Megelőzés, amely fizet neked…

•

•

•

•

•

•

•
•
•

2

• Az átlag ember életében
50 tonna élelmet és 40.000
liter folyadékot fogyaszt el.
• Az emberi szív teljesítménye
az élet 70 éve alatt olyan nagy,
hogy egy mozdonyt fel tudna húzni
a Mont Blanc csúcsára.
Egy emberöltő alatt az emberi szív
3 milliárd dobbanást végez. Ha a legjobb
autómotorral
hasonlítanánk
össze,
3× nagyobb a kitartása, anélkül, hogy
kimerülne vagy csak egy pillanatra
is leállna.
A szív egy emberöltő alatt 180 millió liter
vért pumpál át = ez olyan mennyiség,
amely egy 57m oldalhosszúságú kockába
férne bele.
Az emberben található vénák, erek és
hajszálerek hossza 100 ezer kilométer.
Ha összekötnénk ezeket az ereket, akkor
a földgolyót 2,5× körbeérnék.
Ugyanilyen hosszú utat tesz meg a vér
az emberi szervezetben. Ám ez naponta
történik meg!
Ha egymásra raknánk a vörös vérsejteket,
50.000km magas oszlopot kapnánk.
Hetente megújul a vörös vérsejtek fele,
minden másodpercben 15 millió hal el.
A májba percenként 1 liter vér folyik be,
mely kb. 20km hosszúságú vezetéken, és
üregben tisztul meg.
A vékonybél hossza 6m, és a bélfal felülete
250m2 tesz ki.
A bőr átlagosan 120 naponta cserélődik ki,
tehát évente 3×.
Az agy 100 milliárd sejtből tevődik össze,
és egy nap alatt több elektromos impulzust
indít, mint a világ összes telefonkészüléke.
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Testünkön kb. 3 millió verejtékmirigy
található, melyek egy emberöltő alatt
14.000 liter folyadékot produkálnak.
A legtöbb verejtékmirigy a tenyéren
van (370 db/cm2), ami azt jelenti, hogy
minden kézfogáskor 32 millió baktériumot
viszünk át egymásra.
A tüdőben 500 millió tüdőhólyagocska
található.
Tüsszentésnél
a
kilélegzett
levegő
sebessége 170 km/óra, köhögésnél 900
km/óra. Ha nagyon erős a tüsszentés,
eltörhet a bordacsont is.
Egy emberöltő alatt mindenkinek 1.000 km
haja hullik ki és nő ki újra = Prága - Párizs
távolság. Az emberi fejen található összes
haj olyan erős, hogy egyben megbírna egy
emberekkel teli autóbusz.
Az elfogyasztott víz fele, mint salakanyag
hagyja el a szervezetet. Egy emberöltő
alatt ez 41 köbméter. Ilyen űrtartalma egy
15m hosszú tartálykocsinak van.
A köröm alatt 100 fajta veszélyes baktérium
és vírus él, ezért nem ajánlatos rágni
a körmöket.
Az ember váza 3 hónap alatt teljesen
lecserélődik. Szervezetünk egy emberöltő
alatt 300 új vázat épít fel.
Bőrünkről naponta 14 gramm bőrfoszlány
válik le, ez egy emberélet alatt kb. 380 kg.
Hogy az ember, életben maradjon, naponta
2 kWó energiatartalmú ételmennyiséget
fogyaszt el. Tehát fogyasztása megfelel 2 db
közepes teljesítményű izzó fogyasztásának.

A statisztika szerint lábadozással 7 évet töltünk
el életünkből. Tény, hogy sokszor nem a betegség az oka a munkaképtelenségnek. Egy ember
a jelenlegi árak mellett egy embe-röltő alatt
3.000.000 Ft értékű gyógyszert szed be.

Immunitás

Fejfájás

Pajzsmirigy

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

Szív- és érrendszer

Látás

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

Légzőrendszer

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

ALFALFA
FIBER STAR
ACIDOPHILUS STAR
INULIN STAR
PAU D‘ARCO
MULTI STAR
VEGEMAX STAR
PROPOLIS STAR
ALOE VERA GEL
ALOE STAR
CRANBERRY STAR
ANTI-PARASITE
CORDYCEPS STAR
ACAI EXTRA STAR
CHITOSAN
LECITHIN
ROYAL JELLY
MULTI STAR
WATER PILL STAR

Prosztata

STAR MEN
SAW PALMETTO
ALFALFA
CELL GUARD
SELENIUM STAR
PROPOLIS STAR

Izomtömeg

Izomgörcsök

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

Emésztőrendszer

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

Izületek

Izmok regenerálása

Méregtelenítés

Gyomorfekély

Vesék

Máj

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

Izmok ereje

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

Izmok - teljesítmény

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

Bőr

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

Idegrendszer

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

Testsúlycsökkentés

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

Hormonrendszer – nők

ANGELICA STAR
KELP
LIFE STAR
MIGRELIFE
KUDZU STAR
STAR WOMEN
WILD YAM
EVENING PRIMROSE
RED CLOVER

Hormonrendszer – férfiak

METABOLITE STAR
KELP
SAW PALMETTO
STAR MEN
WILD YAM
PROTECT LIVER
VITAMIN E STAR
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ACAI COMPLEX STAR

ACIDO BERRY STAR

#1195

az emésztés és az immunitás segítésére

lactobacillus tartalmú rágótabletta

Összetevői segítik:

Összetevői segítenek:

a megfelelő emésztést
az anyagcserét
a belek működését
vitalizálni a szervezetet

a megfelelő bélflóra magtartását
az emésztési folyamatokat
az immunrendszert
Adagolás: Naponta 3× 1 kapszula.

Adagolás: Reggel és este 1 kapszula.

ACAI EXTRA STAR

#1199

fizikai és szellemi aktivitás segítése

ACIDOPHILUS STAR
Segíthet:

az egészséges emésztést
a belek megfelelő működését
a szervezet védekező rendszerét
Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.
#1191

Adagolás: Naponta 2× 2 kapszula.

ALFALFA

frissítő dzsúsz a szervezet számára oly fontos
vitaminokkal és antioxidánsokkal
Segíthet:

Segíthet:

tökéletesíteni az emésztést
növelni a fizikai erőt
lassítani az öregedési folyamatot
erősíteni az immunrendszert
a tápanyagok felszívódásában
megszüntetni az étvágytalanságot és puffadást

Adagolás: 30 ml naponta.
#1002

Adagolás: Naponta 2× 2 tabletta, étkezés közben. Gyermekeknek
3 éves kortól naponta 1 tabletta ajánlott. 2–3 hónap után javasolt
a szedés szüneteltetése legalább egy hónapig.

ALOE STAR

C-vitamin acerolával az immunrendszer védelmére
Összetevői segítenek:

Aloe Vera segíthet:

Adagolás: Naponta 1–3 rágótabletta.

ACEROLA STAR

#1000

egészséges bélműkdés és emésztés
rendszeres székelés
immunrendszer
női nemi szervek, menstruáció
egészséges bőr
vitalitás
Adagolás: 30 ml naponta.

ALOE VERA GEL
növeli a szervezet méregtelenítő
- és regeneráló képességét

Összetevői segítenek:

növelése mentelmi
folyamatosan íny egészséges állapot
a növekedési és regenerálására szövet
csökkenti a fáradtság érzését
antioxidáns hatását
Adagolás: Naponta 1–5 rágótabletta.

Segíthet:

megőrizni az egészséges bélflórát
az anyagcsere problémáknál (cukorbaj, köszvény,
zsíranyagcsere probléma, túlsúly)

megvédeni a májat a károsodástól
vérnyomás problémáknál
Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.
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#1122

mindent a szépségért

támogatni az immunitást és a vitalitást
támogatni a kollagénképződést
védeni a sejteket az oxidációs stressztől
a vas felszívódásában

Acerola gyümölcsöt tartalmazó rágótabletta
C-vitaminnal, citrus bioflavonoidokkal,
étrend-kiegészítő készítmény

#2701

növeli a fizikai erőt, és a teljesítményt

immunitás – vitalitás
energia metabolizmus
idegrendszer, szellemi tevékenység
szívműködés
csontok, ízületek, fogak, bőr, látás
fáradtság és kimerültség csökkentése
sejtvédelem az oxidációs stresszel szemben

ACEROLA PLUS STAR

#7100

az emésztőrendszer egészséges működéséért

a megfelelő emésztésben
erősíteni az immunrendszert
eliminálni a káros baktériumok szaporodását
optimalizálni az emésztőrendszer mikroflóráját
hasmenésnél

Összetevői segítik:

ACAI LONGEVITY STAR

#6715

#1124
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ALPHA LIPOIC STAR
az anyagcsere segítésére

Segíthet:

a zsírok és cukrok anyagcseréjében
az oxidációs stressz ellen
anti-aging hatásával

megtisztítani a szervezetet az élősködőktől és azok
által kibocsátott káros anyagoktól

Adagolás: Naponta 1 kapszula.
#4525

étrend-kiegészítő kollagénnel és C-vitaminnal
a csontok, porcok és erek támogatására
Segíthet:

APPLE CIDER VINEGAR

#1125

csökkenti a túlsúlyt és a fáradékonyságot
Segíthet:

Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.
#1001

MSM tartalmú étrend-kiegészítő

szabályozni a vérnyomást
optimalizálni az anyagcserét és az emésztésnél
javítani a haj és köröm minőségén
tisztítani a szervezetet, a vesék működését
Adagolás: Naponta 3× 2 tabletta.

