Lékárna léčí,
STARLIFE uzdravuje
Přírodní doplňky stravy obsahují
byliny, minerály, vitaminy, stopové prvky,
enzymy a aminokyseliny.

I když by si měl každý uvědomovat důležitost doplňků stravy
a jejich užívání, není tomu vždy tak a někdy někdo potřebuje
první impuls. Může jím být i zkušenost…

PROBLÉMY SE ZAŽÍVÁNÍM

Vždy na podzim jsem měla velké problémy se zažíváním. Nepomáhalo
nic. Letos jsem absolvovala kůru s produkty STARLIFE: FIBER STAR,
ACIDOPHILUS STAR a MULTI STAR.
Od té doby je moje zažívání zklidněné, bez problémů, bez pálení žáhy.
Jsem velmi spokojená a vřele doporučuji.

CHŘIPKA

Dostala jsem ošklivou chřipku. Bylo mi velmi
špatně a dlouho se vlekla, než jsem poznala
produkty společnosti STARLIFE. Na doporučení
jsem začala užívat: 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
Během pár dní jsem byla z chřipky venku.
Jsou to výborné účinné produkty. Díky

PADÁNÍ VLASŮ

Jedna paní za mnou přišla a svěřila se
svým problémem, že jí padají vlasy.
Doporučila jsem produkty STARLIFE:
SILICA STAR 1-0-1, ANGELICA STAR 1-0-1,
MULTI STAR 1/2-0-1/2 – půl víčka.
Dále jsem doporučila MULTI STAR
masírovat do konečků vlasů.
Po 6 měsících vlasy přestaly padat.

NADÝMÁNÍ, OTOKY NOHOU

Je mi 50 let a mám neustálé problémy s břichem, nadýmáním, otoky nohou a křeče až píchání
v nohou, které mě budí i v noci. Všechno mě moc vyčerpává. Na radu své kamarádky jsem
začala užívat 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 dnech problémy začaly ustupovat a po měsíci zmizely otoky nohou a křeče jak v břiše,
tak i v nohou.
Děkuji moc za tyto produkty, které jsem poznala. Přeji i vám hodně úspěchů.

EKZÉM NA RUKOU

40 let, v zaměstnání pracuji s chemickými látkami,
které mi po nějakém čase způsobily ekzém na rukou.
Popraskaná kůže až do velké hloubky, vysušení,
štípání a bolesti. Na doporučení jsem si zakoupila
produkty STARLIFE: GREPO STAR 1-0-1, PERILLYL
STAR 1-0-1 a BIOTIN STAR 0-1-0, EFFECTIVE STAR.
Po užívání produktů bolesti zmizely a kůže se začala
hojit. Bez užívání produktů už nemůžu být. Děkuji.

POHYBOVÝ APARÁT

Moje zkušenost s produktem CARTILAGE STAR
je úžasná, několika klientům pomohl odstranit
dlouhodobé problémy s koleny, kyčlemi a celým
pohybovým aparátem.
Dávkování 1-0-1 víčka denně, dávám ho v kombinaci
s produktem COENZYSTAR Q10 v dávce 1-0-1.
2

ISCHEMICKÁ SRDEČNÍ CHOROBA

Žena, 72 let, měla ischemickou chorobu srdeční, stav
po infarktu myokardu, angína pectoris 2. stupně, léčená
hypertenze řadu let a k tomu hučení v uších.
Doporučila jsem jí produkty: MULTI STAR 2× do roka,
COENZYSTAR Q10 užívat dlouhodobě.
Paní se velice ulevilo a v užívání produktů pokračuje.

ASTMA, ALERGIE

Jsem astmatička, alergička. Roky jsem trpěla od jara do podzimu záchvaty dušnosti.
Před rokem jsem začala posilovat svůj imunitní systém pomocí produktů IMMUNITY STAR
a MULTI STAR a při potížích – RESPIRAL STAR. Nyní jsem už 3 měsíce bez problémů.

ŽALUDEČNÍ VŘEDY

Měl jsem dlouhodobé problémy se žaludkem,
prodělal jsem i operaci žaludečního vředu,
problémy však přetrvávaly. Setkal jsem se
s Vašimi produkty a začal užívat produkt
FIBER STAR. Po vybrání 3 balení se cítím
SKVĚLE. Zažívání se úplně zklidnilo.

NAMOŽENÝ SVAL

Žena 42 let, při sportu měla úraz, namohla si
svaly na lýtku pravé nohy. Doporučila jsem
krém BOBY STAR mazat několikrát denně
a k tomu užívat produkty: REGEMAX STAR
0-0-3, ANATOMAX STAR 1-1-1 a L-LYSINE
STAR 1-0-1. Po 14 dnech se dostavila velká
úleva, po měsíci byla paní zcela bez potíží.

OSTEOPORÓZA

ÚNAVOVÝ SYNDROM,
HORMONÁLNÍ ZMĚNY

Paní 50 let, únavový syndrom, hormonální
změny v přechodu a ztráta chuti do života.
Začala užívat produkty: MULTI STAR
– 3 balení, BOUNTY STAR – 4 balení,
CORDYCEPS STAR - 2 balení, RELAX STAR
– při stresu, ENERGY STAR – podle stavu
únavy. Nastala rychlá chuť do života, paní
měla více energie a radost něco dělat.

