Olympic Champion, Barcelona ´92

Produsele STARLIFE sunt preparate în SUA de producători care corespund celor mai stricte
norme obţinând marcarea GMP – Good Manufacturing Practices (practică corectă de
producţie). Chiar şi compania care efectuează ambalarea dispune de certificare GMP.
Astfel tot procesul se desfăşoară sub cel mai strict control, care corespunde cerinţelor
producerii medicamentelor.

„Frumuseţea, puterea şi eficienţa constă în simplitate.“
Filosofia companiei STARLIFE este de a oferi oamenilor o viaţă mai sănătoasă,
o viaţă de calitate mai bună.
Fondatorul companiei STARLIFE este Robert Změlík, campion olimpic la decatlon
în Barcelona, care a luat hotărârea de a realiza o familie de produse compusă din
suplimente nutritive.
El recomandă aceste produse pentru cei care vor să-şi păstreze buna condiţie
fizică şi rezistenţa, pentru cei care vor conştient să-şi îmbunătăţească sănătatea şi, îmbogăţindu-şi cunoştinţele, doresc să aleagă un nou stil de viaţă bazat pe
prevenţie. Produsele companiei STARLIFE sunt de calitate supremă datorită tehnologiei
de producţie unice, care garantează absorbţie maximă (92-95%).
Aceste produse sunt caracterizate prin eficienţă rapidă şi maximă fără efecte secundare şi fără apariţia dependenţei. Cu ajutorul produselor STARLIFE organismul uman
îşi recapătă forţa vitală, se restabileşte armonia fizică, spirituală şi intelectuală.
Fiecare produs conţine componente naturale, care sunt selectate pe baza experienţei străvechi a dinastiei Ming din China, a medicinei tibetane şi pe baza celor mai noi
descoperiri medicale. Efectul produselor STARLIFE este de lungă durată şi se va simţi şi
după întreruperea folosirii acestora. Folosind aceste produse organismul va fi plin de
energie.
Din posibilităţile de distribuire, directorul companiei STARLIFE,
Robert Změlík, a ales sistemul MLM, pentru că după părerea lui,
produsele de calitate supremă nu au nevoie de reclamă. Cea mai
bună reclamă a acestor produse este eficienţa lor extraordinară.
Sistemul MLM nu asigură doar “un loc de muncă tradiţional“,
ci este totodată şi sistemul comercial, care se dezvoltă cel mai
dinamic în lume, procentul de creştere anual fiind de 30%.
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Produse unice
Mai mult de 160 de produse
Cel mai eficient sistem de bonusuri
Produse cu reduceri de preţ
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Disponibilitate internaţională
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Comandă prin telefon:
+421 233 014 958
+36 304 660 066
+36 302 012 891
prin e-mail: comanda@starlife.hu
sau online pe pagina: www.starlife.ro
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MULTI STAR
115
VIRGIN OLIVE STAR

Muşchi-putere
18
BCAA 500
42
CREATINE STAR
54
GOLD STAR
62
HMB STAR
70
INOSINE STAR
113
TAURINE 600
82
MULTI STAR
81
MUMIO STAR

Muşchi-performanţă
54
GOLD STAR
58
GLUTAMINE STAR
74
L-ARGININE 500
113
TAURINE 600
118
VITAMIN E STAR
20
BIOTIN STAR
8
ACAI COMPLEX STAR

41

CRANBERRY STAR
16
ANTI-PARASITE
36
CORDYCEPS STAR
8
ACAI EXTRA STAR
64
CHITOSAN
78
LECITHIN
102
ROYAL JELLY
82
MULTI STAR
119
WATER PILL STAR

Sistem
gastrointestinal
44

ENZYME STAR
48
FIBER STAR
66
CHLORELLA STAR
82
MULTI STAR
110
SPIRULINE STAR
12
ALOE STAR
17
APPLE CIDER VINEGAR
11
ACIDOPHILUS STAR
74
LACTASE ENZYME STAR
38
CINNAMON STAR
71
INULIN STAR
62
HERBAL STAR
18
BARLEY STAR

Articulaţii
26
CARTILAGE STAR
13
ANATOMAX
17
ARTHRIMAX
58
GLUCOSAMINE STAR
72
JOINT ACTIVITY
72
JOINT MOBILITY
95
PAU D‘ARCO
34
CORAL CALCIUM STAR
100
REGEMAX
104
SHOCK STAR
Piele
122
EFFECTIVE STAR
19
BETA-CAROTENE STAR
46
EMPEROR STAR
58
GLUCOSAMINE STAR
19
B-COMPLEX STAR
66
CHLOROPHYLL
11
ACIDOPHILUS STAR
59
GOTU KOLA
95
PAU D‘ARCO
111
STAR PLUS
86
NONI GOLD STAR
47
EVENING PRIMROSE
105
SILICA STAR
81
MUMIO STAR
115
VIRGIN OLIVE STAR

Sistem nervos
21
BRAIN STAR
112
STINGING NETTLE STAR
86
NONI GOLD STAR
88
OMEGA-3 EPA
101
RELAX STAR
114
TREND RELAX
19
B-COMPLEX STAR
82
MULTI STAR
8
ACAI COMPLEX STAR
80
METABOLITE STAR
62
HERBAL STAR
105
SILYMARIN STAR
Reducerea greutăţii
corporale
51
GARCINIA STAR
17
APPLE CIDER VINEGAR
110
SPIRULINE STAR
39
CMF 20
39
COCONUT OIL STAR
80
METABOLITE STAR
107
SLIM FIBER STAR
38
CINNAMON STAR
38
CLA 1000

Sistem hormonal-femei
15
ANGELICA STAR
73
KELP
76
LIFE STAR
81
MIGRELIFE
73
KUDZU STAR
112
STAR WOMEN
120
WILD YAM
47
EVENING PRIMROSE
100
RED CLOVER
Sistem hormonal-bărbaţi
80
METABOLITE STAR
73
KELP
103
SAW PALMETTO
107
STAR MEN
120
WILD YAM
98
PROTECT LIVER
118
VITAMIN E STAR

Scurtă istorie a tratamentului îmbătrânirii
Domnule doctor, mă simt bătrân…
2000 î.e.n. “Mâncaţi această rădăcină!“
1000 î.e.n. “Rădăcina este o chestiune păgână. Mai degrabă rugaţi-vă.”
1850
“Rugăciunea nu vă ajută. Beţi această fiertură.”
1950
“Fiertura este escrocherie. Înghiţiţi această tabletă.”
2004
“Tableta e prea artificială. Mâncaţi această rădăcină.”

Nimic nu e simplu în organismul uman
Paradoxul vieţii şi îmbătrânirii
Oxigenul este indispensabil vieţii

+–

Radicalii liberi ai oxigenului duc la îmbătrânire

12 paşi despre cum să nu îmbătrânim şi cum să ne simţim tineri
Dr. Cole Woolley Ph.D. recomandă:
•

rămâneţi activi fizic

•

alimentaţie sănătoasă + utilizarea suplimentelor nutritive

•

controlaţi şi trataţi corect stresul

•

viaţa să aibă scop şi sens

•

participaţi la viaţa comunităţii

•

cunoaştere de sine

•

evitaţi alcoolul

•

evitaţi accidentele

•

păstraţi-vă creierul în formă

•

relaxarea corpului şi minţii

•

păstrarea greutăţii corporale optime

•

reduceţi la minim efectele toxice ale mediului

Modul de viaţă sănătos constă în

ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ
ACTIVITATE FIZICĂ
SUPLIMENTE NUTRITIVE

ACAI COMPLEX STAR

Componenţii ajută la:
• digestie corespunzătoare
• activitatea intestinelor

• întărirea imunităţii

Fructul açaí este rodul palmierului Euterpe
oleracea, care creşte în pădurile Amazonului.
Forma exterioară a fructului açaí este asemănătoare afinelor. Are culoare albastră închisă datorită antocianineelor naturale, gustul şi mirosul
lui plăcut se aseamănă cu cacao. În testări,
fructul açaí a obţinut una dintre cele mai înalte valori ORAC, deci are o capacitate mare de
absorbţie a radicalilor liberi. Açaí mai conţine
vitamine, substanţe minerale, grăsimi nesăturate, aminoacizi, flavonoizi, proteine şi fibre.

supliment alimentar

pentru susţinerea digestiei şi imunităţii

Plantago
ovata (psyllium) ajută la
digestie şi la activitatea
intestinelor. Ajută mişcările peristaltice.
Lactobacillus acidophilus reglează într-un
mod pozitiv flora intestinală, digestia, iar mişcările peristaltice intestinale se îmbunătăţesc, în
acelaşi timp se îmbunătăţeşte capacitatea naturală de rezistenţă a organismului.

Doza recomandată: câte 1 capsulă dimineaţa şi seara. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată copiilor sub 12 de ani.
Compoziţie: Euterpe oleracea (extract de fructe açaí 20:1) 16,6 mg, Plantago ovata (seminţe psyllium) 333,3 mg, Lactobacillus acidophilus 13,9 mg, fosfat dicalcic (stabilizator), Camellia sinensis (extract de frunze de ceai verde 4:1) 8,3 mg, stearat de magneziu vegetal (agent
antiaglomerant), Triticum sativum (suc de iarbă de grâu uscat) 8,3 mg, papaină (enzimă extrasă din papaya) 8,3 mg, bromelaină 8,3 mg,
clorhidrat de betaină 10 mg, Zingiber officinale (rădăcină de ghimbir) 8,3 mg, dioxid de siliciu (agent antiaglomerant).

#1195

ACAI EXTRA STAR

Componenţii ajută la:
• digestie sănătoasă
• activitatea intestinelor

• întărirea imunităţii

Fructul açaí este rodul palmierului Euterpe
oleracea, care creşte în pădurile Amazonului.
Palmierul açaí creşte până la o înălţime de 25 m
şi dă roade de aproximativ 20 kg. Consumăm
fructul lui, care conţine extraordinar de multe
substanţe nutritive. Forma exterioară a fructului açaí este asemănătoare afinelor. Are culoare
albastră închisă datorită antocianinelor natura-

supliment alimentar

supliment alimentar conţinând fructe
de açaí capsule gelatinoase moi

le, gustul şi mirosul lui
plăcut se aseamănă cu cacao. Substanţele active caracteristice sunt compuşii fenolici (antocianine 3,2 mg/g fruct, proantocianine 12,9 mg/g
fruct). În afară de compuşii fenolici fructul açaí
mai conţine vitamine, substanţe minerale, grăsimi nesăturate, aminoacizi, flavonoizi, proteine
şi fibre.

Doza recomandată: 1 – 2 capsule/zi. Doza zilnică conţine extract corespunzător cu 1,5g (1 capsulă) şi 3g (2 capsule) de fructe açaí.
Compoziţie: Ulei de soia, gelatină, glicerol vegetal (agent de umezire), extract de fructe açaí (75 mg/capsulă), agent de lustruire (ceară de
albine galbenă), colorant (caramel), emulgator (lecitină de soia), dioxid de siliciu (agent antiaglomerant).

#1199
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ACAI LONGEVITY STAR
Componenţii săi ajută:
• imunitatea, vitalitatea
• digestia sănătoasă
• metabolismul energiei

• sistemul nervos
• reducerea oboselii

Suc răcoritor cu vitamine şi antioxidanţi
foarte importanţi pentru organismul uman.
Dintre vitamine, vitamina C şi E, ca antioxidanţi,
ajută la protecţia celulelor împotriva stresului
oxidativ. Vitaminele B utilizate în acest produs
participă la metabolismul energiei şi la funcţionarea normală a sistemului nervos. Vitaminele
B2 şi A au rol în menţinerea sănătoasă a vederii.

Vitaminele
B1,
B6, B12, niacina şi
biotina participă la
păstrarea
funcţiilor psihice normale.
Vitaminele B2, B6,
B12, C, niacina au rol
în vitalitate şi reducerea oboselii.

supliment alimentar

rezervă de energie

Antioxidanţi şi multivitamine High ORAC

High
ORAC
Valoarea O.R.A.C este un sistem de reglementare acceptat internaţional, legalizat şi
autorizat, pentru măsurarea, şi exprimarea
capacităţii antioxidante a alimentelor.
Deci ORAC: (Oxygen Radical Absorbance
Capacity) arată capacitatea de absorbţie
a radicalilor de oxigen în 100 g. de substanţă măsurată. De exemplu capacitatea afinelor,
a fructului açaí, a strugurilor, a rodiei, a goji
sau a oricărei alte substanţe active biologice.
Astfel, alimentele pot fi comparate între ele,
având în vedere (de) această caracteristică,
şi astfel se poate decide care legume, fructe,
sau suplimente nutritive (conţinând aceste

legume, fructe) ne protejează mai bine de
efectele dăunătoare ale radicalilor liberi. De
aceea, se poate declara, că există un consens
între medici (care dau importanţă prevenţiei)
că alimentaţia de azi trebuie să fie completată
cu legume, fructe care sunt bogate în antioxidanţi sau cu suplimente alimentare de calitate,
care conţin aceste legume, fructe. Reacţiile
radicalilor liberi au un rol în mecanismele
organismului. O parte dintre celulele noastre produc radicali liberi pentru ca aceştia să
distrugă agenţii patogeni intraţi în organism.
Acest proces este încă fiziologic, dar în zilele
noastre există probleme cu proporţiile.

Doza recomandată: 30 ml zilnic.
Compoziţie: Açaí 2.900 mg, extracte de fructe (High ORAC Fruit Extract Blend: vin de struguri, rodie, scoruşă, mangostan, afine, goji,
mere), vitamina C (acid ascorbic) 60 mg (75 % DZR), vitamina E (alfa-tocoferol) 20,1 mg (167,5 % DZR), niacină (acid nicotinic) 10 mg
(62,5 % DZR), vitamina B6 (piridoxină-hidroclorură) 2 mg (143 % DZR), vitamina B2 (riboflavina) 1,7 mg (121 % DZR), vitamina B1
(tiamină-hidroclorură) 1,5 mg (136 % DZR), vitamina A (retinil-palmitat) 1.500 µg (188 % DZR), biotină 300 µg (600 % DZR), vitamina
B12 (cianocobalamină) 6 µg (240 % DZR), extracte de fructe 100% (vin alb, pere, mere,cireşe, mangostan, rodie).

