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#4550

želatina – klouby  
a chrupavky

GELATINE STAR

MAGIC

CHRISTMAS

#9064

#7 301

vitamin C – imunita
VITAMIN C 500 STAR

udržuje 
zdravé  
kloubyCARTILAGE  

STAR

#27 7 7 500 ml

regeneruje

kloubní 
tkáně

  glukosamin sulfát
  chondroitin sulfát

  methylsulfonylmetan (MSM)
  kyselina hyaluronová
  kolagen

  přeslička rolní
  vitamin D

Pohyb by měl být přirozenou součástí našeho života. Je totiž  
velice důležitý pro správné fungování celého našeho organismu.  
Není tím myšleno trávit hodiny v posilovnách, na atletických oválech  
a trhat rekordy ve všem možném, ale stačí najít si každý den chvilku  
na pohyb - třeba jít pěšky do práce a z práce, nebo večer před spaním na 
procházku do přírody, nejezdit výtahem …když se chce, vždy se najde způsob. 
Starořecký filozof Aristoteles svým žákům vštěpoval: 
„Nic tak neničí naše zdraví jako tělesná nečinnost“.
Omezením pohybu vznikne najednou spousta dalších  
omezení dosavadního způsobu života. 
A to si nikdo nepřeje!

Aby byl pohyb vždy radostí, sestavili jsme pro Vás balíček,  
#9064, za který Vám vaše klouby poděkují. A nejen ony...  

Pohyb

Unikátní směs

#7 187

glukosamin, chondroitin, MSM 
a kolagen - klouby

JOINT ACTIVITY STAR

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

GELATINE STARJOINT ACTIVITY STAR VITAMIN C 500 STAR

#27 7 7 500 ml

Glukosamin + chondroitin + MSM  
= výživa pro celý kloubní systém; 
chrupavky, kosti, vazivo a šlachy.

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. Podílí se na ochraně buněk 
před oxidativním stresem a na regeneraci 
redukované formy vitaminu E. Zvyšuje 
vstřebávání železa a napomáhá snižovat 
míru únavy a vyčerpání. 

Želatina je přírodní směs bílkovin 
živočišného původu potřebná  
pro výživu kloubů a chrupavek. 

Želatina obsahuje cca. 15 % vody,  
85 % bílkovin a malý podíl 
anorganických látek. Želatina se  
vyrábí pro farmaceutické výrobky, 
i jako výživově hodnotná součást 
doplňků stravy; je vhodným 
dodavatelem aminokyselin glycinu  
a prolinu, kterých obsahuje 10 až  
20× více než jiné bílkoviny. 
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král vitaminů

Obsažené látky napomáhají:

 V pružnosti a pohyblivosti kloubů
 V udržovat zdravé kloubní chrupavky
 V při obnově a regeneraci  
kloubních tkání
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Obsažená látka napomáhá:

 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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Obsažená látka napomáhá:

 V zajistit přísun látek  
nezbytných pro správnou  
stavbu a funkci kloubní  
chrupavky

 V udržovat zdravé klouby
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  Přípravek je svým složením je vhodný nejen pro aktivní 
sportovce, ale i pro osoby s fyzickým zatížením a 
seniory. CARTILAGE STAR znamenitě kombinuje složky 
chondroitin, glukosamin, metylsulfonylmetan, 
kolagen typu II a vitamin C. Skvělou chuť tomuto 
produktu dávají přírodní koncentrované šťávy z 
ostružin, bílých hroznů, brusinek a borůvek. Tato 
jedinečná kombinace přírodních látek dosahuje 
potřebných účinků po namáhavém fyzickém nebo 
sportovním výkonu.

  Methylsulfonylmetan – MSM – je přírodní sloučenina síry,  
která je důležitá v lidském metabolismu.

  Přítomný glukosamin sulfát tvoří přirozenou součást kloubních chrupavek a 
synoviální tekutiny. Je to látka tělu vlastní, která se tvoří z krevního cukru.

  Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu, podílí se na udržení zdravých kostí, chrupavek 
a pokožky. 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. 

BEBESS
TT


