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ZDRAVÉ 
STRAVOVÁNÍ,

POHYB,
DOPLŇKY 

STRAVY

Prevence je pro uchování zdraví nejefektivnější, nejpříjemnější, nejlevnější…

Vědecké poznatky ukazují, že genetický potenciál lidského těla
je 120 až 140 let věku. Pokud se jich však chceme dožít

(a nejlépe zdraví, krásní a plni energie ),
musíme pro to také něco udělat. Nazývá se to

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
O zdravém životním stylu již bylo 

napsáno mnoho článků, existují spousty 
názorů na to, co je špatně, co je dobře, 
mění se teorie, co by člověk měl a co ne. 
Však každé násilné omezení či jakákoli 
striktní metoda nevedou nikam. 

Raději zvolme cestu „od každého 
trochu“. Trochu uberme v porcích jídla, 

trochu přidejme vlákniny a zeleniny, trochu 
oprašme tenisky a pojďme sportovat, 
trochu více relaxujme a trochu se „nabijme“ 
doplňky stravy. Buďme sami k sobě 
hodní, upřímní a disciplinovaní. Je to sice 
celoživotní cesta, ale výsledek opravdu stojí 
za to. I když už nebudeme vypadat na třicet, 
budeme se tak cítit! A to se vším všudy.

Nezapomeňte, že žijeme jen jednou. Usmívejte se, myslete pozitivně, 
nic nepřehánějte a užívejte produkty STARLIFE.

Ty, které Vám nyní představujeme, jsou navíc i chuťově výborné!

ZačněteZačněteZačněteZačněteZačněte
ještěještěještě
dnesdnesdnesdnesdnesdnes!
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LactiumÆ is a registered 
trademark, U.S. Patent 

#5,846,939.
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Nešťastný ten, kdo jej nemá
Spánek je součástí našeho života, je úžasný, osvěžující 

a dodává energii. S produktem SLEEP WELL bude 
i pro Vás samozřejmostí.

Aktivní látky v denní dávce (30 ml = 1 víčko): 
Lactium® (mléčný proteinový hydrolysát; kasein) 155 mg.

#1193 – 1000/50/1250/200/50/12500

Zdravý spánek

Krása skrz 
na skrz

Šťáva z rostliny Aloe vera je opravdu jedinečná: působí 
pozitivně nejen na vnitřní kondici celého organismu, 

ale udržuje i zdravý vzhled pokožky.

• zdravé střevní funkce a trávení
• pravidelná stolice
• obranyschopnost organismu
• zdravé ženské pohlavní orgány
• bezproblémová menstruace
• zdravá pokožka
• vitalita

Aktivní látky v denní dávce (30 ml = 1 víčko): Aloe vera 15,5 g.

#1122 – 1000/32/800/128/32/8000
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Omezením pohybu vznikne najednou spousta dalších omezení 
dosavadního způsobu života. Ale strašák artróz a artritid, 

doprovázený bolestmi, záněty, otoky a sníženou pohyblivostí, 
pro Vás platit nemusí.

• zdraví kloubů 
• pohyblivá kolena
• silné pojivové tkáně
• celková pohyblivost

Aktivní látky v denní dávce (30 ml = 1 víčko): 
Glukosamin hydrochlorid 1.500 mg, methyl-

sulfonylmetan (MSM) 250 mg.

#2798 – 1000/58/1450/232/58/14500

Lékař léčí, STARLIFE uzdravuje…

Pohyb:
Radost či bolest?
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„V Číně dostává lékař peníze za to, že jste zdraví. Nikoli za to, že jste nemocní.“

PRODUKT
NABITÝ

ANTIOXIDANTY

A BIOFLAVONOIDY!
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Osvěžující juice dodávající tělu tolik potřebné antioxidanty 
a vitaminy. Šťastný, kdo jej má.

Působí na:
• imunitu – vitalitu
• energetický metabolismus
• nervovou soustavu a psychickou činnost
• činnost srdce
• kosti, klouby, zuby, pokožku, zrak
• snížení únavy a vyčerpání
• ochranu buněk před oxidačním stresem

Aktivní látky v denní dávce (30 ml = 1 víčko): High ORAC Fruit 
Extract Blend (hroznové víno, granátové jablko, borůvka, černý 

jeřáb, mangostan, brusinky, kustovnice cizí, jablko) 62 mg, 
vitamin C (kyselina askorbová) 60 mg (75 % DDD), vitamin E 
(alfa-tokoferyl acetát) 27,3 mg (228 % DDD), niacin (kyselina 

nikotinová) 10 mg (62,5 % DDD), vitamin B6 (pyridoxin-
hydrochlorid) 2 mg (143 % DDD), vitamin B2 (riboflavin) 
1,7 mg (121 % DDD), vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid) 

1,5 mg (136 % DDD), vitamin A (retinyl-palmitát) 1500 µg 
(188 % DDD), biotin 300 µg (600 % DDD), vitamin B12 

(kyanokobalamin) 6 µg (240 % DDD).

#1191 – 1000/42/1050/168/42/10500

Energie
na rozdávání

Osvěžující juice dodávající tělu tolik potřebné antioxidanty Osvěžující juice dodávající tělu tolik potřebné antioxidanty 
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