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ZDRAVÉ 
STRAVOVANIE, 

POHYB, 
VÝŽIVOVÉ 
DOPLNKY

Prevencia je pre uchovanie zdravia najefektívnejšia, najpríjemnejšia, najlacnejšia…

Vedecké poznatky ukazujú, že genetický potenciál ľudského tela
je 120 až 140 rokov. Pokiaľ sa ich však chceme dožiť

(najlepšie v zdraví, v kráse a v plnej sile ),
musíme pre to niečo urobiť. Nazýva sa to

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
O zdravom životnom štýle sa napísalo 

už mnoho článkov, existuje veľa názorov na 
to, čo je zlé, čo je dobré, menia sa teórie, čo 
by človek mal a čo nie. Avšak každé násilné 
obmedzenie, alebo akákoľvek striktná 
metóda nevedú nikam.

Radšej zvoľme cestu „z každého 
trocha“. Trocha uberme v porciách jedla, 

trocha pridajme vlákninu a zeleninu, trocha 
oprášme tenisky a poďme športovať, 
trocha viac relaxujme a trocha sa „nabime“ 
výživovými doplnkami. Buďme k sebe 
dobrí, úprimní a disciplinovaní. Je to síce 
celoživotná cesta, ale výsledok skutočne stojí 
za to. Aj keď nebudeme vyzerať na tridsať, 
budeme sa tak cítiť! A to vo všetkom.

Nezabúdajte, že žijeme iba raz. Usmievajte sa, myslite pozitívne,
nič nepreháňajte a užívajte produkty STARLIFE.

Tieto, ktoré Vám predstavujeme, sú naviac aj chuťovo výborné!

ZačniteZačniteZačniteZačniteZačnite
dnesdnesdnesdnes!
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LactiumÆ is a registered 
trademark, U.S. Patent 

#5,846,939.
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Šťava z rastliny Aloe vera je skutočne jedinečná: pôsobí 
pozitívne nielen na vnútornú kondíciu celého organizmu, 

ale udržuje aj zdravý vzhľad pokožky.

• zdravé črevné funkcie a trávenie
• pravidelná stolica
• obranyschopnosť organizmu
• zdravé ženské pohlavné orgány
• bezproblémová menštruácia
• zdravá pokožka
• vitalita

Aktívne látky v dennej dávke (30 ml = 1 viečko): Aloe vera 15,5 g.

#1122 – 1000/32/800/128/32/8000

Nešťastný ten, kto ho nemá
Spánok je súčasťou nášho života, je úžasný, osviežujúci 

a energiu dodávajúci. S produktom SLEEP WELL 
bude aj pre Vás samozrejmosťou.

Aktívne látky v dennej dávke (30 ml = 1 viečko): 
Lactium® (mliečny proteinový hydrolyzát; kazeín) 155 mg.

#1193 – 1000/50/1250/200/50/12500

Zdravý spánok

Krása skrz 
na skrz
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Obmedzením pohybu vzniknú zrazu ďalšie obmedzenia 
doterajšieho spôsobu života. Ale strašiak artróz a artritíd, 

doprevádzaný bolesťami, zápalmi, opuchmi a zníženou 
pohyblivosťou pre Vás platiť nemusí.

• zdravie kĺbov
• pohyblivé kolená
• silné spojivové tkanivá
• celková pohyblivosť

Aktívne látky v dennej dávke (30 ml = 1 viečko): 
Glukosamín hydrochlorid 1.500 mg, 

methylsulfonylmetan (MSM) 250 mg.

#2798 – 1000/58/1450/232/58/14500

Lekár lieči, STARLIFE uzdravuje…

Pohyb: Radosť 
alebo bolesť?
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„V Číne dostáva lekár peniaze za to, že je človek zdravý. Nie za to, že je chorý.“

PRODUKT
NABITÝ

ANTIOXIDANTMI

A BIOFLAVO NOIDMI!
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Osviežujúci juice dodávajúci telu veľmi potrebné 
antioxidanty a vitamíny. Šťastný kto ich má.

Pôsobí na:
• imunitu- vitalitu
• energetický metabolizmus
• nervovú sústavu a psychickú činnosť
• kosti, kĺby, zuby, pokožku, zrak
• zníženie únavy a vyčerpanie
• ochranu buniek pred oxidačným stresom

Aktívne látky v dennej dávke (30 ml = 1 viečko): High ORAC 
Fruit Extract Blend (hrozno, granátové jablko, čučoriedka, 
čierna jarabina, mangostan, brusnice, kustovnica cudzia, 
jablko) 62 mg, vitamín C (kyselina L- askorbová) 60 mg 
(75 % OVD), vitamín E (alfa-tokoferylacetát) 27,3 mg 

(228 % OVD), niacín (kyselina nikotínová) 10 mg (62,5 % 
OVD), vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 2 mg (143 % 

OVD), vitamín B2 (riboflavín) 1,7 mg (121 % OVD), vitamín 
B1 (tiamínhydrochlorid) 1,5 mg (136 % OVD), vitamín A 

(retinylpalmitát) 1500 µg (188 % OVD), biotín 300 µg (600 % 
OVD), vitamín B12 (kyanokobalamín) 6 µg (240 % OVD).

#1191 – 1000/42/1050/168/42/10500

Energia na 
rozdávanie

Zdravý životní styl str. 4