#1191
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ACEROLA PLUS STAR
Componenţii săi ajută:
• întărirea imunităţii şi vitalităţii
• formarea colagenului
• protecţia celulelor împotriva
stresului oxidativ

• absorbţia fierului
• reducerea oboselii şi
extenuării

Acerola conţine de 20–30 ori mai multă
vitamină C decât portocala. Mai conţine vitamine A şi B6, bioflavonoizi, substanţe minerale,
mai ales fier, calciu şi magneziu. Conţinutul ei
de vitamină C ajută la protecţia celulelor împotriva stresului oxidativ. Ajută formarea colagenului, care este important pentru activitatea
adecvată a venelor, a osaturii, a cartilajelor, a
pielii, a gingiei, a dinţilor. Contribuie la funcţionarea adecvată a sistemului nervos, a imunităţii şi a activităţii mentale. Este indispensabilă

supliment alimentar

vitamina C cu acerola pentru
protecţia sistemului imunitar

absorbţiei fierului, ajută metabolismul normal. Vitamina C ajută
în cazuri de oboseală, extenuare, participă la
regenerarea vitaminei E reduse. Ajută sistemul
imunitar în timpul eforturilor fizice intensive şi
după. Vitamina C acoperă 80% din necesitatea
de vitamine a organismului, însă organismul
uman nu o poate produce, trebuie introdusă
prin alimente şi suplimente nutritive.

Doză recomandată: 1–3 tablete masticabile pe zi.
Compoziţie: vitamină C (acid ascorbic, măcieş) 500 mg (625 % DZR), acerola 5 mg, sirop de porumb, dioxid de siliciu (agent antiaglomerant), zaharoză, sorbitol (îndulcitor), stearat de magneziu vegetal (agent antiaglomerant), aromă de zmeură, glicerol vegetal (stabilizator),
Fagopyrum esculentum (boabe de hriscă) 19 mg, pireu de zmeură, bioflavonoide citrice 2 mg, rutină 2 mg, hesperidină complex (din citrice)
2 mg, caramel (colorant), pulbere de coacăze negre, extract de piper verde.

#1002

ACEROLA STAR

Componenţii ajută:
• întărirea imunităţii şi vitalităţii
• formarea colagenului
• protecţia celulelor împotriva
stresului oxidativ

• absorbţia fierului
• reducerea oboselii şi
extenuării

Fructul copt al trestiei de acerolă
(Malphighia punicifolia) de culoare cărămizie
este foarte bogat in vitamina C. Conţine de
20-30 de ori mai multă vitamină C decât portocala. Conţine deasemenea vitaminele A şi B6,
bioflavonoizi şi substanţe minerale, mai ales fier,
calciu şi magneziu. Vitamina C are efect antioxidant, ajută funcţionarea sistemului imunitar,
reduce senzaţia de oboseală şi are un rol impor-

supliment alimentar

vitamina C cu acerola pentru
protecţia sistemului imunitar

tant in dezvoltarea şi regenerarea ţesuturilor.
Păstrează sănătatea gingiilor. Reduce probabilitatea apariţiei tumorilor şi a bolilor cardiovasculare. Participă la producerea unor enzime
importante. Deoarece vitamina C acoperă 80%
din necesarul de vitamine alorganismului, introducerea ei în organism este de o importanţă
primordială. Acest supliment nutritiv reprezintă
ajutorul perfect în acest sens.

Doza recomandată: 1–5 tablete masticabile pe zi.
Compoziţie: Malpighia punicifolia (fructe Acerola) 280 mg, vitamină C 60 mg (75 % DZR), bioflavonoide citrice 5 mg, rutină 2,5 mg,
aromă naturală de zmeură, Capsicum annuum 0,1 mg, Ribes nigrum 0,1 mg.

#1000
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ACIDOPHILUS STAR
Substanţa activă a produsului:
• contribuie la menţinerea
echilibrului florei intestinale
• creşte cantitatea bacteriilor
intestinale utile

• are efect pozitiv asupra
sistemului imunitar
• creşte senzaţia de confort
a sistemului intestinal

Produsul conţine bacterii lactice de
Lactobacillus acidophilus, Bifidus, Rhamnosus,
care sunt de o importanţă capitală pentru sănătatea intestinelor, echilibrul florei intestinale şi
pentru sistemul imunitar al organismului. În
organismul uman sănătos există miliarde de
bacterii, care sunt indispensabile mecanismului normal al organismului. Sprijină activitatea

supliment alimentar

probiotice pentru aparatul
gastro-intestinal sănătos

sănătoasă a sistemului imunitar. Stilul de viaţă modern, stresul, alimentaţia nesistematică
şi neadecvată, utilizarea antibioticelor pot să
distrugă echilibrul sensibil al florei inestinale.
Utilizarea sa este recomandată în cazurile în
care scade rezistenţa sistemului imunitar sau în
timpul şi după utilizarea antibioticelor.

Doza recomandată: 2× 2 capsule zilnic.
Compoziţie: bacterii lactice (Lactobacillus acidophilus 40 %, Bifidus 30 %, Rhamnosus 20 %, Enterococcus faecinum 10 %; 5.000.000.000)
300 mg.

#7100

ALFALFA

Substanţa activă a seminţelor de lucernă:
• contribuie la menţinerea
adecvată a nivelului de
colesterol total şi LDL a
sângelui
• ajută la păstrarea sănătăţii
plămânilor şi căilor respiratorii

• are rol în menţinerea
activităţii sănătoase a
sistemului cardiovascular
• are efect fortifiant

Produsul conţine extract de seminţe de
lucernă (Medicago sativa). Părţile lucernei de
deasupra pământului sunt bogate în vitaminele A, C, K, beta caroten, şi substanţe minerale
(calciu, fier, potasiu, fosfor, mangan). Are un
conţinut considerabil de clorofilă. Conţine şi
fitoestrogeni (cumestrol, genisteină, formometină, diadzeină) care sunt substanţe nutritive

supliment alimentar

pentru creşterea rezistenţei şi vitalităţii

foarte importante pentru femeile în menopauză. Conţine opt enzime esenţiale (lipază, amilază, protează, coagulază, emulzină, invertază,
peroxidază, pectază), care ajută la digestia alimentelor. Este utilizat ca fortifiant şi alcalinizant.
Este recomandat în numeroase cazuri, de exemplu, menţinerea nivelului sănătos al glicemiei,
menţinerea sănătăţii sistemului excretor.

Doza recomandată: 2× 2 tablete pe zi.
Compoziţie: pulbere de seminţe de lucernă (Medicago sativa) 650 mg.

#2701
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ALOE STAR

Substanţele active din Aloe vera:
• ajută la menţinerea sănătăţii
gastrointestinale
• ajută la menţinerea nivelului
normal de pH al stomacului şi
intestinelor

• participă la metabolismul
glucozei
• fortifică sistemul imunitar

Sucul de Aloe vera are într-adevăr efect
unic: nu doar în menţinerea condiţiei bune a
organismului, având rol în digestie, în reglarea
activităţii intestinelor, în metabolism, dar are
un efect extraordinar şi asupra calităţii pielii.
Contribuie la activitatea normală a sistemului

supliment alimentar

totul pentru frumuseţe

imunitar, la protecţia
împotriva microorganismelor. Are rol în reducerea oboselii şi creşterea
rezistenţei în cazuri de
efort psihic.

Doza recomandată: 30 ml pe zi.
Compoziţie (30 ml): 100% Aloe barbadensis (concentrat de frunze Aloe vera 100:1) 15.500 mg, afine, rodie.

#1122

ALOE VERA GEL

Substanţele active din Aloe vera:
• contribuie la menţinerea florei
intestinale sănătoase
• ajută în cazuri de tulburări ale
metabolismului
• participă la metabolismul
glucozei

• fortifică activitatea
sistemului imunitar
• protejează pielea, ajută la
vindecarea rănilor

Substanţele active cele mai importante
ale gelului sunt: un amestec de polizaharide
conţinând manoză, glucoză, şi galactoză şi un
compus numit acemannană. Lângă acestea, la
efectele pozitive, participă 9–10 aminoacizi, glucoproteine, enzime, derivaţi de hidroxiantracen,
saponine, acizi şi săruri organice şi vitamine.

În cazul uzului extern, are efect antibacterial, antiinflamator, ajută la vindecarea rănilor.
Este substanţa de bază a produselor cosmetice.
Ajută la refacerea epidermei, la regenerarea pielii. Ajută la detoxifiere, fortifică activitatea ficatului şi a bilei, stimulează imunitatea.

Doză recomandată: 2× 1 capsule pe zi. Atenţie: Produsul conţine derivaţi de soia.
Componenţi: gel Aloe vera 25 mg (echivalent 5.000 mg sau 1 linguriţă de gel Aloe vera 100%).

#1124
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supliment alimentar

pentru detoxifierea organismului şi regenerare

AMINO 1000 STAR

Substanţele active ajută:
• imunitatea – vitalitatea
• funcţionarea sistemului nervos
• susţinerea metabolismului
energetic

• reducerea oboselii şi
epuizării
• formarea colagenului

Vitamina C ajută la protejarea celulelor de
stresul oxidativ. Aceasta stimulează producţia
de colagen, care este important pentru funcţionarea corespunzătoare a vaselor de sânge,
oaselor, cartilajelor, pielii, gingiilor şi dinţilor,
contribuie la funcţionarea normală a sistemu-

supliment alimentar

Pentru sprijinirea oaselor, cartilajelor
şi vaselor de sânge

lui nervos, a activităţii mentale şi a sistemului
imunitar. Funcţia sa este indispensabilă în creşterea absorbţiei fierului şi sustine metabolismul
energetic normal în organism. Vitamina C ajută
la reducerea oboselii şi epuizării şi contribuie la
regenerarea formei reduse a vitaminei E.

Doză recomandată: 1 tablete de 2 ori pe zi.
Componenţi: Colagen hidrolizat de 1.000 mg, L-ornitină HCl, vitamina C (acid ascorbic) 10 mg (12,5 % DZR).

#4525

ANATOMAX

Substanţele active:
• contribuie la întărirea
cartilajelor
• asigură funcţionarea adecvată
a ţesutului conjunctiv prin
aprovizionarea lui cu sulf
asigurat de MSM

• ajută la sinteza
colagenului
• ajută funcţionarea
normală a articulaţiilor

Produsul
conţine
metilsulfonilmetan
(MSM), gheara mâţei, vitamina C. MSM contribuie la menţinerea sănătăţii articulaţiilor. Este
un compus care conţine 34% sulf în formă
organică. Sulful este un element care există în
natură, atât în organismul uman cât şi în şi cel
animal. Are un rol foarte important în structura
celulelor, este baza unor aminoacizi. Are rol şi în
sinteza enzimelor, a hormonilor şi a anticorpilor.

supliment alimentar

pentru susţinerea mişcării

Prezenţa lui este necesară pentru sinteza colagenului şi creatinei. Deci, MSM-ul este o sursă
de sulf pentru organism, astfel prin aprovizionarea ţesutului conjunctiv cu sulf, contribuie la
activitatea adecvată a articulaţiilor. Vitamina C,
ca antioxidant, contribuie la reducerea proceselor de oxidare dăunătoare în organism şi fortifică sistemul imunitar.

Doză recomandată: 1–3 capsule pe zi. Atenţie: utilizarea nu este recomandată copiilor sub 3 ani.
Compoziţie: MSM (metilsulfonilmetan) 750 mg, scoarţă de Gheara mâţei (Uncaria tomentosa) 50 mg, vitamina C 48,5 mg (80 % DZR).

#1001
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ALPHA LIPOIC STAR

Acidul alfa lipoic:
• ajută metabolismul grăsimilor
şi carbohidraţilor
• are efect anti-aging

• luptă împotriva stresului
oxidativ

Acidul alfa-lipoic sau acid tioctic este un
compus bioactiv care aparţine cofactorilor. Din
punct de vedere chimic, este un acid carboxilic
heterociclic cu conţinut de sulf. Există în mitocondriile majorităţii celulelor cu nucleu real.
Mitocondriile asigură energia celulelor, în ele
se crează cea mai mare parte a ATP-ului care

supliment alimentar

capsulă cu conţinut de acid alfa lipoic

asigură energia necesară pentru funcţia vitală.
Se poate găsi în cartofi, morcovi, sfeclă şi
carnea roşie. Carnea roşie conţine multe mitocondrii şi este sursa cea mai bogată a acidului
alfa-lipoic natural. În caz normal, şi organismul
uman îl produce, dar în cantitate mică.

Din conferinţa lui Dr. Cole Woolley:

Antioxidantul universal al sec. 21, care se dizolvă în apă şi în grăsimi.
Antioxidant universal:
•
•
•
•

protecţie totală împotriva stresului
oxidativ
ajunge în toate părţile ale organismului
creşte preluarea glucozei de către
celulele musculare
ajută la eficienţa altor antioxidanţi

Recomandări de utilizare:
•
•
•
•
•
•
•
•

încetinirea îmbătrânirii – anti-aging
ajută la activitatea fizică şi sport
în cazul de diabet de tip 2 (combinat
cu scorţişoară)
protecţie împotriva aterosclerozei şi
bolilor cardiace (combinat cu
coenzima Q10)
în caz de greutate excesivă
pentru prevenirea tumorilor (glutation)
protecţia şi detoxifierea ficatului (fixează
metalele toxice – cupru, cadmiu, zinc,
plumb)
în cazuri de boli degenerative ale
creierului, boala Parkinson şi boala
Alzheimer

Doza recomandată: 2 capsule pe zi. Doza zilnică (2 capsule) conţine 1.200 mg acid alfa lipoic.
Compoziţie: acid alfa lipoic, făină de orez, gelatină, acetil-L-carnitină, agenti antiaglomeranţi (dioxid de siliciu, stearat de magneziu
vegetal).

