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65 % KEDVEZMÉNY! Rendelek 60 900 Ft-ért és csak 21.315 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.

Az oszteoporózis (csontritkulás) anyagcserezavarral összefüggő betegség, melynek 
jellemzője a csontszövet elvesztése és a csontszöveti rendellenesség. A csontokban 
nem csak a kalcium mennyisége fontos (= csontsűrűség), de a csontszövet minősége is = 
csontok törékenysége. Ha törékenyek a csontok, nő a csonttörések kockázata. Az oszteoporózis 
következtében gyakran előfordul combnyaktörés, csuklótörés, csigolyatörés, és mindez nagyon kis 
behatás esetén. A törések következménye lehet műtét, vagy hosszadalmas gyógyulási folyamat, ágyhoz 
kötöttség, ami felfekvésekhez, tüdőgyulladáshoz, izomsorvadáshoz, valamint a normál alaptevékenységek 
képességének elvesztéséhez vezet.  A termék használata mindekinek ajánlott 45 éves kortól.

Oszteoporózis
csendes gyilkos

csontritkulás megelőzése
esszenciális tápanyagok a jó minőgű  
csontszövet megtartására egészen idős korig

Előkészítettünk Önnek egy TOP termékcsomagot #9060, a csontritkulás megelőzésére.
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A C-vitamin hozzájárul a kollagén 
termeléshez, a csontok, porcok, íny, 
bőr és fogak normál működéséhez. 
Támogatja az idegrendszer és az 
immunrendszer normál működését 
intenzív fizikai aktivitás alatt 
és után, valamint a normális 
mentális tevékenységet. Segíti a 
megfelelő energia-anyagcserét. 
Részt vesz a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelmében. Növeli a 
vas felszívódását, és csökkenti a 
fáradtság és kimerültség mértékét. 
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  A-vitamin - segíti a nyálkahártya, a bőr és a szemek normál állapotát. Részt vesz  
a sejtek specializálásának folyamatában és segíti a vas anyagcseréjét.

  C-vitamin - védi a sejteket az oxidatív stressz ellen, segíti a kollagén képződést, 
mely fontos az erek, a csontok, a porc, a bőr, az íny és a fogak helyes működésénél. 
Segíti az idegrendszer, a szellemi tevékenység és a szervezet védekező rendszerének 
normál működését. Segíti növelni a vas felszívódását és a szervezet normál energia-
metabolizmusát. Segíti csökkenteni a fáradságérzetet, és részt vesz az E-vitamin redukált 
formájának regenerálásában. 

  D-vitamin - hozzájárul a kalcium és a foszfor normál felszívódásához és a szervezetben való 
felhasználásához, segíti megtartani a kalcium normál szintjét a vérben. Segíti a csontok és 
a fogak normál állapotát, az izmok működését, a védekező rendszer működését és a sejtek 
osztódásának folyamatát.

  E-vitamin – részt vesz a sejtek oxidatív stressz elleni védelmében.

  Kalcium - segíti a normális véralvadást, normális energia-anyagcserét, az izmok működését,  
az ideg-ingerületátvitelt, az emésztőenzimek működését, a csontok és fogak megfelelő állapotát.  
Részt vesz a sejtosztódás folyamatában és a sejtek specializációjában.

  Magnézium - segít a fáradtság és kimerültség mértékének csökkentésében. Segíti az elektrolit egyensúlyt, a megfelelő 
energia-anyagcserét, az idegrendszer működését, az izomműködést, a fehérjeszintézist, a megfelelő szellemi állapotot,  
a csontok és fogak állapotát. Hozzájárul a sejtosztódás folyamatához.

  Cink - támogatja a normál sav-bázis anyagcserét, szénhidrát-anyagcserét, felismerési funkciókat, DNS-szintézist, 
termékenységet és szaporodást, makro-tápanyag anyagcserét, zsírsav-anyagcserét, A-vitamin-anyagcserét, fehérjeszintézist, 
normál csont-, haj-, köröm-, a bőr és a látás, valamint az immunrendszert. Fenntartja a megfelelő tesztoszteron szintet  
a vérben. Részt vesz a sejtosztódás folyamatában és a sejtek oxidatív stressz elleni védelmében. 

  Szelén - részt vesz a normál spermatogenezisben, támogatja a haj, a körmök és az immunrendszer normál állapotát, 
valamint a pajzsmirigy működését. Segít a sejtek oxidatív stressz elleni védelmében.

  Réz - segít fenntartani a normál kötőszövetet, az energiaanyagcserét, az idegrendszeri aktivitást, a haj- és bőr pigmentációt,  
a vasszállítást a szervezetben és az immunrendszert. Segít megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől. 

  Mangán - támogatja a normál energiaanyagcserét, a csontok állapotát, a kötőszövetek képződését, és segít megvédeni  
a sejteket az oxidatív stressztől.

K2-vitamin - zsírban oldódó 
vitamin. A legújabb kutatások  
azt mutatják, hogy saját 
funkcióval bír, nevezetesen  
az extra celluláris térből befogja  
a kalciumot és azt  
a csontokba juttatja.  
A K2-vitamin elengedhetetlen 
a csont-mineralizáció 
folyamatában,  
a sejtnövekedésben és az érfal 
fehérje-anyagcseréjében.

D-vitamin - hozzájárul a 
kalcium és a foszfor normál 
felhasználásához a szervezetben. 
Közreműködik a sejtosztódás 
folyamatában és hozzájárul az 
immunrendszer megfelelő 
működéséhez. Részt vesz a 
csontok és fogak normális 
állapotának fenntartásában 
és a megfelelő kalciumszint 
fenntartásában a vérben. 
Segít fenntartani a normális 
izomműködést.

WILD YAM STAR – segít a női és 
férfi szervezetben normalizálni  
a hormonok szintjét, és 
mérsékelni az öregedés 
folyamatát.Megfelelő 
kiegészítő a klimax 
tüneteinek (fejfájás, 
hőhullámok, ingerlékenység, 
fáradékonyság) enyhítésére.  
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A kínai angelika növényt a női 
szervezetre gyakorolt kiváló hatása 
miatt gyakran női ginzengként  
is emlegetik.

A C-vitamin segít erősíteni 
az idegrendszert és az 
immunrendszert.  Szerepe 
elengedhetetlen a vas felszívódási 
folyamatában, a kollagén 
képződésben, valamint a normál 
energia-anyagcserében. Csökkenti 
a fáradtság és kimerültség 
mértékét. 