MSM tartalma segít:

feloldani az izomgörcsöket
sérüléseknél
az izületek gyulladásánál, emésztési problémáknál
a gyulladásos folyamatoknál

ARTHRIMAX

#1110

indiai tömjénfa, kínai datolya, aloe vera, sáfrány és
mirobalan tartalmú étrend-kiegészítő cinkkel

Adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés előtt.

ANGELICA STAR

különböző bőrbetegségnél (pszoriázis)
az étvágy javításánál, a nyálkahártya gyulladásánál
helyreállítania belek mikroflóráját
likvidálni a gombás élősködőket
oldani az emésztőrendszer simaizomzatán fellépő görcsöket
Adagolás: Napi 2 kapszula reggelivel, 2 kapszula vacsora közben.
25 napi szedés után 5 napos szünetet kell tartani. FIBER STAR és
MULTI STAR egyidejű szedése növeli hatását.

immunitás - vitalitás
kollagén képződés
idegrendszer
energia metabolizmus

ANATOMAX

#1100

gyógy- és fűszernövény tartalmú étrend-kiegészítő

Az alfa-liponsav segít:

AMINO 1000 STAR

ANTI-PARASITE

#1766

Segíthet:

#1133

kínai angelika gyökér és bromelin tartalmú
étrend-kiegészítő

ellazítani az izomgörcsöket
csökkenteni a duzzanatokat
javítani az izületek funkcióján
csökkenteni az izületi fájdalmakat
az analgetikus, antibakteriális, antioxidáns és neurotrop
hatásával

Segíthet:

szabályozni a menstruációs ciklust
csökkenteni vagy megszüntetni a klimaxxal járó

Adagolás: Naponta 3× 1–2 kapszula éhgyomorra.

kellemetlen tüneteket

BARLEY STAR

növelni a koncentrációképességet
megszüntetni az ingerültséget és depressziót
a fitoösztrogénekkel az oszteoporózis kezelésében

Segíthet:

Adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

ANIMAL STAR

#6146

étrend-kiegészítő gyermekeknek, vitaminokkal,
ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal
Segíthet:

erősíteni az immunrendszert
regenerálni szöveteket – optimalizálni az anyagcserét
a gyerekek egészséges testi és lelki fejlődésében
a felső légúti fertőzések esetén
a sebek gyógyulásánál
Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

#7105

a szervezet méregtelenítésére

méregteleníteni a szervezetet
helyreállítani a belső pH egyensúlyt
növelni a belek perisztaltikus mozgását, hat
a székrekedés ellen

csökkenteni a testszagot, kellemetlen leheletet
pótolni az organikusan megkötött vasat
Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

BCAA 500

#4511

nyílt szénláncú esszenciális
aminosavakat tartalmaz
Segíthet:

az ízületek regenerálódásban
az izomszövet képződésben és lebontani a zsírokat
megvédeni az izomzatot nehéz fizikai megterhelés esetén
gyorsan és hatékonyan lebontani a tejsavat
optimalizálni a glikogénforrások felhasználását, mint energiaforrást
Adagolás: Naponta 4 kapszula, gyerekeknek 3 éves korig naponta
1 kapszula. Sportolóknak naponta 10 kapszula.
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B-COMPLEX STAR

BRAIN STAR

#7330

B-vitaminok csoportját tartalmazó formula

agysejtek táplálására

Segíthet:

Segíthet:

növelni a szervezet védekező képességét
bőrbetegségek kezelésénél
javítani a memóriát és koncentrálást
csökkenteni a magzat fejlődési rendellenességeit
megőrizni az egészséges bőrt, körmöket és hajat

avítani az agy vérellátását
növelni a éberséget és az elővigyázatosságot
a perifériás vérkeringést
növelni a koncentrációt, az összpontosításban, javítani az
emlékezetet

javítani az intellektuális és felismerő képességeket
lassítani az öregedési folyamatokat

Adagolás: 1 tabletta naponta.

BETA-CAROTENE STAR

#7110

Adagolás: Naponta 1 kapszula.

1 kapszula 25.000 egység
A provitamint tartalmaz

BREWERS YEAST STAR

Segíthet:

Segíthet:

a haj, bőr és körmök minőségét javítani
támogatni a kardiovaszkuláris rendszert
az idegrendszer normális működésében
erősíteni az immunitást
az energia metabolizmusban

Adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben.
#1222

segíti és stimulálja az immunrendszert

Adagolás: Naponta 3× 2 tabletta étkezéskor.

BROMELAIN + PAPAIN STAR

Segíthet:

és allergiáknál

erősíteni az immunrendszert és növelni a szervezet

Segíthet:

ellenálló képességét
regenerálni máj sejtjeit és a hasnyálmirigy sejtjeit
normalizálni a vércukorszintet

az emésztésben
erősíteni az immunrendszert
fogyókúránál és a cellulitisz látható jeleinek csökkentésében
a sebek gyógyulásánál
a szervezet védekezőképességének erősítésében

Adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.
#7077

Adagolás: 1–2 tabletta minden étkezésnél.

az idegrendszer, a pszichika, a haj,
a körmök és a nyálkahártya
megfelelő állapotára

C-500 STAR

#6730

segítheti erősíteni az immunrendszert
Segíthet:

Segíthet:

optimalizálni az energia metabolizmust
javítani a haj és a körmök minőségét
harmonizálni az idegrendszert és a szellemi tevékenységet
Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta, gyerekek 3 – 12 éves korig naponta
1 tabletta.

BOUNTY STAR

#2704

harmonizálja a női hormonrendszer működését

megőrizni a fogak és fogíny jó állapotát
csökkenteni a vér koleszterinszintjét
a vörös vérsejtek termelődésében
megvédeni a szervezetet a megfázástól, koszorúérbetegségtől,
asztmától, bronchitisztől és infekcióktól

a sérülések gyógyulásában és a kötőszövet regenerálásában
a bőr rugalmasságának növelésében
védelmet nyújtani a stressz káros hatásaitól
Adagolás: Naponta 2–4 tabletta.

Segíthet:

CALCIUM STAR

optimalizálni a női hormonális rendszer működését,
csökkenteni a klimax tüneteit
az anyagcsere folyamataiban
szabályozni a menstruációs ciklust
a folyadék kiürülésében a szervezetből
redukálni a fizikai és pszichikai jellegű stresszt
Adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben.

az egészséges és erős csontokért
Segíthet:

a törések és sérülések gyógyulásában
a vérnyomás csökkentésében
az egészséges csontozat és fogazat fejlődésében
a szívműködés javításában
javítani az izmok szerkezetét
az elégtelen emésztés javításában
Adagolás: Naponta 1–2 tabletta.
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#6270

hatékony fogyókúránál
és a cellulitisz csökkentésére

fertőzéseknél és megfázásoknál, influenzánál

BIOTIN STAR

#1620

a sörélesztő nagyon jó hatással
van az ember szervezetére

a látás javításában
megőrizni az egészséges bőrt
az immunrendszer erősítésében
megvédeni a bőrt az ultraibolya sugárzástól
védeni a szervezetet a szabadgyökök hatásáról

BETA GLUCAN STAR

#1950

#6185

SEJTHARMONIZÁLÓK – ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK

CaMgZn3

#1700

7 antioxidánssal a sejtek védelmében

étrend-kiegészítő kalciummal, magnéziummal,
cinkkel és D-vitaminnal az csontok egészségének
és az izmok működésének támogatására

Segíthet:

a vérkeringés serkentésében
erősíteni az immunrendszert
erősíteni az agy funkcióját
mint antioxidáns, vírusok elleni hatásával

Segíthet:

csontok, fogak, szemek egészsége
izomműködés
energia metabolizmus
makrotápanyagok metabolizmusa
idegrendszer működése
védekezőrendszer
antioxidáns kapacitás

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

CELL STAR

#1444

a cellulitisz látható jeleinek csökkentésére
Segíthet:

Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta, reggel és este.

CARNOSINE STAR

CELL GUARD

#1857

#1777

megvédi a DNA-t az oxidációtól

csökkenteni a vérben lévő koleszterin szintjét
hatni a bőrben zajló anyagcsere-folyamatokra
a sejtek oxigén- és tápanyagellátásában
megszabadítani a szervezetet a felgyülemlett folyadéktól
Adagolás: 8–10 hétig 2 kapszula reggel és este.

Segíthet:

az oxidációt gátló folyamatoknál
a sejtek regenerálásánál
a DNA oxidáció ellen
javítani az alvást és a szexuális funkciókat
megnövelni a sejtek osztódási kapacitását

CINNAMON STAR
Segíthet:

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula, étkezés közben.

CARSICO STAR

#1120

Q10 koenzimet, L-karnitint és E-vitamint
tartalmazó étrend-kiegészítő

a glükóz- és a koleszterinszint stabilizálásában
testsúlycsökkentő diéták esetén
az energia metabolizmust növelni
támogatni az immunitást – vitalitást
Adagolás: Naponta 2 kapszula, étkezéskor.

