masti, som opäť
zaznamenala akútne zhoršenie, ekzém sa mi vrátil
a vysypala som sa aj na tvári. Znovu som sa vrátila
k produktu GREPO STAR a situácia sa začala zlepšovať.
Verím, že sa opäť celkom uzdravím a ďakujem.

PSYCHICKÉ, FYZICKÉ A EMOCIONÁLNE PROBLÉMY

Som rada, že aj ja môžem ohodnotiť prípravok ANGELICA STAR a NONI GOLD STAR. Tieto
produkty som začala užívať na moje psychické, fyzické a emocionálne problémy. Môžem
povedať, že už po 3 týždňoch užívania som oveľa vyrovnanejšia a dokonca aj veselá, čo
mi pri mojich depresiách predtým veľmi nešlo. Som oveľa vyrovnanejšia a cítim sa lepšie.
Som pacientka, ktorá chodí pomocou francúzskej barle a verím, že aj ďalšie produkty, ktoré
sa chystám zakúpiť, mi pomôžu tak skvele ako tieto doplnky. Hormóny, ktoré som mala
rozhádzané, sa mi po produkte ANGELICA STAR dali do rovnováhy a NONI GOLD STAR je malý,
vlastne veľký zázrak. Odporúčam každému a teším sa, ako mi bude aj naďalej stále lepšie :-)
10

ALERGIE, ASTMA

Od detstva trpím alergiami, ku ktorým sa
pridala aj astma. Už mi nič nezaberalo,
ani kortikoidy, často som skončila na
antibiotikách. Zhodou okolností som
sa dostala k produktu STARLIFE. Po
polročnom užívaní produktu MULTI
STAR, IMMUNITY STAR a RESPIRAL
STAR sa môj zdravotný stav rapídne
zlepšil, mohla som vysadiť aj inhalačný
sprej s kortikoidmi. Produkty môžem
len odporučiť všetkým, ktorí tiež trpia
podobnými chorobami.

KAŠEĽ, NÁDCHA, PROBLÉMY
S DÝCHANÍM

Som na starobnom dôchodku
a stále ma trápi kašeľ, dutiny,
nádcha a problémy s dýchaním. Na
základe odporúčania jednej poradne
STARLIFE som začal užívať produkty
RESPIRAL STAR 2-0-2, IMMUNITY
STAR 1-0-1, OREGANO STAR 0-1-0,
MULTI STAR 0-0-15 ml. Po užívaní
produktov sa cítim lepšie. Budem
aj naďalej pokračovať v užívaní.
Ďakujem za pomoc.

ZÁCHVATY KAŠĹA, HORÚČKY, BOLESŤ HRDLA

Stále som bola chorá a trápili ma záchvaty kašľa. Občas som mala
horúčky a bolesti v krku. Stále sa to opakovalo, aj dvakrát do mesiaca.
Užívala som stále antibiotiká, až prestali zaberať. Na radu svojej
kamarátky som si kúpila produkty OREGANO STAR 0-1-0, GREPO STAR
1-1-1, IMMUNITY STAR 1-0-0 a COCONUT OIL STAR. Po dlhšom
užívaní produktov som neochorela a stále sa držím. Produkty STARLIFE
sú skvelé. Ďakujem za ne.

BOLESTI BRUCHA, NADÚVANIE

Stále som mal problémy s bolesťou brucha, kŕčmi a nadúvaním. Trápilo ma to čím ďalej tým
viac a bolesti sa stupňovali. Navštívil som jedno štúdio s prírodnými produktmi a tam mi bolo
odporučené po vyšetrení mojich problémov používať produkty: ACIDOPHILUS STAR 1-1-1,
ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR 1-0-1. Bolesti sa zmiernili a po mesiaci prestali. Stále
užívam produkty od spoločnosti STARLIFE a som šťastný človek. Veľmi ďakujem.