#1766

ANGELICA STAR

Substanţele active:
• contribuie la normalizarea
menstruaţiei
• ajută activitatea ţesutului
muscular neted al uterului,
vezicii urinare şi intestinelor

• au rol în reducerea efectelor
negative ale menopauzei
• participă la menţinerea
funcţionării normale
a articulaţiilor

În China este cunoscută sub numele ”ginseng feminin” şi este a doua cea mai importantă plantă din regiune. Substanţele active din
extractul de rădăcină contribuie la atenuarea
efectelor neplăcute ale menopauzei (bufeurile
de căldură), la reglarea menstruaţiei. În medicina tradiţională, este utilizată pentru tratarea
problemelor articulaţiilor, dar are efect pozitiv
în cazuri de constipaţie, anemie. Medicina tra-

supliment alimentar

pentru întărirea organismului,
în cazuri de probleme feminine

diţională, recomandă utilizarea ei şi în cazuri de
hipertensiune. Acidul ferulic din componenţa sa
ajută la activitatea muşchilor netezi ai uterului,
vezicii urinare şi intestinelor, astfel contribuind
la reducerea simptomelor dureroase, spasmodice. Împiedică formarea stărilor de tromboză.
Conţinutul de bromelaină ajută sistemul imunitar.

Doză recomandată: 2× 1–2 capsule. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată copiilor sub 12 de ani, femeilor însărcinate, celor care
alăptează, celor care au hemofilie.
Compoziţie: Angelica chinezească (Angelica sinensis) extract de rădăcină 600 mg, bromelaină extrasă din ananas 60 mg, vitamina C
19,4 mg (32 % DZR).

#1133

ANIMAL STAR

Substanţele active:
• întăresc sistemul imunitar
• protejează celulele împotriva
radicalilor liberi

• participă la procesul
metabolic

Produsul este compus din sucuri de fructe
concentrate, are gust plăcut, conţine 12 vitamine şi calciu. Vitaminele conţinute sunt şi antioxidanţi care au rol important în întărirea sistemului imunitar. Vitamina D este indispensabilă
formării normale a oaselor şi a dinţilor, participă

supliment alimentar

tablete masticabile cu vitamine,
calciu şi antioxidanţi, pentru copii

la absorpţia calciului şi
fosforului. Pentru formarea sângelui este nevoie de acid folic, care
are rol în formarea globulelor roşii şi albe.

Doza recomandată: 2× 1 tablete pe zi.
Compoziţie: Sucraloză, amestec de fructe (suc de zmeură condensat, pulbere de caise uscate, suc de coacăze negre, suc de struguri, suc de
pere, pulbere de piersici, pulbere de curmale, extract de acerola) 415 mg, calciu (calciu carbonic, citrat de calciu, ascorbat de calciu) 125 mg
(15,6 % DZR), fructoză, vitamină C (natriu-ascorbat) 60 mg (75 % DZR), acidifiant (oţet de mere), vitamină E (D-alfa-tocoferil-hidrosuccinat) 13,65 mg (113,75 % DZR), niacină (nikotinamidă) 10 mg (62,5 % DZR), îndulcitor (manitol), aromă de zmeură, acid pantotenic
(calciu-D-pantotenat) 5 mg (83,3 % DZR), aromă de coacăze negre, vitamină B6 (piridoxin-hidroclorid) 1 mg (71,4% DZR), vitamină B2
(riboflavină) 0,85 mg (60,7 % DZR), vitamină B1 (tiamină-mononitrat) 0,75 mg (68,2 % DZR), pulbere de suc sfeclă, beta-caroten 750 µg,
vitamină A (retinil-palmitat) 350 µg (73,7 % DZR), acid folic 200 µg (100 % DZR), biotină (D-biotină) 50 µg (100 % DZR), vitamină D
(colecalciferol) 5 µg (100 % DZR), vitamină B12 (cianocobalamină) 3 µg (120 % DZR).

#6146
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ANTI-PARASITE

Substanţele active:
• contribuie la protecţia
împotriva bacteriilor, viruşilor,
paraziţilor

• ajută la funcţionarea
sistemului digestiv

Substanţele bioactive ale produsului sunt
extrase din diferite plante condimentare (cuişoare, usturoi, ghimbir, anason, mentă, chimen
dulce), seminţe de dovleac, seminţe de grapefruit, seminţe ale fructelor citrice, rodie, afine,
plante medicinale (nuci, frunze de smochin,
scoarţă de Tabebuia impetiginosa/Lapacho,
flori de trifoi roşu, frunze de maslin, rădăcină de
ghinţură galbenă, isop).

supliment alimentar

efect antiparazitar cu 19 plante medicinale

Aceste componente dispun de substanţe
active, care contribuie
la împiedicarea înmulţirii paraziţilor, microorganismelor. Produsul fortifică sistemul imunitar şi
rezistenţa.

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Presupunerea, că infecţia parazitară este numai problema
tropicelor şi a lumii a treia, este greşită!
Organismul uman este des atacat de mulţi paraziţi (bacterii, fungii), care răstoarnă echilibrul intern al organismului. Cauzează anual moartea multor oameni, pentru că privează organismul de substanţe nutritive importante, care sunt indispensabile menţinerii funcţiilor biologice
normale.
Scoarţa nucului cenuşiu, cuişoarea, usturoiul, seminţele de dovleac, extractul de grapefruit
si fructele citrice sunt substanţe care au un efect
specific de nimicire a unor paraziţi. Produsul
ANTI-PARASITE, în afară de aceste 7 substanţe
menţionate, conţine şi alte substanţe naturale,
care sunt eficiente în lupta împotriva paraziţilor
şi în acelaşi timp, asigură mediul adecvat pentru
microflora intestinală utilă.
Produsul ANTI-PARASITE luptă impotriva
bacteriilor şi microbilor. Prezentăm câteva dintre
componentele sale:
Usturoi (Allium sativum) – antibiotic natural, cu efect antioxidant puternic. Distruge flora
intestinală dăunătoare, creşte secreţia biliară,
este eficient împotriva paraziţilor intestinali,
a fungilor (Candida), holerei, stafilococilor, salmonelei, tifosului.

Smochină (Ficus carica) – are efect antimicrobian, este eficientă împotriva viruşilor de
Escherichia coli şi salmonela, după cunoştinţele cele mai noi, are efect pozitiv asupra artritei
reumatoide, hiperplaziei benigne de prostată,
împiedică formarea cancerului de colon.
Rodie (Punica granatum) – paralizează
paraziţii ca tenia, helminţii (oxiuri şi ascarizi),
care sunt eliminaţi ulterior, natural, din intestine.
Scoarţă de nuc negru (Juglans nigra) şi
scoarţa de nuc cenuşiu (Juglans cinerea) – are
efect antiinflamator şi antimucegai.
Anason (Pimpinella anisum) – stimulează
activitatea stomacului şi a intestinelor, a glandelor care participă la digestie, ajută la regenerarea mucoasei aparatului digestiv, are efect
antiinflamator.

Doză recomandată: 2× 2 capsule pe zi timp de 25 zile, după aceea 5 zile pauză. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată copiilor sub
18 ani, femeilor însărcinate şi în timpul alăptării.
Compoziţie: flori de cuişoare (Syzygium aromaticum) 40 mg, seminţe de dovleac (Cucurbita pepo) 31,25 mg, usturoi (Allium sativum)
31,25 mg, extract 4:1 de seminţe de grapefruit (Citrus paradisi) 100 mg, rădăcină de ghimbir (Zingiber officinale) 25 mg, fructe de anason
(Pimpinella anisum) 25 mg, frunze de papaya (Carica papaya) 25 mg, rodie (Punica granatum) 25 mg, extract 4:1 de scoarţă de nuc
negru (Juglans nigra) 31,2 mg, extract 4:1 de seminţe de fructe citrice 30 mg, pectină de fructe citrice 40,25 mg, extract 4:1 de smochine
(Ficus carica) 25 mg, extract 4:1 de afine (Vaccinium macrocarpon) 25 mg, extract 4:1 de scoarţă de nuc cenuşiu (Juglans cinerea) 25 mg,
scoarţă de Tabebuia impetiginosa /Lapacho) 3 mg, flori de trifoi roşu (Trifolium pratense) 3 mg, frunze de măslin (Olea europea) 0,75 mg,
extract 4:1 de rădăcină de ghinţură galbenă (Gentiana lutea) 3 mg, extract 4:1 de isop (Hyssopus officinalis) 3 mg, extract 4:1 de mentă
(Mentha piperita) 2 mg, extract 4:1 de chimen dulce (Foeniculum vulgare) 2 mg.

#1100
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APPLE CIDER VINEGAR
Oţetul de mere:
• ajută activitatea intestinelor
• participă la menţinerea stării
generale bune a intestinelor
• contribuie la activitatea
adecvată a aparatului digestiv

• ajută detoxifierea
organismului
• ajută la păstrarea
greutăţii corporale
normale

În medicina tradiţională populară a fost utilizat pentru diverse scopuri. Efectul lui pozitiv
nu se datorează doar anumitilor componenţi,
ci şi interacţiunii complicate a acestora. Relaţia
lui cu sănătatea, cu funcţionarea organismului, este complexă. Ajută activitatea aparatului
digestiv, activitatea intestinelor, contribuie la
reglarea funcţionării intestinelor. Prin detoxifi-

supliment alimentar

oţet de mere puntru reducerea
greutăţii corporale

erea organismului, optimizează funcţiile organismului şi menţine echilibrul acestuia. Ajută la
păstrarea greutăţii corporale normale prin efectele ei pozitive asupra metabolismului, asupra
proceselor de descompunere a grăsimilor şi prin
reducerea senzaţiei de foame.

Doza recomandată: 3× 2 tablete pe zi, înaintea mesei. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată copiilor sub 3 ani, femeilor însărcinate
şi în timpul alăptării.
Compoziţie: Oţet de mere 300 mg/tabletă.

#1125

ARTHRIMAX

Substanţele active:
• contribuie la menţinerea
funcţionării normale a
articulaţiilor
• au rol în reducerea
simptomelor artritei şi a altor
probleme articulare

• au efect antimicrobic,
antibacterial,
antiinflamator
• ajută activitatea stomacului
şi a tractului intestinal

Componentele cele mai importante ale
”tămâii indiene” sunt monoterpene şi sesquiterpene, alfa tuien, verbenol, şi pinocarvenol.
Baza utilizării ei în medicină, sunt acizii alfa- şi
beta-boswellici, care au efect antiinflamator.
Participă la reducerea simptomelor artritei şi a
altor probleme articulare, la menţinerea sănătăţii articulaţiilor. Măslinul dobrogean are efect
antiinflamator, hepatoprotector.

supliment alimentar

pentru sănătatea articulaţiilor

Componentele antioxidante împiedică procesele oxidative dăunătoare. Substanţele active
din Aloe vera contribuie la creşterea imunităţii
organismului. Santalul roşu are efect antiinflamator şi efect de contracţie. Carthamus tinctorus are efect antiinflamator. Myrobalan are
efect antibacterial, ajută activitatea stomacului
şi a tractului intestinal.

Doza recomandată: 3× 1 capsule pe zi. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată copiilor sub 3 ani, femeilor însărcinate şi în timpul
alăptării.
Compoziţie: extract de Maslin dobrogean (Zizyphus jujuba) (4:1) 200 mg, Aloe vera (Aloe barbadensis) 50 mg, tămâie indiană (Boswellia
serrata) 35 mg, măcinat de santal roşu (Pterocarpus santalinus) 20 mg, flori de Carthamus tinctorus 20 mg, zinc (oxid de zinc) 7 mg (70 %
DZR), Lactobacillus acidophilus 7 mg, extract de fructe myrobalan (Terminalia bellirica) (10:1) 55 mg.

#1110
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BARLEY STAR

Substanţele active din orz:
• ajută la funcţionarea normală
a intestinelor şi reglează ritmul
activităţii acestora
• contribuie la menţinerea
nivelului adecvat al
colesterolului total şi al LDL

• ajută la reglarea nivelului
de zahăr în sânge
• substanţele active din
iarba de orz participă
la menţinerea echilibrului
acido-bazic al organismului

Din componentele seminţei de orz, sunt
foarte importante amidonul şi fibrele vegetale.
Mai conţine minerale: potasiu, fosfor, magneziu, cupru şi bor. Vitaminele cele mai însemnate
din orz, sunt vitaminele B1, B2, B6, acidul nicotinamidic, acidul pantotenic. Planta crescută
din sămânţă, iarba de orz, conţine substanţele
active importante ale orzului, dar are şi un conţinut însemnat de clorofilă.

supliment alimentar

pentru detoxifierea organismului

Iarba de orz participă la menţinerea echilibrului acido-bazic al organismului. Viaţa modernă, alimentaţia neadecvată transformă pH-ul
organismului spre domeniul acid. În menţinerea
echilibrului de pH au un rol important cerealele, anume orzul şi legumele. Ca sursă de carbohidrat cu index glicemic scăzut, contribuie la
menţinerea nivelului normal de zahăr şi lipide în
sânge şi menţinerea greutăţii corporale.

Doza recomandată: 2× 1 tablete pe zi.
Compoziţie: germen de iarbă de orz (Hordeum vulgare) 350 mg, suc condensat de orz 150 mg, calciu 26 mg (3 % DZR).

#7105

BCAA 500

Substanţele active:
• sunt indispensabile sintezei
de proteine, regenerării
organismului
• sunt baze ale formării
ţesutului muscular
• apără musculatura de
pierderea de masă

• accelerează
descompunerea acidului
lactic
• contribuie la procesele
de formare a energiei
• ajută la reglarea nivelului
de zahăr din sânge

Cu abrevierea BCAA marcăm aminoacizi cu
lanţuri ramificate de carbon: leucina, izoleucina
şi valina. Sunt aminoacizi esenţiali, indispensabili, pe care organismul nu le poate produce,
din acestă cauză trebuie introduse în organism
din exterior prin nutriţie şi suplimente alimentare. Dintre aminoacizii cu lanţuri ramificate de
carbon, leucina este cea mai importantă, este
necesară în organism într-o cantitate de două-

supliment alimentar

aminoacizi cu lanţuri ramificate de carbon

trei ori mai mare decât izoleucina şi valina.
Stimulează într-un mod direct sinteza de proteine în musculatură. Ajută la reglarea nivelului de
zahăr în sânge, participă la regenerarea pielii, a
ţesăturii osoase şi musculare. Stimulează hipofiza, crescând secreţia hormonului de creştere,
astfel ajută la formarea masei musculare fără
grăsimi.

