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BIOTIN STAR

Biotin je znám také jako koenzym R nebo jako vitamin H. Biotin je 
přirozenou složkou potravy, jedná se o ve vodě rozpustný vitamin 
a pro člověka je důležitý hned z několika hledisek. Biotin přispívá 
k normálnímu energetickému metabolismu a metabolismu 
makroživin, činnosti nervové soustavy, psychické činnosti, 
normálnímu stavu vlasů, sliznic a pokožky.

Obsažená látka napomáhá:

 V optimalizovat energetický metabolismus
 V zlepšovat stav vlasů a pokožky
 V harmonizovat nervovou a psychickou činnost
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AMINO 1000 STAR

Vitamin C pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem.  
Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý pro správnou  
funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá  
k normální činnosti nervové soustavy, psychické činnosti  
a obranyschopnosti organismu.

Obsažené látky napomáhají:

 V podporovat chrupavky, vaziva a šlachy
 V při regeneraci svalů
 V zpomalovat stárnutí pleti
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vitamin H - psychika, vlasy a pokožka hydrolyzovaný kolagen s vitaminem C

elastická 
kůže

Ano, je důležité, jaký je člověk uvnitř, nikoli jak vypadá.

Ano, prvních 20 sekund je nejdůležitějších pro další vývoj rozhovoru.

Ano, dá se pomoci plastickými operacemi.

Ale… naštěstí stále platí, že nejkrásnější je přirozená krása! 

Každý se může rozhodnout. Buď se bude trápit tím, jak vypadá a řešit 
kdejaké pidi odlišnosti od modelek, které na nás vykukují snad ze všech 
časopisů a reklam nebo být ženou s velkým Ž, která to má v hlavě srovnané  
a ví, že krása je o něčem jiném, než mít míry 90 – 60 – 90 

Určitě, ale nezapomeňte na to, že ta vnější krása začíná uvnitř.

Krása

přeslička rolní – kosti, 
nehty a vlasy
Extrakt přesličky rolní obsahuje kyselinu 
křemičitou (koloidní oxid křemičitý). 
Křemík v této optimálně vstřebatelné 
formě je vhodným doplňkem k udržení 
kolagenových a elastinových vláken, 
struktur na stavbu kostí, chrupavek, 
kloubů, zubů, vlasů a nehtů a pevnosti  
a pružnosti šlach, kůže i tkání vnitřních 
orgánů, zejména cév. 



BETA CAROTENE STAR

Obsažená látka napomáhá:

 V udržovat dobrý zrak
 V posilovat imunitní systém
 V zlepšovat funkci pokožky a chránit  
ji před ultrafialovým zářením
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zrak a pokožka

ARGAN SHAMPOO

RESVERATROL STAR

#2013 20 ml

Obsažené látky napomáhají:

 V udržovat zdravé srdce a cévy
 V svými antioxidačními účinky
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antioxidant
STAR PLUS

Obsažené látky napomáhají:

 V posilovat imunitní systém
 V posilovat kardiovaskulární systém
 V při regeneraci tělesných tkání
 V zlepšovat metabolické procesy
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vitaminy, minerály a antioxidanty

Sestavili jsme Vám balíček, #9065, kde je vše, co potřebujete pro krásné a zdravé vlasy, pleť i tělo.

MARULA SHAMPOO

#2405 20 ml

ARGAN CONDITIONER

#2015 20 ml

pro krásné a zdravé vlasy
sample

pro krásné a zdravé vlasy
sample

pro krásné a zdravé vlasy
sample

SLEVA 65 %! Objednám za 4.342 Kč a zaplatím pouze 1.520 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.

MARULA CONDITIONER

#2415 20 ml

pro krásné a zdravé vlasy
sample


