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ZNIŻKA 65%! Zamówię za 800 zł zapłacę tylko 280 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.

Osteoporoza to choroba metaboliczna, charakteryzująca się utratą masy kostnej i zaburzeniami  
tkanki kostnej. Ważna jest nie tylko zawartość wapnia w kościach (= gęstość kości), ale również jakość 
kości = ich kruchość. Jeśli kości są kruche, wzrasta ryzyko złamań. Osteoporoza najczęściej powoduje 
złamania szyjki kości udowej, złamania nadgarstków oraz złamania trzonów kręgów nawet przy  
minimalnych urazach. Takie złamania mogą prowadzić do operacji, długotrwałej hospitalizacji z ryzykiem  
odleżyn, zapalenia płuc, zaniku mięśni i utraty zdolności do wykonywania podstawowych czynności. Osteoporoza 
nazywana jest również dyskretnym złodziejem kości, który przez wiele lat nie dając żadnych objawów, okrada szkielet z 
odłożonych tam zasobów, aż do momentu, gdy okazuje się, że kość jest już tak osłabiona, że nie może podołać działaniu 
normalnych nacisków i wtedy zaczynają się pojawiać objawy choroby. Każdy powyżej 45 roku życia powinien im zapobiegać.

Osteoporoza 
cichy zabójca

profilaktyka osteoporozy
idealne połączenie niezbędnych składników  
odżywczych dla wsparcia odbudowy kości,  
aż do późnego wieku

Przygotowaliśmy dla Was pakiet #9060, jest to NAJLEPSZA profilaktyka osteoporozy. 
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  Witamina A pomaga utrzymać w dobrym stanie śluzówki, skórę, wzrok i układ 
odpornościowy. Uczestniczy w procesie specjalizacji komórek i w metabolizmie żelaza. 

  Witamina C pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Pomaga także w 
tworzeniu kolagenu, który jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania naczyń, kości, 
chrząstek, skóry, dziąseł i zębów, przyczynia się do normalizacji czynności układu nerwowego, 
psychiki i zwiększenia odporności organizmu. Jej niezastąpiona funkcja polega na zwiększaniu 
wchłaniania żelaza i wspomaganiu prawidłowego metabolizmu energetycznego w organizmie. 
Witamina C pomaga zmniejszać zmęczenie i wyczerpanie, bierze udział w regeneracji zredukowanej 
formy witaminy E. 

  Witamina D przyczynia się do normalizacji wchłaniania wapnia i fosforu oraz ich wykorzystania w ciele, 
pomaga utrzymać prawidłowy poziom wapnia we krwi. Wpływa korzystnie na stan kości i zębów, pracę 
mięśni, prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i proces dzielenia komórek.

  Witamina E uczestniczy w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. 

  Wapń pomaga unormować krzepliwość krwi, wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny, pracę 
mięśni, funkcję impulsów nerwowych,  enzymów trawiennych oraz stan kości i zębów. Uczestniczy w 
procesie dzielenia i specjalizacji komórek.

  Magnez przyczynia się do obniżenia stopnia zmęczenia i wyczerpania. Wspomaga zachowanie równowagi elektrolitycznej i 
prawidłowego metabolizmu energetycznego, poprawia czynność układu nerwowego, pracę mięśni, syntezę białek, funkcjonowanie 
psychiki, pomaga w zapewnianiu prawidłowego stanu kości i zębów. Bierze udział w procesie dzielenia komórek.

  Cynk wspomaga prawidłowy metabolizm kwasów i zasad, metabolizm cukrów, funkcje rozpoznawania, syntezę DNA, płodność  
i rozrodczość, metabolizm makroskładników odżywczych, kwasów tłuszczowych, metabolizm witaminy A, syntezę białek, prawidłowy 
stan kości, włosów, paznokci, skóry, wzroku oraz wzmacnia układ odpornościowy. Utrzymuje prawidłowy poziom testosteronu we krwi. 
Uczestniczy w procesie dzielenia komórek i ich ochronie przed stresem oksydacyjnym.

  Selen bierze udział w prawidłowej spermatogenezie, pomaga zapewnić dobry stan włosów i paznokci, wzmacnia układ odpornościowy  
i poprawia czynność tarczycy. Przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. 

  Miedź pomaga utrzymać tkankę łączną w dobrym stanie, normalizuje metabolizm energetyczny, czynność układu nerwowego, 
pigmentację włosów i skóry, rozprowadzanie żelaza w ciele i funkcjonowanie układu odpornościowego. Przyczynia się do ochrony 
komórek przed stresem oksydacyjnym.

  Mangan wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny, stan kości, tworzenie tkanki łącznej, przyczynia się do ochrony komórek 
przed stresem oksydacyjnym.

Witamina K2 jest witaminą 
rozpuszczalną w tłuszczach.  
Jej główną funkcją jest aktywacja 
właściwości wiązania wapnia 
przez białka. K2 pomaga  
w rozmieszczaniu wapnia  
w organizmie i jest niezbędna 
w procesie mineralizacji kości, 
wzrostu komórek i metabolizmu  
białka ścian naczyń. 

Witamina D3 to jedyna witamina, 
którą organizm może sam 
wyprodukować z promieniowania 
słonecznego. Przyczynia się do 
prawidłowego wchłaniania 
wapnia i fosforu w organizmie i 
ich optymalnego wykorzystania. 
Pomaga utrzymać prawidłowy 
poziom wapnia we krwi, wspomaga 
prawidłowy stan kości i zębów, 
wspiera aktywność mięśni, funkcje 
układu immunologicznego oraz 
proces dzielenia się komórek.

WILD YAM STAR pomaga 
stabilizować i normalizować 
poziom hormonów zarówno 
u kobiet, jak i u mężczyzn 
oraz spowalniać procesy 
starzenia. Jest odpowiednim 
suplementem w okresie 
menopauzy, kiedy działa 
łagodząc objawy problemów 
menopauzalnych, takich 
jak bóle głowy, uderzenia 
gorąca, drażliwość  
i zmęczenie. 
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Witamina C przyczynia się do 
produkcji kolagenu potrzebnego 
do prawidłowego funkcjonowania 
kości, chrząstek, dziąseł, skóry  
i zębów. Wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
nerwowego i odpornościowego 
podczas i po intensywnej 
aktywności fizycznej, a także 
normalną aktywność umysłową. 
Wspomaga prawidłowy 
metabolizm energetyczny. 
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Roślina dzięgiel chiński, nazy-
wana kobiecym żeń-szeniem, ma 
niezwykłe działanie na organizm 
kobiety.

Witamina C jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowanie 
układu nerwowego i odpor-
nościowego, wspiera wchłanianie 
żelaza i metabolizm energetyczny, 
wspomaga produkcję kolagenu, 
tak niezbędnego do  prawidłowego 
funkcjonowania stawów. 


