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ZDROWE 
ODŻYWIANIE, 

RUCH, 
SUPLEMENTY 

DIETY

Profilaktyka jest najskuteczniejszym, najprzyjemniejszym i najtańszym środkiem do zachowania zdrowia…

Najnowsze odkrycia naukowe potwierdzają, że genetycznie nasz organizm 
zaprogramowany jest aby przeżyć od 120 do 140 lat.

Jeśli chcielibyśmy dożyć tego wieku (najlepiej zdrowi, piękni i pełni energii), 
powinniśmy coś w tym kierunku zrobić. Nazywane jest to

ZDROWYM STYLEM ŻYCIA
O zdrowym stylu życia napisano już wiele 

artykułów, istnieje wiele opinii na temat 
tego, co jest złe, a co dobre, zmieniają się 
teorie, co człowiek powinien robić, a czego 
nie. Jednak każde przymusowe ograniczenie 
czy jakakolwiek surowa metoda prowadzą 
donikąd.

Wybierzmy raczej drogę „wszystkiego 
po trochu”. Weźmy trochę z porcji jedzenia, 

dodajmy trochę błonnika i warzyw, trochę 
poćwiczmy, trochę więcej odpoczywajmy 
i trochę się „doładujmy“ suplementami 
diety. Bądźmy sami dla siebie dobrzy, 
serdeczni i zdyscyplinowani. To wprawdzie 
zadanie na całe życie, ale efekt naprawdę 
jest tego wart. Choć nie będziemy wyglądać 
na trzydzieści lat, to tak właśnie będziemy 
się czuć i to pod każdym względem.

Nie zapominajmy, że żyjemy tylko raz. Korzystajmy z życia, uśmiechajmy się, 
myślmy pozytywnie, z niczym nie przesadzajmy i stosujmy produkty STARLIFE. 

Te, które Państwu prezentujemy, mają dodatkowo znakomity smak!
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LactiumÆ is a registered 
trademark, U.S. Patent 

#5,846,939.
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Sok z roślin Aloe vera jest naprawdę wyjątkowy: 
działa korzystnie nie tylko na kondycję wewnętrzną całego 
organizmu, ale pomaga też utrzymać zdrowy wygląd skóry.

• zdrowe funkcje jelit i trawienie
• regularne wypróżnienia
• zdolności obronne organizmu
• zdrowe żeńskie narządy płciowe
• łagodna menstruacja
• zdrowa skóra
• witalność

Substancje czynne w dawce dobowej (30 ml = 1 nakrętka): 
Aloe vera 15,5 g.

#1122 – 1000/32/800/128/32/8000

Nieszczęśliwy jest ten,
komu go brakuje

Zdrowy sen jest częścią naszego życia, jest wspaniały, 
odświeżający, regenerujący i dodaje energii. Z produktem 

SLEEP WELL jego jakość będzie jeszcze lepsza!

Substancje czynne w dawce dobowej (30 ml = 1 nakrętka): 
Lactium® (mleczny hydrolizat proteinowy; kazeina) 155 mg.

#1193 – 1000/50/1250/200/50/12500

Zdrowy sen

Sok z roślin Aloe vera jest naprawdę wyjątkowy: 

Piękno pod każdym 
względem
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Ograniczenie możliwości poruszania się powoduje nagle 
wiele innych ograniczeń w dotychczasowym sposobie życia. 

Ale straszak w postaci artrozy i artretyzmu, którym towarzyszą 
bóle, stany zapalne, obrzęki i zmniejszona ruchliwość, nie musi 

Państwa dotyczyć.

• zdrowe stawy
• zdrowe ścięgna
• mocna tkanka łączna
• ogólna mobilność

Substancje czynne w dawce dobowej (30 ml = 
1 nakrętka): Chlorowodorek glukozaminy 

1.500 mg, metylosulfonylometan/
metylosiarczan metanu (MSM) 250 mg.

#2798 – 1000/58/1450/232/58/14500

Lekarz leczy, STARLIFE rewitalizuje…

Ruch:
Radość czy ból?
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„W Chinach lekarz otrzymuje wynagrodzenie za to, że pacjent jest zdrowy, a nie wtedy gdy choruje.“

PRODUKT
NAŁADOWANY

PRZECIWUTLENIACZAMI

I BIOFLAWONOIDAMI!
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Energia 
do rozdania

Odżywczy sok, dostarczający do organizmu tak potrzebnych 
przeciwutleniaczy i witamin. Teraz także dla Was!

Działa na:
• odporność – witalność
• metabolizm energetyczny
• system nerwowy i funkcje psychiczne
• prawidłową pracę serca
• kości, stawy, zęby, skórę, wzrok
• obniżenie zmęczenia i wyczerpania organizmu
• ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym

Substancje czynne w dawce dobowej (30 ml = 1 nakrętka): 
High ORAC Fruit Extract Blend (winogrono, owoc granatu, 

jagody, aronia, mangostan, borówki, kolcowój pospolity, jabłko) 
62 mg, witamina C (kwas askorbinowy) 60 mg (75 % DZS), 
witamina E (octan alfa-tokoferolu) 27,3 mg (228 % DZS), 

niacyna (kwas nikotynowy) 10 mg (62,5 % DZS), witamina B6 
(chlorowodorek pirydoksyny) 2 mg (143 % DZS), witamina B2 

(ryboflawina) 1,7 mg (121 % DZS, witamina B1 (chlorowodorek 
tiaminy) 1,5 mg (136 % DZS), witamina A (palmitynian 

retinylu) 1.500 µg (188 % DZS ), biotyna 300 µg (600 % 
DZS), witamina B12 (cyjanokobalamina) 6 µg (240 % DZS).

#1191 – 1000/42/1050/168/42/10500
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