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ZĽAVA 65 %! Objednám za 174 € a zaplatím iba 61 €
Vianočná PROMO AKCIA: ak si tento balíček kúpite 2 po sebe idúce 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.

Osteoporóza je metabolické ochorenie charakterizované úbytkom kostnej hmoty  
a poruchami stavby kostného tkaniva. Dôležitý je nielen obsah vápnika v kostiach  
(= hustota kostí), ale rovnako dôležitá je aj kvalita kostí = ich krehkosť. Ak sú kosti krehké, 
zvyšuje sa riziko zlomenín. V dôsledku osteoporózy najčastejšie dochádza k zlomeninám  
krčka stehennej kosti, zlomeninám zápästia a k zlomeninám stavcových tiel, a to niekedy aj  
pri úplne minimálnych úrazoch. Následkom zlomenín môžu byť aj operácie, dlhodobé pripútanie 
na lôžko s rizikom vzniku preležanín, zápaly pľúc, atrofia svalstva a strata schopností vykonávať bežné 
základné činnosti. Užívať by mal každý nad 45 rokov.

Osteoporóza 
Tichý zabiják

prevencia osteoporózy 
ideálna kombinácia základných živín pre dobrú 
obmenu kostnej hmoty až do neskorého veku

Zostavili sme pre Vás balíček #9060, ktorý je TOP prevenciou osteoporózy.
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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.
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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  
a po ňom a tiež normálnu psychickú 
činnosť. Napomáha normálnemu 
energetickému metabolizmu. 
Zvyšuje vstrebávanie železa  
a napomáha znižovať mieru únavy 
a vyčerpanie.
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  Vitamín A podporuje normálny stav slizníc, pokožky, zraku a imunitného 
systému. Podieľa sa na procese špecializácie buniek a metabolizmu železa.

  Vitamín C pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom. Ďalej podporuje 
tvorbu kolagénu, ktorý je dôležitý pre správnu funkciu ciev, kostí, chrupaviek, 
pokožky, ďasien a zubov, prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy, psychickej 
činnosti a obranyschopnosti organizmu. Jeho nezastupiteľná funkcia je vo zvyšovaní 
absorpcie železa a podpore normálneho energetického metabolizmu v tele. Vitamín C  
pomáha znižovať únavu a vyčerpanie a podieľa sa na regenerácii redukovanej formy vitamínu E.

  Vitamín D prispieva k normálnemu vstrebávaniu vápnika a fosforu a jeho využitiu v tele, 
pomáha udržiavať správnu hladinu vápnika v krvi. Podporuje normálny stav kostí a zubov, 
činnosť svalov, funkciu imunitného systému a proces delenia buniek.

  Vitamín E sa podieľa na ochrane buniek pred oxidačným stresom.

  Vápnik napomáha normálnej zrážanlivosti krvi, podporuje normálny energetický 
metabolizmus, činnosť svalov, funkciu nervových prenosov, funkcie tráviacich enzýmov a stav 
kostí a zubov. Podieľa sa na procese delenia a špecializácii buniek.

  Horčík sa podieľa na znížení miery únavy a vyčerpania. Podporuje elektrolytickú rovnováhu a normálny energetický 
metabolizmus, činnosť nervovej sústavy, činnosť svalov, syntézu bielkovín, psychickú činnosť, normálny stav kostí a zubov. 
Prispieva k procesu delenia buniek.

  Zinok podporuje normálny metabolizmus kyselín a zásad, metabolizmus sacharidov, rozpoznávacie funkcie, syntézu DNA, 
plodnosť a reprodukciu, metabolizmus makroživín, metabolizmus mastných kyselín, metabolizmus vitamínu A, syntézu 
bielkovín, normálny stav kostí, vlasov, nechtov, pokožky a zraku a imunitný systém. Udržiava správnu hladinu testosterónu v 
krvi. Podieľa sa na procese delenia buniek a ich ochrane pred oxidačným stresom.

  Selén sa podieľa na normálnej spermatogenéze, podporuje normálny stav vlasov, nechtov a imunitného systému a činnosť 
štítnej žľazy. Prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

  Meď pomáha udržiavať normálny stav spojivových tkanív, energetického metabolizmu, činnosť nervovej sústavy, 
pigmentáciu vlasov a pokožky, prenos železa v tele a imunitný systém. Prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

  Mangán podporuje normálny energetický metabolizmus, stav kostí, tvorbu spojivových tkanív a prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom..

Vitamín K2 je vitamín 
rozpustný v tukoch. Posledné 
výskumy ukázali, že plní 
vlastnú funkciu a tou je 
vychytávanie vápnika z 
extracelulárneho priestoru 
a viazanie do kostí. Vitamín 
K2 je nevyhnutný v procese 
mineralizácie kostí, bunkového 
rastu a metabolizmu proteínov 
cievnej steny.

Vitamín D3 je jediný vitamín, ktorý 
môže telo vyrábať zo slnečného 
žiarenia. Vitamín D prispieva k 
normálnemu využitiu vápnika a 
fosforu v organizme. Zúčastňuje 
sa procesu delenia buniek a 
prispieva k normálnej funkciu 
imunitného systému. Podieľa sa 
na udržaní normálneho stavu 
kostí a zubov a správnej hladiny 
vápnika v krvi. Pomáha udržiavať 
normálnu činnosť svalov.

WILD YAM STAR pomáha 
stabilizovať a normalizovať 
hladinu hormónov ako u žien, 
tak aj u mužov a spomaľovať 
proces starnutia. Je vhodným 
doplnením v období 
klimaktéria, kedy pôsobí 
na zmiernenie prejavov 
klimakterických ťažkostí, 
ako sú bolesti hlavy, návaly, 
podráždenosť a únava.


