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...uderzenia gorąca i nocne poty ...przyrost masy ciała

...suchość skóry ...depresja i niepokój  ...nie musisz tego wszystkiego odczuwać!  

Menopauza 

wsparcie organizmu kobiety 

Roślina dzięgiel chiński, nazywana 
kobiecym żeń-szeniem, ma niezwykłe 
działanie na organizm kobiety.

Witamina C jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowanie układu nerwowego  
i odpornościowego, wspiera wchłanianie 
żelaza i metabolizm energetyczny, wspomaga 
produkcję kolagenu, tak niezbędnego do  
prawidłowego funkcjonowania stawów. 
Witamina C działa jako przeciwutleniacz - 
chroni przed utlenianiem białka, lipidy oraz  
DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy), który 
jest głównym składnikiem komórki.

60 cps 60 cps

wild yam - hormony
WILD YAM STAR jest formułą zawierającą 

pochrzyn włochaty - z wykorzystaniem jego 
bulw tuber dioscoreae villosa, które wpływają 

na prawidłowe funkcjonowanie gruczołów 
wydzielania wewnętrznego. Pomaga 

stabilizować i normalizować poziom hormonów 
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn oraz 

spowalniać procesy starzenia.  
Jest odpowiednim suplementem w okresie 

menopauzy, gdyż łagodzi objawy związane 
z klimakterium - bóle głowy, uderzenia 

gorąca, rozdrażnienie i zmęczenie. 

7 wyjątkowych produktów tylko za 271 zł! Sprawdź drugą stronę 

Kobieta. Płeć piękna!? Raczej superman!
Czasem żartobliwie mówi się, że kobieta wytrzyma więcej niż człowiek!
A gdzieś nawet napisano, że dzisiejsze kobiety muszą ogarnąć  
nawet 14 ról dziennie!
Kobieta musi być supermamą, doskonałą gospodynią domową, idealną żoną,  
kreatywną w pracy, a przy tym zawsze wyglądać młodo, pięknie, być szczupłą,  
pozytywną, uśmiechniętą, zdrową, modną, niezależną i perfekcyjną!
Ale kiedyś przyjdzie czas, gdy dzieci dorosną, ambicje zawodowe nie będą już tak istotne,  
wszystko będzie uporządkowane… Hurra, można wreszcie cieszyć się życiem - zasłużonym spokojem.
Niestety, człowiek planuje, los i natura krzyżuje. Jakby wszystkiego było za mało, przychodzi menopauza!!  

harmonizuje 
układ  

hormonalny
kobiet

pomaga
w redukcji 
masy ciała

eliminuje
problemy
w okresie

klimakterium 

zwiększa 
koncentrację

łagodzi
wahania
nastroju

reguluje 
cykl 

menstruacyjny



STAR WOMEN VITAMIN C 500 STAR
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Zawarta substancja pomaga:

 V usprawnić pamięć i procesy myślowe
 V zwiększyć koncentrację i uwagę
 V zwiększyć całkowitą energię organizmu
 V zwiększyć równowagę i poczucie spokoju  
w organizmie
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Zawarte substancje pomagają:

 V utrzymać zdrowe kości, zęby i wzrok
 V optymalizować metabolizm energetyczny
 V wzmocnić metabolizm makroelementów
 V w prawidłowym funkcjonowaniu  
układu nerwowego

 V w działaniu antyoksydacyjnym
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Zawarta substancja pomaga:

 V podczas odchudzania jako  
spalacz tłuszczu

 V poprawić samopoczucie  
fizyczne i psychiczne

 V utrzymać zdrowy układ 
odpornościowy
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rdest wielokwiatowy - 
harmonizacja i spokój

wapń, magnez, cynk i witamina D3 zielona herbata  
- dobre samopoczucie

ZNIŻKA 65%! Zamówię za 773 zł, a zapłacę tylko 271 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.

Zawarte substancje pomagają:

 V eliminować napięcie psychiczne
 V optymalizować przebieg owulacji
 V optymalizować układ hormonalny kobiet
 V całościowo wzmacniać organizm kobiety
 V harmonizować czynność centralnego 
układu nerwowego

Zawarte substancje pomagają: 

 V swoim działaniem antyoksydacyjnym
 V wzmacniać układ odpornościowy
 V utrzymywać zęby i dziąsła  
w dobrym stanie

 V przy tworzeniu kolagenu
 V w tworzeniu żółci

system hormonalny kobiet wiatmina C - odporność

Przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet, #9061, z wybraną kombinacją produktów,
abyś czuła się zdrowa, seksowna i miała energię do dzielenia się nią nawet w okresie menopauzy!

2 miesiące regularnego stosowania to naprawdę krótko  
w porównaniu do tego, co przed Tobą! KIEDY, JEŚLI NIE TERAZ?! KIEDY, JEŚLI NIE TERAZ?! 