Összetevői segítik:

CLA 1000

a helyes szívműködést
energiával a sejteket
a kognitív funkciókat
az antioxidáns hatást
az immunrendszert és a vitalitást

Segíthet:

csökkenteni a zsírok felszívódását, a zsírégetésnél
fokozni a kondíciót és a testi erőnlétet
erősíteni az izomzatot
csökkenteni a koleszterinszintet a vérben
#2777

Adagolás: 1 kapszula naponta, éhgyomorra.

az izületek karbantartója

CMF 20

Segíthet:

#1528

hatékony, problémamentes kalcium-,
magnézium- és vaspótlás

az izületi gyulladásnál
táplálni a hajat és a körmöket
az artrózis és az artritisz gyógyításában
megőrizni az egészséges izületi porcokat
regenerálni az izületi porcot és szövetet

Segíthet:

Adagolás: Naponta i 2× 15 ml, gyerekeknek 1× 15 ml, sportolóknak
2× 15–30 ml.

CAYENNE STAR

#1422

a zsírok hatékony lebontásához

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

CARTILAGE STAR

#1660

az egészséges emésztésért
és a testtömeg szabályozására

#1105

stabilizálni a sejtmembránt
az anémiában szenvedő betegeknek
pótolni a kalciumot, magnéziumot és vasat
csökkenteni az éhségérzetet és az édesség iránti vágyat
pótolni a étrendből hiányzó vitaminokat és ásványi anyagokat
Adagolás: Naponta 1 tabletta.

a vérkeringés javítására
Segíthet:

növelni a termogenézist
növelni az energiakiadást
növelni a kalóriavesztést
Adagolás: Naponta 1–2× 1 kapszula étkezéskor.
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COCONUT OIL STAR

COPPER STAR

#1425

azonnali energiaforrás antibakteriális hatással
Segíthet:

az életfolyamatok megfelelő működéséért
Segíthet:

vírusellenes, mikrobaölő és gombaölő hatásával
csökkenteni a koleszterinszintet
diabétesz, túlsúly és alultápláltság esetén
stabilizálni a vércukor szintjét, így csökkenti
a mellékvesék terhelését
mint gyors energiaforrás, más zsírokhoz képest kisebb
kalóriatartalom mellett

antioxidáns hatásával
növelni az immunitást – vitalitást
építeni és védeni a kötőszövetet
támogatni idegrendszer megfelelő működését
a bőr és a haj pigmentációjában
vas metabolizmusban
vérképzésnél

Adagolás: Naponta 2× 2 kapszula.

Adagolás: Naponta 1 tabletta.

COENZYSTAR Q10 EXTRA+

CORAL CALCIUM STAR

#1119

Q10 koenzim és L-karnitin az egészséges
kardiovaszkuláris rendszerért

a tökéletes csontokért és egészségért

szinten tartani a kalciumot a szervezetben
a csontszövet felépítésében sérülések után
a szívműködés javításában
a vázizomzatban javítani a fehérjeszintézist (izomstruktúra)
a szervezetben beállítani a lúgosabb sejtközi közeget
betegségek esetén beállítani az optimális pH szintet

Segíthet:

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

100 mg Co-Q10
20 mg L-karnitin

CORDYCEPS STAR

Adagolás: Naponta 1–2 lágyzselatin kapszula.

Segíthet:

Segíthet:

energiát adni a sejteknek
az izületek degeneratív elváltozásainál
mint kiváló természetes energiafokozó,
teljesítménynövelő idős korban is
megerősíteni a kardiovaszkuláris rendszert
a szív erejének megőrzésében, növeli annak fizikai teljesítményét
mint erős antioxidáns, és így lassítja a degeneratív folyamatokat
30 mg Co-Q10

Adagolás: Első heten 5 tabletta 2× naponta, azután 1–3 tabletta
2× naponta. Élsportolók 6–8 tabletta naponta 2–3×.

CRANBERRY STAR

allergiás tüneteknél
a légutak fertőzésénél
az asztmás betegeknek
diabétesz esetén, a fellépő komplikációk ellen
vírusok, baktériumok vagy megfázás okozta betegségnél

hozzájárulnak a húgyutak egészségének fenntartásához
segítik az immunrendszer működését
hozzájárulnak az öregedési folyamatok gátlásához
támogatják a szervezet védekezését baktériumok és vírusok ellen
Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula, étkezés előtt. Gyerekek 3 éves
kortól napi 1 kapszula.

CREATINE CAPS STAR
fizikai teljesítményt segítő étrend-kiegészítő
A készítmény összetevői:

fizikai teljesítmény növelése
gyorsasági és erőnléti sport
Adagolás: 3 kapszula edzés előtt és 3 kapszula edzés után.
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#1111

A készítmény összetevői:

#1720

segíti a fehérjeszintézist

Adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

erősíteni az immunrendszert
allergiás és asztmás tüneteknél
antioxidáns és daganatellenes hatásával
csökkenteni a vérnyomást és a koleszterinszintet
javítani az alvás minőségét, megszüntetni a fáradságot
fertőzéseknél, autoimmun és allergiás betegségeknél

a húgyutak egészségének fenntartásához

Adagolás: 1–2 kapszula naponta.

Segíthet:

#1888

kínai hernyógomba és pecsétviaszgomba
tartalmú étrend-kiegészítő

#1117

éltető energia és oxigén a szív-,
és érrendszer számára

COLOSTRUM STAR

#1852

Segíthet:

megvédeni az érrendszert
regenerálni és vitalizálni a szervezetet
energiát adni minden sejtnek
lassítani az öregedés folyamatát
a kardiovaszkuláris rendszer erősítésében

COENZYSTAR Q10

#1670

#4530

SEJTHARMONIZÁLÓK – ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK

CREATINE STAR

ENERGY STAR

#4533

az izomszövet növelésére

a szervezet segítése a fizikai
és pszichikai stresszel szemben

A kreatin:

nélkülözhetetlen az energia anyagcseréhez
hozzájárul az izomfáradság leküzdéséhez
testépítőknél növeli a zsírmentes izomtömeget
hozzájárul a tréning intenzitásának növeléséhez
fizikai megterhelést követően segíti az izmok regenerálását
Adagolás: Hosszú távú fogyasztás esetén 4 csapott kávéskanál
naponta. Alacsonyabb testtömegű egyéneknek 1 csapott
kávéskanál/20 kg testsúlyra naponta.

CURCUMA LONGA STAR
az immunitás és az emésztés segítésére

Adagolás: 1 fiola reggeli előtt.

ENZYME STAR
Segíthet:

Adagolás: 1–2 kapszula, étkezésnél.

Adagolás: Naponta 2 kapszula.

EVENING PRIMROSE

#1677

pokoli jó sex

#2755

a szervezet egészséges működéséért
Segíthet:

csökkenteni a klimax (változókor) tüneteit
a menstruációs fájdalmaknál
csökkenteni a gyermekek nyugtalanságát

Segíthet:

javítani az erekció minőségén
többszöri egymás utáni erekció elérésében
a szexuális élvezet hosszabbításában

(hiperaktivitás)

optimalizálni a szív- és érrendszer működését
a magas biológiailag aktív F-vitamin tartalmánál fogva

Adagolás: 1–4 tabletta 1–2 órával a z aktus előtt.
#1580

kalciumot és magnéziumot tartalmazó
étrend-kiegészítő a csontok és fogak erősítésére

vérnyomást és koleszterinszintet csökkenteni

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula, étkezés közben, vagy után.

EXTRA CELL GUARD

Segíthet:

#1701

extra sejtvédő 18 antioxidánssal

csontok, fogak egészsége
izmok működése
véralvadás
emésztőenzimek működése
idegrendszer

Segíthet:

lassítani az öregedési folyamatokat
a sebek gyógyulásában
javítani a fizikai kondíción
regenerálni a szöveteket
erősíteni a szervezetet, nehéz és stresszes munkánál
eliminálni a stressz negatív hatásait

Adagolás: Naponta 3× 1 tabletta étkezés után.

EMPEROR STAR

#1044

egyedi emésztőenzim-keverék

puffadás esetén
normalizálni a bélmozgást
stimulálni az emésztőenzim képződését
lebontani a fehérjéket, cukrokat és a zsírokat
az emésztőrendszer fájdalmai esetén

máj és emésztés működését
izületek egészségérének megtartásában
mint antioxidáns
az immunitás, vitalitás támogatásában
a kardiovaszkuláris és idegrendszer támogatásában

DOLOMITE STAR

Segíthet:

mint gyors energiaforrás
pótolni az energiát verseny előtt és után
helyreállítani a mentális és fizikai teljesítményt
szabályozni a vérnyomást és koleszterinszintet
megerősíteni a védekezőrendszert

#2606

A kurkuma segíthet:

DEVIL STAR

#1555

#1240

Adagolás: Naponta 1–2 kapszula.

energiát biztosító formula,
managerek számára

EYE STAR
a szemek védelmére és erősítésére

Segíthet:

erősíteni az immunrendszert
javítani a férfiak potenciáját
a nők termékenységében
csökkenteni szervezet gyengeségét
növelni a szervezet stressz elleni képességét
javítani a bőr, haj és a köröm rugalmasságán
energetikusságot biztosít, növeli az erőt, a kitartást, a jó
hangulatot

Adagolás: Naponta 2–3 tabletta éhgyomorra, 2–3 dl vízzel, este
legkésőbb 3 órával lefekvés előtt.