Doza recomandată: 4 capsule pe zi, copii sub 3 ani: 1 capsulă pe zi. Atenţie: utilizarea nu este recomandată copiilor sub 3 ani. În caz
de hipoglicemie şi dietă fără carbohidraţi discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de utilizare.
Compoziţie: Aminoacizi (leucina 270 mg, valina 135 mg, izoleucina 95 mg).

#4511

18

B-COMPLEX STAR

Vitaminele B:
• contribuie la metabolismul
aminoacizilor, al proteinelor,
carbohidraţilor, grăsimilor, contribuie
la procesele de creare a energiei
• sunt necesare pentru funcţionarea
adecvată a sistemului nervos
Produsul conţine pe lângă vitaminele B,
colină, inozitol şi acid para-amino-benzoic.
Vitaminele B, în general, contribuie la metabolismul aminoacizilor, al proteinelor, carbohidraţilor, grăsimilor, contribuie la procesele de
creare a energiei, sunt necesare pentru funcţionarea adecvată a sistemului nervos. Vitamina
B1 (tiamina) este necesară pentru funcţionarea
normală a inimii şi a muşchilor, dar are şi efect

• contribuie la formarea
nivelului homocisteinei
normale, astfel
menţinând funcţionarea sănătoasă
a sistemului cardiovascular

supliment alimentar

formulă cu conţinut de vitamine B

asupra apetitului. Vitamina B2, pe lângă efectul
ei asupra metabolismului oxidativ, metabolismului aminoacizilor, carbohidraţilor, grăsimilor şi efectul ei asupra sistemului nervos, ajută
la funcţionarea câtorva vitamine B şi susţine
metabolismul fierului. Contribuie la menţinerea
sănătăţii şi frumuseţii părului, pielii şi unghiilor.
Vitamina B12 este participantul important în
formarea sângelui şi în divizarea celulelor.

Doza recomandată: 1 tabletă pe zi.
Compoziţie: colin-bitartrat 140 mg, inozitol 140 mg, vitamină B5/acid pantotenic (pantotenat de calciu) 40 mg (666 % DZR), PABA/
acid para-amino-benzoic 30 mg, vitamină B3/niacină (acid nicotinamid) 25 mg (156,2 % DZR), vitamină B1 (tiamină-mononitrat) 10 mg
(909 % DZR, vitamină B2 (riboflavină) 10 mg (714 % DZR), vitamină B6 (piridoxină-hidroclorură) 10 mg (714 % DZR), acid folic 400 µg
(200 % DZR), biotină (D-biotină) 100 µg (200 % DZR), vitamină B12(cianocobalamină) 40 µg (1666 % DZR).

#7330

BETA-CAROTENE STAR

Beta carotenul:
• contribuie la împiedicarea
proceselor de oxidare,
la încetinirea procesului
de îmbătrânire
• este indispensabil vederii
normale, sănătăţii ochiilor
• ajută bronzarea

• protejează pielea împotriva
radiaţiilor UV
• are rol în menţinerea pielii
sănătoase şi flexibile
• ajută dezvoltarea sănătoasă
a sistemului osos

Substanţa activă a produsului este betacarotenul. Provitamina vitaminei A se transformă
în vitamina A corespunzător necesităţilor. Fiind
provitamina vitaminei A, contribuie la menţinerea sănătăţii şi frumuseţii părului, pielii şi unghiilor, ajută la funcţionarea mecanismului protector al pielii. Este indispensabil vederii normale,
sănătăţii ochiilor. Ajută la formarea sănătoasă
a oaselor.

supliment alimentar

25.000 U. I. de provitamine ale
vitaminei A într-o capsulă

Ca antioxidant, contribuie la împiedicarea
proceselor de oxidare, la încetinirea procesului de îmbătrânire a pielii. Utilizarea regulată,
ajută la protecţia pielii împotriva radiaţiilor UV.
Împotriva soarelui şi efectelor dăunătoare ale
radiaţiilor UV, putem să ne apărăm cu utilizarea
betacarotenului. (Arsurile de soare trebuie evitate cu utilizarea cremelor de protecţie solară.)
Ajută pigmentarea sănătoasă a pielii şi bronzarea.

Doza recomandată: 1 capsulă pe zi. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată în cazuri de alergie la produse apicole şi la soia.
Compoziţie: 15 mg betacaroten (25.000 U.I.)

#7110
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BETA GLUCAN STAR

Substanţele active:
• ajută activitatea adecvată
a sistemului imunitar
• activează mecanismele
protectoare ale celulelor
împotriva bacteriilor, viruşilor,
paraziţilor
• participă la menţinerea
sănătăţii căilor respiratorii

• contribuie la menţinerea
nivelului adecvat de
colesterol în sânge
• ajută restabilirea
imunităţii scăzute

Dintre componentele importante ale produsului, beta glucanul 1,3/1,6 ajută sistemul
imunitar prin stimularea producţiei şi activităţii
macrofagilor şi a altor factori de protecţie, astfel, având rol în funcţionarea sistemului imunitar prin susţinerea reacţiilor imunitare adecvate.
Activizează mecanismele protectoare ale celulelor, astfel organismul luptă mai eficient împotri-
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stimulează şi ajută sistemul imunitar

va infecţiilor cauzate de bacterii, viruşi, paraziţi,
fungii. Participă la menţinerea sănătăţii căilor
respiratorii. Contribuie la menţinerea nivelului adecvat de colesterol în sânge. Ciuperca
Lentinus edodes este utilizată deseori pentru
restabilirea imunităţii scăzute. Are rol în menţinerea nivelului adecvat de colesterol în sânge,
în menţinerea protecţiei împotriva infecţiilor.

Doza recomandată: 2× 1–2 capsule/zi.
Compoziţie: Beta-glucan 300 mg, pulbere de ciupercă shitake (Lentius edodes) 100 mg.

#1222

BIOTIN STAR

Componentele ajută:
• optimizarea metabolismului
de energie
• îmbunătăţirea calităţii părului
şi unghiilor

• armonizarea sistemului
nervos şi a activităţii
intelectuale

Biotina, cunoscută şi sub numele de vitamina H, este un compus bioactiv cu conţinut de
sulf, aparţinând grupului de vitamine hidrosolubile. În organism, este componenta diferitelor
enzime, care participă la metabolism.

supliment alimentar

pentru condiţia adecvată a sistemului nervos,
psihicului, părului, unghiilor şi a mucoasei

Biotina este prezentă în formă liberă, dar şi
în alimente, din care se absoarbe dificil, doar
jumătatea cantităţii consumate este valorificată în organism. Sursele cele mai importante de
biotină sunt: ficatul, rinichii, gălbenuşul de ou,
drojdia, conopida, nucile şi alunele.

Doza recomandată: 1 tabletă/zi.
Compoziţie: Agenţi de creştere (fosfat dicalcic, celuloză, (carboxi-metil-celuloză), agent de lustruire (acid stearic vegetal), agenţi antiaglomeranţi (dioxid de siliciu, stearat de magneziu vegetal), biotină 300 µg (600 % DZR).

#7077
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BOUNTY STAR

Substanţele active:
• armonizează sistemul
hormonal
• reduc simptomele climaxului
• îmbunătăţesc metabolismul
• reglează ciclul menstrual

• reglează echilibrul de
hidratare al organismului
• reduce stresul psihic şi fizic

Simptomele neplăcute ale climaxului şi ale
perioadei dinaintea menstruaţiei nu sunt considerate boli, dar fac zile amare multor femei,
de aceea simptomele trebuie luate în seamă.
Produsul este creat din plante medicinale, care
armonizează sistemul hormonal feminin şi ame-
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pentru armonizarea sistemului
hormonal feminin

liorează simptomele neplăcute ale climaxului şi
ale perioadei dinaintea menstruaţiei. Substanţa
cea mai importantă este Black Cohosh
(Cimicifuga racemosa), care este o plantă medicinală din America de Nord şi care este numită
de indieni ”rădăcina femeii indiene”.

Doza recomandată: 1 capsulă/zi, în timpul mesei. Atenţie: Suplimentul nutritiv conţine Cimicifuga racemosa, de aceea utilizarea trebuie
întreruptă dacă apare orice problemă de ficat.
Compoziţie: Black Cohosh (Cimicifuga racemosa), lemn dulce (Glycyrrhiza glabra), ginseng siberian (Acanthopanax senticosus), isop
(Hyssopus officinalis), muşeţel (Matricaria recutita), Smilax aspera, schinel (Cnicus benedictus).

#2704

BRAIN STAR

Substanţele active:
• ajută funcţionarea creierului şi
a sistemului nervos
• ajută la reducerea declinului
cognitiv cauzat de înaintarea în
vârstă

• participă la menţinerea
stabilităţii membranelor
celulare
• stimulează activitatea
creierului

Produsul conţine substanţe active indispensabile funcţionării creierului: acizi graşi polinesaturaţi, fosfatidil-serină, acid L-glutamic, ale
căror efect este ajutat de vitamine şi extracte din
plante medicinale cu efecte antioxidante (afine

supliment alimentar

pentru regenerarea celulelor creierului

şi struguri). Fosfatidil-serina este componenta
importantă a membranelor celulare, reglează
structura şi permeabilitatea lor. Acidul L-glutamic
ajută funcţionarea sănătoasă a creierului şi a sistemului nervos.

Doza recomandată: 1 capsulă/zi. Atenţie: Produsul conţine derivate din soia şi produse apicole.
Compoziţie: Neuro PS® complex [L-glutamină, fosfatidilserină, Bacopa monnieri, acid docozahexanoic concentrat, colină, inozitol, N-acetil-L-tirozină,
extract de afine negre (Vaccinium myrtillus), extract de seminţe de struguri, extract de coajă de struguri, vinpocetin, bor (acid boric)] 140 mg, vitamină C
(acid ascorbic) 62,5 mg (78 % DZR), magneziu (oxid de magneziu) 25 mg (6,5 % DZR), calciu (carbonat de calciu) 12,5 mg, potasiu 12,5 mg, natriu
croscarmelozic (stabilizator), stearat de magneziu vegetal (agent antiaglomerant), dioxid de siliciu (agent antiaglomerant), vitamină E, (DL-alfa-tocoferol
acetat) 6,8 mg (57 % DZR), niacină (nicotinamidă) 6,25 mg (39 % DZR), vitamină B6 (piridoxină-hidroclorură) 3,75 mg (268 % DZR), vitamină B5 (acid
pantotenic) 3 mg (50 % DZR), zinc (oxid de zinc) 2,5 mg (25 % DZR), dextroză (agent de îngroşare), lecitină de soia (emulgator), fier ( fumarat de fer)
1,25 mg (9 % DZR), vitamină B1 (tiamină) 0,75 mg (68 % DZR), carboxi-metil-celuloză (emulgator), mangan (sulfat de mangan) 0,5 mg (25 % DZR),
vitamină B2 (riboflavină) 0,425 mg (30 % DZR), vitamină A (retinil acetat) 300 µg (37,5 % DZR), citrat de sodiu (stabilizator), aromă naturală de caramel,
acid folic 100 µg (50 % DZR), cupru (gluconat de cupru) 100 µg (10 .000 % DZR), biotină (D-biotină) 75 µg (150 % DZR), crom (clorură de crom) 25 µg
(62,5 % DZR), seleniu(selenat de sodiu) 12,5 µg (23 % DZR), vitamina B12 (cianocobalamină) 5 µg (200 % DZR), iod (iodură de potasiu) 3,75 µg (2,5
% DZR), molibden (molibdenat de sodiu) 2,5 µg (5 % DZR), vitamina D (colecalciferol) 0,626 µg (12,5 % DZR), calciu-dihidrogen-fosfat (stabilizator),
celuloză vegetală (emulgator) .

#1950
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BREWERS YEAST STAR

Substanţele active :
• îmbunătăţesc calitatea
părului, pielii şi unghiilor
• ajută metabolismul energetic
• ajută sistemul cardiovascular

• ajută funcţionarea
normală a sistemului
nervos
• întăresc imunitatea

Produsul BREWERS YEAST STAR conţine
drojdie de bere, care are efecte benefice asupra organismului uman. Drojdia de bere îmbunătăţeşte calitatea părului, pielii şi unghiilor.
Activează absorbţia vitaminelor şi a substanţelor
minerale şi transformarea lor în energie. Este
indispensabil formării sângelui.

supliment alimentar

drojdia de bere are efecte foarte
bune asupra organismului

Drojdia de bere ajută sistemul cardiovascular. Este importantă pentru funcţionarea normală a sistemului nervos, efectul favorabil se manifestă în stimularea activităţii fizice şi mentale.
Având efect tonifiant, reduce durata bolilor şi
perioada de convalescenţă după operaţii.

Doza recomandată: 3× 2 tablete/zi, în timpul mesei.
Compoziţie: Drojdie de bere 500 mg (niacină 0,15 mg (0,9 % DZR), tiamină 0,06 mg (5,5 % DZR), vitamină B2 – riboflavină 0,02 mg
(1,4 % DZR).