POSILNENIE ZRAKU

Rada by som napísala skúsenosť
s produktom EYE STAR. Viem
o štyroch ľuďoch, ktorí týmto
produktom posilnili zrak. Môj
manžel, ktorý pracuje väčšinu
času pri počítači, jeho oči boli
unavené,stále mal pocit pálenia očí,
svrbenie, a tak si ich stále šúchal,
vyskúšal produkt EYE STAR a
pálenie a svrbenie očí úplne zmizlo.
Teraz už vieme, ako na to a stačí iba
jedno balenie za rok. Ďakujeme.

NADVÁHA, ŤAŽKÉ NOHY

Mám 46 rokov, mala som
problémy s nadváhou a ťažké
nohy ma trápili stále viac. Moja
kamarátka mi odporučila užívať
produkty STARLIFE: SPIRULINE
STAR 3-3-3, CHITOSAN STAR
2-0-2, GARCINIA STAR 2-0-2.
Už po týždni užívania boli nohy
ľahšie,zmenšili sa bolesti a po
mesiaci som zhodila 3 kg. Stále v
tom pokračujem a mám už o 9 kg
menej. Veľmi ďakujem.
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STAROSTLIVOSŤ O VLASY

Rada by som sa podelila o skúsenosti s produktmi STARLIFE. Už rok a pol používam
na vlasy šampón a kondicionér. Musím povedať, že mám 47 rokov, moje vlasy boli
vždy slabé, bez lesku a krátke, keďže bolo potrebné neustále zastrihávať končeky,
a tým vlasy akoby nerástli. Nebolo to však tým, že by som sa o ne nestarala. Kupovala
som si nie práve najlacnejšie prípravky priamo u profesionálnej kaderníčky. Okrem
šampónov a kondicionérov to boli aj masky a séra. Tak, ako sa mi však zmenili vlasy
po šampónu a kondicionéru STARLIFE, je až neuveriteľné. K dĺžke vlasov do pása mi
zostáva 10 cm, vlasy sú zdravé a krásne. Dokonca aj moja kaderníčka sa nad nimi len
rozplýva. Končeky mám zastrihnuté dvakrát v roku a to nie preto, že sú rozštiepené,
ale preto že vlasy sú nerovnomerné. Nedávno sa mi dokonca stalo, že moja priateľka,
ktorá ma dlho nevidela si myslela, že mám vlasy predĺžené. Tak k tomu asi naozaj nie
je čo dodať, len ... ĎAKUJEM STARLIFE!!!!

PROBLÉMY S TRÁVIACIM ÚSTROJENSTVOM

Mám 45 rokov a stále mám problémy s dávením,
trávením, a bolesťami žalúdka. Začala som užívať
produkty ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR
0-1-0 a OREGANO STAR 0-1-0. Problémy ustúpili a ja
sa cítim skvele. Budem aj naďalej v užívaní produktov
pokračovať. Ďakujem.

EKZÉM

Mám 79 rokov a urobil sa mi na
oboch nohách škaredý ekzém, až sa
mi začala lúpať aj koža. Chodil som
po doktoroch, ale bohužiaľ žiadne
mastičky nezaberali a nikto mi
nedokázal pomôcť. Až moja známa
mi ponúkla na užívanie produkty
BIOTIN STAR 1-0-1, GREPO STAR
1-0-1 a SQUALENE STAR. Po
mesiaci užívania sa mi ekzém stratil
a koža sa obnovila. Ďakujem za
skvelé produkty a pomoc.

OSTEOPORÓZA

TREND RELAX STAR

S produktom TREND RELAX
STAR mám dobrú skúsenosť.
Pred rokmi som mala problémy
doma aj v zamestnaní a po
tomto výživovom doplnku
som sa upokojila a zrazu
ťažkosti neboli tak na obtiaž.
Pravidelne som ho užívala asi
pol roka. Odporučila som ho
niekoľkým kolegyniam. Jedna
z nich sa rozvádzala, užívala
ho ona i jej dospievajúce deti,
ďalšia kolegyňa ho kúpila pre
svoju invalidnú matku. Obe
sú spokojné. Podľa mojej
skúsenosti sa TREND RELAX
STAR nemusí užívať pravidelne.
Možno si vziať aj napríklad len
jednu tabletu, keď nás niečo
príliš tzv. vykoľají a zaberie to.
Môžem určite len odporučiť.