#1012

Segíthet:

erősíteni az éles látást, védeni a recehártyát
javítani a perifériás látást
szemek gyulladásánál
a szövetek jobb vérellátásában
védeni a recehártyát, a fény okozta károsodástól
biztosítani a recehártya regenerálódása számára
nélkülözhetetlen tápanyagokat

Adagolás: Naponta 1× 1 kapszula.
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FIBER STAR

GARCINIA STAR

#1400

az egészséges bélrendszerért

a testsúlycsökkentés segítésére

Segíthet:

az emésztési folyamatnál
tisztítani a bélrendszert
tökéletesíteni a perisztaltikus mozgást
javítani a máj működését
az emésztő enzimek termelésében
regenerálni az emésztőrendszert
csökkenteni a vércukor-, lipoprotein- és koleszterinszintet
Adagolás: 2 tabletta reggel, és 4 tabletta este, 1/2 liter vízzel.

FLAX SEED STAR

Segíthet:

serkenteni az enzimek aktivitását
a fogyás folyamatánál
megtartani a szabályos vérnyomást és vércukorszintet
gyorsítani szervezetben zajló anyagcsere folyamatokat
gyulladás- és lázcsillapító hatásával
Adagolás: Naponta 2–4 kapszula, sok folyadékkal – legkevesebb
3 liter naponta.

GARLIC & PARSLEY

#1410

támogatja a keringési és idegrendszert
Segíthet:

Adagolás: Naponta 2–3× 1 kapszula, étkezéskor.

a szív – és érrendszert segítő termék

erősíteni a szív- és érrendszert
az arterioszklerózisnál
az immunrendszer erősítésében
csökkenteni a magas vérnyomást
csökkenteni a menstruációs panaszokat
mint antioxidáns
Adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben.

GELATINE STAR

#2798

az izületek mozgékonyságáért

#4550

zselatin tartalmú étrend-kiegészítő
Segíthet:

glicin és prolin aminosavak pótlásában
haj, köröm, ízületek állapotának javításában

Segíthet:

ízületek egészsége
mozgékony térdek
erős kötőszövetek
mozgékonyság

Adagolás: Naponta 2× 2 kapszula.

GINGER STAR

Adagolás: 30 ml naponta.

FOLIC ACID

#7154

Segíthet:

csökkenteni a vastagbélrák kialakulásának esélyét
a szív- és érrendszeri betegségeknél
a magzati fejlődésben
lebontani a káros homociszteint, optimalizálni a genetikai
információk átvitelét a sejtekben

az idegrendszer normális működéséhez szükséges anyagok
termelésében

a szervezetben végbemenő növekedési és fejlődési folyamatban
Adagolás: Naponta 1 tabletta, terhes és szoptató nőknek minden másnap.

FUCOIDAN STAR
az immunrendszer segítésére
Segíthet:

megújítani a sejteket és szöveteket
megőrizni a sejt egységét és erejét
optimalizálni az anyagcserét
megtalálni a rákos sejteket és likvidálni ezeket
megvédeni a sejteket a szabadgyökök által okozott
károsodástól

Adagolás: 30–60 ml 30 perccel az esti étkezés előtt.

#7161

jobb emésztésért és émelygés ellen

segít a sejtek regenerálásában
és a genetikai információk átvitelében
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#7160

Segíthet:

támogatni a szív- és érrendszer működését
támogatni az agyműködést
csökkenteni a vér sűrűségét
növelni a belek perisztaltikus mozgását
támogatni az immunrendszert
kedvezően befolyásolni a vér összes, és LDL-koleszterin szintjét

FLEXI-MOBILITY STAR

#1190

#1880

Segíthet:

émelygés esetén
javítani az emésztést
felfúvódás esetén
teltség érzetnél
csökkenteni a koleszterinszintet
Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

GINKGO STAR
segíti az agy-, szív- és érrendszer keringését
Segíthet:

javítani a végtagok vérkeringésén
enyhíteni az arterioszklerózis tüneteit
csökkenteni a szívinfarktus kialakulásának esélyét
megszüntetni a fejfájást, depressziót és szorongást
jobban elviselni a hideget a kézen és a lábon
Adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben.

#7162
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GLUCOSAMINE STAR

GOTU KOLA

#2722

glükózamin tartalmú étrend-kiegészítő
Segíthet:

regenerálni a kötőszöveteket
a mozgásrendszer tökéletes működésében
a bőr, haj és a köröm regenerálódásában
az immunrendszer és a belső kiválasztású mirigyek működésében
Adagolás: 3× 1 kapszula naponta, étkezés közben.

GLUTAMINE STAR

#4566

az izmok teljesítményének növelésére

Segíthet:

tökéletesíteni a memóriát
gyorsítani a gyógyulási folyamatokat
rekedtség és köhögés esetén
alvászavar esetén
javítani a bőrbetegségek lefolyását
enyhíteni a fáradtságérzetet és a depressziós hangulatot
optimalizálni az agy, szív és máj működését
Adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula, étkezés közben.

Segíthet:

növelni az izom teljesítményét
az immunrendszer erősítésében
javítani a mentális teljesítményt
a szövetek regenerálódásában
növelni az izomzat tömegét

GRAPESEED STAR

#1860

az erő, kitartás, vitalitás növelésére

Segíthet:

antioxidáns hatásukkal
javítani a szív működésén
megtartani az erek egészségét és a megfelelő vérnyomást
Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

GREEN CAFFEINE STAR

Segíthet:

javítani az alvás minőségén
megszüntetni a fáradtságérzetet
erősíteni az immunrendszert
erősíteni a keringési rendszert
megnövelni az erőt, teljesítményt és a kitartást

#1212

a fáradtság megszüntetésére
és a szervezet serkentésére
Segíthet:

Adagolás: Naponta 1–3 kapszula. Nagyobb terhelés esetén naponta
2–3× 6–8 kapszula.

GOLDEN TEA STAR

#1711

antioxidáns a szív és érrendszer
egészségének támogatására

Adagolás: Felnőttek (nem sportolók): naponta 1–2 kapszula. Sportolók,
a fizikai aktivitás növelése céljából 5–10 kapszula az edzés előtt és után.

GOLD STAR

#2723

a központi idegrendszer
működését erősítő egyedi formula

#7777

a szervezet élénkítésére,
frissítésére és relaxálására

energizáló és stimuláló hatásával
növelni a fizikai erőnlétet és kitartást
serkenteni a központi idegrendszert
emésztési zavaroknál, étvágytalanság esetén
megszüntetni a fáradtságot, csillapítani a fájdalmat, migrént
Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

GREEN TEA STAR

lassítani az öregedést
támogatni az immunrendszert
méregteleníteni a szervezetet
az energia növekedésben
megtartani a fogak egészségét
normalizálni a vércukor szintjét
támogatni az emésztést és a testsúlycsökkentést
Adagolás: A teástasakot 85 0C fokos vízbe tesszük. A tasakot leöblítjük
egy kisebb mennyiségű vízzel, ezt az első forrázatot kiöntjük. A második
forrázatot 0,3-0,5l kb. 2-5 percig hagyjuk lúgozódni. A további forrázások
időtartama fokozatosan nő, mindig 60 másodperccel.

#1166

a testi és lelki állapot javítására

Segíthet:

Segíthet:

védeni a májat a károsodástól
megvédeni a karcinogének káros hatásától
a fogyásnál, mint zsírégető
az elégtelen emésztésnél
csökkenteni a szívbetegségek kialakulásának rizikóját
Adagolás: 2× 1 kapsle denně.

GREPOSTAR

#1644

bőrgombásodás, bőrpenész, allergiás tünetek
megszüntetésére a bőrön
Segíthet:

gyomor és bélpanaszok esetén
influenzánál, torokgyulladásnál és náthánál
visszerek betegsége, érgyulladás és trombózis esetén
allergiák, ekcéma kezelésénél és bőrpenész, bőrgomba esetén
Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.
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HARD WOOD

CHLAMYNYL STAR

#1666

unikum formula a férfi szervezet számára

fitokomplex a szervezet tisztítására

Segíthet:

javítani a szív és az erek állapotát
tonizálni a vizeletkiválasztó- és nemi rendszert
optimalizálni az agyműködést
a stressz által okozott negatív faktorok hatását kiküszöbölni
a Q10 koenzim, béta-karotén és más anyagok felszívódásában

Összetevői fitokomplexként hatnak:

antibakteriálisan (klamídia, salmonella, candida,
stafilococcus, streptococcus, campylobacter)

vírusölőként
penész ellen, gombák ellen

Adagolás: Naponta 2× 2 tabletta.

Adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben.

HERBAL STAR

CHLORELLA STAR

#1890

immunitás növelésére és
az ellenanyag képződés stimulálására

Segíthet:

Segíthet:

Adagolás: Naponta háromszor 2–4 tabletta.

CHLOROPHYLL

Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.
#4568

az izomtömeg növekedésére
és az erő növelésére
Obsažená látka napomáhá:

Segíthet:

vírusok és baktériumok ellen

Adagolás: Naponta 1–2 kapszula, étkezés közben.

