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SLEVA 65 %! Objednám za 4.524 Kč a zaplatím pouze 1.583 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.

Osteoporóza je metabolické onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty  
a poruchami stavby kostní tkáně. Důležitý je nejen obsah vápníku v kostech (= hustota 
kostí), ale stejně důležitá je i kvalita kostí = jejich křehkost. Pokud jsou kosti křehké, zvyšuje 
se riziko zlomenin. V důsledku osteoporózy nejčastěji dochází ke zlomeninám krčku stehenní 
kosti, zlomeninám zápěstí a ke zlomeninám obratlových těl, a to někdy i při zcela minimálních 
úrazech. Následkem zlomenin mohou být i operace, dlouhodobé upoutání na lůžko s rizikem vzniku 
proleženin, záněty plic, atrofie svalstva a ztráta schopnosti vykonávat běžné základní činnosti. 

Užívat by měl každý nad 45 let.

Osteoporóza 
tichý zabiják

prevence osteoporózy 
ideální kombinace základních živin pro dobrou  
obměnu kostní hmoty až do pozdního věku

Sestavili jsme pro Vás balíček #9060, který je TOP prevencí osteoporózy.
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vitamin C – imunitapodpora ženského 
organismu 
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Rostlina angelika čínská 
bývá někdy pro své vynikající 
působení, zejména na ženský 
organismus, označována jako 
ženský žen-šen.

Vitamin C je nepostradatelný 
pro správnou funkci nervového  
a imunitního systému, pro 
podporu vstřebatelnosti železa  
a energetického metabolismu  
a pro podporu tvorby kolagenu, 
tak potřebného pro dobrou funkci 
kloubů. 

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. 
Zvyšuje vstřebávání železa  
a napomáhá snižovat míru  
únavy a vyčerpání. 
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  Vitamin A podporuje normální stav sliznic, pokožky, zraku a imunitního  
systému. Podílí se na procesu specializace buněk a metabolismu železa.

  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. Jeho nezastupitelná funkce je ve zvyšování 
absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle. Vitamin C  
pomáhá snižovat únavu a vyčerpání a podílí se na regeneraci redukované formy vitaminu E.

  Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku a fosforu a jeho využití v těle,  
pomáhá udržovat správnou hladinu vápníku v krvi. Podporuje normální stav kostí a zubů, 
činnost svalů, funkce imunitního systému a proces dělení buněk.

  Vitamin E se podílí na ochraně buněk před oxidačním stresem.

  Vápník napomáhá normální srážlivosti krve, podporuje normální energetický metabolismus, 
činnost svalů, funkci nervových přenosů, funkce trávicích enzymů a stav kostí a zubů. Podílí se  
na procesu dělení a specializaci buněk.

  Hořčík se podílí na snížení míry únavy a vyčerpání. Podporuje elektrolytickou rovnováhu a normální energetický 
metabolismus, činnost nervové soustavy, činnost svalů, syntézu bílkovin, psychickou činnost, normální stav kostí a zubů. 
Přispívá k procesu dělení buněk.

  Zinek podporuje normální metabolismus kyselin a zásad, metabolismus sacharidů, rozpoznávací funkce, syntézu DNA, 
plodnost a reprodukci, metabolismus makroživin, metabolismus mastných kyselin, metabolismus vitaminu A, syntézu 
bílkovin, normální stav kostí, vlasů, nehtů, pokožky a zraku a imunitní systém. Udržuje správnou hladinu testosteronu v krvi. 
Podílí se na procesu dělení buněk a jejich ochraně před oxidačním stresem.

  Selen se podílí na normální spermatogenezi, podporuje normální stav vlasů, nehtů a imunitního systému a činnost štítné 
žlázy. Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.

  Měď pomáhá udržovat normální stav pojivových tkání, energetického metabolismu, činnost nervové soustavy, pigmentace 
vlasů a pokožky, přenosu železa v těle a imunitního systému. Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.

  Mangan podporuje normální energetický metabolismus, stav kostí, tvorbu pojivových tkání a přispívá k ochraně buněk  
před oxidačním stresem.

Vitamin K2 je vitamin rozpustný 
v tucích. Poslední výzkumy 
ukázaly, že plní vlastní funkci 
a tou je vychytávání vápníku 
z extracelulárního prostoru 
a vázání do kostí. Vitamin 
K2 je nezbytný v procesu 
mineralizace kostí, buněčného 
růstu a metabolismu proteinů 
cévní stěny.

Vitamin D3 je jediný vitamin, 
který může tělo vyrábět ze 
slunečního záření. Vitamin D 
přispívá k normálnímu využití 
vápníku a fosforu v organizmu. 
Zúčastňuje se procesu dělení 
buněk a přispívá k normální funkci 
imunitního systému. Podílí se na 
udržení normálního stavu kostí a 
zubů a správné hladině vápníku v 
krvi. Pomáhá udržovat normální  
činnost svalů. 

WILD YAM STAR pomáhá 
stabilizovat a normalizovat 
hladiny hormonů jak u žen,  
tak i u mužů a zpomalovat 
proces stárnutí. Je vhodným 
doplněním v období klimakteria, 
kdy působí na zmírnění projevů 
klimakterických potíží, jako 
jsou bolesti hlavy, návaly, 
podrážděnost a únava. 
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