Jsem starší paní, mám
osteoporózu a bolesti
kloubů. Byly mi doporučeny
produkty: CORAL
CALCIUM STAR 1-0-1,
CARTILAGE STAR 1/2-0-1/2,
GLUCOSAMINE STAR 1-0-1.
Po 14 dnech užívání jsem
zaznamenala zlepšení.
Ustoupily bolesti a po měsíci
jsem mohla i bez problémů
hýbat s koleny. I nadále
budu tyto produkty užívat.
Děkuji
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REGENERACE ORGANISMU

ÚNAVA

Je mi 50 let a jsem velmi unavený a podrážděný.
Mám velice namáhavé povolání.
Seznámil jsem se s produkty STARLIFE
a začal jsem je užívat: MULTI STAR 0-0-15 ml,
OMEGA-3 STAR 1-0-1, CARNOSINE STAR 1-0-1.
Po dvou měsících jsem se dostal do správné
fyzičky a únava ustoupila. Děkuji za pomoc.

Výbornou zkušenost mám s produktem
ALOE STAR. Užívala jsem ho na
podporu zažívacího traktu a regeneraci
organismu. Dokonce mi pomohl i při
paradentóze. Doplnila jsem vitamíny,
minerály, antioxidanty produktem
ANIMAL STAR pro děti. Produkty mají
vždy dobrý účinek a povzbudí.

ZÁNĚT LEDVIN A MOČOVÝCH CEST

Měla jsem problémy s močovými cestami a ledvinami. Vždy mě doprovázely ukrutné bolesti.
Stále jsem byla v pracovní neschopnosti, je mi 32 let a nedovedu si představit, že bych takhle
měla fungovat po celý život. Dostala jsem se ke společnosti STARLIFE a od té doby užívám
produkty:
• CRANBERRY STAR 1-0-1
• ALOE VERA GEL STAR 1-0-1
• ACIDOPHILUS STAR 1-0-1
• MULTI STAR 0-0-1/2 víčka
Po pár dnech se mi velice ulevilo a problémy jsou pryč. Stále produkty užívám, nedovolím,
aby se mi problémy vrátily. Děkuji moc za to, že tyto úžasné produkty jsou.

PROBLÉMY
S TRÁVENÍM,
BOLESTI KLOUBŮ

Je mi 62 let a mám problémy
s trávením, bolestí kloubů
a svalové křeče. Po užívání
produktů od firmy STARLIFE
mám po problémech.
Bylo mi doporučeno užívat
produkty: ANATOMAX STAR
1-0-1, MULTI STAR 0-0-1/2
víčka, ENZYME STAR 1-0-1.
Po měsíci moje trápení
skončilo a já si můžu bez
zdravotních problémů užívat
každý den.
Za to moc děkuji.

ALZHEIMEROVA NEMOC

TENISOVÝ LOKET

Po léta mě trápil tenisový loket. Na doporučení jsem
začala užívat produkt PROTECT STAR, který pročistil
játra a následně se mi ulevilo od bolesti. Nevěřila jsem, že
problémy s hnisavým loktem můžou souviset s játry, ale
výsledek se dostavil.
Moc doporučuji.

V rodině se u nás objevila Alzheimerova nemoc, navíc ještě komplikovaná tím, že nelze užívat
potřebné léky na tuto nemoc. V roce 2010 jsem se dozvěděla o účincích CARNOSINE STAR
a okamžitě jsme ho nasadili. Později jsme ještě přidali BRAIN STAR a CELL GUARD STAR.
Jsem přesvědčena, že jedině s těmito produkty tuto nemoc zvládáme.
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ZRAK

Už 5 let udržuji zrak své 90leté
mamince. Před 5 lety nám bylo
řečeno, že do půl roku bude
absolutně slepá. Vidí dodnes.
Užívá kombinaci produktů:
CARNOSINE STAR 2-0-1
EYE STAR 1-0-1
PROTECT STAR 1-0-1

ZÁNĚT DÁSNÍ

Opakované záněty
v dásní:
COENZYSTAR Q10
3-3-3
Naprosto
spolehlivé.

ZLOMENINA KLÍČNÍ KOSTI

Manžel měl bouračku na motorce, nakonec to odnesl naštěstí jen tříštivou
zlomeninou klíční kosti. Ale je typ, co se mu špatně hojí zlomeniny (poslední
nehoda - měl zlomeninu bérce - to jsme ještě neužívali produkty STARLIFE a ta se
mu hojila skoro 4 měsíce). Nyní jsme od druhého dne nasadili FLEXI-MOBILITY
STAR (víčko ráno, víčko večer) a CORAL CALCIUM STAR (taktéž jednu ráno
a jednu večer) a nemohli jsme věřit kontrolnímu rentgenu - za 4 týdny měl všechno
srostlé a ani operace nebyla třeba.
Bylinky STARLIFE bych doporučila každému, do lékárny už nechodím:) vše
doma máme od STARLIFE, dokonce už i šampon, kondicionér, sprchový gel a já
používám krémy. Jsou boží a pleť je po nich tak hebká!

REVITALIZACE ORGANISMU

Je výborný na celkovou revitalizaci organismu, zlepšuje mi imunitu
a i díky němu mi alergie na pyly, trávy a stromy mizí a jsem téměř již
bez příznaků. MULTI STAR užívají /1 ročně 1-2 láhve/ i moji rodiče,
velmi jim pomáhá, hlavně mamce, která má vysoký tlak, vždy se jí
pak stabilizuje, a i díky němu stále snižuje užívání léku na vysoký tlak
(brala 3 tablety denně, nyní již jen 1/2 tablety).
Cítí se lépe na těle a má více energie, což mohu potvrdit.