Adagolás: Naponta 1–3 kapszula. C-vitamin együttes használatával
a hatás növelhető.
#1025

a koleszterinszint és a testsúly csökkentésére

CHLOROPHYLL MINT STAR

#6112

segíti a szervezet regenerálódását
Segíthet:

gyulladás gátló hatásával
erősíteni a szervezetet a penészgombák,

élesztőgombák, vírusok és baktériumok ellen

Segíthet:

az éhségérzetet csökkenteni
csökkenteni a koleszterinszintet a vérben
optimálisan működtetni a vastagbelet
csökkenteni a vesekő kialakulásának lehetőségét
meggátolni a zsírok felszívódását a véráramba
a bélnyálkahártya gyógyulási és regenerálódási folyamataiban

hemoglobin képződésnél
sebek és égési sérülések gyógyulásánál
az emésztőrendszer működésében
megtisztítani a szervezetet a méreganyagoktól
a szervezet regenerálódásában
az öregedési folyamatok lassításában

Adagolás: 2–bletta.

Adagolás: Napközben bármikor 2–6 tabletta.

CHITOSAN 500

CHOLESS STAR

#1026

az egészséges koleszterinszintért

kitozán tartalmú étrend-kiegészítő
A kitozán:

hozzájárul a testtömeg-csökkentő étrend
eredményességéhez
egyfajta zsír-itatóskén viselkedik
csökkenti a zsír felszívódását a belekből

Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta, étkezés előtt.
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#2709

az oxigénszállításért a vérben

növelni a vörös vérsejtek oxigénszállítási kapacitását
a hemoglobin képződésnél
javítani a szív és érrendszer működésén
a méh funkcióján
a méh és petefészek gyulladásnál
erősíteni a szervezetet a penészgombák, élesztőgombák,

antikatabolikus hatásával
növelni az izomzat erejét
védeni az izomsejteket
csökkenteni a bőr alatti zsír mennyiségét
növelni az izomtömeget és az abszolút erőt
meggátolni a fehérjék a lebontását

CHITOSAN

#2799

különleges algafaj-tökéletes táplálék

megvédeni a szív- és érrendszert
csökkenteni a gyulladásokat, allergiákat
erősíteni az immunitást és a szexuális teljesítményt
szabályozni a koleszterinszintet, és a vérnyomást
a sebek gyógyulásánál

erősíteni az immunitást és ellenanyagokat képezni
a sejtöregedés ellen és antimutagén hatásával
az emésztőrendszer betegségeinél
erősíteni a központi idegrendszert
női hormonzavarok esetén

HMB STAR

#1102

Segíthet:

megtartani az „egészséges“ koleszterinszintet
megelőzni a szívinfarktus kialakulásának rizikóját
a sejtfal helyes működésében
szabályozni a cukor- és zsíranyagcserét
megtartani a jó vérkeringést
Adagolás: 1 kapszula naponta.

#7222

SEJTHARMONIZÁLÓK – ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK

CHROMIUM STAR

IRON GT STAR

#7177

a vércukor optimális szinten tartásához

az immunrendszer támogatására, fáradtság
és kimerültség csökkentésére

Segíthet:

az izomszövet növekedésnél
javítani a cukor felhasználását a szervezetben
az anyagcsere folyamatokban
csökkenteni a koleszterinszintet
mobilizálni a cukrot a bőr alatti tartalékból
optimális szinten tartani a vércukor szintjét

a vitalitást, immunitást és az energia-metabolizmust
a csontok és a fogak egészségét
az idegrendszert és a szellemi funkciókat
az egészséges érrendszert
az egészséges bőrt és a kollagénképződést

Adagolás: 1 tabletta naponta.

Adagolás: Naponta 1 kapszula, reggel.

IMMUNITY STAR

Összetevői segítik:

JOINT ACTIVITY

#1180

az immunrendszer működését segítő szer
Segíthet:

Segíthet:

csökkenteni a fájdalmat és a duzzanatokat
megőrizni az egészséges izületi porcot
az izület szöveteinek regenerálásában
Adagolás: Naponta 2 kapszula, étkezés közben.

JOINT MOBILITY

Adagolás: Naponta 1 tabletta.
#4577

Segíthet:

normalizálni a keringési rendszert
azonnali energiaforrás
növelni és hatékonyabbá tenni az izomszövet működését
mint ATP forrás, növelni a szervezet energiapotenciálját (ATP)

Segíthet:

javítani az izületek mozgékonyságán
csökkenteni az izületek fájdalmát és gyulladását
regenerálni a mozgásszerveket
Adagolás: Naponta 2× 2 kapszula.

KELP

#1822

jelentős antioxidáns
Inositol napomáhá:

megvédeni a prosztatát, májat, emlőket és csontokat
megvédeni az egészséges sejteket és növelni az

Segíthet:

az elégtelen pajzsmirigyműködésben
lassítani az öregedési folyamot
harmonizálni a hormonrendszert
pótolni a nélkülözhetetlen vitaminokat, ásványi anyagokat
egyensúlyban tartani a központi idegrendszert
Adagolás: Naponta 1 tabletta. 3–12 éves korig 1 tabletta naponta.

antioxidánsok aktivitását

aktiválni a természetes immunitást és védekezőrendszert
az antioxidáns tulajdonságával

KUDZU STAR

#2622

alkohol- és nikotinfüggőség esetén

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.
#4580

az egészséges bélrendszerért
Segíthet:

#2726

természetes jódforrás
– szabályozza az anyagcserét

Adagolás: Naponta 1–2 kapszula. Sportolók napi 1–3 kapszulát is
szedhetnek, 30 perccel a megterhelés elő.

INULIN STAR

#1070

az izületek mozgékonyságáért

növeli a szervezet energiáját

INOSITOL-HEXA STAR

#7187

megőrzi az izületek fiatalságát

az allergiás tünetek enyhítésében
ellazítani a szervezetet
erősíteni az immunrendszert
normalizálni a belső szervek működését
erősíteni a nyirokrendszer működését
légúti fertőzéseknél, vírusfertőzéseknél

INOSINE STAR

#1577

a kalcium felszívódásban
rendszertelen székletnél
csökkenteni a koleszterin és vércukorszintet
optimalizálni a bélrendszer környezetét Lactobacillus és

Kudzu:

az egészséges csontozat és fogak megőrzésére
klimaktérium tüneteinél
megfelelő vérnyomás megtartására
másnaposság tüneteinek enyhítésére és hányásinger csökkentésére
Adagolás: Naponta 2 tabletta.

a Bifidobacillus baktériumok számára

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.
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LACTASE ENZYME STAR

LECITHIN 500

#1068

tejcukor-intolerancia esetén alkalmazható

étrend-kiegészítő lecitinnel

A Laktáz enzim:

nélkülözhetetlen a laktóz disacharid felbontásához
javítja a laktóz emésztését
a tejcukor lebontására alkalmas
laktóz-intolerancia esetén alkalmazható
csökkenti a laktóz-intolerancia esetén előforduló tüneteket,

Segíthet:

részt vesz a sejtmembrán, a sejthártyák felépítésében
hozzájárul az optimális sejtműködéséhez
támogatja az agy és az idegrendszer működését
Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

mint a hasmenés, hasfájás, felfúvódás

LIFE STAR

Adagolás: 1–3 kapszula, közvetlenül a tejcukrot tartalmazó étel, ital
fogyasztása előtt.

LACTO-ACIDO STAR

#6710

segít egyensúlyban tartani
a bélrendszer mikroflóráját
Segíthet:

erősíteni az immunrendszert
szabályozni a megfelelő egyensúlyt a bélrendszerben
a megfelelő emésztésben, megszüntetni a székrekedést
növelni az ellenálló képességet a fertőzésekkel szemben
meggátolni a káros baktériumok szaporodását

Segíthet:

a fáradtság megszüntetésénél
lassítani az öregedés folyamatát
enyhíteni az arterioszklerózis tüneteit
javítani az emlékezőképességen, az összpontosításban
emelni a szervezet energiaszintjét
megtartani a kiegyensúlyozottság és a komfortérzetét
Adagolás: Naponta 2–3× 1–2 tabletta. Nagyobb terhelés esetén napi 3×
1–2 tabletta ajánlott.

LIPO-SUCCINATE STAR
#7190

a szövetek regenerálására, főleg
az izomszövet anyagcseréjéhez
Segíthet:

Adagolás: 1–2 kapszula naponta. Sportolók a megterheléstől függően 1 g/30 kg testtömeg.
#4588

optimalizálja a zsírszövetek
energiává alakulását
Segíthet:

felgyorsítani a betegségek utáni lábadozást
a testsúlyt csökkentő diétáknál
a zsírszövetek energiává alakításában
erőt adni a tartós megterhelést kívánó sportokhoz

Segíthet:

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

L-LYSINE 500

segít javítani a memórián
Segíthet:

javítani a memóriát
javítani a széklet állagán, elkerülni a puffadást
erősíteni a szívet, izmokat és tisztítani az érfalakat
csökkenteni a zsírok raktározását a májban
Adagolás: 2× 1 tabletta naponta.
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#7196

segíti a csontozat szabályos
fejlődését és növekedését
Segíthet:

a gyerekek szabályos csontfejlődésében
a herpesz és pattanások gyógyulásában
a kalcium felszívódását a szervezetben
az izmokat építő fehérjék képződésében
lecsökkenteni a műtétek utáni lábadozás idejét
befolyásolni a hormonok, enzimek és ellenanyagok termelését
az izomszövet képződésben
Adagolás: Naponta 2–3× 1 tabletta, étkezés közben. Az L-Arginine és
L-Lysine együttes használata esetén az arány 1:1, ez segíti a növekedési hormon képződését, jobb izomműködéshez és nagyobb teljesítményhez vezet.

