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Wstawać rano wypoczętym, uśmiechniętym i pełnym energii. Przez cały dzień 
być skupionym, kreatywnym, rozsądnym, czujnym, pełnym pasji i maksymalnie 
zaangażowanym. Po południu, wracać do domu z uśmiechem i spokojem, aby zacząć 
sprzątać, gotować, prać, prasować, odrabiać zadania domowe, a w między czasie oglądać 
swój ulubiony serial  Wieczorem być atrakcyjnym i sexy dla swojej ukochanej połówki. 
Zasypiać z poczuciem szczęścia i cudownie przeżytego dnia!

MARZENIE KAŻDEGO Z NAS!
Wszyscy doskonale wiemy, że rzeczywistość jest bardzo odległa. Rano, niewyspani budzimy się w kiepskim 
nastroju, ziewamy, w ciągu dnia słabnie nam zapał do pracy, po powrocie do domu musimy się do wszystkiego 
zmuszać, a gdy jeszcze w planach jest ciepła kolacja albo dzieci mają bardziej skomplikowaną pracę domową?!?  
Wieczorem praktycznie padamy z wyczerpania na łóżko z jedną myślą „oby drugiej połowie nie przyszedł czas na amory“ .

Energia
na każdy dzień

Mieszanka - witalności i odporności 
CORDYCEPS STAR to oryginalny produkt  
z cesarskiej dynastii Ming, który zawiera  
wysoce skuteczne ekstrakty z grzybów 
leczniczych i ziół. Cordyceps, Ganoderma, 
Pseudostellaria, imbir. 

ZNIŻKA 65%! Zamówię za 782 zł, a zapłacę tylko 274 zł
PROMOCJA świąteczna: Kupując ten pakiet przez 2 kolejne miesiące*, otrzymujesz na zawsze zniżkę w wysokości 65%  
na całą gamę produktów STARLIFE** firmy Zdravi Online.
* 11/2021 i 12/2021 lub 12/2021 i 01/2022. **Wszystkie produkty z wyjątkiem materiałów reklamowych i druków.

Przygotowaliśmy dla Was pakiet produktów,  #9067, który pozwoli Wam spełnić swoje marzenie! 

esencja podstawowych minerałów  
i pierwiastków śladowych

witamina C i cynk - 
odporność

witalność
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MINERAL STAR to zjonizowany 
mikrokoloidowy roztwór podstawowych 
minerałów i pierwiastków śladowych. 
Wszystkie składniki zestawione są  
w zrównoważonych proporcjach, co zapewnia 
optymalne działanie na organizm. Maksymalną 
bioprzyswajalność zapewnia specjalna 
technologia, która zwiększa wchłanianie 
poszczególnych składników przyjmowanego 
produktu nawet do 92%. MINERAL STAR jest 
niezbędnym suplementem do utrzymania 
funkcji wszystkich układów biologicznych  
w organizmie. Preparat jest całkowicie wolny 
od metali ciężkich.

Witamina C przyczynia się do 
tworzenia kolagenu dla prawidłowego 
funkcjonowania kości, chrząstek, 
dziąseł, skóry i zębów. Wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego i odpornościowego w 
trakcie i po intensywnej aktywności 
fizycznej, a także normalną aktywność 
umysłową. Wspomaga prawidłowy 
metabolizm energetyczny.

Cynk korzystnie wpływa na 
prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego. Uczestniczy w 
procesie podziału komórek i ich 
ochronie przed stresem oksydacyjnym.

EMPEROR STAR bywa też nazywany formułą 
menadżerską, ponieważ jest poszukiwany przez 
osoby narażone na ogromne obciążenie pracą. 
Receptura tej wyjątkowej formuły wywodzi się 
ze starożytnej medycyny chiñskiej. 

Zawarty acantopanax czyli „żeń-szeń 
syberyjski” pomaga utrzymać energię fizyczną 
i psychiczną, zapewnia organizmowi witalność 
i wspomaga jego obronę w niekorzystnych 
warunkach. 

Wapń jest potrzebny nie tylko do rozwoju 
zębów i kości oraz do utrzymania ich struktury, 
mineralizacji i gęstości, ale jest również ważny 
dla krzepnięcia krwi.

Zawarte substancje pomagają:

 V dostarczając poczucia energii, siły, 
wytrzymałości i dobrego samopoczucia

 V zwiększając odporność organizmu na stres
 V łagodząc ogólne osłabienie organizmu
 V poprawiając elastyczność i wygląd skóry, 
włosów, rzęs i paznokci

Zawarte substancje pomagają:

 V zachować prawidłowe funkcjonowanie 
wszystkich systemów biologicznych 

 V uzupełniając 72 minerały i pierwiastki 
śladowe dla optymalnego  
funkcjonowania organizmu

Zawarte substancje pomagają:

 V zwiększając obronę organizmu
 V zmniejszając zmęczenie i znużenie
 V działając antyoksydacyjnie
 V utrzymać prawidłowy poziom 
testosteronu

  CORDYCEPS STAR to oryginalny produkt z cesarskiej 
dynastii Ming, który zawiera wysoce skuteczne ekstrakty 
z grzybów leczniczych i ziół. Grzyby pasożytnicze i części 
stosowanych ziół, są w tradycyjnej medycynie chińskiej 
wysoko cenione za swoją skuteczność.

  Lakownica żółtawa - Reishi - Ganoderma lucidum 
- wspiera naturalne procesy ochronne organizmu, 
prawidłowe funkcje układu krążenia, w tym prawidłowy 
poziom cholesterolu we krwi.

  Cudowny imbir - Zingiber officinale - działa na przewód 
pokarmowy - wspomaga trawienie, hamuje wzdęcia i przyczynia 
się do prawidłowego funkcjonowania jelit i żołądka. Korzystnie 
wpływa na aktywność serca i układu naczyniowego. Skuteczny  
również przy nudnościach w trakcie podróży. Pomaga  
organizmowi wzmocnić mechanizmy obronne.

Moc chińskich receptu
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