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A mozgás életünk természetes része, mivel nagyon fontos szerepe van 
szervezetünk megfelelő működésében. Ezzel nem a fitnesztermekben  
vagy sportpályákon eltöltött órákra gondolunk, rekordokat döntve, hanem  
arra, hogy minden nap találjunk egy kis időt a mozgásra – pld. gyalog járni a 
munkába és haza, vagy estére egy kis séta a természetben, nem használni  
a felvonót… aki akar, talál rá módot. 
Az ókori görög filozófus Arisztotelész tanítványainak azt mondta: 
„Semmi sem rombolja úgy az egészségünket, mint a tétlenség”.
A mozgás korlátozása nagyon sok egyéb korlátozást von maga után  
az eddigi megszokott életvitelünkben. És ezt senki sem szeretné!

Hogy a mozgás mindig öröm legyen, összeállítottunk  
egy termékcsomagot #9064, amelyet megköszönnek az ízületei.  
És nem csak azok...  

Mozgás

Egyedi keverék

glükózamin, kondroitin, MSM, 
kollagén - ízületek

C-vitamin - immunitás zselatin - ízületek  
és porcok

65 % KEDVEZMÉNY! Rendelek 58.100 Ft-ért és csak  20.335 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.
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Összetevői segítenek:

 V az ízületek rugalmasságának  
és mozgékonyságának megtartásában 

 V egészségesen tartani az ízületi porcokat
 V az ízületi szövetek megújításában  
és regenerációjában

Összetevője segít:

 V antioxidáns hatásával
 V immunitás és védekező képesség 
növelésében

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

Összetevője segít:

 V biztosítani az ízületi  
porcok megfelelő felépítéséhez  
és működéséhez szükséges  
anyagok ellátását

 V egészségesen tartani az ízületeit
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Glükózamin + kondroitin-szulfát + MSM 
= az egész ízületi rendszer táplálása; 
porcok, csontok, ínszalagok és inak. A C-vitamin elősegíti a kollagén termelést, 

amely fontos az erek, csontok, porcok, 
bőr, íny és a fogak megfelelő állapotának 
megőrzésére, részt vesz az idegrendszer 
normál működésében, a szellemi 
tevékenységben és az immunrendszer 
működésében. Elengedhetetlen feladata, 
hogy növelje a vas felszívódását, és 
segítse a megfelelő energia-anyagcserét a 
szervezetben. A C-vitamin  segít megvédeni 
a sejteket az oxidatív stressz ellen, csökkenti 
a fáradtságot és a kimerültséget, hozzájárul 
a redukált E-vitamin regenerációjában. 
Intenzív fizikai teljesítmény alatt és után 
segíti az immunrendszert.

A zselatin természetes állati 
eredetű fehérjék keveréke, mely 
szükséges a porcok és ízületek 
táplálásához. A zselatin cca. 15 % 
vizet, 85 % fehérjét és kis részben 
anorganikus anyagokat tartalmaz. 
A zselatint gyógyszerkészítmények 
összetevőjeként használják, de 
étrend- kiegészítők összetevőjeként 
is alkalmazzák. A glicin a prolin 
aminosavak megfelelő forrása, 
melyekből 10 - 20× többet tartalmaz, 
mint más fehérjék.

  Összetételénél fogva a termék nemcsak az aktív sportolók 
számára alkalmas, hanem nagy fizikai megterhelés alatt 
álló személyeknek és időseknek is egyaránt.  
A CARTIGLAGE STAR a kondroitin, glükózamin-szulfát, 
metil-szulfonil-metán, II. típusú kollagén és C-vitamin 
kiváló kombinációja. A termék kellemes ízét a szeder 
lé, fehér szőlő lé, vörös- és feketeáfonya lé természetes 
sűrítményei adják. Ezen természetes összetevők egyedülálló 
kombinációja megerőltető fizikai munka vagy sport 
tevékenység után jótékony hatást fejt ki az ízületekre.

  A metil-szulfonil-metán – MSM természetes kénvegyület, mely  
a C-vitaminnal együttesen fontos alapja az ízületek táplálásának.

  A benne található glükózamin-szulfát természetes részét képezi a porcoknak és  
az ízületi (szinovionális) nedvnek. Ez az anyag a szervezet természetes anyaga,  
amely a vércukorból  képződik. 

  A C-vitamin – elősegíti a kollagén termelést, amely fontos az erek, csontok, porcok, bőr, íny 
és a fogak megfelelő állapotának megőrzéséhez. Elengedhetetlen feladata, hogy növelje 
a vas felszívódását, és segítse a megfelelő energia-anyagcserét a szervezetben. A C-vitamin 
csökkenti a fáradtságot és a kimerültséget, hozzájárul a redukált E-vitamin regenerációjához.

vitaminok királya


