
MAGIC

CHRISTMAS

vitální

výkonný

bystrý

šarmantní

okouzlující

bez stresu

#9066

HARD WOOD STAR
#1666 60 cps

Extrakt  
z rozchodnice 

růžové

Kotvičník 
zemní

Zinek

Vitamin E

Mangan  
a měď 

Přinášíme Vám takovou kombinaci  
produktů, balíček  #9067, se kterým budete:

hlavně zdravý!

Současná dynamická, hektická a téměř až agresivní doba  
vyžaduje celého muže. Muže, který svou zapáleností, oddaností  
a dravostí dokáže udržet tempo. Ne každému však stačí „držet tempo“. 
Muž má v sobě geneticky zakódováno soutěžení, má rád výzvy, chce být 
první, chce vyhrávat, chce úspěch! A udělá pro to vše. Žádný odpočinek, 
relax, zpomalení, zastavení, žádný ohled sám na sebe. Zkuste říci třicátníkovi, 
čtyřicátníkovi, že má zvolnit, že má užívat doplňky stravy, že si to jinak  
v budoucnu odskáče. Ha! Jeho se to přece netýká!
Omyl. Dnešní doba člověka (i muže ) totálně vysává. Bez včasné preventivní péče se může 
velmi rychle dostavit nedostatek duševních i tělesných sil, únavový syndrom (tím ztráta sebevědomí), 
nedostatečný sexuální apetit, zánět prostaty, potíže urogenitálního systému, předčasné stárnutí…

Muž mužem

  Tribulus terrestris – kotvičník zemní obsahuje látky 
(sapogeniny, alkaloidy, flavonoidy, třísloviny, pryskyřice, 
vitamin C, sacharidy, steroly, kyseliny a bílkoviny), které 
mají vliv na zvýšení hladiny testosteronu u mužů. Podílí se 
na zvýšení fyzické a psychické výkonnosti, dodá energii 
a zlepší náladu. Působí jako přírodní antioxidant, posiluje 
imunitu. Příznivě ovlivňuje sexuální zdraví, podporuje 
erekci, sexuální výkonnost, spermatogenezi a zdraví 
prostaty. 

  Extrakt z rozchodnice růžové má posilující účinky, 
podporuje vitalitu celého těla, jeho duševní a fyzický 
výkon. Pomáhá stimulovat centrální nervový systém, 
příznivě ovlivňuje duševní zdraví a mozkovou činnost. 

  Vitamin E patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a 
v organismu slouží jako důležitý antioxidant, chrání 
buněčné membrány před poškozením volnými radikály. 
Posiluje obranyschopnost.

  Zinek je nezbytný pro funkci imunitního systému. Je 
nepostradatelný pro ochranu buněk a buněčné dělení. 
Působí jako antioxidant. Je důležitý pro zachování 
rozpoznávacích funkcí i pro plodnost.

  Mangan a měď jsou antioxidanty, podporují energetický 
metabolismus a funkce nervového systému.

  Také selen patří mezi antioxidanty, ovlivňuje  
imunitní systém a podílí se na tvorbě spermií. 

Selen

mužský organismus
Něco pro pány a tím vlastně i pro dámy :-) produkt vykazuje komplexní účinek na mužský organismus.



SAW PALMETTO STAR

Obsažená látka napomáhá:

 V správné funkci prostaty
 V zvyšovat mužskou potenci
 V optimalizovat funkce  
urogenitálního traktu

 V zvyšovat produkci a kvalitu spermií
 V zlepšovat sexuální funkce
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serenoa plazivá - prostata

CORDYCEPS STAR

Obsažené látky napomáhají:

 V posilovat imunitní systém
 V zkvalitňovat spánek  
a odstraňovat únavu

 V snižovat krevní tlak  
a hladinu cholesterolu

 V svými antioxidačními účinky
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vitalita a imunita

C 1000+Zn STARSTAR MEN VITAMIN C 500 STAR

Obsažené látky napomáhají:

 V posilovat libido a potenci
 V normalizovat mužský hormonální system
 V podporovat krevní oběh
 V zvyšovat odolnost proti stresu
 V při regeneraci a povzbuzení organismu
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Obsažené látky napomáhají:

 V svými antioxidačními účinky
 V zvyšovat imunitu a obranyschopnost 
organismu

 V udržovat dobrý stav dásní
 V při tvorbě kolagenu
 V při tvorbě žluči
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Obsažené látky napomáhají:

 V zvyšovat obranyschopnost organismu
 V snižovat únavu a vyčerpání
 V svými antioxidačnímu účinky
 V udržet správnou hladinu  
testosteronu
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tribulus terestris a 7 bylin vitamin C – imunita vitamin C a zinek – imunita

HARD WOOD STAR

Obsažené látky napomáhají:

 V správné činnosti  
kardiovaskulárního systému

 V tonizovat urogenitální systém
 V zlepšení libida
 V proti negativním stresovým faktorům
 V zvyšovat vstřebatelnost  
některých látek
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směs – mužský organismus

POUZE NYNÍ – jako Vánoční dárek - je možné zakoupit balíček  
s produkty v hodnotě 4.316 Kč za pouhých 1.511 Kč.

SLEVA 65 %! Objednám za 4.316 Kč a zaplatím pouze 1.511 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.

Symbol pro planetu Mars se zároveň používá v biologii pro označení samčího   
a  tedy  i  mužského  pohlaví.  Je  to  stylizované  znázornění  štítu a oštěpu boha 
Marta — kolečko se šipkou vpravo nahoře (). Symbol  také  reprezentuje   
mužnost  a  ve  středověké  alchymii označoval železo.