#1520

C-500 STAR

Vitamina C:
• contribuie la împiedicarea
proceselor oxidative
• ajută funcţionarea sistemului
imunitar împotriva bacteriilor
şi viruşilor
• ajută menţinerea sănătăţii
ţesutului conjunctiv, a gingiei,

a oaselor, a cartilajelor
• participă la menţinerea
frumuseţii părului,
unghiilor şi pielii
• are rol în absorbţia fierului

Vitamina C este un antioxidant eficient, astfel contribuie la funcţionarea sănătoasă a organismului, la încetinirea procesului de îmbătrânire. Efectul favorabil al vitaminei C asupra
radicalilor liberi, contribuie la reducerea declinului cognitiv cauzat de înaintarea în vârstă.
Prin efectul sau antioxidant, are efect pozitiv
asupra funcţionării sistemului imunitar. Ajută
sistemul imunitar în lupta împotriva bacterii-

lor şi viruşilor. Prezenţa ei este necesară pentru
funcţionarea normală a sistemului nervos. Are
rol în funcţionarea adecvată a ţesutului conjunctiv, în formarea structurii lui, astfel, în menţinerea sănătăţii gingiei, pielii, oaselor, cartilajelor. Are un rol important în absorbţia fierului.
Este indispensabil pentru menţinerea structurii
normale a venelor, ajută funcţionarea sănătoasă
a sistemului cardiovascular.

Doza recomandată: 2–4 tablete/zi.
Compoziţie: Vitamină C (măcieşe, acid ascorbic, ascorbat de sodiu) 500 mg (625 % DZR).

#6730
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supliment alimentar

pentru fortificarea sistemului imunitar

CALCIUM STAR

Calciul ajută:
• la dezvoltarea oaselor şi
danturii sănătoase
• în vindecarea rănilor şi
fracturilor de os
• reducerea tensiunii
• îmbunătăţirea funcţionării

inimii
• îmbunătăţirea structurii
muşchilor
• îmbunătăţirea digestiei
neadecvate

Relaţia calciului cu funcţionarea sănătoasă
a organismului este foarte complexă. Cel mai
important rol îl are în formarea şi menţinerea
oaselor şi dinţilor. Calciul este necesar pentru
obţinerea şi menţinerea masei osoase în stare
optimă. Sistemul osos al fumătorilor este afectat, pentru ei completarea calciului este extrem
de importantă, ca să-şi menţină sănătatea sistemului osos. Ajută la menţinerea sistemului

supliment alimentar

pentru oase sănătoase şi puternice

osos al femeilor în menopauză. Prezenţa lui este
indispensabilă şi funcţionării adecvate a muşchilor şi a celulelor. Lipsa lui afectează şi funţionarea
sistemului nervos. Calciul este necesar pentru
coagularea normală a sângelui, ajută funţionarea sănătoasă a sistemului cardiovascular, ajută
menţinerea tensiunii adecvate. Prezenţa calciului în organismul femeilor însărcinate şi al celor
care alăptează este importantă.

Doza recomandată: 2× 1–2 tablete.
Compoziţie: Calciu 500 mg (62,5 % DZR).

#6185

CaMgZn3

Calciul ajută:
• sănătatea oaselor, dinţilor şi
a vederii
• coagularea sângelui
• metabolismul energetic

• activitatea sistemului
nervos
• imunitatea
• capacitatea antioxidantă

Calciul ajută la coagularea normală a sângelui, susţine metabolismul energetic, activitatea
musculară, funcţia de transmisie nervoasă, funcţia
enzimelor digestive şi sănătatea oaselor şi dinţilor.
Magneziul contribuie la reducerea oboselii.
Susţine echilibrul electrolitic şi metabolismul
energetic normal, funcţionarea sistemului nervos,
funcţia musculară, sinteza proteinelor, activitatea
fizică, sănătatea oaselor şi a dinţilor. Contribuie de
asemenea la procesul de diviziune celulară.
Zincul sprijină metabolismul normal al acizilor
şi bazelor, metabolismul carbohidraţilor, funcţia
cognitivă, sinteza ADN-ului, fertilitatea şi repro-

supliment alimentar

pentru sprijinirea sănătăţii oaselor
şi a activităţii musculare

ducerea,
metabolismul macronutrienţilor,
metabolismul acizilor graşi, metabolismul vitaminei A, sinteza proteinelor, contribuie la menţinerea sănătăţii oaselor, părului, unghiilor, pielii, a
ochilor şi susţine sistemul imunitar. Menţine nivelul adecvat de testosteron în sânge.
Vitamina D contribuie la absorbţia normală
de calciu şi fosfor şi prezenţa sa în organism ajută
la menţinerea nivelurilor adecvate de calciu în sânge. Contribuie la menţinerea sănătăţii oaselor şi a
dinţilor, sprijină funcţia musculară, funcţia imunitară, precum şi procesul de diviziune celulară.

Doză recomandată: 1 tablete de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara.
Componenţi: Calciu (carbonat de calciu, gluconat de calciu) 333 mg (41,6 % DZR), magneziu (oxid de magneziu, gluconat de magneziu)
133 mg (35,5 % DZR), zinc (gluconat de zinc, citrat de zinc) 8 mg (83,3 % DZR), vitamina D (colecalciferol) 5 mg (100 % DZR).

#1857
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CARNOSINE STAR

Substanţele active:
• contribuie la diminuarea
proceselor de oxidare
• contribuie la încetinirea
procesului de îmbătrânire
• ajută îmbunătăţirea condiţiei
fizice

• ajută regenerarea celulelor
• ajută funcţionarea
sănătoasă a inimii
• încetinnesc declinul
cognitiv

supliment alimentar

protecţia antioxidantă a ADN-ului

dispun de un potenţial redus, dar nu au proL-carnozina este o dipeptidă formată din
bleme de sănătate. Este un antioxidant eficient,
aminoacizii alanină şi histidină şi se găseşte întrcare, împreună cu vitamina E (având efecte aseo cantitate mare în muschi. Este un antioxidant
mănătoare), diminuează procesele oxidative.
natural, contribuie la încetinirea procesului
Prin caracteristicile lor antioxidante, protejează
de îmbătrânire, la menţinerea tinereţii pielii.
celulele împotriva stresului oxidativ, care este
Participă la metabolismul carbohidraţilor. Ajută
responsabil pentru îmbătrânirea celulelor. Deci
la menţinerea sănătăţii şi flexibilităţii muşchilor.
utilizarea L-carnozinei,
Coenzima Q10 este
coenzimei Q10, vitaindispensabilă pentru
Reînnoieşte funcţionarea
minei E contribuie la
producerea
energiei
sănătoasă a celulelor în
încetinirea îmbătrânăîn celulele organismurii. Vitamina E are rol
lui, astfel contribuie la
procesul de îmbătrânire
important în protecţia
menţinerea condiţiei
acizilor polinesaturaţi
fizice bune, la îmbunăîmpotriva radicalilor liberi, menţinând funcţionatăţirea rezistenţei fizice. În cazuri de necesitate
intensivă a organismului, eforturi fizice intensirea normală a celulelor. Efectul ei favorabil asupra
radicalilor liberi, contribuie la împiedicarea declive, ajută energizarea muşchilor folosiţi (muşchi
nului cognitiv, cauzat de înaintarea în vârstă. Are
inimii, muşchii scheletici). În activităţile sportive
rol în buna funcţionare a sistemului imunitar.
creşte puterea, performanţa persoanelor, care

Din conferinţa lui Dr. Cole Woolley:
De câţiva ani încoace, cercetătorii şi-au dat seama că vitamina E ajută nimicirea celulelor tumorale. În testele clinice, împiedică formarea tumorilor de colon şi sân, dar nu distruge celulele sănătoase. Cercetările au demonstrat că efectul ei este desfăşurat prin mitocondrii.

Procesul de îmbătrânire al celulelor

Întinerire cu CARNOSINE STAR
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Scurtă descriere a produsului CARNOSINE STAR
În ultimii ani, se acordă din ce în ce mai mare atenţie carnozinei, este cercetată în mod intensiv
în SUA, Australia, Marea Britanie, Japonia, Scandinavia, Rusia şi China.

Carnozina este o substanţă 100% naturală,
care se găseşte în concentraţia cea mai mare în
muşchii inimii, muşchi scheletici, cerebel, creierul mare.
Efecte:
Formarea compuşilor chelaţi – Cel mai
important efect al carnozinei este capacitatea ei
de a forma compuşi chelati cu metalele. Acest
efect poate fi utilizat pentru curăţarea organismului de metalele grele. Mai departe, utilizarea
ei are efect favorabil asupra organismului: dilatează venele îngustate, reduce tensiunea, reduce activitatea radicalilor liberi, creşte oxigenarea
celulară, curăţă organismul de metalele grele,
îmbunătăţeşte memoria, ameliorează durerile
membrelor, creşte flexibilitatea venelor, creşte
cantitatea sângelui prin inimă, creier, organe
interioare, în membre şi creşte activitatea enzimelor.
Antioxidant puternic – Radicalii liberi cauzează stres oxidativ în organism. Carnozina
intră în reacţie cu toate formele radicalice ale
oxigenului, care se găsesc în organism şi astfel
împiedică formarea stresului oxidativ.
Boli cardiovasculare – Pe baza studiilor,
efectul favorabil al carnosinei poati fi definit astfel: putere musculară crescută prin contracţiile

muşchilor inimii, scădere de tensiune, protecţie
faţă de insuficienţa de aprovizionare cu oxigen
apărută în muşchiul inimii (hipoxie, ischemie),
prevenirea oxidării LDL şi în acelaşi timp prevenirea formării aterosclerozei.
Prevenirea glicaţiei – În fiecare secundă
se desfăşoară procesul glicaţiei în tot organismul. Glicaţia este considerat factorul cel mai
important al îmbătrânării şi al formării tumorilor
maligne, influenţează şi complicaţiile cauzate
de diabet. Carnozina împiedică desfăşurarea
proceselor de glicaţie.
Întinereşte pielea – Cele mai multe celule
se înmulţesc prin diviziune, se formează două
celule ”descendente”. Însă numărul de diviziuni al celulelor este limitat, dacă ajung la
această limită, survine îmbătrânirea. O serie de
experimente confirmă, că dacă o celulă bătrână
este aşezată într-o cultură de celule îmbogăţite
cu carnozină, celula ”bătrână” se transformă
în celulă ”tânără” şi capacitatea ei de diviziune
creşte.
Tulburări de potenţă – Organismul transformă carnosina în oxid de nitrogen. Condiţia
formării şi menţinerii erecţiei este oxidul de
nitrogen, care se formează în penis.
Îmbătrânirea şi bolile muşchilor – intrarea
carnozinei în organism creşte imediat puterea
muşchilor şi creşte rezistenţa muşchilor obosiţi.
Carnozina are foarte multe efecte utile de ”întinerire” – este aproape de necrezut,
că această moleculă mică are un efect atât de
admirabil asupra întineririi organismului. Are
efect excepţional asupra regenerării celulelor
bătrâne, le transformă în celule sănătoase şi
active.

CARNOSINE STAR (HU)
Prospect de două pagini
cu descrierea scurtă a
efectelor carnozinei.
#0758– colorat ,
2 pagini A5, 0,8 RON

Doza recomandată: 2× 1 capsule/zi, în timpul mesei.
Compoziţie: L-carnozină 250 mg, vitamină E (D-alfa-tocoferil-succinat) 45,5 mg (379,2 % DZR), coenzimă Q10 15 mg.

#1777
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CARTILAGE STAR

Substanţele active:
• contribuie la formarea
şi menţinerea structurii
cartilajelor,
• ajută regenerarea cartilajelor
• ajută funcţionarea normală a
articulaţiilor
• MSM-ul asigură funcţionarea
adecvată a ţesutului
conjunctiv prin aprovizionarea

lui cu sulf
• colagenul ajută ţesutul
conjunctiv şi pielea
• vitamina C, fiind
antioxidant, ajută la
funcţionarea normală a
sistemului imunitar

supliment alimentar

pentru funcţionarea normală a articulaţiilor

Glucozamina participă la regenerarea cartirea ţesutului conjunctiv
cu sulf. Produsul conţine colagen de tip II, care
lajelor deteriorate de uzură. Ajută funcţionarea
articulaţiilor. Contribuie la formarea structurii
menţine funcţionarea normală a articulaţiilor şi
flexibilitatea ţesutului conjunctiv. Aminoacizii lui
cartilajului. Sulfatul de condroitină, ca şi glucozamina, are rol în menintră repede în fibrele
ţinerea şi regenerarea
de colagen, care s-au
Glucozamina, Condroitina,
format recent, astfel
structurii sănătoase a
cartilajelor.
MSM-ul
asigură aprovizionarea
MSM, Colagen de tip II
ţesutului
conjunctiv.
contribuie la menţinerea structurii sănătoase
Vitamina C, ca antioxidant, contribuie la împiedicarea proceselor oxia cartilajelor. Este un compus, care conţine sulf
legat în formă organică. Contribuie la funcţiodative în organism.
narea adecvată a articulaţiilor prin aproviziona-

Din conferinţa lui Dr. Cole Woolley:

Eliberarea de durerile articulare
CARTILAGE STAR este un produs special, care conţine substanţele importante pentru funcţionarea sănătoasă a muşchilor, articulaţiilor, cartilajelor, tendoanelor, ţesutului conjunctiv în formă
lichidă, cu absorbţie rapidă.
a colagenului. Colagenul este proteina, care se
Glucozamină-hidroclorură este o compogăseşte în cel mai mare procent (30%) în organentă importantă a cartilajelor şi a lichidului
nism.
sinovial, se găseşte în concentraţie mare în
MSM-ul (metil-sulfonil-metan) este un comarticulaţii. Această substanţă este o substanţă
naturală a organismului, care se formează din
pus organic de sulf, care menţine condiţia bună
a pielii, a părului şi unghiilor, paticipă la formaglucide. Este componenta de bază a lichidului
rea osaturii şi a ţesutului conjunctiv. Are efect
sinovial, stimulează condrocitele (celule care
asupra formării colagenului şi formării strucformează cartilajul) pentru sinteza de proteogliturii glucozaminelor. În afară de tratamentul
can şi colagen.
osteoartrozei, se utilizează şi pentru tratamentul
Sulfatul de condroitină (extras din cartilaj
acneei, arsurilor, alergiei, candidiazei, artritei,
de rechin) este un element de bază al formădurerilor articulare (mai ales la sportivi).
rii şi regenerării cartilajului. Este o componentă
importantă a substanţei fundamentale (material
Colagenul de tip II este compus din fire de
care umple spaţiile dintre celule) a cartilajului.
colagen foarte subţiri, care formează 50% din
mediul celular. Acest colagen formează o plasă
Este recomandat special pentru vârstnici, penspaţială, care este aranjată în cadrul cartilajului
tru cei care prestează muncă fizică şi pentru
sportivi. Prin protejarea ţesutului de cartilaj, sularticular corespunzător încărcării articulaţiei.
fatul de condroitină reduce durerea articulară,
Colagenul de tip II se găseşte în cartilajele artiare efect antiinflamator.
culare, în cartilajele elastice şi în nucleul pulpos
al discului intervertebral.
Vitamina C participă la procesul de formare
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De ce vedem în media atât de multe reclame despre produse
pentru nutriţia articulaţiilor?
Pentru că aceasta este problema numărul 1.!

