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WILD YAM STARANGELICA STAR
#2742#1853

...návaly tepla a nočné potenie ...priberanie na váhe

...suchá koža ...depresie a úzkosti  ...Vás sa nič z toho týkať nemusí! 

Menopauza 

podpora ženského organizmu 

Rastlina angelika čínska býva niekedy 
pre svoje vynikajúce pôsobenie, najmä 
na ženský organizmus, označovaná ako 
ženský žen-šen.

Vitamín C je nepostrádateľný pre správnu 
funkciu nervového a imunitného systému,  
pre podporu vstrebateľnosti železa  
a energetického metabolizmu a pre 
podporu tvorby kolagénu, tak potrebného 
pre dobrú funkciu kĺbov. Vitamín C pôsobí 
ako antioxidant – chráni DNA (kyselinu 
deoxyribonukleovú), ktorá je hlavnou časťou 
bunky,  pred oxidáciou.

60 cps 60 cps

wild yam - hormóny
WILD YAM je formula so smldincom chlpatým 

s použitím jeho hľuzy tuber dioscoreae 
villosa, pôsobiacim na správne fungovanie 

žliaz s vnútorným vylučovaním. Pomáha 
stabilizovať a normalizovať hladiny hormónov 
tak u žien, ako aj u mužov a spomaľuje proces 
starnutia. Je vhodným doplnením v období 

klimaktéria, kedy pôsobí na zmiernenie 
prejavov klimakterických problémov,  

ako sú bolesti hlavy, návaly,  
podráždenosť a únava.

Všetkých 7 produktov iba za 58,80 €! Otoč 

Žena. Žena?? Vlastne ako Super man!
Niekedy sa s úsmevom hovorí, že žena vydrží viac ako človek!
A niekde sa dokonca písalo, že dnešné ženy musia zvládnuť až 14 rolí denne!
Žena musí byť super mamou, vynikajúcou gazdinkou, bezchybnou manželkou,
výkonnou manažérkou v práci a pritom byť stále mlado vyzerajúca, krásna, štíhla,
pozitívna, usmievavá, zdravá, trendy, free, dokonalá!
A raz príde čas, kedy deti odrastú, pracovné ambície už nie sú také „urputné“,
všetko je viac v kľude ... hurááá konečne si možno vychutnať život plnými - zaslúženými - dúškami.
Ha! Človek mieni, život mení. Aby toho nebolo málo, HUP tu ti pridám menopauzu!! 

harmonizuje 
hormonálny 
systém žien

znižuje  
telesnú  

hmotnosť

eliminuje 
ťažkosti  
v období  

menopauzy

zvyšuje  
koncentráciu

zmierňuje 
výkyvy  

nálad

reguluje 
menštruačný 

cyklus



STAR WOMEN VITAMIN C 500 STAR

GREEN TEA STARLIFE STAR C-M-Z-3 STAR
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Obsiahnutá látka napomáha:

 V zlepšovať pamäť a myslenie
 V zvyšovať koncentráciu pozornosti
 V zvýšiť celkovú energiu organizmu
 V navodiť pocit pohody v organizme
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Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V udržiavať zdravé kosti, zuby a zrak
 V optimalizovať energetický metabolizmus
 V posilňovať metabolizmus makroživín
 V správnej činnosti nervovej sústavy
 V svojou antioxidačnou kapacitou
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Obsiahnutá látka napomáha:

 V pri chudnutí ako spaľovač tukov
 V zlepšovať telesnú i duševnú pohodu
 V udržiavať zdravý imunitný systém
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stavikrv mnohokvetý - 
harmonizácia a duševný pokoj

vápnik, horčík, zinok a vitamín D3 zelený čaj - duševná pohoda

ZĽAVA 65%! Objednám za 168 € a zaplatím iba 58,80 €
Vianočná PROMO AKCIA: ak si tento balíček kúpite 2 po sebe idúce mesiace*, získavate doživotnú zľavu 65 %  
na celý sortiment produktov** STARLIFE spoločnosti Zdravie Online.
* Buď 11/2021 a 12/2021 alebo 12/2021 a 01/2022. **Všetky produkty okrem reklamných predmetov a tlačovín.

Obsiahnutá látka napomáha:

 V eliminovať psychické napätie
 V optimalizovať priebeh ovulácie
 V optimalizovať hormonálnu sústavu žien
 V celkovo posilňovať ženský organizmus
 V harmonizovať činnosť centrálneho 
nervového systému

Obsiahnutá látka napomáha:

 V svojimi antioxidačnými účinkami
 V zvyšovať imunitu a obranyschopnosť 
organizmu

 V udržiavať dobrý stav ďasien
 V pri tvorbe kolagénu
 V pri tvorbe žlče

hormonálny systém žien vitamín C - imunita

Pripravili sme pre Vás balíček, #9061, so starostlivo zvolenou kombináciou produktov,
aby ste sa cítili zdravo, sexy a mali energiu na rozdávanie aj v menopauze!

2 mesiace pravidelného užívania sú nič zo života, ktorý vás ešte čaká!   
KEDY INOKEDY, KEĎ NIE TERAZ?!KEDY INOKEDY, KEĎ NIE TERAZ?!