Nie som už najmladšia a v posledných rokoch ma často trápia bolesti chrbtice a kĺbov. Nič
nepomáhalo, aj keď som sa snažila si občas doplniť do tela šumivý vápnik z lekárne. Zoznámila
som sa s produktmi STARLIFE a nechala si urobiť test na osteoporózu. Samozrejme sa
ukázalo, že mám málo vápnika v kostiach, takže sme osteoporózu odhalili. Na odporúčanie
som začala užívať produkty OSTEO STAR a CARTILAGE STAR a po pol roku som zaznamenala
prvé dobré výsledky. Ďalšie meranie už ukázalo veľké zlepšenie. Bolesti kĺbov sa úplne stratili.
Uvedené produkty odporúčam všetkým, ktorí majú podobné zdravotné problémy ako ja,
nemusia sa toľko trápiť.
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ÚNAVA, NESÚSTREDENOSŤ

NECHUTENSTVO

Mám 42 rokov a bola som stále unavená, malátna,
motala sa mi hlava a trpela som nechutenstvom.
Jedla som len preto, že jesť predsa musím. Na
prístroji sa zistilo, že som chudokrvná a mám
málo červených krviniek. Bolo mi doporučené od
spoločnosti STARLIFE užívať produkty VITAMIN
B12 STAR 1-0-0 a MAI-REI SHIITAKE STAR 1-0-1.
Od tej doby čo užívam produkty STARLIFE sa cítim
skvele. Odporúčam. Oblasť: únava,
malátnosť, závrate, chudokrvnosť,
nedostatok červených krviniek.
Kód produktov: 4520, 5845

Bol som stále unavený
a nesústredený. Po konzultácii som
začal užívať produkty WILD YAM
STAR 1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 ml
a COCONUT OIL STAR 1-0-1. Táto
kombinácia mi vyhovuje a som plný
energie. Ďakujem za tieto produkty.

OBDOBIE CHRÍPOK, INFEKCIÍ

Mám veľmi dobré skúsenosti
s produktmi IMMUNITY STAR a CMF
20 STAR. Je to veľmi dobrá pomoc
v čase rizikových mesiacov, na jar
a na jeseň, tiež v čase chrípok a infekcií.
Majú veľmi slabý priebeh alebo sa
nákaza nedostaví. Pre mňa a najbližších
sú to nenahraditeľní pomocníci.

BOLESŤ NÔH, STUHNUTOSŤ, KŔČE

60 ročná pani: mala problémy s nohami,
bolesti, kŕče a stŕpnutosť jej nedali spať ani
chodiť. Na odporúčanie začala užívať produkty
GLUCOSAMINE STAR 1-0-1, MULTI STAR
0-0-15 ml a CHLOROPHYLL STAR 1-0-1.
Po mesiaci užívania nastali veľké úľavy a po
ďalšom mesiaci problémy ustúpili úplne.

VEĽKÉ BOLESTI KĹBOV

Pani 55 ročná, trpela veľkými bolesťami kĺbov, ťažko sa jej chodilo
a v noci skoro vôbec nespala. Kamarátka jej odporučila podľa
jej skúsenosti produkty GLUCOSAMINE STAR 1-1-1, REGEMAX
STAR 1-0-1 a MULTI STAR 0-0-15 ml. Po mesiaci užívania pocítila
viditeľnú úľavu a v noci mohla spať. Produkty užíva stále a je veľmi
spokojná. Ďakuje za skvelé produkty.