Ce conţine
o doză (15 ml)
de CARTILAGE STAR:
Glucozamină-HCl. . . . 2.028 mg
Condroitină. . . . . . . . 1.218 mg
MSM . . . . . . . . . . . . . . . 507 mg
Vitamină C. . . . . . . . . . . 122 mg
Colagen de tip II . . . . . . . 44 mg

Doza recomandată: 2× 15 ml/zi, 1× 15 ml pentru copii, 2× 15–30 ml pentru sportivi (1 capac = 30 ml). Atenţie: Utilizarea nu este
recomandată copiilor, femeilor însărcinate, femeilor care alăptează, pentru cei care utilizează produse contra coagulării sângelui, pentru cei
care au alergie la produsele de mare. După răniri serioase şi în perioada de după operaţii, produsele de cartilaj de rechin nu sunt recomandate din cauza efectului de împiedicare a formării vaselor de sânge.
Compoziţie: Apă, suc de zmeură condensat, sirop de porumb, suc de struguri condensat, glucozamină-hidroclorură (din carapace de rac),
fructoză, suc de afine condensat, acid fulvic, sulfat de condroitină, concentrat de afine negre, MSM, acid ascorbic, colagen, conservanţi
(sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), arome.

#2777
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CARSICO STAR

Substanţele active:
• ajută funcţionarea sănătoasă
a inimii
• dau energie celulelor
• încetinesc declinul cognitiv
• au efect antioxidant

• sunt un remediu împotriva
oboselii
• întăresc imunitatea şi
vitalitatea

Coenzima Q10 este indispensabilă pentru
producerea energiei în celulele organismului,
astfel contribuie la menţinerea condiţiei bune şi
la îmbunătăţirea rezistenţei fizice. În cazuri de
necesitate intensivă de energie a organismului, eforturi fizice intensive, ajută energizarea
muşchilor folosiţi (muşchii inimii, muşchii scheletici). În activităţile sportive creşte puterea,
performanţa persoanelor care au un potenţial fizic redus, dar nu au probleme de sănătate. Aprovizionarea adecvată cu coenzima
Q 10 are rol în menţinerea funcţionării
sănătoase a inimii, ajută la menţinerea tensiunii normale. Este un antioxidant eficient, care, împreună
cu vitamina E (având efecte asemănătoare), împiedică procesele
oxidative. Prin caracteristicile sale
antioxidante, protejează celulele
împotriva stresului oxidativ responsabil pentru îmbătrânirea celulelor. Deci, utilizarea coenzimei Q10 şi
vitaminei E contribuie la încetinirea îmbătrânării. Organismul produce coenzima Q10, dar
capacitatea aceasta scade împreună cu vârsta,
de aceea completarea coenzimei Q10 este reco-

mandată pentru oricine după vârsta de 30 de
ani.
Vitamina E are un rol important în protecţia acizilor polinesaturaţi împotriva radicalilor
liberi, astfel menţinând funcţionarea normală a
celulelor. Efectul ei favorabil asupra radicalilor
liberi contribuie la împiedicarea declinului cognitiv cauzat de înaintarea în vârstă. Are rol în
funcţionarea sistemului imunitar.
L-carnitina este un derivat de aminoacid, o
substanţă naturală produsă şi de organismul uman. Organismul o produce din
lizină şi metionină printr-un proces
de biosinteză cu ajutorul enzimelor. Este indispensabilă funcţionării
adecvate a muşchilor scheletici şi
a muşchilor inimii. Sprijină funcţionarea sănătoasă a inimii prin
intensificarea condiţiei fizice a
muschiului inimii. L-carnitina transportă în mitocondrii (centralele energetice ale celulelor), acizii graşi necesari
pentru producerea energiei unde aceştia se
transformă în energie. Ca rezultat al energiei
produse, performanţa se îmbunătăţeste, oboseala apare mai târziu.

3 × 30
Doza recomandată: 2× 1 capsulă/zi.
Compoziţie: Coenzimă Q10 30 mg, L-carnitină 30 mg, succinat de alfa-tocoferol 30 mg.

#1120
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supliment alimentar

supliment alimentar cu coenzimă Q10,
L-carnitină şi vitamină E

CAYENNE STAR

Substanţele active:
• ajută funcţionarea inimii
• stimulează digestia

• cresc termogeneza
• cresc eliberarea energiei
• cresc arderea caloriilor

Substanţa activă cea mai importantă a
produsului CAYENNE STAR este capsaicina.
Acest compus stimulează producerea căldurii în organism,, influenţează echilibrul termic.
Îmbunătăţeşte aprovizionarea sanguină şi procesele de regenerare. Prin aceste efecte, ajută
reducerea greutăţii corporale. Are efect antiinflamator şi analgezic însemnat.

supliment alimentar

extract de ardei iute pentru circulaţie
sanguină mai bună

Efectul analgezic al ardeiului iute, mai ales
în caz de utilizare locală, este cunoscut, dar
are şi efect antibacterial. Acesta este accentuat de conţinutul de carotenoide şi flavonoide al
ardeiului. Extractul de ardei ajută la reducerea
densităţii sângelui, întăreşte inima, venele şi
capilarele.

Doza recomandată: 1–2× 1 capsulă/zi în timpul mesei.
Compoziţie: Extract de ardei iute (Capsicum annuum) 450 mg.

#1105

CELL STAR

Substanţele active:
• contribuie la menţinerea
nivelului normal de trigliceride
şi colesterol
• ajută la menţinerea sănătăţii
circulaţiei venoase

• ajută menţinerea
structurii normale şi
flexibilităţii ţesuturilor
conjunctive şi epidermice
• încetinesc îmbătrânirea
celulelor

Uleiul de peşte şi uleiul de luminiţa nopţii ajută sistemul circulator cu conţinutul lor
de acizi graşi nesaturaţi. Sămânţa castanului porcesc (Aesculus hippocastanum) ajută
sănătatea venelor, contribuie la menţinerea
circulaţiei venoase normale. Substanţa activă
cea mai importantă a algei marine brune este
iodul. Iodul are rol important în metabolism şi
în procesele de formare a energiei. Ienupărul

supliment alimentar

pentru menţinerea sănătăţii
circulaţiei sanguine

(Juniperus communis) ajută digestia, dar contribuie şi la menţinerea sănătăţii rinichilor şi a sistemului excretor. Unii cercetători menţionează
efectul lui favorabil asupra celulitei. Extractul de
seminţe de struguri datorită coţinutului însemnat de polifenoli asigură protecţia antioxidantă
a organismului, împiedică îmbătrânirea celulelor. Substanţele active din Gingko biloba îmbunătăţesc sănătatea venelor.

Doza recomandată: 2× 2 capsule/zi, timp de 8–10 zile. Atenţie: Produsul conţine ulei de peşte!
Compoziţie: Concentrat de ulei de peşte (EPA+DHA) 267 mg, ulei de luminiţa nopţii (Oenothera biennis) 260 mg, Algă marină brună (Fucus
vesiculosus) 150 mg, seminţe de castan porcesc (Aesculus hippocastanum) 75 mg, boabe de ienupăr (Juniperus communis) 40 mg, centella
asiatică (Gotu Kola, Centella asiatica) plantă 19 mg, extract de seminţe de struguri (Vitis vinifera) 16,5 mg, frunze de Ginkgo biloba 7 mg,
sulfină (Melilotus officinalis) 0,9 mg.

#1444
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CELL GUARD

Supliment nutritiv:
• asigură protecţia celulelor
împotriva radicalilor liberi
• ajută sistemul imunitar
• contribuie la menţinerea stării
generale bune a intestinelor
• participă la aprovizionarea
celulelor cu oxigen şi substanţe
nutritive

• menţine sănătatea
circulaţiei sanguine şi a
sistemului cardiovascular
• contribuie la funcţionarea
adecvată a creierului
la vârstă înaintată şi
la menţinerea capacităţii
cognitive

supliment alimentar

protecţia celulelor cu 7 antioxidanţi

calilor liberi. Substanţele active flavonoide din
Substanţele active din produs sunt antiextractul frunzei de Ginkgo biloba ajută funcţiooxidanţi eficienţi, au rol important în funcţionarea sistemului imunitar. Prin efectele lor
narea normală a sistemului circulator, contribuie la circulaţia adecvată a sângelui, aprovizionafavorabile asupra radicalilor liberi, ajută la
funcţionarea sistemurea celulelor cu oxigen
şi substanţe nutritive.
lui imunitar, contribuie
Antioxidant eficient şi
Ajută circulaţia perifela reducerea declinului cognitiv cauzat de
rică şi aprovizionarea
favorit
cu sânge a membrelor,
înaintarea în vârstă, la
împiedicarea îmbătrâmenţine
capacităţile
cognitive şi îmbunătăţeşte funcţionarea creierunării celulelor. Utilizarea curcumei contribuie la
menţinerea stării generale bune a intestinelor.
lui la vârstă înaintată.
Vitaminele C şi E fortifică protecţia antioxiComponentele polifenolice din extractele de
seminţe de struguri şi scoarţă de pin protejeză
dantă a organismului, contribuie la menţinerea
funcţionării adecvate a sistemului imunitar.
celule împotriva efectelor dăunătoare ale radi-

Din conferinţa lui Dr. Cole Woolley:

CELL GUARD + EXTRA CELL GUARD – antioxidanţi
Radicalii liberi sunt molecule de oxigen
instabile, care au un electron impar, astfel ele
devin agresive, se străduiesc să „fure” un electron de la alte molecule, în special de la hidrogen. Îndată ce molecula de oxigen captează
electronii, molecula de la care electronul a fost
luat se degenerează, având ca şi consecinţă
deteriorarea ADN-ului, urmată de dezagregarea celulei şi a ţesuturilor. Reacţia radicalilor
liberi cauzează formarea tumorilor, degradarea organelor şi a sistemelor biologice, apariţia
ridurilor, pierderea vederii, artroză şi multe alte
probleme.
Radicalii liberi conţin molecule de oxigen
instabile, care au o forţă puternic destructivă
în organism. Prin electronii lor impari, devin
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Radicalii liberi pot dăuna ADN-ului şi altor molecule. Antioxidanţii neutralizează radicalilor liberi.
Antioxidanţii sunt ”mâncători” de radicali liberi, sunt compuşi foarte importanţi ai sistemului imunitar,
pe care organismul îi foloseşte împotriva radicalilor liberi periculoşi şi mortali,cu efect de lungă durată.

foarte agresivi, se străduiesc să obţină un electron
de la alte molecule. Aceasta
duce la dezagregarea
unor
structuri
biologice importante, avănd ca
şi
consecinţă
apariţia multor
probleme în ţesutul şi celulele organelor. Radicalii liberi sunt
consideraţi cauza cancerului, a îmbătrânirii, a
degradării organelor şi sistemelor biologice, responsabili pentru slăbirea sănătăţii şi vitalităţii.
Antioxidanţii au rolul de a împiedica oxidarea şi de a neutraliza radicalii liberi. Din cauza
îmbătrânirii, slăbirii potenţialului genetic şi a
factorilor de mediu, organismul produce din ce
în ce mai puţini antioxidanţi. Mai rău e că în zilele noastre se găsesc mai mulţi radicali liberi în
aer, în alimentele consumate, în apă, în produsele cotidiene, produsele cosmetice, produsele
de curăţare; toate acestea dăunează sănătăţii.
Mai multe studii medicale şi cercetări ştiinţifice au demonstrat că activitatea necontrolată a
radicalilor liberi este în corelaţie cu problemele
de sănătate apărute în organism. Enumerăm
câteva dintre bolile, simptomele, în care se
manifestă efectul dăunător al radicalilor liberi:
petele pigmentare de vârstă, îmbătrânirea, alergiile, boala Alzheimer, angina pectorală, artrita,

astma, arterioscleroza, hemoragiile interne,
tumorile, contuziile, cataracta, problemele de circulaţie sanguină, ciroza,
piciorele reci, diabetul de
tip II, pielea uscată, edemele, senzaţia de oboseală, infarctul, hemoroizii, tensiunea mare,
inflamaţiile
ţesuturilor,
tulburările de funcţionare ale
ficatului şi rinichilor, impotenţa, tulburările de
memorie, problemele de menstruaţie, migrena, scleroza, hemeralopia, boala Parkinson,
tromboza venoasă, problemele de prostata,
psoriaza, dificultăţile de respiraţie, retinopatia,
reuma, senilitatea, cancerul de piele, stresul,
varicoza şi enumerarea poate fi continuată.
CELL GUARD conţine antioxidanţi, care
sunt ”centrele” biologice în lupta împotriva
radicalilor liberi, sunt cunoscuţi deja pentru
efectul lor rapid şi biologic.
Dintre componenţi trebuie menţionaţi picnogenolii. Super antioxidanţii din clasa proantocianidinelor oligomerici (OPC) sunt cele mai
eficiente împotriva radicalilor liberi. După estimări, antioxidanţii OPC sunt de 50 de ori mai
puternici decât vitaminele şi de 20 de ori mai
puternici decât vitamina C. Un alt factor important la antioxidanţii OPC este că aceştia rămân
în organism timp de 3 zile, iar vitamina C rămâne aproximativ 3 ore.

