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Ráno vstát odpočinutý, s úsměvem a plný energie. 
Celý den být soustředěný, nápaditý, chytrý, bystrý, zapálený a maximálně výkonný. 
Odpoledne po příchodu domů se s úsměvem a neskutečnou lehkostí pustit do úklidu, 
vaření, praní, žehlení, domácích úkolů a ještě u toho v klidu stačit sledovat oblíbený seriál  
Večer být sexy a okouzlující pro svou drahou polovičku. 
Usínat s pocitem šťastně a naplno prožitého dne!

SEN KAŽDÉHO Z NÁS!
Všichni moc dobře víme, že realita je hodně daleko, zíváme už dopoledne, odpoledne klesá pracovní 
morálka na 60 %, po návratu domů se do všeho musíme totálně nutit (a nedej bože pokud je požadována  
teplá večeře či mají děti složitější domácí úkol ) a večer padneme do pelechu s jedinou myšlenkou   
„snad nebude požadováno žádné techtle mechtle“ .

Energie
pro každý den

Směs - vitalita a imunita
CORDYCEPS STAR je originální produkt 
z císařské dynastie Ming, který obsahuje 
vysoce účinné extrakty léčivých hub 
a bylin. Cordyceps, Ganoderma, 
Pseudostellaria, zázvor.

SLEVA 65 %! Objednám za 4.420 Kč a zaplatím pouze 1.547 Kč 
Vánoční PROMO AKCE: pokud si tento balíček koupíte 2 měsíce po sobě jdoucí*,  získáváte doživotní slevu 65 %   
na celý sortiment produktů** STARLIFE společnosti Zdraví Online.
* Buď 11/2021 a 12/2021 nebo 12/2021 a 01/2022. **Veškeré produkty mimo reklamní předměty a tiskoviny.

Připravili jsme pro Vás balíček produktů,  #9067, které Vám umožní naplno prožít svůj sen!

seměs základních minerálů  
a stopových prvků

vitamin C a zinek – 
imunita

vitalita
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MINERAL STAR je ionizovaný mikrokoloidní 
roztok základních minerálů a stopových prvků. 
Všechny složky jsou ve vyváženém poměru, 
který zabezpečuje optimální působení na 
organismus. Maximální biologická využitelnost 
je zajištěna speciální technologií, která zvyšuje 
vstřebatelnost jednotlivých složek až na 92 
% z požitého množství. MINERAL STAR je 
nezbytným doplňkem k udržení funkcí všech 
biologických systémů. Roztok je zcela zbaven 
těžkých kovů.  

Vitamin C přispívá k tvorbě kolagenu 
pro normální funkci kostí, chrupavek, 
dásní, kůže a zubů. Podporuje 
normální funkci nervové soustavy 
a imunitního systému i během 
intenzivního fyzického výkonu a po 
něm a také normální psychickou 
činnost. Napomáhá normálnímu 
energetickému metabolismu. 

Zinek má blahodárný vliv na normální 
funkci imunitního systému. Podílí se na 
procesu dělení buněk a jejich ochraně 
před oxidačním stresem.

EMPEROR STAR je také někdy nazýván 
manažerskou formulí, neboť je pro své účinky 
vyhledávána lidmi, kteří jsou vystaveni 
enormnímu pracovnímu vytížení. Recept 
této ojedinělé formule má původ v proslulém 
léčitelství staré Číny.

Zvláště obsažený akantopanax neboli 
„sibiřský ženšen“ se podílí na udržení 
fyzické i duševní energie, zajišťuje tělu vitalitu 
a podporuje jeho obranyschopnost i v 
nepříznivých podmínkách. 

Vápník je potřebný nejen pro vývoj zubů a 
kostí a pro udržení jejich struktury, mineralizaci 
a hustoty, ale je důležitý pro krevní srážlivost. 

Obsažené látky napomáhají:

 V dodávat pocit energie, síly, vytrvalosti  
a duševní pohody

 V zvyšovat odolnost organismu vůči stresu
 V zmírňovat celkovou slabost organismu
 V zlepšovat elastičnost a vzhled kůže, 
vlasů, řas a nehtů

Obsažené látky napomáhají:

 V udržet funkce všech biologických  
systémů

 V doplnit 72 minerálů a stopových  
prvků pro optimální fungování  
organismu

Obsažené látky napomáhají:

 V zvyšovat obranyschopnost  
organismu

 V snižovat únavu a vyčerpání
 V svými antioxidačnímu účinky
 V udržet správnou hladinu  
testosteronu

  CORDYCEPS STAR je originální produkt z císařské 
dynastie Ming, který obsahuje vysoce účinné extrakty 
léčivých hub a bylin. Parazitární houby a části 
použitých bylin jsou v tradiční čínské medicíně vysoce 
ceněné pro svoji účinnost.

  Lesklokorka lesklá – Reishi – Ganoderma lucidum – 
podporuje přirozenou obranyschopnost organismu, 
normální funkce oběhové soustavy včetně správné hladiny 
cholesterolu v krvi.

  Báječný zázvor – Zingiber officinale – působí jako 
digestivum – podporuje trávení, potlačuje nadýmání a přispívá 
k normální funkci střev a žaludku. Je blahodárný pro činnost 
srdce a cévní systém. Dovede odolávat nevolnosti  
při cestování. Je pomocníkem organismu při  
zvyšování jeho obranyschopnosti. 

Síla čínské receptury
 starší  

než 1.500 let.
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