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Ruch powinien być naturalną częścią naszego życia. Jest niezwykle  
istotny dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.  
Nie oznacza to spędzania godzin na siłowniach, czy na stadionie i bicia 
rekordów w każdej dyscyplinie. Wystarczy po prostu znaleźć chwilę  
na ruch każdego dnia - na przykład iść pieszo, pojechać rowerem do pracy  
lub wieczorem wyjść na spacer, nie jechać windą lecz korzystać ze schodów…  
jeśli się chce, zawsze jest sposób. 
Starożytny grecki filozof Arystoteles wpajał swoim uczniom: 
„Nic tak nie niszczy naszego zdrowia, jak brak aktywności fizycznej”.
Ograniczając ruch stwarzamy wiele poważnych problemów  
dla naszego obecnego stanu zdrowia.
A przecież nikt tego nie chce! 

Aby ruch zawsze był przyjemnością, przygotowaliśmy dla Was pakiet,  
#9064, za który Wasze stawy Wam podziękują. I nie tylko one...  

Ruch

Wyjątkowa kompozycja

glukozamina, chondroityna,  
MSM i kolagen - stawy 

witamina C - odporność żelatyna - stawy  
i chrząstki

ZNIŻKA 65%! Zamówię za 764 zł zapłacę tylko 267 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.

500 ml

  kolagen

  kwas hialuronowy

  siarczan glukozaminy

  metylosulfonylometan (MSM)

  siarczan chondroityny

  skrzyp polny

  witamina D 

utrzymuje 
zdrowe stawy

regeneruje

 tkanki  
stawowe
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Zawarte składniki pomagają:

 V zapewnić elastyczność  
i ruchomość stawów

 V zachować zdrowe chrząstki stawowe
 V w odnowie i regeneracji tkanek 
stawowych

Zawarty składnik pomaga:

 V swoim działaniem przeciwutleniającym
 V wzmocnić odporność organizmu
 V utrzymać dziąsła w dobrej kondycji
 V w produkcji kolagenu
 V w tworzeniu żółci 

Zawarty składnik pomaga:

 V zapewnienić dostawę substancji 
niezbędnych do prawidłowej 
budowy i funkcjonowania  
chrząstki stawowej

 V utrzymać zdrowe stawy
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Glukozamina + chondroityna + MSM = 
odżywianie całego układu stawowego; 
chrząstki, kości, więzadła i ścięgna. 

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. 
Uczestniczy w ochronie komórek przeciw 
stresowi oksydacyjnemu i regeneracji 
zredukowanej formy witaminy E. Zwiększa 
wchłanianie żelaza oraz pomaga zmniejszyć 
uczucie zmęczenia i znużenia. 

Żelatyna to naturalna mieszanka 
białka zwierzęcego, niezbędnego 
do odżywiania stawów i chrząstek. 
Żelatyna zawiera ok. 15% wody, 
85% białka i niewielki udział 
substancji nieorganicznych. Żelatyna 
jest produkowana na potrzeby 
farmaceutyczne, a także jako składnik 
odżywczy suplementów diety; jest 
doskonałym dostawcą aminokwasów 
glicyny i proliny, których zawiera aż 10 
do 20 razy więcej niż inne białka. 

  Preparat pod względem swojego składu jest odpowiedni 
nie tylko dla aktywnych sportowców, ale też dla osób 
obciążonych fizycznie i seniorów. CARTILAGE STAR 
doskonale łączy takie składniki, jak chondroityna, 
glukozamina, metelosulfonylometan, kolagen typu II  
i witamina C. Wspaniały smak nadają mu naturalne 
skoncentrowane soki z jeżyn, białych winogron, borówek 
i jagód. Ta wyjątkowa kombinacja naturalnych substancji 
zapewnia potrzebne efekty po wyczerpującym wysiłku  
fizycznym lub sportowym.

  Metylosulfonylometan - MSM - jest naturalnym związkiem siarki,  
która odgrywa ważną rolę w procesie metabolizmu u człowieka.

  Siarczan glukozaminy stanowi naturalną część chrząstek stawowych i mazi stawowej  
(płynu synowialnego). Jest to substancja własna ciała, która powstaje z cukru zawartego we krwi.

  Witamina C wspiera tworzenie kolagenu, przyczynia się do utrzymania zdrowych kości, 
chrząstek i skóry. 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.

królowa witamin