AKUTNÍ ZÁNĚT OČÍ

Mám dlouhodobě problémy s očima, snad alergie, ale
nezjištěno nač. Jsem choulostivá na slunce, světlo, průvan,
chlad, kombinace jídla i některé potraviny samotné. Na
dovolené, díky ostrému slunci, se mi projevil akutní zánět
obou očí, a to přes sluneční brýle a klobouk s velkou
krempou. Říkala jsem si, že horší už to být nemůže, protože
přes otoky jsem viděla jen škvírami a periferní vidění žádné.
Velmi jsem se obávala nemocnice, a tak jsem se v nouzi
odhodlala vyzkoušet radu, kterou jsem dlouho odmítala:
desinfekce a ochlazení víček pomocí ústní vody. Bylo to
k nevíře, ale pomohlo to. Od té doby, když mám pocit
svědění, pálení nebo pnutí kůže očních víček, desinfikuji
a chladím je jemnou ústní vodou EFFECTIVE STAR BASIC.
Pomáhá to téměř okamžitě.

PROSTATA

Můj známý tento produkt
užívá pravidelně /2-3
balení ročně/ na prostatu,
dostává ho ode mne
pravidelně. Stabilizuje mu
potíže s prostatou a dále
se to nezhoršuje, před
několika lety mu doktor
hrozil operací, nyní je to
stabilizované a na operaci
zatím nemusel. K produktu
SAW PALMETTO STAR
užívá láhev ALOE STAR či
NONI GOLD STAR.
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CORDYCEPS STAR

Chtěla bych se podělit se zkušeností například s produktem CORDYCEPS STAR, díky kterému
už nemám alergii na různé květiny a kvetoucí stromy. Díky produktu CORDYCEPS STAR jsem
posílila svůj imunitní systém natolik, že nemusím chodit každé léto do lékárny a kupovat si
chemické prášky, po kterých jsem byla vždycky jak „zfetovaná“ :-)).
Děkuji STARLIFE za to, že každé léto, kdy mám narozeniny, si můžu vesele přivonět ke
květinám, které dostanu :-)

SUCHÁ POKOŽKA

Má zkušenost již po 14 dnech používání je s produktem
ALOE STAR. Do teď jsem se vždy po sprchování musela
mazat krémy, protože jsem měla vždy vysušenou pokožku.
Od užívání produktu ALOE STAR již nemusím, nejdříve
jsem ani nevnímala, že nemám potřebu se vůbec namazat.
Až při prezentaci daného produktu přišlo uvědomění.
Pro každého, kdo ví, o čem to je muset se mazat, vřele
doporučuji a navíc je vynikající také chuťově.

DEPRESE, ÚNAVA, NERVOZITA

Žena 48 let, trpěla těžkými depresemi, které byly doprovázeny
velkou únavou a častou nervozitou. Po půl roce aplikace doplňků
stravy MULTI STAR 0-0-1 (uzávěr), LIFE STAR 1-0-1, CARNOSINE
STAR 1-0-1 obtíže zcela ustoupily.

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 jsem začala brát
v době přechodu, kdy jsem měla velké
potíže a na doporučení lékařky jsem
ho začala užívat. Vše se vrátilo do
normálu.
WILD YAM STAR mi upravil také
činnost štítné žlázy. Kdy už nemusím
brát léky. Nejen, že se cítím plná
života, ale navíc se mi vrátilo mládí.
Po této zkušenosti jsem se stala
reprezentantem STARLIFE.
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EFFECTIVE STAR

EFFECTIVE STAR je jedna z nejlepších věcí, které jsem měl tu čest poznat. Výčet pozitivních
účinků je tak velký, že by se sem ani nevešel. Je to asi 300!!!! možností použití.
Od spálenin např. od slunce (proto bez EFFECTIVU k moři ani náhodou), odřeniny, rány,
záněty (očí, uší, dutin, rýmy), proleženiny, páchnoucí nohy, boty, oděvy, osvěžovač na cestách,
desinfekce rukou, likvidace jakýchkoli skvrn přírodního složení (krev, borůvky), ošetření rostlin,
zeleniny a ovoce před uložením do spíže. Je i velmi vhodné preventivně si 2-3× týdně loknout
a vyhnout se tak zánětlivým procesům v zažívacím traktu.
Dokonce bylo možné i odstranění rozlité černé tiskárenské barvy na koberci :). Jak jsem řekl,
výčet je široký, proto je už na vlastním praktickém zkoušení, na co jej použijete. EFFECTIVEM
není co zkazit!

LUPÉNKA

U mého tchána se projevovala lupénka
35 let, podáváním produktů CARSICO STAR
a PROTECT STAR bylo po 3 týdnech vidět
zlepšení a po 6 týdnech byla lupénka jen
z 20%. Dnes již bez problému.

ÚNAVA

Můj manžel se cítil neustále unavený. Po
užívání produktů: COENZYSTAR Q10 EXTRA
1-0-0, CARNOSINE STAR 1-0-0,
CARSICO STAR 1-0-1, MULTI STAR víčko
ráno a večer je opět jako rybička.

VELKÉ OTOKY A BOLESTI DOLNÍCH
KONČETIN

Paní 50 let měla zdravotní problémy
s dolními končetinami. Velké otoky
a bolesti, že nemohla ani v noci spát. Po
užívání produktů ANATOMAX STAR 1-0-1,
MULTI STAR 0-0-15 ml a CELL GUARD
STAR 1-0-1 má po problémech. Po 14
dnech zmizely otoky a zmírnily se bolesti,
po měsíci užívání už může klidně spát
a chodit. Děkuje moc za vynikající
produkty!

