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WILD YAM STARANGELICA STAR
#2742#1853

… hőhullámok, éjszakai ébredések, izzadás… súlygyarapodás 
…száraz bőr… depresszió és szorongás ...nem kell, hogy Önt is érintse! 

Menopauza 

a női szervezet támogatása
A kínai angelikát a női szervezetre 
gyakorolt kiváló hatása miatt gyakran női 
ginzengként is emlegetik.

A C-vitamin  védi a sejteket az oxidatív 
stressz ellen, segíti a kollagén képződést.  
Segíti az idegrendszer, a mentális funkciók 
és a szervezet védekező rendszerének 
normál működését. Segíti növelni a vas 
felszívódását és a szervezet normál energia-
metabolizmusát. Antioxidánsként hat – védi 
a DNS-t (dezoxiribonukleinsav), mely a sejt fő 
része, a fehérjét és lipideket az oxidációtól.

60 cps 60 cps

wild yam - hormonok
WILD YAM STAR – a vad yam gyökér 

hatással van a belső kiválasztású 
mirigyek normál működésére, segít  

a női és férfi szervezetben normalizálni 
a hormonok szintjét és mérsékelni 

az öregedés folyamatát. Megfelelő 
kiegészítő a menopauza tüneteinek 

(fejfájás, hőhullámok, ingerlékenység, 
fáradékonyság) enyhítésére.   

Mind a 7 termék mindössze 20.580 Ft-ért. Lapozz!  

A Nő. Nő?? Valójában Super man!
Néha viccesen azt szokták mondani, hogy egy nő többet kibír, mint egy ember!
Valahol az is írták, hogy napjainkban a nőknek naponta 14 szerepben kell helytállni!
A nő legyen szuper anya, kiváló háziasszony, hibátlan feleség, munkahelyén nagy 
teljesítményű menedzser, miközben nézzen ki fiatalosan, legyen gyönyörű, vékony, pozitív 
kisugárzású, mosolygós, egészséges, trendi, free, tökéletes!
Egyszer csak eljön az az  idő, amikor a gyermekek felcseperednek, a munkahelyi ambíciók már nem 
olyan „fontosak”, minden nyugodtabb lesz… hurrá végre élvezni lehet az életet – megérdemelten!!
Hát! Ember tervez, isten végez. Ha mindez nem lenne elég, HUPSZ – itt van a menopauza (változókor)!! 

harmonizálja a 
hormonrendszert

csökkenti  
a testsúlyt

a menopauza 
időszakában 
megszünteti 
a panaszokat 

javítja  
a koncentrációt

mérsékli  
a hangulatin-
gadozásokat 

szabályozza 
a menstruációs 

ciklust



STAR WOMEN VITAMIN C 500 STAR

GREEN TEA STARLIFE STAR C-M-Z-3 STAR
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Összetevője segít:

 V javítani a memórián és kognitív funkciókon
 V növelni a koncentrálást és figyelmet
 V növelni az egész szervezet energiáját
 V jó közérzetet kelteni a szervezetben
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Összetevői segítenek:

 V egészségesen tartani a csontokat,  
fogakat a látást

 V optimalizálni az energia-anyagcserét
 V növelni a makrotápanyagok anyagcseréjét 
 V az idegrendszer megfelelő működésében
 V antioxidáns kapacitásukkal

60
 tb

l

Összetevője segít:

 V a fogyásnál, mint zsírégető
 V javítani a testi és lelki közérzetet
 V megtartani az egészséges 
immunrendszert
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Fürtös sülyfű  
– harmonizálás és lelki béke

kalcium, magnézium,  
cink és D3-vitamin

zöld tea – mentális jólét

65 % KEDVEZMÉNY! Rendelek 58.800 Ft-ért és csak 20.580 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.

Összetevői segítenek:

 V mérsékelni a pszichikai felszültséget
 V optimalizálni az ovuláció lefolyását 
 V optimalizálni a női hormonrendszert
 V erősíteni női szervezet egészét
 V harmonizálni a központi idegrendszer 
működését

Összetevője segít:

 V antioxidáns hatásával
 V az immunitás és védekező  
képesség növelésével

 V az íny egészségének megtartásában
 V a kollagén képződésben
 V az epesav termelésben

női hormonrendszer C-vitamin – immunitás

Előkészítettünk Önnek egy csomagot, #9061, olyan termékkombinációval, melytől egészségesnek, 
szexinek, érezheti magát, tele energiával a menopauza időszakában is! 

2 hónap rendszeres fogyasztás nem sok az életből, mely még Önre vár!   
MIKOR MÁSKOR, HA NEM MOST?!MIKOR MÁSKOR, HA NEM MOST?!


