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Szeretne reggel kipihenten, mosolyogva és energikusan ébredni? Egész nap 
koncentrált, ötletes, ügyes, okos, lelkes lenni, és maximális teljesítményt nyújtani? 
Délután a munkából hazaérve nagy kedvvel és könnyedén kezdeni takarítani, főzni, 
mosni, vasalni, esetleg a gyerekkel házi feladatot írni, és rendrakás közben figyelni 
a kedvenc sorozatát is. Este a párunk számára szexinek és ellenállhatatlannak tűnni? 
Boldogan, és egy nagyon jó megélt nap érzésével elaludni?

EZ MINDENKI ÁLMA!
Mindenki tudja, hogy ez nagyon távol áll a valóságtól, hiszen már délelőtt kezdünk ásítozni, 
délutánra 60 %-ra csökken a munkamorál, estére otthon mindenbe erőltetni kell magunkat  
(pld. meleg vacsorát kell készíteni, vagy ha a gyereknek nehezebb házi feladata van), és ha végre beesünk  
az ágyba, reménykedünk: „hogy ma nem lesz hancúrozás”.

Energia
minden nap

Keverék - vitalitás és immunitás
A CORDYCEPS STAR eredeti termék  
a Ming császári dinasztiától, mely összetevői 
nagyon hatékony gyógygombák és 
gyógynövények kivonata. Cordyceps, 
Ganoderma, Pseudostellaria, gyömbér. 

65 % KEDVEZMÉNY! Rendelek 59.500 Ft-ért és csak 20.825 Ft-ot fizetek.

Karácsonyi PROMOAKCIÓ: amennyiben ezt a csomagot 2 egymást követő hónapban* megvásárolja, állandó 65 % kedvezményt kap  
a Zdraví Online társaság STARLIFE márkatermékeinek** teljes kínálatára. 
*2021/11 és 2021/12 vagy 2021/12 és 2022/01. **reklámtárgyakra és nyomtatványokra nem vonatkozik.

Előkészítettünk Önnek egy termékcsomagot,  #9067, amely lehetővé teszi, hogy megélje álmait!

alap ásványi anyagok  
és nyomelemek

C-vitamin és cink

vitalitás
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A MINERAL STAR fontos ásványi anyagok 
és nyomelemek ionizált mikrokolloid oldata. 
Az összetevőket kiegyensúlyozott arányban 
tartalmazza, ami optimális hatást biztosít a 
szervezetben. A maximális biohasznosulást 
egy különleges technológia biztosítja, mely 
a beviteli mennyiségből 92%-ra növeli egyes 
összetevők felszívódását. A MINERAL STAR 
nélkülözhetetlen kiegészítő minden biológiai 
rendszer működésének fenntartásához.
Az oldat nehézfémektől mentes.

A C-vitamin hozzájárul a kollagén 
képződéséhez a csontok, porcok, íny, 
bőr és fogak normál működéséhez. 
Támogatja az idegrendszer és az 
immunrendszer normál működését 
intenzív fizikai aktivitáskor és 
utána, valamint a normális mentális 
tevékenységet. Segíti a normális 
energia-anyagcserét. Növeli a vas 
felszívódását, és csökkenti a fáradtság 
és kimerültség mértékét.

A cink jótékony hatással van az 
immunrendszer normál működésére. 
Részt vesz a sejtosztódás folyamatában 
és a sejtek oxidatív stressz elleni 
védelemben. 

Az EMPEROR STAR terméket manager formulának 
is nevezik, mert jótékony hatása miatt a fokozott 
munkaterhelésnek kitett emberek keresik. Ennek 
az egyedi készítménynek a receptje az ősi kínai 
gyógyászat leírásaiból ered.
Összetevői közül az akantopanax “szibériai 
ginzeng” részt vesz a mentális egészség 
megőrzésében, a fizikai teljesítőképességének 
fokozásában, a vitalitás növelésében. Segíti a 
megfelelő fizikai és szellemi erőnlét fenntartását és 
támogatja a szervezet védekező rendszerét.
A kalcium nagyon fontos szerepet tölt be a 
csontok és a fogak fejlődésében, szerkezetük, 
sűrűségük és ásványosodásuk fenntartásában. 
Részt vesz az idegsejtek közti ingerületátvitelben, 
szabályozza az energia anyagcserét. Hatással 
van az izmok működésére, segíti a bélsejtek 
működését és azok fejlődését.

Összetevői:
 V erőt, energiát, kitartást adnak 
 V segítik a mentális jó közérzetet
 V növelik a stresszel szembeni 
tűrőképességet

 V javítják a bőr rugalmasságát és kinézetét, 
valamint a haj és körmök minőségét

Összetevői: 
 V segítenek megtartani minden biológiai 
rendszer működését

 V 72 ásványi anyagot és nyomelemet 
pótolnak a szervezet optimális 
működéséhez

Összetevői: 
 V növelik a szervezet védekező rendszerét
 V csökkentik a fáradékonyságot
 V antioxidáns hatásukkal támogatják  
a szervezetet

 V a tesztoszteron megfelelő  
szinten tartását segítik  

  A CORDYCEPS STAR eredeti termék a Ming császári 
dinasztiától, mely összetevői nagyon hatékony 
gyógygombák és gyógynövények kivonata. Cordyceps, 
Ganoderma, Pseudostellaria, gyömbér. 

  Pecsétviasz gomba – Reishi – Ganoderma lucidum  
– segíti a szervezet természetes védekező rendszerét,  
a keringési rendszer normál működését, valamint  
a normál koleszterinszintet.

  Csodálatos gyömbér – segíti az emésztést, csökkenti 
a puffadást, hozzájárul a bélrendszer és gyomor normál 
működéséhez. Jótékony hatással van a szívre és a keringési 
rendszerre. Segít émelygés esetén utazások alkalmával.  
A szervezet segítségére van a védekező rendszer  
hatékonyságának fokozásában. 

Több mint 1.500 éve
s  

kínai leírás ereje.
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