TĚŽKÁ ARTRÓZA KYČLÍ

Mám zkušenosti s produkty STARLIFE od roku 2008, nejprve
v rodině, později i v mé praxi. Moje sestra r.1952 měla vrozenou
luxaci obou kyčlí, již jako dítě měla problémy, které vyústily v těžkou
artrózu kyčlí a prakticky rok měla čekací dobu na operaci totální
výměnu kyčle, tzv. endoprotézu. Na internetu si našla produkt
JOINT MOBILITY STAR, který brala 2× 2 kapsle cca 6 měsíců. Její
obtíže, bolesti kyčlí, ztuhlost kloubů a omezená hybnost se prakticky
upravily. Kontrolní RTG snímek i klinické vyšetření před operací
prokázalo takové zlepšení, že operace byla zrušena. Jako lékař jsem
tomu nechtěla ani věřit, ale zlepšení mi potvrdil i ortoped, jinou léčbu
v té době neměla. Trvale pak žádné další léky ani doplňky nebrala.
Operace kyčle byla u ní nakonec provedena až letos, o 6 let později!
Po operaci přechodně brala na lepší hojení REGEMAX STAR
a CHLOROPHYLL STAR, nyní používá GLUCOSAMINE STAR, JOINT
MOBILITY STAR. Dorůstání chrupavky po tomto produktu považuji
i jako lékař téměř za zázrak. Tato zkušenost v rodině mě přivedla k
tomu, že jsem se o produkty STARLIFE začala více zajímat a využívám
je úspěšně nejen u sebe, v rodině, ale i ve své dětské ambulanci.
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ALERGIE

PERILLYL STAR je výborný na zmírnění alergických reakcí.
Mám alergii na trávy, pyly, kvetoucí stromy a tento produkt
mi veškeré alergické příznaky potlačí, někdy mi stačí
1 tobolka denně, pokud je silná koncetrace pylů, tak jich
musím vzít více, až 6-9 denně, ale jsem pak zcela bez alergie.
Díky užívání dalších produktů na posílení imunity jako jsou
IMMUNITY STAR, NONI GOLD STAR nebo ALOE STAR, mi
alergie již téměř vymizela! (a to jsem seno nesměla vidět ani
z dálky, hned by mi slzely oči a dusila jsem se, nyní mohu
dokonce i seno hrabat :-)).

BRADAVICE

Už 18 let užívám přírodní produkty jako prevenci a moje zdraví se
stále vylepšuje. Můj partner měl na prstu u ruky velkou bradavici,
asi jako hrášek a řekl, že chce také vyzkoušet produkty STARLIFE,
aby se přesvědčil, zda budou působit i na něj, tak dobře jako na
mně. Po úporném mazání mastí a vyřezávání se nešlo bradavice
zbavit. Přinesla jsem partnerovi produkt BETA GLUCAN STAR
1-0-1, snědl tři krabičky - a najednou byla bradavice fuč!!!! :-)

EMOCIÁLNÍ STRESY

V životě se člověku může stát spousta zlého a né všeho se dá jen tak mávnutím kouzelného
proutku zbavit. Něco v člověku zůstane a pak se to odrazí na jeho psychické i fyzické kondici.
Co se týče té psychické, tak mi velmi pomáhá NONI GOLD STAR a ANGELICA STAR.
Konečně jsem se uvolnila a dostala ze sebe to, co mi tvořilo v životě smutek. Nyní mám opět
radost z toho, co mě čeká a tak nějak umím zase vše brát s větší pohodou :)

ODOLNOST VŮČI NEMOCÍM

IMMUNITY STAR byl prvním
produktem, který jsem začal od
společnosti STARLIFE používat.
Používám IMMUNITY STAR přes 3 roky.
Každý den použiju jednu kapsli ráno
a jedno kapsli večer. Pokud se necítím
dobře, použitu 3 tablety ráno a tři tablety
večer. Za poslední 3 roky jsem nebyl ani
jednou nemocný.

ZLOMENINA - ZMÍRNĚNÍ BOLESTI A REGENERACE

Rok po vážné operaci únavové zlomeniny a pakloubu na své pravé ruce se potýkám s tímto
obnoveným zraněním. Jelikož musím dokončit letošní sezónu, po které bude opět následovat
v listopadu operace, pomáhá mi na otoky a pro zmírnění bolesti produkt ANATOMAX STAR.
Na regeneraci při současné zvýšené fyzické zátěži pak pravidelně beru CARSICO STAR.
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OKO VYLÉČENO EFFECTIVE STAR

Už léta se zajímám o různé druhy alternativní medicíny a zdraví pomocí přírodních produktů,
přesto můj manžel k těmto věcem nemá úplně vstřícný postoj. Ovšem stane se, že i jeho
někdy zdraví dožene poradit se se mnou a použít co znám, či mám já. Se společností
STARLIFE spolupracuji pár měsíců, tudíž produkty teprve zkoušíme, ale je fakt, že už to, že
pocházejí z čínské medicíny je hodně velké plus, proč jsem do toho „šla“ já. Tak se stalo, že
manželovi v práci, při svařování, prskla do oka žhavá kovová kulička. Přišel domů, měl oko
červené a kulička jej samozřejmě tlačila. Ale jako hrdina řekl, že to vydrží než to přejde. Po
čtyřech dnech, kdy se stav neměnil mne večer poprosil jestli jej odvezu druhý den k očnímu,
řekla jsem, že ano, ale nejdřív mu stříknu do oka EFFECTIVE STAR BASIC. Ptal se co mu to
udělá, odpověděla jsem, že úplně přesně nevím, ale rozhodně to neublíží. Tak se stalo
a šli jsme spát. Ráno po probuzení jsem se nestačila divit i já. Manžel stál před zrcadlem,
na bělmu měl již pouze červenou čárku a kuličku nemohl najít i tlak v oku ustal. Šla jsem za
ním s EFFECTIVE STAR BASIC ještě jednou a to už bylo bez problémů a dokonce si jej nechal
stříknout rád. Asi do hodiny bylo bělmo celé čisté a bylo po bolesti, tudíž i z návštěvy doktora
sešlo. Nakonec to bylo ještě legrační, jelikož když šel do práce, tak se mne ptal, jestli ho
neštípnu, že k doktorovi nemusel. :-) Takže i tento zdánlivě obyčejný, svým složením, produkt,
může býti tak velkým co se zdraví týče.

