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WILD YAM STARANGELICA STAR
#2742#1853

...A jako by toho nebylo málo… život pomůže… hup, tady máš PMS,  
bolestivou menstruaci, návaly, nechuť cokoli dělat ...Vás se nic z toho týkat nemusí! 

THE BEST 
FOR WOMEN

podpora ženského organismu 

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 působí 
jako antioxidant – chrání DNA (kyselinu 
deoxyribonukleovou), která je hlavní částí 
buňky, bílkoviny a lipidy před oxidací.

60 cps 60 cps

wild yam - hormony
WILD YAM STAR je formule se smldincem 

chlupatým s použitím jeho hlízy tuber 
dioscoreae villosa, působící na správné 

fungování žláz s vnitřním vyměšováním. 
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. 

Všech 7 produktů za pouhých 1.529 Kč! Otoč 

Někdy se úsměvně říká, že žena vydrží více než člověk!
A někde se dokonce psalo, že dnešní ženy musí zvládnout až 14 rolí denně!
Jak zvládnout být ženou s velkým Ž = sexy přítelkyní, starostlivou maminkou,  
vynikající hospodyňkou, bezchybnou manželkou, výkonnou managerkou a přitom  
stále mladě vypadající, krásná, štíhlá, pozitivní, usměvavá, zdravá, trendy, free a dokonalá? 
Den za dnem. 
Rok za rokem.

harmonizuje 
hormonální 
systém žen

snižuje 
tělesnou  

hmotnost

eliminuje 
potíže   

v období   
menopauzy

zvyšuje  
koncentraci

zmírňuje 
výkyvy  

nálad

reguluje  
menstruační 

cykly



STAR WOMEN VITAMIN C 500 STAR

GREEN TEA STARLIFE STAR C-M-Z-3 STAR
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Obsažená látka napomáhá:

 V zlepšovat paměť a myšlení
 V zvyšovat koncentraci pozornosti
 V zvýšit celkovou energii organismu
 V navodit pocit pohody v organismu
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Obsažené látky napomáhají:

 V udržovat zdravé kosti, zuby a zrak
 V optimalizovat energetický metabolismus
 V posilovat metabolismus makroživin
 V správné činnosti nervové soustavy
 V svou antioxidační kapacitou
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Obsažená látka napomáhá:

 V při hubnutí jako spalovač tuků
 V zlepšovat tělesnou i duševní pohodu
 V udržovat zdravý imunitní systém
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rdesno mnohokvěté – 
harmonizace a duševní klid

vápník, hořčík, zinek a vitamin D3 zelený čaj – duševní pohoda

SLEVA 65 %! Objednám za 4.368 Kč a zaplatím pouze 1.529 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.

Obsažená látka napomáhá:

 V eliminovat psychické napětí
 V optimalizovat průběh ovulace
 V optimalizovat hormonální soustavu žen
 V celkově posilovat ženský organismus
 V V harmonizovat činnost centrálního 
nervového systému

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

hormonální systém žen vitamin C – imunita

Připravili jsme pro Vás balíček, #9061, s vybranou kombinací produktů, abyste se cítila  
zdravě, sexy a měla energii na rozdávání!

Věříme, že po 2 měsících pravidelného užívání si řeknete: „Boha jak jsem bez toho mohla žít?!“ 
2 měsíce jsou nic ze života, který Vás ještě čeká!  KDY JINDY NEŽ TEĎ?!KDY JINDY NEŽ TEĎ?!