ATOPICKY EKZÉM

Už od detstva mám problém s atopickým ekzémom. Je to veľmi
nepríjemná záležitosť, nielen že pokožka veľmi nepríjemne svrbí,
ale aj hanblivosť pred ostatnými nie je žiadna sláva. Človek sa
stretáva so stresom z choroby. Na odporúčanie som začala užívať
produkt GREPO STAR. Už po dvoch mesiacoch užívania sa ekzém
rapídne zlepšil. Môžem odporučiť všetkým ľuďom, ktorí majú tiež
problémy s atopickým ekzémom ako ja. Na nič nečakajte a očistite
organizmus, naozaj to stojí za to!
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TRÁVIACI TRAKT

Muž 17 rokov, váha asi 55 kg, drobnej postavy. Diagnostikovaný pomocou odberu, krátke
vyšetrenie iba tráviacej sústavy bez predchádzajúceho udania dôvodov. Matka zomrela na
rakovinu pankreasu, otec tiež zomrel, bol chorý - genetická predispozícia. Jeho hlavným
PROBLÉMOM je strach a hlavne dlhotrvajúca halitóza - zápach z úst. Vegetarián. Zistené
zaťaženie pankreasu, čriev, toxicita, chronická tonzilitída a tzv. zadná nádcha. Odporučené na
prechodný čas vynechať mliečne výrobky. Vzhľadom k finančným dôvodom liečba prebieha
postupne a dlhodobo, napriek tomu cíti značný rozdiel. O týchto produktoch a liečbe hovoria
aj na diskusnom fóre na internete. Fáza 1: CHLOROPHYLL STAR 1-1-0, ACIDOPHILUS STAR
2-0-2, fáza 2: COCONUT OIL STAR 1-1-2, OREGANO STAR 1-0-0, fáza 3: GREPO STAR 1-0-1,
EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG.

POPRASKANÁ KOŽA NA RUKÁCH

Mám úžasnú skúsenosť s produktom EFFECTIVE
STAR BASIC. Prišla sesternica s hrozne zničenými
rukami, celé dlane popraskané do krvi a olúpané,
dala som jej EFFECTIVE STAR BASIC a povedala
jej, nech si ich strieka každú hodinu a premasťuje.
Prišla som k nej za 5 dní a ruky mala takmer
zahojené. Je to až neskutočné.
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SKÚSENOSŤ S PRODUKTMI STARLIFE

Už dlhšiu dobu beriem Vaše produkty od spoločnosti STARLIFE. Od detstva trpím svalovou
dystrofiou, čo je veľmi vážne ochorenie. Bohužiaľ touto chorobou trpí aj môj otec a moja dcéra.
Lekárske kontroly absolvujeme na neurologickej klinike v Prahe u pani doc. Havlovej. Na jar
tohto roku boli prevedené odbery krvi (vitamíny, minerály, pečeňové testy, cholesterol, krvný
obraz...), okrem toho aj ukazovateľ svalových enzýmov. Vždy bola jeho hodnota zvýšená, takže
všetko nasvedčovalo tomuto svalovému ochoreniu. Teraz aj napodiv pani docentky je hodnota
svalových enzýmov úplne v norme a v norme sú aj ostatné hodnoty. Viem, že táto choroba
je nevyliečiteľná a neobíde sa bez pravidelnej rehabilitácie, ktorá ide ruka v ruke s užívaním
výživových doplnkov, ale môžem potvrdiť, že sa cítim naozaj o dosť lepšie a tieto výsledky
rozborov u mňa aj mojej dcéry túto radosť zvyšujú. Už nám v Prahe neodporúčajú iné vitamíny
a do správy uvádzajú, naďalej užívať CARNOSINE STAR, COENZYSTAR Q10 a MULTI STAR.
Od tej doby, čo túto kombináciu beriem, neviem čo je to nachladnutie, chrípka a iné vírusové
ochorenia.
Priznávam, že používam aj iné Vaše prípravky.
Napr. pri bolestiach v krku je bezkonkurenčný EFFECTIVE STAR, ktorý našej rodine veľmi
pomáha. Skúšala som predtým veľa iných výživových doplnkov, ale tie Vaše sú bezkonkurenčné
a za to Vám veľmi ďakujem. V dnešnej dobe je to, čo robíte, strašne dôležité. Každý si musí
uvedomiť, že dôležitá je prevencia a bez výživových doplnkov se neobídu športovci, ale už ani
normálni ľudia. Veľmi Vám ďakujem za nádej, ktorú ste mi dal, a aj za to, že mi umožňujete
nakuppovať za zvýhodnenú cenu.
Veľmi rýchlo sa osvedčil EFFECTIVE STAR
pri nevoľnosti jedného z účastníkov.
Opäť som u EFFECTIVE STAR tentokrát
EXTRA STRONG, je úžasný jednak proti
zápachu z úst, ale čo ma dostalo, skvelo
rozpustí hlieny usadené dolu na pľúcach
a uľahčuje vykašliavanie - popíjať
niekoľkokrát denne.
Všetkých zdravím, posielam Vám moju
skúsenosť s produktmi, hlavne EFFECTIVE
STAR! S týmto produktom mám sama veľmi
dobré skúsenosti ako pri ťažkostiach v ústnej
dutine, tak aj pri iných príležitostiach - ako
sú rôzne rezné rany alebo popáleniny. Ja
sama som sa popálila o kastrólik tak, že
som strhla kožu takmer na kosť! Do troch
týždňov som mala prst zahojený tak, že
dnes už nemám ani jazvu. Ďalej veľmi dobré
skúsenosti s produktom RESPIRAL STAR!!
Toto je asi v kocke zatiaľ všetko a teším sa na
ďalšie produkty, ktoré budem testovať.