Doza recomandată: 2× 1 capsulă/zi.
Compoziţie: Extract de curcumă (Curcuma longa) 200 mg, extract de scoarţă de pin (Pinus strobus) 50 mg, extract de seminţe de struguri
(Vitis vinifera) 40 mg, vitamina C/acid ascorbic 37 mg (46,3 % DZR), vitamina E /D-alfa-tocoferil-acetat 30 mg, extract de frunze de Ginkgo
biloba 20 mg, extract de scoarţă de pin negru corsican (Pinus nigra var. Maritima) 20 mg, beta-caroten 10,8 µg.

#1700
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COENZYSTAR Q10

Substanţele active:
• contribuie la împiedicarea
proceselor oxidative, la
încetinirea îmbătrânării
• ajută îmbunătăţirea stării
generale şi rezistenţei fizice

• ajută funcţionarea sănătoasă a inimii şi menţinerea
tensiunii normale
• sunt indispensabili pentru
producerea energiei

Coenzima Q10 este indispensabilă pentru
producerea energiei în celule, astfel contribuie
la menţinerea stării generale bune şi îmbunătăţirea rezistenţei fizice. În cazuri de solicitare
intensivă a energiei organismului, în cazul unor
eforturi fizice intensive ajută energizarea muşchilor folosiţi (muşchii inimii, muşchii scheletici).
Aprovizionarea adecvată cu coenzima Q10, are
rol în menţinerea funcţionării sănătoase a inimii,
ajută la menţinerea tensiunii normale. Este un
antioxidant eficient, care, împreună cu vitamina E (având efecte asemănătoare), împiedică

supliment alimentar

pentru sistemul cardiovascular

procesele oxidative. Prin caracteristicile lor antioxidante, protejează celulele împotriva stresului
oxidativ, care este responsabil pentru îmbătrânirea celulelor. Deci, utilizarea coenzimei Q10 şi
a vitaminei E duc la încetinirea îmbătrânării. Şi
organismul produce coenzima Q10, dar capacitatea aceasta scade odată cu vârsta, de aceea
completarea coenzimei Q10 este recomandată
pentru oricine după vârsta de 30 de ani.

30 mg Coenzimă Q10

Doza recomandată: 2× 1 capsulă/zi. Atenţie: Produsul conţine ceară de albine şi derivate din soia.
Compoziţie: Coenzimă Q10 30 mg (Japonia 99,97 %), vitamina E (d-alfa-tocoferol acetat) 4,55 mg (37,9 % DDD).

#1117

COENZYSTAR Q10 EXTRA+
Substanţele active:
• ajută inima şi sistemul
cardiovascular
• energizează celulele
• sunt indispensabili pentru
producerea energiei

• încetinesc procesul
de îmbătrânire
• ajută regenerarea
şi vitalizarea organismului

Coenzima Q10 are rol important în producerea energiei în celule, este indispensabil
metabolismului energetic şi transformării nutriţiei fiziologice în energie. Ajută la menţinerea
nivelului normal al tensiunii şi sănătăţii inimii,
împiedică oxidarea lipidelor, ADN-ului şi proteinelor, astfel le protejează de radicalii liberi, care
cauzează îmbătrânirea celulelor. Ajută la formarea globulelor albe în sânge şi rezistenţa la stres.
Are efect favorabil asupra sănătăţii gingiei şi
creşte energia în caz de oboseală. Nu în ultimul

rând, coenzima Q10 menţine funcţiile sănătoase ale creierului. Coenzima Q10 funcţionează ca
un catalizator, dacă lipseşte din organism procesul producerii energiei se întrerupe cauzând
oprirea proceselor biochimice în celule.

100 mg Coenzimă Q10

Doză recomandată: 1–4 capsule/zi. Atenţie: Produsul conţine ceară de albine şi derivate din soia.
Compoziţie: Coenzimă Q10 100 mg (Japonia 99,97%), L-carnitină 20 mg, lecitină de soia.

#1119
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supliment alimentar

Coenzimă Q10 şi L-carnitină pentru
sistemul cardiovascular sănătos

Din conferinţa lui Dr. Cole Woolley:
Organismul produce coenzima Q10, dar necesităţile de coenzimă Q10
ale organismului sunt foarte mari. Dacă nu avem la dispoziţie o cantitate
suficientă de coenzimă Q10, ne simţim obosiţi, suprasolicitaţi, de aceea nici
sistemul imunitar nu funcţionează adecvat. Cu înaintarea în vârstă producerea coenzimei Q10 scade, după vârsta de 20 de ani, nivelul coenzimei Q10 în
organism scade cu 40–70%.
Coenzima Q10 a fost izolată pentru prima oară în 1957, de profesorul Peter Mitchell,
care a primit şi premiul Nobel pentru clarificarea funcţiilor coenzimei. Această substanţă
se dizolvă în grăsime şi poate fi găsită în toate
fiinţele vii. În cea mai mare cantitate, se găseşte în muşchiul inimii, în plămâni şi în rinichi.
Asemănător hormonilor sau anumitor vitamine, coenzima Q10 funcţionează ca un catalizator, la reacţiile importante desfăşurate în
organism. Deci, această substanţă face posibile
reacţiile biochimice sau le creşte randamentul.
Toate activităţile celulare folosesc energie, fie
vorba de metabolism, sau de diviziunea celulelor. Dacă coenzima Q10 lipseşte din organism,
procesul producerii energiei se întrerupe, cauzând oprirea proceselor biochimice în celule.
Coenzima Q10 este indispensabilă procesului de respiraţie celulară. Prin transportul
electronilor şi atomilor de hidrogen, care s-au

100 %

Nivel de coenzima Q10
după vârstă în %.

80 %
60 %
40 %
20 %
0%

20 de ani 35 de ani 50 de ani 65 de ani 80 de ani

format prin arderea substanţelor nutritive, se
formează energie la pereţii interiori ai mitocondriilor pentru procesele celulare vii, care este
înmagazinată în molecula ATP. Coenzima Q10
funcţionează ca un transportator mobil de electroni între membranele celulare. Coenzima are
rol important mai ales în celulele fibrelor musculare, pentru că aceştia folosesc foarte multă
energie. Ea este indispensabilă şi muşchiului
inimii, care obţine 60–80% din energia necesară din ATP, deci dacă în muşchiul inimii nivelul
coenzimei Q10 scade numai cu 10%, funcţionarea inimii poate fi afectată. În caz de lipsă de
25%, scade însemnat potenţialul şi rezistenţa.
Lipsa de 75% a coenzimei Q10 este incompatibilă cu viaţa.

Corpul uman este compus din 70–100 bilioane de celule.
Coenzima Q10 se găseşte în toate celulele organismului.

COENZYSTAR
Q10 (HU)
Se poate cumpăra
prospectul, care conţine
informaţii suplimentare
despre produsul
COENZYSTAR Q10.
#0706 – colorat, 4 pagini A5, 0,8 RON

Toţi oamenii, care au împlinit vârsta de 25
de ani, au nevoie de suplimente nutritive cu
conţinut de coenzima Q10, dar mai ales cei
care suferă de insuficienţa arterelor coronare,
tensiune mare, nivel mare de colesterol, tulburări imunitare, parodontoză. Mulţi utilizează
coenzima Q10 pentru completarea energiei.
Oamenii aceştia nu sunt obosiţi, sunt mai activi,
le creşte potenţialul, vitalitatea, simt, că au mai
multă energie, li se îmbunătăţeşte memoria şi
capacitatea de învăţare.
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CORAL CALCIUM STAR

Substanţele active:
• sunt indispensabili formării şi
menţinerii oaselor şi dinţilor
sănătoşi
• ajută funcţionarea sistemului
nervos
• ajută menţinerea funcţionării
normale a muşchilor

• contribuie la păstrarea
tensiunii şi coagulării
sângelui

supliment alimentar

pentru sănătatea perfectă şi pentru
sănătatea oaselor

nismului, alimentaţia adecvată cu conţinut de
Produsul conţine calciu, magneziu şi vitacalciu şi utilizarea suplimentelor nutritive contrimină D. Toate cele trei substanţe sunt într-o
buie la menţinerea sănătăţii osaturii. Magneziul,
relaţie complexă cu funcţionarea sănătoasă a
în afară de cele menţionate mai sus, este indisorganismului. Au rol foarte important în formapensabil proceselor de producerea energiei,
rea şi menţinerea structurii normale a oaselor şi
participă la sinteza proteinelor şi la menţinerea
dinţilor. Sunt necesare pentru obţinerea şi menechilibrului potasiu-sodiu.
ţinerea masei osoase. Prezenţa lor este indisVitamina D ajută
pensabilă funcţionării
absorbţia şi înglobarea
adecvate a muşchilor şi
în oase a calciului şi
celulelor.
Calciu de coral de mare
fosforului, şi menţineÎn lipsa lor şi sisterea echilibrului de calmul nervos suferă de
ciu a plasmei sanguine. Contribuie la păstrarea
tulburări. Calciul şi magneziul sunt indispensavederii sănătoase, este necesară şi la funcţionabili coagulării sângelui, ajută funcţionarea sănărea adecvată a sistemului imunitar.
toasă a sistemului cardiovascular, ajută menţinerea tensiunii adecvate. Osatura fumătorilor
Sursele cele mai cunoscute de calciu sunt
laptele şi produsele lactate, dar în ultimii ani
este afectată, pentru ei introducerea calciului în
este cunoscută şi extragerea lui din carapacea
organism este deosebit de importantă, pentru
scoicii de mare sau din scheletul de corali.
păstrarea sănătăţii osaturii. Consumul regulat
de cafea şi băuturi alcoolice dăunează orga-

Din conferinţa lui Dr. Cole Woolley:

Calciul cu cea mai bună absorbţie, cu oligoelemente
Studiile demontrează că, faţă de calciul din alte produse, calciul extras din coralii de mare se
absoarbe mult mai bine, absorbţia acestuia este mai mare de 98% (datorită compoziţiei sale biologice).
Această fenomenală absorbţie este datorată
echilibrului perfect al calciului organic, al magneziului şi al oligoelementelor de 70 de feluri.
Cele mai multe boli degenerative, ca şi cancerul,
osteoporoza, boli de inimă, alergiile, pietrele la
rinichi şi bilă sunt legate de îmbătrânire. După
cercetările ştiinţifice, aceste boli sunt în corelaţie
cu deficienţa de substanţe minerale. Persoanele
care suferă de deficienţă de substanţe minerale,
au mai mult lichid acidulat, de aceea nivelul pH-
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ului organismului lor este mai mic, decât cel al
persoanelor sănătoase. Persoanele sănătoase au
lichidele fiziologice alcaline şi nivelul lor de pH
este mai mare decât 6,5.
CORAL CALCIUM STAR este o combinaţie
specială de calciu, cu absorbţie foarte bună de
magneziu, cu cantitate suficientă de vitamine
C şi D.
Magneziul este important în transmiterea
stimulilor nervoşi, participă la reglarea tempera-

Osteoporoză
După datele Uniunii Europene una
din trei femei, care au trecut prin
menopauză şi unul din cinci bărbaţi de
vârstă de peste cincizeci de ani suferă de
această boală.

turii corpului, la sinteza şi ”înmagazinarea” acidului nucleic (ADN/ARN), la formarea oaselor.
Nu e întâmplător, că cea mai mare parte (60%)
a magneziului din organism se găseşte în oase.
Magneziul are un rol important în funcţionarea
enzimelor care descompun zahărurile, grăsimile, proteinele. Are un rol important şi la sportivi
pentru că asigură eficienţă la efort intensiv.
Vitamina D se dizolvă în grăsime, este una
dintre cele mai importante vitamine, pentru
că participă la asimilarea calciului şi astfel, asigură stabilitatea şi funcţionarea organismului.
Este foarte activ biologic, de aceea doza recomandată este stabilită în regulile referitoare la
suplimentele nutritive; doza zilnică recomanda-

tăeste de 400 U.I., care este conţinută de două
capsule de CORAL CALCIUM STAR. Pentru că
organismul poate produce vitamina D cu ajutorul soarelui, acest biocatalizator nu e considerat
indispensabil în toate cazurile în suplimentele nutritive. Însă acest produs are un rol foarte important împreună cu celelalte substanţe,
care contribuie la formarea oaselor sănătoase şi
puternice.
Vitamina C, cu caracteristicile ei antioxidante şi cu efectul ei asupra sintezei colagenului, contrtibuie la eficienţa produsului CORAL
CALCIUM STAR.

Doza recomandată: 2× 1 capsule pe zi.
Compoziţie: Calciu (sub formă de pulbere de coral organic) 185 mg (23,1 % DZR), magneziu (sub formă de pulbere de coral organic) 28
mg (9,3 % DZR), vitamina C/acid ascorbic 2,5 mg (3,1 % DZR), vitamina D/colecalciferol 5 µg (100 % DZR).

#1852
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CORDYCEPS STAR

pentru creşterea vitalităţii şi imunităţii

• contribuie la funcţionarea
sistemului imunitar şi
menţinerea stării generale
sănătoase
• ajută menţinerea nivelului
adecvat al grăsimii în sânge

• participă la împiedicarea
proceselor dăunătoare ale
stresului oxidativ.

supliment alimentar

Substanţele active:

Ciupercile Cordyceps sunt cunoscute şi utiCercetările demonstrează că utilizarea
lor ajută absorbţia oxigenului în organism, şi
lizate în China de 3000 de ani. Din cauza rarităţii lor, au fost utilizate numai la curtea imperială
întăreşte sistemul imunitar al organismului.
Contribuie la menţinea dinastiei Ming, pentru reducerea oboselii
rea nivelului adecvat
cronice şi ca tonifiant
al grăsimii în sânge, la
Puterea unei descrieri de
reducerea nivelului de
general pentru diferite
1.500 de ani
organe. În medicina
colesterol şi de trigliceride, adică la menţinetradiţională chinezească sunt folosite împrerea sănătăţii sistemului
cardiovascular. Are efect antioxidant, participă
ună cu alte plante tonifiante. Substanţele active
cele mai importante ale ciupercilor şi ale masei
la diminuarea proceselor oxidative dăunătoare
cauzate de radicalii liberi şi astfel frânează prode miceliu, produs prin diferite procedee, sunt
polizaharidele cu molecule mari şi mici (cel mai
cesele de îmbătrânire, împiedică de asemena
cunoscut fiind acidul cordicepin).
înmulţirea şi dezvoltarea unor bacterii şi ciuperci.