Adagolás: 2× 1 tabletta naponta.

LECITHIN

#1790

alfa-liposavat tartalmazó étrend-kiegészítő

nagyon erős antioxidáns
segíti a védekező rendszer működését
csökkenti a krónikus fáradékonyság szindrómát

a fehérjeszintézisben
növelni az izomtömeget
az erek áteresztőképességét megtartani
a fehérvérsejtek képzésében, szabályozni a koleszterinszintet
jobban felhasználni a zsiradékokat, mint energiaforrást

L-CARNITINE STAR

#1200

a szervezet harmonizálására,
és a stressz hatásainak csökkentésére

Adagolás: Naponta 3× 1 tabletta, étkezés előtt.

L-ARGININE 500

#2720

L-TYROSINE STAR

#2727

nem esszenciális aminosav
Segíthet:

hangulatjavító
mentális teljesítménynövelő
agystimuláló hatás
Adagolás: Naponta 2x 1 kapszula éhgyomorra.

#7188
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MELATONIN STAR

MUMIO STAR

#1750

az alvás minőségének javítására

az egész szervezet támogatására

Segíthet:

az alvás delta fázisát meghosszabbítani
lassítani az öregedés folyamatát
csökkenteni a stressz okozta tüneteket
az időzónák átlépése miatt bekövetkezett
bioritmus zavarát megszüntetni

#1877

Segíthet:

Forgalmazás csak
Szlovákiában.

az immunitást, vitalitást, szellemi tevékenységet
a csontokat és izületeket
optimalizálni a metabolizmust
a szexuális funkciókat
Adagolás: Naponta 3 kapszula.

Adagolás: 1 tabletta lefekvés előtt 30 perccel.

METABOLITE STAR

NONI GOLD STAR

#1570

lecitin, Kelp és B6-vitamin az idegrendszer,
az emésztőrendszer és a pajzsmirigy
működésének támogatására

Segíthet:

Összetevői segítik:

az idegrendszer működését
a megfelelő koleszterinszint megtartását
az emésztőrendszer megfelelő működését
a kognitív funkciók és szellemi tevékenység szinten tartását
a pajzsmirigy működését
az immunrendszert és a vitalitást

az immunrendszert erősíteni
enyhíteni a stresszt
optimális szinten tartani az energiát
normalizálni a szív- és érrendszert, légzést
stabilizálni a menstruáció ciklusát
antioxidáns, gombás fertőzés, gyulladás elleni hatásával
egyensúlyban tartani a hormonrendszert és az idegrendszert
Adagolás: Naponta 1–2× 30 ml.

Adagolás: Naponta 3× 2 kapszula.

MIGRELIFE

NONI STAR

#2728

fejfájás ellen

A Noni segíthet:

a fejfájásnál, enyhíteni a migrénes panaszokat
optimalizálni a vérnyomást
enyhíteni a menstruációs panaszokat
izületgyulladásnál, láznál
enyhíteni a gyomor görcsös fájdalmait, és gyulladását

Adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

OMEGA-3 EPA

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula, étkezés közben.

Segíthet:

Segíthet:

megőrizni az emlékezőképességet
megőrizni az erek rugalmasságát
a keringési rendszer működésének javításában
erősíteni a központi idegrendszert
a koleszterinszintet optimalizálni
megőrizni a nemi szervek funkcióját

növelni az immunitást és optimalizálni az anyagcserét
a szervezet regenerálódásánál
helyreállítani a vérképet
megőrizni a fizikai és pszichikai egyensúlyt
Adagolás: Naponta 2× 15 ml, gyermekeknek 1× 15 ml,
sportolók naponta 2× 15–30 ml.

MULTI STAR
Segíthet:

#2730

az egészséges kardiovaszkuláris
és keringési rendszerért

#1900

komplex étrend-kiegészítő nyomelemekkel

komplex étrend-kiegészítő nyomelemekkel

#1875

a szervezet harmonizálására

erősíteni az immunrendszert
harmonizálni a hormonrendszert
normalizálni a szív- és érrendszert
oldani az emocionális stresszt

Segíthet:

MINERAL STAR

#1870

gyümölcslé, amely az egész szervezetet
összhangba hozza, vitalizálja

Adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben.

OREGANO STAR

#1840

#1414

whatásos, természetes, penészellenes kivonat
Segíthet:

növelni a szervezet ellenálló képességét
egyensúlyban tartani az anyagcserét
műtétek, balesetek után felépülni
helyreállítani a vérképet
megőrizni a fizikai és lelki egyensúlyt

fertőzés okozta bőrbetegségeknél
nyálkahártya sérülése, fertőzései esetén
légzőszervi fertőzések, allergia és asztma esetén
kiküszöbölni az emésztési, gyomor és epebántalmakat
mint természetes antibiotikum, penészgombaölő hatásával

Adagolás: Naponta 2× 15 ml, gyermekeknek 1× 15 ml,
sportolók naponta 2× 15–30 ml.

Adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben.
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OSTEO STAR

PROTECT LIVER

#1850

az egészséges csontok, fogak és izmok megőrzésére

antioxidáns hatású májvédő szer

Segíthet:

Segíthet:

azítani az izomgörcsöket és stabilizálja a sejthártyát
a törések és sérülések gyógyulásában
a belekben felszívódni a kalciumot
meggátolni az oszteoporózis kialakulását
megőrizni a csontok szabályos megújulását idős

a cukorbetegségnél
a máj méregtelenítési kapacitását növelni
epegyulladásnál, az epetermelésben,
emésztőnedvek termelésében

Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta, étkezés közben.

korig

PSYLLIUM STAR

Adagolás: Naponta 30–60 ml, (1 kupak = 30 ml).

PAPAYA ENZYME STAR

#6735

enzim és papája tartalmú étrend-kiegészítő
Segíthet:

Segíthet:

Adagolás: Naponta 2 kapszula, elegendő mennyiségű folyadékkal
fogyasztva. Fogyasztását nem ajánljuk lefekvés előtt.

Dávkovanie: 2 tabletta naponta, reggel és este.
#2731

az immunrendszert támogató termék

RASPBERRY STAR
Segíthet:

enyhíteni az allergia tüneteit
erősíteni a szervezet védekező rendszerét
jelentős penészellenes hatásával
javítani a bőrbetegségek lefolyását

Adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

RED CLOVER

Adagolás: Naponta 2–3× 1–2 kapszula, étkezés közben.

Segíthet:

megtartani az optimális vércukorszintet
aktívan tartani az immunrendszert

Segíthet:

erősíteni a védekező rendszert
jelentős gyulladásgátló hatásával
különböző bőrbetegségeknél
gyógyulni az izületek gyulladásánál
mérsékelni az allergia tüneteit és különböző bőrbetegségeknél
Adagolás: Naponta 2× 2–5 kapszula. Gyermekek 16 éves kortól naponta
1× 2–5 kapszula.
#1540

kálium az idegrendszer
és az izomzat funkcióinak segítésére

az idegrendszert és az izmok működését
a helyes vérnyomást
Adagolás: Felnőttek napi 4 tabletta, gyermekek 3 éves kortól napi 2 tabletta.

propolisz tartalmú étrend-kiegészítő
A propolisz:

fertőtlenítő hatásával segíti a szervezetet
Adagolás: Naponta 2 kapszula.

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

REGEMAX
Segíthet:

regenerálni a mozgásrendszert
fizikailag regenerálódni
erősíteni az izomzatot, inakat és az izületeket
mérsékelni az idős korral járó izületi fájdalmakat
meggyorsítani az energia átalakulását a szervezetben
a törések és sérülések gyógyulásánál

#7211

RELAX STAR

#2740

relaxációt segítő táplálék-kiegészítő, stresszcsökkentő
Segíthet:

ingerültség és szorongás esetén
javítani az alvás minőségén
enyhíteni a migrénes fejfájást
növelni a szervezet ellenállóképességét stressz helyzetben
visszahozni a vitalitást és életkedvet
asztma és légszomj esetén
Adagolás: Naponta 3× 1 tabletta, étkezés közben.
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#1081

a csontokat és az izomzatot regeneráló formula

Adagolás: Naponta 1–3 kapszula éhgyomorra, legjobb alvás előtt.
12 évnél kisebb gyerekeknek 1 kapszula naponta.

A kálium segíti:

PROPOLIS STAR

#2736

a szervezet komplex segítése

#1022

fekete csalán kivonatot tartalmazó
étrend-kiegészítő omega -3, -6, -9 zsírsavakkal

POTASSIUM STAR

#1588

málna kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

a zsíranyagcserében
a károsodott sejtek megújulásában
csökkenteni a májkárosodás rizikóját

Segíthet:

PERILLYL STAR

#7170

étrend-kiegészítő az egészséges emésztésre

a perisztaltikus mozgás segítésére
egészséges emésztésre
székrekedés ellen

emésztési problémák esetén
a hasnyálmirigy elégtelen működésénél
testsúlycsökkentő diéták esetén

PAU D’ARCO

#2735
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RESPIRAL
gyógy- és fűszernövény tartalmú
étrend-kiegészítő

a sejtek megújítására és növekedésére

antioxidáns hatásával
az immunrendszert erősíteni
regenerálni a sejteket
lassítani az öregedés folyamatát
csökkenteni a daganatos betegségek kialakulását
a pajzsmirigy optimális működésében
a férfi nemi szervek optimális működésében

Segíthet:

Adagolás: 2–4 óránként 2 kapszula, szükség szerint.