CELKOVÁ ÚNAVA

Můj dědeček trpěl dlouhá léta
dýchacími potížemi, nedostatečným
krevním oběhem a celkovou
únavou. Po nasazení přípravku
CARSICO STAR se jeho stav po
4 dnech rapidně zlepšil a proto
tento přípravek bude nadále
používat. Upravil se mu tlak, krevní
oběh a celkově ožil, je opět vitální.

BOLESTI S KLOUBY

Protože jste před prázdninami neměli JOINT
MOBILITY STAR, zabrousil jsem ke konkurenci
a koupil jsem si GS CONDRO FORTE. Užívám ho
třetí měsíc a tak si troufám srovnávat.
Pokud bych si měl znovu vybrat, upřednostním
JOINT MOBILITY STAR, z mého pohledu měl
rychlejší a významnější efekt. Po dvou týdnech jsem
pocítil úlevu a po měsíci jsem nepociťoval žádné
problémy. Stav po zlepšení mi vydržel přes rok.
S GS CONDRO FORTE jsem začal úlevu pociťovat
až ve třetím měsíci a nyní když jsem spolykal celou
dávku tak sice úlevu pociťuji, ale bohužel ne tak
významnou jako po JOINT MOBILITY STAR. Je
otázkou jak dlouho vydrží zlepšení, to nemohu
prozatím posoudit.
Když zvážím, že s levnějším produktem jsem čekal
na ústup bolestí 2 měsíce a s produktem dražším
o 350 Kč pouze 2 týdny, tak musím konstatovat,
že ty peníze za to stojí.

DEPRESE

Byla jsem několik měsíců v těžké depresi. Návštěvy u psychologa nepomáhaly. Byly mi
doporučeny produkty LIFE STAR 1-0-1, NONI GOLD STAR víčko 1-0-1, CELL GUARD STAR
1-0-1, PROTECT STAR 1-0-1. Už po měsíci jsem začala cítit, „že žiji“ a po šesti týdnech se
mé blízké okolí ptalo, co beru, protože se můj stav rapidně zlepšil. Kombinaci jsem brala ještě
další 3 měsíce a produkt LIFE STAR beru stále.
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STRES

Dobrý den chci vám napsat moji zkušenost s produktem
LIPO SUCCINATE STAR, který užívám již druhý měsíc v dávkování
1-0-1 a cítím se mnohem lépe, jsem klidnější a vyrovnanější,
nejsem unavená jako dříve. Myslím si, že tento produkt by měl
užívat každý člověk v dnešní uspěchané a hektické době.

OTOK PO ŠTÍPNUTÍ

Četla jsem si na lavičce. V tom mě něco štíplo. Včela to nebyla, protože to uletělo. Bylo to
veliké. Krk mi začal velice bolet, jsem ale zvyklá vše rychle řešit, EFFECTIVE STAR, vysoce
léčivou vodu mám stále po ruce. Přidala jsem BOBY STAR, hladila jsem si krk, otok se objevil
i na rtech, tvářích, a to už jsem přemýšlela, co na alergii. Tak rychle veliké dávky produktu
PERILLYL STAR, pak IMMUNITY STAR a pak jsem spala a spala. Další dny jsem se dívala
do zrcadla. Mezi lidi nemohu. Tvář jsem ošetřovala EFFECTIVEM, WRINKLE STAR a ten mě
krásně pomohl.

ASTMA

CORDYCEPS STAR používám teprve jeden
rok, ale jsem s ním velice spokojen. Vždy
před tréninkem hlavně v období května, kdy
je velké množství pylu a poté také vždy před
závodem používám 4 tablety. Po CORDYCEPS
STAR, hlavně při velkých intenzitách se
lépe dýchá. Protože jsem astmatik, tak
CORDYCEPS STAR velmi ocením.

EKZÉM

Jsem ekzematička. Před 3 roky jsem užívala produkt
GREPO STAR a můj ekzém se viditelně zlepšil. Po
dvou letech, kdy jsem občasně při výskytu vyrážky
v ohbí loktů používala kortikoidní masti, jsem opět
zaznamenala akutní zhoršení, kdy se mi vrátil a vysypal
se i na místech jako je obličej. Opět jsem se vrátila
k produktu GREPO STAR a situace se začala zlepšovat.
Věřím v opětné celkové uzdravení a děkuji.

PSYCHICKÉ, FYZICKÉ A EMOCIONÁLNÍ PROBLÉMY

Jsem ráda, že i já mohu hodnotit přípravek ANGELICA STAR a NONI GOLD STAR.
Tyto produkty jsem začala používat na mé psychické, fyzické a emocionální problémy. Mohu
říci, že po 3 týdnech užívání, jsem mnohem vyrovnanější a i veselá, což mi při mých depresích
před tím moc nešlo. Jsem mnohem vyrovnanější a cítím se lépe. Jsem pacientka, která chodí
o francouzské holi a věřím, že i další produkty, které se chystám zakoupit, mi pomohou tak
skvěle jako tyto doplňky. Hormony, které jsem měla splašené, se mi po produktu ANGELICA
STAR daly do rovnováhy a NONI GOLD STAR je malý, vlastně velký zázrak. Všem doporučuji
a těším se, jak se mi bude jen dál ulevovat :-)
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ALERGIE, ASTMA

Od dětství trpím alergiemi, ke kterým
se přidalo astma. Už mi nic nezabíralo,
ani kortikoidy, často jsem končila na
antibiotikách. Shodou okolností jsem
se dostala k produktům STARLIFE.
Po půlročním užíváním produktů:
MULTI STAR, IMMUNITY STAR
a RESPIRAL STAR se můj zdravotní
stav rapidně zlepšil, mohla jsem
vysadit i dýcháky s kortikoidy.
Produkty mohu jen doporučit všem,
co také trpí podobnými nemocemi.

