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Pohyb by mal byť prirodzenou súčasťou nášho života. Je totiž  
veľmi dôležitý pre správne fungovanie celého nášho organizmu.  
Nie je tým myslené tráviť hodiny v posilňovniach, na atletických  
ováloch a trhať rekordy vo všetkom možnom, ale stačí nájsť si každý deň 
chvíľku na pohyb - treba ísť pešo do práce a z práce, alebo večer pred spaním  
na prechádzku do prírody, nejazdiť výťahom ... keď sa chce, vždy sa spôsob nájde.
Starogrécky filozof Aristoteles svojim žiakom vštepoval: 
„Nič tak neničí naše zdravie ako telesná nečinnosť“.
Obmedzením pohybu vznikne naraz množstvo ďalších  
obmedzení doterajšieho spôsobu života.  
A to si nikto nepraje!

Aby bol pohyb vždy radosťou, zostavili sme pre Vás balíček,  
#9064, za ktorý Vám vaše kĺby poďakujú. A nielen ony...  

Pohyb

Unikátna zmes

glukosamín, chondroitín, MSM
a kolagén - kĺby

vitamín C – imunita želatína – kĺby
a chrupavky

ZĽAVA 65%! Objednám za  166 € a zaplatím iba 58,10 €  
Vianočná PROMO AKCIA: pokiaľ 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.

500 ml

  glukosamín sulfát
  chondroitín sulfát

  methylsulfonylmetan (MSM)
  kyselina hyalurónová
  kolagén

  praslička roľná
  vitamín D

udržiava 
zdravé  

kĺby

regeneruje

kĺbové  
tkanivá
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Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V pružnosti a pohyblivosti kĺbov
 V udržiavať zdravé kĺbové chrupavky
 V pri obnove a regenerácii  
kĺbových tkanív

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

Obsiahnutá látka napomáha:

 V zabezpečiť prísun látok 
nevyhnutných pre správnu  
stavbu a funkciu kĺbovej  
chrupavky

 V udržiavať zdravé kĺby
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Glukosamín + chondroitín + MSM  
= výživa pre celý kĺbový systém; 
chrupavky, kosti, väzivo a šľachy.

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. Podieľa sa na 
ochrane buniek pred oxidačným stresom a 
na regenerácii redukovanej formy vitamínu 
E. Zvyšuje vstrebávanie železa a napomáha 
znižovať mieru únavy a vyčerpania.

Želatína je prírodná zmes bielkovín 
živočíšneho pôvodu potrebná na 
výživu kĺbov a chrupaviek.

Želatína obsahuje cca 15% vody, 85% 
bielkovín a malý podiel anorganických 
látok. Želatína sa vyrába pre 
farmaceutické výrobky, aj ako 
výživovo hodnotná súčasť výživových 
doplnkov; je vhodným dodávateľom 
aminokyselín glycínu a prolínu, 
ktorých obsahuje 10 až 20× viac  
ako iné bielkoviny.

  Prípravok je svojim zložením vhodný nielen pre aktívnych 
športovcov, ale aj pre osoby s fyzickým zaťažením a pre 
seniorov. CARTILAGE STAR znamenite kombinuje zložky 
chondroitín, glukosamín, metylsulfonylmetán, 
kolagén typu II a vitamín C. Skvelú chuť tomuto 
produktu dávajú prírodné koncentrované šťavy z ostružín, 
bieleho hrozna, brusníc a čučoriedok. Táto jedinečná 
kombinácia prírodných látok dosahuje potrebných účinkov 
po namáhavom fyzickom, alebo športovom výkone.

  Prítomný glukosamín sulfát tvorí prirodzenú súčasť kĺbových 
chrupaviek a synoviálnej tekutiny. Je to látka telu vlastná,  
ktorá sa tvorí z krvného cukru.

  Methylsulfonylmetán – MSM – je prírodná zlúčenina síry,  
ktorá je dôležitá v ľudskom metabolizme.

  Vitamín C podporuje tvorbu kolagénu, podieľa sa na udržaní zdravých kostí,  
chrupaviek a pokožky. 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.

kráľ vitamínov