Adagolás: Naponta 1 tabletta.
#1733

SQUALENE STAR

magas hatásfokú antioxidáns

A cápamáj olaj segíthet:

Adagolás: Naponta 2× 1 lágyzselatin kapszula.
#7220

támogatni a szervezet védekező rendszerét
a kórokozókkal szembeni védelem fenntartásában
csontvelő működését,
a fehérvérsejtek képzésében
többszörösen telítetlen zsírsav-tartalma a keringési rendszer
egészségét óvja

a közérzet javításához

Adagolás: Naponta 3× 1 kapszula, gyermekek 3–6 éves korig naponta
1 kapszula.

Segíthet:

erősíteni az immunrendszer működését
csökkenteni a hüvely szárazságát
csökkenteni a vér koleszterinszintjét
fejfájás esetén
inkontinencia esetén
javítani az általános közérzeten
gyulladásgátló, gyógyító hatásával

SHOCK STAR
Segíthet:

#2737

antibakteriális hatása segíti enyhíteni
a bőrproblémákat

a sebek gyógyulásánál
erősíteni az immunrendszert
eltüntetni a pikkelysömört
enyhíteni a kemoterápia kellemetlen tüneteit
Adagolás: Naponta 2× 2–4 kapszula, étkezés közben.

SILICA STAR

Segíthet:

Segíthet:

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.
#2739

a prosztatamirigy növekedése ellen
Segíthet:

vizelethajtó hatásával
javítani a nemi szervek szexuális működésén
mint potencianövelő
a prosztata-megnagyobbodás okozta tünetek kezelésében
növelni a sperma mennyiségét, minőségét
az urogenitális (húgy-ivar-) rendszer működését optimalizálni
Adagolás: Naponta 2–3× 1–2 kapszula, étkezés közben.

#7240

az elasztin- és kollagénrostok építésére

antibakteriális hatásával
bőrproblémák esetén
penészgomba esetén
gyulladás esetén

SAW PALMETTO

#7237

cápaporc tartalmú étrend-kiegészítő

Adagolás: 1 kapszula 1–2× naponta, étkezés közben.

ROYAL WALNUT

#7235

cápamáj olaj tartalmú étrend-kiegészítő

Segíthet:

megőrizni a szív és erek egészségét
antioxidáns hatásukkal a szervezetet

ROYAL JELLY

#7232

Segíthet:

lenyugtatni és csillapítani a nyálkahártyát
a felső légutak gyulladása esetén
csillapítani a száraz, ingerlő köhögést
eltávolítani a nyálkát a légutakból
az immunrendszer működésében

RESVERATROL STAR

SELENIUM STAR

#2738

oszteoporózis enyhítésében
törékeny csontok, töredezett hajnál és körmöknél
növelni a bőr rugalmasságát, feszességét
sebek és sérülések gyógyulásában
ráncos arcbőr esetén
Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

SILYMARIN STAR

#2744

antioxidáns, a máj állapotának javítására
A máriatövis mag-kivonat:

növeli a szervezet fiziológiai ellenállását
hozzájárul a normál májműködéshez, a máj
méregtelenítő szerepe erősítéséhez

részt vesz a normál tisztulási folyamatok fenntartásában
szerepe van az emésztésben
Adagolás: Naponta 1-2 kapszula.
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SLEEP WELL

Segíthet:

erősíteni az immunrendszert
erősíteni a szív- és érrendszert
a szövetek regenerációjában
javítani a metabolikus folyamatokon
csökkenteni a szklerotikus plakkok nagyságát az artériákban
a sebek gyógyulásában

egészséges alvás
frissít, energetizál
szervezet jó kondíciója
Adagolás: 30 ml naponta.

#1690

Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta étkezéskor.

STAR WOMEN

az egészséges béltraktusért és a teltség érzetéért
Segíthet:

Segíthet:

a gyulladások csökkentésében
kiküszöbölni a feszült idegállapotot
harmonizálni a központi idegrendszer működését
szabályozni a menstruációs ciklust
helyreállítania nők hormonrendszerét

Adagolás: Naponta 3× 3–5 tabletta, érkezés után.
#4540

Adagolás: Naponta 2 kapszula.

STINGING NETTLE STAR

étrend-kiegészítő az immunrendszer,
a vitalitás és az emésztés támogatására

csalánkivonat a vitalitás, az energia
és az egészséges erek támogatására

Segíthet:

immunitás - vitalitás
energia metabolizmus
antioxidáns kapacitás
idegrendszer

A csalán:

működésének fenntartásához

#4555

szervezettisztító és súlycsökkentést segítő
étrend-kiegészítő

segíti húgyúti rendszer egészségének megőrzését
támogatja a prosztata egészséges működését
szerepe van a normál vénás keringés fenntartásában
csökkenti a „nehéz-láb” érzést
segít fenntartani az izületek, izmok és inak rugalmasságát
Adagolás: Naponta 2 kapszula.

Segíthet:

SUPEROXIDE DISMUTASE

az éhségérzetet csökkenteni
székrekedésnél
csökkenteni az édesség utáni vágyat
csökkenteni a vér koleszterin szintjét
súlycsökkentő diétáknál
az ásványi anyagok felszívódásánál

Segíthet:

#1010

az öregedési folyamatot lassítani
az UV sugárzás elleni védelemben
a szabadgyökök elleni védelemben
krónikus megbetegedéseknél
mint antioxidáns
Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

TAURINE 600

férfiak számára, potencianövelő formula

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula, étkezés közben.
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#7288

a teljesítmény növelését
segítő étrend-kiegészítő

Segíthet:

ellenállóbbá tenni a stressz ellen
regenerálni és mozgósítani a szervezetet
a libidót és a potenciát növelni
normalizálni a férfiak hormonrendszerét
a szöveteket megújítani
növelni a mentális teljesítőképességet

#7244

természetes védelem a szabadgyökök ellen

Adagolás: Naponta 6–12 tabletta, sok vízzel. Minden tablettát legalább
100 ml vízzel kell bevenni.

STAR MEN

#2766

hozzájárul vizelet-kiválasztó rendszer megfelelő

Adagolás: Naponta 3× 1 tabletta 1/2 órával étkezés előtt.

SPIRULINE STAR

#1008

nők számára összeállított formula

a jó emésztési folyamatokban
a gasztrointesztinális rendszer megfelelő működését
immunitás erősítésében
kardiovaszkuláris rendszer működésében
testsúlykontroll esetén és megtartani a teltség érzetét

SPIRULINE 500 STAR

#1450

vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok pótlására

egészséges alvás – boldogtalan, akinek nincs
Segíthet:

SLIM FIBER STAR

STAR PLUS

#1193

Segíthet:

javítani az izomzat és a lelki teljesítőképességet
optimalizálni az anyagcserét irányító idegi
növelni a fizikai teljesítményt, és a reakció gyorsaságát
ingerátvitelt az agyban, oldja a neurotranszmittereket
Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.
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TREND RELAX

VITAMIN B12 STAR

#7292

az idegfeszültség csökkentésére

a jó vérnyomásért és idegrendszerért

Segíthet:

Segíthet:

álmatlanság esetén
kiküszöbölni a klimaxos panaszokat
csökkenteni a gyomoridegeket, bélidegeket
csökkenteni a túlterheltség okozta fáradtságot
csökkenteni a szívszorongást és a túlzott szívdobogást
ingerlékenység és migrén esetén

az anyagcsere folyamatokban, növelni az immunitást
megtartani a vérnyomás megfelelő értékét
az idegrendszer normál működésében
a normális lelki funkciók megőrzésében
Adagolás: Naponta 1 tabletta.

VITAMIN C 1000

Adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

VEGEMAX STAR

#7210

zöldségek a szükséges fitonutriensek pótlására
Segíthet:

az egészség megőrzésében
a szabadgyökök káros hatását kivédeni
a kardiovaszkuláris rendszer működésében
a vércukor optimális szinten tartásában
a súlycsökkentő diétáknál

Segíthet:

az epetermelésben
a kollagén termelésben
csökkenteni a hályog kialakulásának rizikóját
a sebek és égési sérülések gyógyulásában
az íny jó állapotát megőrizni
megőrizni a fehér vérsejtek helyes működését
Adagolás: Naponta 1 tabletta, étkezés közben.

VITAMIN D3 STAR

#2725

az immunrendszer működését
segítő kombinált formula

A D3-vitamin segít:

a sebek gyógyulásánál
aktivizálni az immunrendszert
csökkenteni a spontán verejtékezést
növelni a szervezet védekező rendszerét
vírusos megbetegedések esetén
a húgyhólyag krónikus gyulladásának gyógyulásában
a fertőzéses betegségek lefolyásának gyorsításában

Adagolás: Naponta 1 kapszula.