KAŠEL, RÝMA, PROBLÉMY
S DÝCHÁNÍM

Jsem ve starobním důchodu
a stále mě trápí kašel, dutiny,
rýma a problémy s dýcháním.
Na doporučení jedné poradny
STARLIFE jsem začal užívat produkty
RESPIRAL STAR 2-0-2, IMMUNITY
STAR 1-0-1, OREGANO STAR 0-1-0,
MULTI STAR 0-0-15 ml.
Po užívání produktů se cítím lépe.
Budu pokračovat i nadále v užívání.
Děkuji za pomoc.

ZÁCHVATY KAŠLE, HOREČKY, BOLEST V KRKU

Stále jsem byla nemocná a trápily mě záchvaty kašle. Občas jsem
měla horečky a bolesti v krku. Pořád se to opakovalo, i dvakrát do
měsíce. Užívala jsem stále antibiotika, až přestaly zabírat. Na radu své
kamarádky jsem si koupila produkty OREGANO STAR 0-1-0, GREPO
STAR 1-1-1, IMMUNITY STAR 1-0-0 a COCONUT OIL STAR.
Po delším užívání produktů jsem neonemocněla a stále se držím.
Produkty STARLIFE jsou skvělé. Děkuji za ně.

BOLESTI BŘICHA, PLNOST

Stále jsem měl problémy s bolestí břicha, křečemi a plností. Trápilo mě to čím dál víc a bolesti
se stupňovaly. Navštívil jsem jedno studio s přírodními produkty a tam mi bylo doporučeno
po vyšetření mých problémů užívat produkty: ACIDOPHILUS STAR 1-1-1,
ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR 1-0-1. Bolesti se zmírnily a po měsíci přestaly.
Stále užívám produkty od společnosti STARLIFE a jsem šťastný člověk. Děkuji moc.

POSÍLENÍ ZRAKU

Ráda bych napsala zkušenost
s produktem EYE STAR.
Vím o čtyřech lidech, kteří tímto
produktem posílili zrak. Můj
manžel, který pracuje většinu času
u počítače, jeho oči byly unavené,
pořád měl pocit pálení očí, svědění,
a tak si je stále mnul, vyzkoušel
produkt EYE STAR a pálení a svědění
očí úplně zmizelo. Teď už víme, jak
na to a stačí pouze jedno balení za
rok. Děkujeme.

NADVÁHA, TĚŽKÉ NOHY

Je mi 46 let, měla jsem problémy
s nadváhou a těžké nohy
mě trápily čím dál víc. Moje
kamarádka mi doporučila užívat
produkty STARLIFE: SPIRULINE
STAR 3-3-3, CHITOSAN STAR
2-0-2, GARCINIA STAR 2-0-2. Už
po týdnu užívání byly nohy lehčí,
zmenšily se bolesti a po měsíci
jsem shodila 3 kg. Stále v tom
pokračuji a mám již o 9 kg méně.
Moc děkuji.
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PÉČE O VLASY

Ráda bych se podělila o zkušenosti s produkty STARLIFE.
Již rok a půl používám na vlasy šampon a kondicionér. Musím říci, že je mi 47 let,
mé vlasy byly vždy slabé, bez lesku a krátké, jelikož bylo potřeba neustále zastřihávat
konečky, a tím vlasy jakoby nerostly. Nebylo to ovšem tím, že bych o ně nepečovala.
Kupovala jsem si ne zrovna levné přípravky přímo u profesionální kadeřnice. Kromě
šamponů a kondicionérů to byly i masky a séra.
Tak, jak se mi ovšem spravily vlasy po šamponu a kondicionéru STARLIFE, je až
neuvěřitelné. K délce vlasů do pasu mi zbývá 10 cm, vlasy jsou zdravé a krásné.
Dokonce i má kadeřnice se nad nimi jen rozplývá. Konečky mám zastřiženy dvakrát
v roce a to ne proto, že jsou roztřepené, ale proto že vlasy jsou nerovnoměrné. Nedávno
se mi dokonce stalo, že má přítelkyně, která mě dlouho neviděla si myslela, že mám
vlasy prodloužené. Tak k tomu asi opravdu není co dodat, jen... DĚKUJI STARLIFE!!!!

PROBLÉMY S TRÁVICÍM ÚSTROJÍM

Je mi 45 let a stále mám problémy s dávením, zažíváním
a bolestmi žaludku. Začala jsem užívat produkty
ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR 0-1-0
a OREGANO STAR 0-1-0. Problémy ustoupily a já
se cítím skvěle. Budu i nadále v užívání produktů
pokračovat. Děkuji.

EKZÉM

Mám 79 let a udělal se mi na
obou nohou škaredý ekzém, až se
mi začala loupat i kůže. Chodila
jsem po doktorech, ale bohužel
mastičky žádné nezabíraly a nikdo
mi nedokázal pomoci. Až moje
známá mi nabídla k užívání produkty
BIOTIN STAR 1-0-1, GREPO STAR
1-0-1 a SQUALENE STAR. Po měsíci
užívání se mi ekzém ztratil a kůže
se obnovila. Děkuji moc za skvělé
produkty a pomoc.

OSTEOPORÓZA

TREND RELAX STAR

S produktem TREND RELAX
STAR mám dobrou zkušenost.
Před lety jsem měla problémy
doma i v zaměstnání a po tomto
potravinovém doplňku jsem
se zklidnila a najednou potíže
nebyly tak tíživé. Pravidelně
jsem ho užívala asi půl roku.
Doporučila jsem ho několika
kolegyním. Jedna z nich se
rozváděla, užívala ho ona i její
dospívající děti, další kolegyně
ho koupila pro svoji invalidní
matku. Obě jsou spokojené.
Podle mé zkušenosti se TREND
RELAX STAR nemusí užívat
pravidelně. Lze si vzít i třeba jen
jednu tabletu, když nás něco
hodně tzv. vykolejí a zabere to.
Mohu určitě jen doporučit.

