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Ráno vstať odpočinutý, s úsmevom a plný energie. Celý deň byť sústredený,
nápaditý, bystrý, zapálený a maximálne výkonný. Pre mnohých ešte popoludní,  
po príchode domov, sa s úsmevom a neskutočnou ľahkosťou pustiť do upratovania, 
varenia, prania, žehlenia, domácich prác a ešte pri tom v pokoji stačiť sledovať obľúbený 
seriál . Večer byť sexy a okúzľujúci pre svoju drahú polovičku. Zaspávať s pocitom 
šťastne a naplno prežitého dňa!

SEN KAŽDÉHO Z NÁS!
Všetci veľmi dobre vieme, že realita je dosť odlišná, zívame už poobede, vtedy klesá pracovná 
morálka na 60 %, po návrate domov sa do všetkého musíme totálne nútiť (a nedaj bože pokiaľ je 
požadovaná teplá večera či majú deti zložitejšiu domácu úlohu) a večer padneme do postele s jedinou myšlienkou  
„snáď nebudú požadované žiadne techtle mechtle“ .

Energia
pre každý deň

Zmes - vitalita a imunita
CORDYCEPS STAR je originálny produkt 
z cisárskej dynastie Ming, ktorý obsahuje 
vysoko účinné extrakty liečivých 
húb a bylín. Cordyceps, Ganoderma, 
Pseudostellaria, zázvor.

ZĽAVA 65%! Objednám za 170 € a zaplatím iba 59,60 € 
Vianočná PROMO AKCIA: pokiaľ si tento balíček kúpite 2 po sebe nasledujúce mesiace*, získavate doživotnú zľavu 65 %  
na celý sortiment produktov** STARLIFE spoločnosti Zdraví Online.
* Buď 11/2021 a 12/2021 alebo 12/2021 a 01/2022. **Všetky produkty okrem reklamných predmetov a tlačovín.

Pripravili sme pre Vás balíček produktov,  #9067, ktoré Vám umožnia naplno prežiť svoj sen!

zmes základných minerálov  
a stopových prvkov

vitamín C a zinok = 
imunita

vitalita
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MINERAL STAR je ionizovaný mikrokoloidný 
roztok základných minerálov a stopových 
prvkov. Všetky zložky sú vo vyváženom 
pomere, ktorý zabezpečuje optimálne 
pôsobenie na organizmus. Maximálna 
biologická využiteľnosť je zabezpečená 
špeciálnou technológiou, ktorá zvyšuje 
vstrebateľnosť jednotlivých zložiek až na 92%  
z užitého množstva. MINERAL STAR  
je nenahraditeľným doplnkom pre udržanie 
funkcií všetkých biologických systémov.  
Roztok je úplne zbavený ťažkých kovov.

Vitamín C prispieva k tvorbe 
kolagénu pre normálnu funkciu kostí, 
chrupaviek, ďasien, kože a zubov. 
Podporuje normálnu funkciu nervovej 
sústavy a imunitného systému aj 
počas intenzívneho fyzického výkonu 
aj po ňom a tiež normálnu psychickú 
činnosť. Napomáha optimálnemu 
energetickému metabolizmu. 

Zinok má blahodárny vplyv  
na normálnu funkciu imunitného 
systému. Podieľa sa na procese delenia 
buniek a ich ochrane pred oxidačným 
stresom. 

EMPEROR STAR je tiež niekedy nazývaný 
manažérskou formulou, lebo je pre svoje 
účinky vyhľadávaný ľuďmi, ktorí sú vystavení 
enormnému pracovnému zaťaženiu. Recept 
tejto ojedinelej formuly má pôvod  
v preslávenom liečiteľstve starej Číny.

Zvlášť obsiahnutý akantopanax čiže „sibírsky 
ženšen“ sa podieľa na udržaní fyzickej aj 
duševnej energie, zabezpečuje telu vitalitu a 
podporuje jeho obranyschopnosť aj  
v nepriaznivých podmienkach. 

Vápnik je potrebný nielen pre vývoj zubov a 
kostí a pre udržanie ich štruktúry, mineralizáciu 
a hustotu, ale je dôležitý pre krvnú zrážanlivosť.

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V dodávať pocit energie, sily, vytrvalosti  
a duševnej pohody

 V zvyšovať odolnosť organizmu voči stresu
 V zmierňovať celkovú slabosť organizmu
 V zlepšovať elastičnosť a vzhľad pokožky, 
vlasov, rias a nechtov

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V udržať funkciu všetkých biologických 
systémov

 V doplniť 72 minerálov a stopových prvkov 
pre optimálne fungovanie organizmu

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V zvyšovať obranyschopnosť organizmu
 V znižovať únavu a vyčerpanie
 V svojimi antioxidačnými účinkami
 V udržať správnu hladinu testosterónu

  CORDYCEPS STAR je originálny produkt z cisárskej 
dynastie Ming, ktorý obsahuje vysoko účinné extrakty 
liečivých húb a bylín. Parazitárne huby a časti 
použitých bylín sú v tradičnej čínskej medicíne vysoko 
cenené pre svoju účinnosť.

  Lesklokôrovka lesklá – Reishi – Ganoderma lucidum 
– podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu, 
normálnu funkciu obehovej sústavy, vrátane správnej 
hladiny cholesterolu v krvi.

  Báječný zázvor – Zingiber officinale – pôsobí ako  
digestivum – podporuje trávenie, potláča nadúvanie  
a prispieva k normálnej funkcii čriev a žalúdka.  
Je blahodárny pre činnosť srdca a cievny systém. Pomôže  
odolávať nevoľnosti pri cestovaní. Je pomocníkom  
organizmu pri zvyšovaní jeho obranyschopnosti. 

Sila čínskej receptúr
y staršej  

ako 1.500 rokov.
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