Najväčšiu skúsenosť mám s EFFECTIVOM.
Je to môj najpredávanejší produkt. Pomohol
mojej babičke, mala boľavé ústa a jazyk,
a behom 3 dní ho mala zahojený.
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Prečo STARLIFE?

Pretože Vám ponúkame zdravý životný štýl.
• vyznačujeme sa širokým portfóliom produktov, nájdete u nás všetko
• produkty sú úplne pre každého od narodenia do 100 rokov
• garantujeme kvalitné produkty s vysokým obsahom účinných látok
• sme na trhu už viac ako 18 rokov, sme dospelí
• sme česká spoločnosť a stojíme na vlastných nohách
• majiteľom je úspešný podnikateľ a športovec so zlatou olympijskou medailou
• sme spoločnosť s uceleným a stabilným postojom
• zastávame fér jednanie s každým a v akejkoľvek situácii
• užívateľ našich produktov je pre nás číslo 1, a vždy bude
• Váš prvý nákup neznamená koniec záujmu z našej strany, naopak, postupne získavate ďalšie výhody
• každý si vyberie výšku zľavy; až 65 % ako odmena pre toho,
kto sa rozhodol pre pravidelné a dlhodobé užívanie produktov
• máme špeciálne akcie a súťaže
• reagujeme na novinky v oblasti vedeckých výskumov,
inovujeme a zavádzame nové produkty každý rok
• sledujeme vývoj trhu a priebežne doplňujeme naše portfólio
o produkty v oblasti zdravého životného štýlu
• dbáme na pôvod používaných rastlín, bylín a surovín, na ich spracovanie
a koncovú výrobu produktov, vrátane balenia; máme iba výrobcov s certifikátom GMP
• naše produkty nie sú testované na zvieratách
• ponúkame bezplatnú poradňu s členmi nášho odborného týmu
• neinvestujeme do reklamy, investujeme do každého, kto myslí na svoj zdravý život
• jednoduchý a prehľadný webový košík
• nebojíme sa spolupráce s inými spoločnosťami; dokážeme tak splniť akékoľvek Vaše želanie
• myslíme aj na zvieracie miláčiky - ponúkame možnosť telefonickej konzultácie s problematikou zvierat
Neinvestujeme ani do billboardu, ani do reklamy v televízii,
ani do žiadnych iných mediálnych ciest vytvárajúcich pomyslenú "potrebu" klienta.
My chceme investovať do každého, kto si je vedomý hodnoty zdravia,
do každého, kto vie, že sa musí starať sám o seba
a že to za neho nikto neurobí. Ani teraz, ani neskôr.
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