Nejsem už nejmladší a v posledních letech mě často trápí bolesti páteře a kloubů. Nic
nepomáhalo, i když jsem se snažila si občas doplnit do těla šumivý vápník z lékárny.
Seznámila jsem se s produkty STARLIFE a nechala si udělat test na osteoporózu. Samozřejmě
se ukázalo, že mám málo vápníku v kostech, takže jsme osteoporózu odhalili. Na doporučení
jsem začala užívat produkty OSTEO STAR a CARTILAGE STAR a po půl roce jsem
zaznamenala první dobré výsledky. Další měření již ukázalo na velké zlepšení. Bolesti kloubů
se úplně ztratily. Uvedené produkty doporučuji všem, kteří mají podobné zdravotní problémy
jako já, nemusí se tolik trápit.
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ÚNAVA, NESOUSTŘEDĚNÍ

NECHUTENSTVÍ

Je mi 42 let a byla jsem stále unavená, malátná,
motala se mi hlava a měla jsem nechutenství.
Vždy při jídle jsem jedla jen proto, že musím jíst.
Na přístroji se zjistilo, že jsem chudokrevná, mám
málo červených krvinek. Bylo mi doporučeno od
společnosti STARLIFE užívat produkty VITAMIN
B12 STAR 1-0-0 a MAI-REI SHIITAKE STAR 1-0-1.
Od té doby co užívám produkty STARLIFE se cítím
skvěle. Doporučuji.
Oblast: únava, malátnost, motání hlavy,
chudokrevnost, nedostatek červených
krvinek. ID produktů: 4520, 5845

Byl jsem stále unavený
a nesoustředěný. Po konzultaci jsem
začal užívat produkty WILD YAM
STAR 1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 ml
a COCONUT OIL STAR 1-0-1. Tato
kombinace mi vyhovuje a jsem plný
energie. Děkuji za tyto produkty.

OBDOBÍ CHŘIPEK, INFEKCÍ

Mám velmi dobré zkušenosti
s produkty IMMUNITY STAR a CMF
20 STAR. Je to velmi dobrá pomoc
v době rizikových měsíců, na jaře a na
podzim, také v době chřipek a infekcí.
Mají velmi slabý průběh nebo se
nákaza nedostaví. Pro mě a nejbližší
jsou to nepostradatelní pomocníci.

BOLEST NOHOU, ZTUHLOST, KŘEČE

Paní 60 let: měla problémy s nohami,
bolesti, křeče a ztuhlost jí nedaly spát ani
chodit. Na doporučení začala užívat produkty
GLUCOSAMINE STAR 1-0-1, MULTI STAR
0-0-15 ml a CHLOROPHYLL STAR 1-0-1.
Po měsíci užívání nastaly velké úlevy a po
dalším měsíci ustoupily úplně.

VELKÉ BOLESTI KLOUBŮ

Paní 55 let, trpěla velkými bolestmi kloubů, těžko se jí chodilo
a v noci skoro vůbec nespala. Kamarádka jí doporučila podle její
zkušenosti produkty GLUCOSAMINE STAR 1-1-1, REGEMAX
STAR 1-0-1 a MULTI STAR 0-0-15 ml. Po měsíci užívání pocítila
znatelnou úlevu a v noci mohla spát. Produkty užívá stále a je velmi
spokojená. Děkuje za skvělé produkty.

ATOPICKÝ EKZÉM

Již od dětství mám problém s atopickým ekzémem. Je to velice
nepříjemná záležitost, nejen že pokožka velice nepříjemně svědí, ale
i ostych před ostatními zrovna není žádná sláva. Člověk se potýká
se stresem z choroby. Na doporučení jsem začala užívat produkt
GREPO STAR. Už po dvou měsících užívání se ekzém rapidně
zlepšil. Mohu doporučit všem lidem, kteří mají také problémy
s atopickým ekzémem jako já. Na nic nečekejte a čistěte
organismus, opravdu to stojí za to!
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ZAŽÍVACÍ TRAKT

Muž 17 let, váha asi 55 kg, drobné postavy. Diagnostikován pomocí Oberou, krátké vyšetření
pouze zažívacího traktu, bez předchozího udání důvodů. Matka zemřela na rakovinu slinivky,
otec také zemřel nemocný - genetická predispozice. Jeho hlavní PROBLÉM, strach a hlavně
dlouhotrvající helitóza – zápach z úst. Vegetarián.
Zjištěno zatížení slinivky, střev, toxicita, chronická tonzilitida a tzv. zadní rýma.
Doporučeno na přechodnou dobu odstranit mléčné výrobky. Vzhledem k finančním důvodům
léčba probíhá postupně a dlouhodobě, přesto cítí značný rozdíl. O těchto produktech a léčbě
hovoří také na diskusním fóru internetu. Fáze 1: CHLOROPHYLL STAR 1-1-0, ACIDOPHILUS
STAR 2-0-2, fáze 2: COCONUT OIL STAR 1-1-2, OREGANO STAR 1-0-0, fáze 3: GREPO STAR
1-0-1, EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG.