VITAMIN E STAR

#7277

olíva olaj és alfa-liponsav tartalmú
étrend-kiegészítő
Segíthet:

az idegrendszer működésében
megvédeni a májat, veséket és tüdőt a károsodástól
növelni az immunitást és lassítani az öregedési folyamatot
javítani a látást, a haj és a bőr minőségét
az érrendszer betegségeinél, csökkenteni a koleszterinszintet
csökkenteni a dohányzás, kipufogó gázok, ózon, UV sugárzás,

Segíthet:

a sejtosztódásnál
megvédeni a szervezetet a külső hatásoktól
csökkenteni a szívinfarktus kialakulásának rizikóját
a nemi ivarsejtek osztódásában
enyhíteni a neuralgikus betegségek folyamatát
a látás javításában és a bőr helyes működésében
megvédeni a sejthártyát az oxidációval szemben
Adagolás: 1 kapszula naponta, étkezés közben.

VITAMIN K STAR

és az elektromágneses szmog negatív hatását

segít megőrizni a sejtek helyes működését

#7308

támogatni a véralvadást és
az egészséges csontok építését

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Segíthet:

#7305

antioxidáns hatással,
a jó látásért és a jó minőségű bőrért

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

VITA STAR

#7304

az immunitás és a csontrendszer
egészségének növelésére

az immunitás növelésében
megtartani a csontok és a fogak normál állapotát
a vérben megtartani a megfelelő kalciumszintet

Segíthet:

VIRGIN OLIVE STAR

#7303

erősíti és regenerálja a sejteket

Adagolás: Naponta 1 tabletta, étkezéskor.

VILCACORA STAR

#4520

#5845

Segíthet:

véralvadási zavarok esetén
megtartani az egészséges csontozatot
Adagolás: Naponta 1 tabletta.

megtartani a sejtek természetes ciklusát
a sejtek közti információátvitelben
krónikus fáradékonyság esetén
megtartani a szervezet immunitását
a sejtosztódásnál és az elhalt sejtek eltávolításában
csökkenteni a vérnyomást és a koleszterinszintet
Adagolás: Naponta 2 kapszula.
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WATER PILL STAR

YUCCA STAR

#1688

a vesék és a húgyhólyag számára
hasznos gyógynövények

#7272

a szervezet tökéletes méregtelenítésére
Segíthet:

méregteleníteni a szervezetet
rossz emésztésnél
csökkenteni a koleszterinszintet
csökkenteni a magas vércukorszintet

Segíthet:

megtartani a vesék jó működését
megtartani a húgyhólyag normális funkcióját
optimális szinten tartani a szervezet vízháztartását
a vérnyomás optimális szinten tartásában

Adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Adagolás: Naponta 1–3 tabletta.

ZINC STAR

WHEY STAR

#7225

több, mint 300 enzimben van jelen

#4590
Segíthet:

magas fehérjetartalmú,
jó minőségű fehérjekoncentrátum

a sebek gyógyulásánál
a szervezetben zajló összes folyamatban
a termékenységet megőrizni
hogy a haj, körmök, és a fogak jó állapotban legyenek
a pajzsmirigy működésében

Segíthet:

védeni és regenerálni az izomszövetet
megnövelni az izomzat tömegét
pótolni az energiát a fizikai megerőltetés után
az energia pótlásában fizikai munka és sportolás után

Adagolás: Naponta 1 tabletta, étkezés közben.

Adagolás: Felnőttek számára ajánlott legnagyobb napi adag 100 g.

WILD YAM

#2742

ORR INHALÁTOR

NOSE INHALER

vitalizáló, élénkítő, fiatalító hatású

#1999

a felső légutak gyors tisztítására

Segíthet:

a testsúly csökkentésben
növelni a fehérvérsejtek aktivitását
mérsékelni a klimax kellemetlen tüneteit
harmonizálni a hormonrendszert nőknél és férfiaknál egyaránt
Adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben.

KOZMETIKAI TERMÉKCSALÁD Monoi de Tahiti

SHOWER

GOLD CREAM

#3070

hatásos és kímélő tusfürdő

BUBBLE

PERFUME STAR

#3050

növényi kivonatokat tartalmazó fürdőhab

SKIN CREAM

WRINKLE STAR

#2040

#3090

MASSZÁZS EMULZIÓ

BOBY STAR

#2080

hajsampon minden hajtípusra

CONDITIONER

#3030

#2244

exotikus aqua parfüm

DEODORANT
finom és hatásos dezodor
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#4501

fájdalomcsillapító és izomlazító krém

hajkondicionáló az egészséges, szép hajért

AQUA STAR

#2101

ráncok ellen, elasztikus és fiatal kinézetű arcbőr

az arc bőrét kímélő gél a tökéletes borotválkozáshoz

SHAMPOO

#2222

exotikus parfüm

bőrvédő testápoló

SHAVING GEL

#2044

extra lágy arckrém

#3080

Segíthet:

az izmok regenerálásában és vérellátásában
enyhíteni az izomfájdalmakat, duzzanatokat
migrén esetén
a hagyományos masszírozásnál
csökkenteni a nagy fizikai megterhelésből származó izomlázat
Felhasználás: Terhelés előtt, közben és után bekenni a kiválasztott
helyeket, azután alaposan mossunk kezet! Elég csak egy borsószemnyi
mennyiségű emulziót kinyomni a tubusból!

TÖRŐDÉS A FOGSORRAL

ULTRA STAR

EFFECTIVE STAR

fogkrém fluor nélkül

univerzális fertőtlenítő oldat
Basic - #5717
Medium - #5716
üdévé tenni a leheletet
torokgyulladás esetén Extra strong - #5718
felfrissülni utazás közben Universal - #5141
Segíthet:

eltüntetni a kellemetlen lábszagot
fertőtleníteni a sebeket a szájüregben
eltüntetni a verejtékezés kellemetlen
szagát

fertőtleníteni és gyógyítani a bőrelváltozásokat (akne, korpa, ekcéma)
Felhasználás: Minden fog mosás után, vagy bármikor nap közben.

#5700

Segíthet:

egészséges fogsort biztosít
kíméletesen és alaposan tisztít
tiszta, friss érzést biztosít
tökéletesen eltávolítja a lepedéket
egészséges állapotban tartja a szájüreget
Felhasználás: Minimum 2× naponta étkezés után. A fogkefére kell
tenni kis mennyiségű krémet és precízen megtisztítani a fogsor egész
felületét. A jobb eredmény elérése céljából javasoljuk az EFFECTIVE STAR
szájöblítőt és a használata után legalább 10 percig semmit nem fogyasztani.

STATISZTIKA

Életstílus
A populáció 75%-a elkerülhetné az orvosokkal való
találkozást, ha életvitelük egészséges lenne.
– EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
– FIZIKAI AKTIVITÁS
– HELYES KIEGÉSZÍTÉS

Cukorbaj

75 %

700.000

Több, mint 700.000 ember szenved
cukorbetegségben. Az orvosok évente 50.000 új esetet diagnosztizálnak,
és évente 30.000 cukorbeteg hal mag.
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2013

#OV1988

Kód

Athletic boot
Athletic boot suitable

PVC

Materiál

27 – 48

Velikosti

for…

Barevnost

červená/černá

#OV1988

Kód

Athletic boot suitable

Materiál
Velikosti

for…

Barevnost
Hmotnost
Kód

Atlétika
Atlétika

Athletic boot
Athletic boot suitable

Materiál
Velikosti

for…

modrá/černá

360 g

Hmotnost

Athletic boot

modrá/černá

360 g
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Katalog obuvi

Barevnost
Hmotnost
Kód

PVC
27 – 48
červená/černá

modrá/černá

360 g
#OV1988

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

ekek
üvegeg
müv
em
psze
Nasz
Nap

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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2013

2013

2013

2013

GOLDEN
TEA STAR
A világon mi a második legkedveltebb ital a víz után? TEA!
Erre a kérdésre ilyen egyértelmű választ csak Kínában
és Japánban kap. De már Európában is egyre többen
vannak azok, akik tisztában vannak a jó minőségű tea
szervezetre gyakorolt hatásával, így előnybe helyezik
a reggeli kávéval szemben, vagy egy fárasztó nap végén
fogyasztják a teát, amikor kikapcsolódásra vágynak.

Miért éppen a GOLDEN TEA STAR?
Mert a legjobb!
GOLDEN TEA STAR ez egy kiváló és exkluzív teakeverék, mely öt fajta
kiváló minőségű teából lett összeállítva. A GOLDEN TEA STAR nagyon
sok elemet és tápanyagot tartalmaz, melyeknek a szervezet
élénkítésén és frissítésén kívül más hasznos hatása is van.
Lassítja az öregedést, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek
kialakulásának rizikóját, segít csökkenteni a vércukorszintet,
segít a vírusokkal szemben, meggátolja a fogszuvasodás és az
ínygyulladás kialakulását, gátolja a zsírok oxidációját, csökkenti
a prosztatarák kialakulásának rizikóját, segíti az emésztési
folyamatokat és a súlycsökkentő diétákat.

Segíthet:
• lassítani az öregedést
• támogatni az immunrendszert
• méregteleníteni a szervezetet
• az energia növekedésben
• megtartani a fogak egészségét
• normalizálni a vércukor szintjét
Další informace o produktech STARLIFE:
• támogatni
az emésztést és a testsúlycsökkentést
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