POPRASKANÁ KŮŽE NA RUKOU

Zkušenost s produkty mám úžasnou s EFFECTIVE
STAR BASIC. Přišla sestřenice s hroznýma
rozdělanýma rukama, celé dlaně popraskané do
krve a sloupané, dala jsem jí EFFECTIVE STAR
BASIC a řekla ať si je stříká každou hodinu
a promašťuje. Přijela jsem k ní za 5 dnů a ruce
měla téměř zahojené. Je to až neskutečné.
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ZKUŠENOST S PRODUKTY STARLIFE

Už delší dobu beru Vaše produkty od společnosti STARLIFE. Od dětství trpím svalovou dystrofií,
což je velmi vážné onemocnění. Bohužel touto nemocí trpí i můj otec a moje dcera. Lékařské
kontroly absolvujeme na neurologické klinice v Praze u pí. doc. Havlové. Na jaře letošního roku
byly provedeny odběry krve (vitamíny,minerály,jaterní testy,cholesterol,krevní obraz…), mimo
jiné i ukazatel svalových enzymů. Vždy byla jeho hodnota hodně zvýšená, takže vše nasvědčovalo
tomuto svalovému onemocnění. Nyní i kupodivu paní docentky je hodnota svalových enzymů
úplně v normě a v normě jsou i ostatní hodnoty. Vím, že toto onemocnění je nevyléčitelné
a neobejde se bez pravidelné rehabilitace, která jde ruku v ruce s užíváním potravinových
doplňků, ale můžu potvrdit, že se cítím opravdu o dost lépe a tyto výsledky rozborů u mě
i mé dcery tuto radost zvyšují. Už nám v Praze vůbec nedoporučují jiné vitamíny a do zprávy
uvádějí, nadále užívat CARNOSINE STAR, COENZYSTAR Q10 a MULTI STAR. Od té doby co tuto
kombinaci beru, nevím co je to nachlazení, chřipka a jiná virová onemocnění.
Přiznávám, že používám i jiné Vaše přípravky.
Např. při bolestech v krku je bezkonkurenční EFFECTIVE STAR, který naší rodině velmi pomáhá.
Zkoušela jsem dříve mnoho jiných potravinových doplňků, ale ty Vaše jsou bezkonkurenční
a za to Vám moc děkuji. V dnešní době je to, co děláte strašně důležité. Každý si musí uvědomit,
že důležitá je prevence a bez potravinových doplňků se neobejdou sportovci, ale už ani normální
lidé.
Moc Vám děkuji za naději, kterou jste mi dal i za to, že mi umožňujete nakupovat za
zvýhodněnou cenu.
Velmi rychle se osvědčil EFFECTIVE STAR
při nevolnosti jednoho z účastníků.
Opět jsem u EFFECTIVE STAR tentokrát
EXTRA STRONG je úžasný jednak proti
zápachu z úst, ale co mě dostalo, skvěle
rozpouští hleny usazené dole na plících
a usnadňuje vykašlávání – popíjet několikrát
denně.
Všechny zdravím, posílám Vám moji
zkušenost s produkty hlavně EFFECTIVE
STAR! S tímto produktem mám sama velmi
dobré zkušenosti jak při potížích v ústní
dutině tak i při jiných příležitostech – jako
jsou různé řezné rány nebo spáleniny. Já
sama jsem se spálila o kastrůlek tak, že jsem
strhla kůži téměř na kost! Do tří týdnů jsem
měla prst zahojený tak, že dnes už nemám
ani jizvu. Dále velmi dobré zkušenosti
s produktem RESPIRAL STAR!! Tohle je
asi v kostce zatím vše a těším se na další
produkty, které budu testovat.

Největší zkušenost mám s EFFECTIVEM.
Je to můj nejprodávanější produkt. Pomohl
mé babičce měla rozbolavěnou pusu a jazyk
a během 3 dnů ho měla zahojený.
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Protože Vám nabízíme zdravý životní styl.
• vyznačujeme se širokým portfoliem produktů, najdete u nás vše
• produkty jsou úplně pro každého od narození do 100 let
• garantujeme kvalitní produkty s vysokým obsahem účinných látek
• jsme na trhu již více než 18 let, jsme dospělí
• jsme českou společností a stojíme na vlastních nohou
• majitelem je úspěšný podnikatel a sportovec se zlatou olympijskou medailí
• jsme společností s uceleným a stabilním postojem
• zastáváme fér jednání s každým a v jakékoli situaci
• uživatel našich produktů je pro nás číslo 1, a vždy bude
• Váš první nákup neznamená konec zájmu z naší strany, naopak, postupně získáváte další výhody
• každý si vybere výši slevy; až 65 % jako odměna pro toho,
kdo se rozhodl pro pravidelné a dlouhodobé užívání produktů
• máme speciální akce a soutěže
• reagujeme na novinky v oblasti vědeckých výzkumů,
inovujeme a zavádíme nové produkty každý rok
• sledujeme vývoj trhu a průběžně doplňujeme naše portfolio
o produkty v oblasti zdravého životního stylu
• dbáme na původ používaných rostlin, bylin a surovin, na jejich zpracování
a koncovou výrobu produktů, včetně balení; máme pouze výrobce s certifikátem GMP
• naše produkty nejsou testovány na zvířatech
• nabízíme bezplatnou poradnu se členy našeho odborného týmu zdarma
• neinvestujeme do reklam, investujeme do každého, kdo myslí na svůj zdravý život
• jednoduchý a přehledný webový košík
• nebojíme se spolupráce s jinými společnostmi; dokážeme tak splnit jakékoli Vaše přání
• myslíme i na zvířecí miláčky – nabízíme možnost telefonické konzultace s problematikou zvířat
Neinvestujeme ani do billboardu, ani do reklamy v televizi,
ani do žádných jiných mediálních cest vytvářejících pomyslnou „potřebu“ klienta.
My chceme investovat do každého, kdo si je vědom hodnoty zdraví,
do každého, kdo ví, že se musí starat sám o sebe
a že to za něj nikdo neudělá. Ani teď, ani později.
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