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

După o lună vă simţiţi cu 40% mai vitalizat
CORDYCEPS STAR îmbunătăţeşte performanţele fizice, puterea mentală şi sexuală. Totodată
vitalizează şi regenerează organismul.
Produsul CORDYCEPS STAR conţine
Cordyceps sinensis, care este extractul din corpul roditor al ciupercii. În China, această ciupercă este utilizată ca medicament de mii de ani.
Ciuperca Cordyceps are efect benefic asupra circulaţiei sângelui, funcţionării rinichilor,
poate fi utilizată la astm, îmbunătăţeşte funcţionarea celulelor ficatului şi le protejează de
afecţiuni. În caz de utilizare de lungă durată dilatează venele, astfel se îmbunătăţeşte
aprovizionarea muşchiului inimii şi a altor
organe cu sânge şi se care împiedică formarea cheagurilor de sânge. Astfel contribuie la
prevenirea unor boli severe ca infarctul miocardic, ischemia, angina pectorală, apoplexia, bolile
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de
ficat, de rinichi şi de
plămâni. Are efect antioxidant, creşte rezistenţa
organismului
în caz de lipsă de oxigen, creşte performanţa
organismului, reduce nivelul de lipide în sânge,
reglează echilibrul calciului şi fosforului în sânge.
Îndepărtează substanţele toxice din organism

şi substanţele rămase
după
absorbţia
medicamentelor,
reduce
durerea apărută la picioare şi
durerea lombară, ajută în caz de
ejaculare spontană
şi incontinenţă, are efect
foarte benefic asupra sistemului
excretor şi asupra bolilor organelor genitale, ca
inflamaţia vezicii urinare, inflamaţia ţesutului
rinichilor, endometroză etc. (inflamaţia bacterială a vezicii urinare, inflamaţia rinichilor, chist
pe mucoasa uterului). Ciuperca ganoderma,
cealaltă ciupercă din produs, are efect asemănător. Beta-glucanii (sub-stanţele active cele
mai importante) stimulează celulele care asigură protecţia organismului, mai ales macrofagii, neutrofilele, celulele NK (celule ucigaşe
naturale). Celulele acestea formează prima linie
a sistemului imunitar, sarcina lor fiind identificarea şi nimicirea microorganismelor şi a celulelor degenerate, care pot să se transforme în
tumori. Are efect antioxidant, neutralizează
radicalii liberi (mai ales radicalii hidroxilici agresivi), având astfel un efect profilactic în caz de
roentgenoterapie şi radioterapie şi neutralizează radicalii liberi formaţi din cauza alimentelor
şi al mediului poluat. Toate acestea conduc la
revitalizarea pielii, reducerea ridurilor, echilibrul
hidratării – în caz de utilizare locală pe o piele
sănătoasă creşte potenţialul muşchilor, astfel
poate fi utilizat la sportivi ca stimulent. Acest
produs complex este completat cu extractul
plantei Pseudostellaria, care este utilizat împotriva oboselii cronice.
Un alt component este planta Gymnostema
care este utilizată în medicina tradiţională chineză. Prin cercetarea plantelor medicinale chineze a ieşit la iveală că substanţele active ale
Gymnostemei împiedică în mod evident creşterea celulelor cancerigene ale plămânilor, iar
saponinele conţinute au efect benefic asupra
rezultatelor imunologice ale bolnavilor de cancer. Acest efect însemnat de protecţie antioxi-

dantă poate fi utilizat la
prevenirea altor boli,
ca arteroscleroza, bolile de ficat şi inflamaţiile.
O altă componentă
a produsului este ghimbirul, care este utilizat în caz
de greaţă şi în probleme ale
stomacului. Poate fi utilizat la
inflamaţii, gripa, răceală, astm, are
rol important în reducerea simptomelor durerilor migrenoase şi al inflamaţiilor articulare.

Doză recomandată: Prima săptămână 5 capsule pe zi, după aceea 2× 1–3 capsule pe zi. Pentru sportivi cu o săptămână inainte de
concurs 2–3× 6–8 capsule pe zi.
Compoziţie: Extract de miceliu Cordyceps (8:1) 180 mg, extract de ciupercă Ganoderma lucidum (4:1) 100 mg, extract de rădăcină de
Pseudostellaria heterophylla (4:1) 50 mg, extract de ghimbir (Zingiber officinale) (4:1) 20 mg, extract de Gynostemma pentaphyllum
(10:1) 10 mg.

#1888
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CINNAMON STAR

Substanţele active:
• ajută la stabilizarea nivelului
de glicemie şi de colesterol
• ajută la dietele pentru
reducerea greutăţii corporale
• ajută digestia

• participă la metabolismul
energetic
• ajută imunitatea
şi vitalitatea
• creşte energia

Scorţişoara ajută funcţionarea aparatului
digestiv şi a intestinelor. Conţinutul de ulei volatil, mai ales aldehidele din scorţişoară şi betasitosterina, reduc funcţia lichidelor digestive
şi ajută producerea enzimelor digestive, acest
lucru este important nu numai pentru digestie,
ci şi pentru metabolismul energetic. Elimină
fenomenul de balonare, ajută menţinerea stării
generale fizice şi psihice bune şi creşte imunitatea. Cu efectul ei stimulant şi fortifiant reduce

supliment alimentar

pentru digestia sănătoasă
şi reglarea masei corporale

oboseala, dă energie organismului. Cromul are
un rol important în metabolismul zahărurilor şi
grăsimilor. Ajută reducerea apetitului şi a poftei
de dulce. Poate ajuta la dietele pentru reducerea greutăţii corporale. Ajută la reducerea
nivelului de glicemie şi de colesterol şi asigură
funcţionarea adecvată a insulinei. Poate fi un
ajutor important în obţinerea condiţiei fizice şi
psihice bune.

Doză recomandată: 2 capsule/zi, în timpul mesei.
Compoziţie: Cinnamomum cassia (scorţişoară) 500 mg, crom (clorură de crom) 50 µg (125 % DZR).

#1660

CLA 1000

CLA – acidul linolic conjugat:
• reduce cantitatea de grăsimi
acumulate între ţesuturi
• sprijină utilizarea mai
eficientă a energiei
• are efect pozitiv asupra
rezistenţei de insulină

• ajută la reglarea masei
corporale
• influenţează favorabil
proporţia ţesut gras/ţesut
muscular fără grăsimi în
organism

Produsul conţine acid linoleic conjugat
extras din şofran. Uleiul extras din seminţele
de şofran este bogat în acizi graşi nesaturaţi.
Aceştia pot energiza organismul. Pentru obţinerea greutăţii corporale optime, utilizarea produsului CLA este recomandată în combinaţie cu
o alimentaţie şi cu o activitate fizică adecvată.
Studiile demonstrează că are efect pozitiv şi asu-

pra rezistenţei de insulină. Dacă în alimentaţia
noastră înlocuim alimentele cu conţinut de acizi
graşi saturaţi cu alimente cu conţinut de acizi
graşi nesaturaţi, acest fenomen influenţează
favorabil nivelul colesterolului total şi al colesterolului LDL. Consumul uleiurilor bogate în acizi
graşi polinesaturaţi contribuie la menţinerea
sănătăţii sistemului cardiovascular.

Doza recomandată: 2 capsule/zi.
Compoziţie: CLA (ulei de sofran cu conţinut de 74–82% acid linoleic conjugat) 1.000 mg.

#1422
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supliment alimentar

capsule moi cu conţinut
de acid linoleic conjugat

CMF 20

Substanţele active:
• participă la producerea
normală a sângelui,
la formarea nivelului normal de
homocisteină, astfel menţinând
funcţionarea adecvată
a sistemului cardiovascular

• contribuie la un
metabolism corect
• sunt necesare pentru
funcţionarea adecvată
a sistemului nervos

Produsul conţine vitaminele B, A, C, D şi K
şi zece feluri de substanţe minerale si oligoelemente. Vitaminele B participă la metabolismul
de proteine, carbohidraţi şi grăsimi al celulelor,
la procesele de producere a energiei din celule,
sunt indispensabili funcţionării normale a siste-

supliment alimentar

calciu, magneziu,
fier şi alte 20 de substanţe

mului nervos. Calciul şi magneziul contribuie la
menţinerea structurii normale a osaturii şi danturii, la menţinerea condiţiei normale a sistemului nervos şi a funcţionării muşchilor. Fierul este
indispensabil transportului oxigenului, participă
la producerea sângelui.

Doză recomandată: 1 tabletă/zi.
Compoziţie: Calciu 129,5 mg (16 % DZR), magneziu 106 mg (35,3 % DZR), fier 18 mg (100 % DZR), fosfor 13 mg (1,9 % DZR),
vitamină C/acid ascorbic 23 mg (28,8 % DZR), vitamină E/D-alfa-tocoferol 9,1 mg (75,8 % DZR), zinc 4,5 mg (45 % DZR), vitamină
B3 (niacina) /acid nicotinamid 7 mg (43,8 % DZR), vitamină B5/acid pantotenic 3 mg (50 % DZR), vitamină A /retinil-palmitat 540 µg
(67,5 % DZR), mangan 0,8 mg (40 % DZR), cupru 0,5 mg (50 % DZR), alfalfa (Medicago sativa), vitamină B6/piridoxină-hidroclorură
0,7 g (50 % DZR), vitamină B2/riboflavină 0,6 mg (42,9 % DZR), vitamină B1/tiamină 0,4 mg (36,4 % DZR), seleniu 16 µg (29 % DZR)
crom 7 µg (17,5 % DZR), drojdie de bere, vitamină D3/colecalciferol 2,6 µg (52 % DZR), acid folic 148 µg (74 % DZR), molibden 44 µg
(44 % DZR), iod 50 µg (30 % DZR), vitamină K/fitomenadion 23 µg (30,7 % DZR), vitamină B12/cianocobalamină 8 µg (320 % DZR).

#1528

COCONUT OIL STAR
Uleiul de cocos:
• ajută la menţinerea greutăţii
corporale normale
• ajută utilizarea mai bună
a energiei

• ajută la reglarea greutăţii
corporale
• îmbunătăţeşte
funcţionarea glandei
tiroide

Produsul conţine ulei produs din fructul palmierului de cocos. Din cauza conţinutului relativ
mare de acid gras cu lanţ de carbon mediu (acid
gras MCT) se absoarbe uşor din sistemul gastrointestinal. Consumul de acizi graşi MCT contribuie la menţinerea greutăţii corporale sănătoase
şi la prevenirea acumulării grăsimilor (mai ales
a grăsimilor dintre ţesuturi). Ajută menţinerea
greutăţii corporale normale şi reglarea greutăţii corporale. Studiile demonstrează că au fost

supliment alimentar

pentru energie promptă

remarcate rezultate pozitive la bolnavi cu supra
greutate suferinde de insuficienţă tiroidă. Starea
lor s-a îmbunătăţit şi greutatea corporală s-a
optimizat. După specialiştii diabetologi singura
grăsime pe care bolnavul de diabet cu supragreutate o poate consuma este grăsimea de cocos.
Accelerează metabolismul, degrevează pancreasul. Uleiul de cocos adăugat la alimente, comparat cu celelalte uleiuri, intensifică producerea
insulinei şi reducerea glicemiei.

Doză recomandată: 2× 2 capsule/zi.
Compoziţie: Ulei de cocos (acid lauric 310 mg, acid mistric 150 mg, acid palmitic 80 mg, acid capric 70 mg, trigliceride cu lanţ de carbon
mediu 60 mg, acid oleic 50 mg, acid linolic 40 mg, acid linolenic 10 mg).

#1425
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COLOSTRUM STAR

Substanţele active:
• ajută funcţionarea adecvată a
sistemului imunitar
• au efect pozitiv asupra
metabolismul celulelor

• ajută sistemul imunitar
• ajută regenerarea
muşchilor şi nervilor după
efort fizic intensiv

Colostrul este laptele special secretat câteva zile după naştere. Este o remarcă generală,
că sugarii hrăniti cu colostru devin mai puţin
alergici, devin mai rar contaminati, se dezvoltă mai bine, decât sugarii hrăniţi cu lapte praf.
Colostrul, pe lângă valoarea sa nutritivă, conţine în cantitate mare substanţe utile imunobiologice şi astfel asigură protecţie până la activarea sistemului imunitar al sugarului. Cele mai
importante substanţe active sunt imunoglo-

supliment alimentar

pentru vitalitate şi imunitate perfectă

bulinele, care ajută eficient sistemul imunitar.
Factorii naturali de creştere ajută metabolismul
celulelor, asigură echilibrul metabolismului.
Colostrul de la vaci conţine proteine asemănătoare biologic cu substanţele de imunizare care
se găsesc în sângele uman, dar în concentraţii
de patruzeci de ori mai mari. Colostrul folosit
pentru producerea produsului provine din ferme controlate regulat.

Doza recomandată: 2× 1–2 capsule pe zi. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată sportivilor şi celor care sunt sensibili la lactoză.
Compoziţie: Colostru 600 mg.

#1720

COPPER STAR

Cuprul ajută:
•
•
•
•

nivelul antioxidant
creşterea imunităţii, vitalităţii
protecţia ţesutului conjunctiv
funcţiile sistemului nervos

•
•
•
•

pigmentaţia pielii şi părului
metabolismul fierului
metabolismul energetic
producerea sângelui

Cuprul are efect antioxidant important.
Poate proteja celulele de efectele dăunătoare
ale radicalilor liberi, participă la funcţionarea
sistemului imunitar şi la producerea energiei
necesare. Ajută formarea şi menţinerea ţesu-

Doză recomandată: 1 tablete/zi, în timpul mesei.
Compoziţie: Cupru 2 mg (200 % DZR).

#1670
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supliment alimentar

pentru funcţionarea adecvată a proceselor vitale

tului conjunctiv al plămânilor şi al sistemului
vascular. Este indispensabil funcţionării sistemului nervos. Este necesar producerii sângelui,
ajută transmiterea şi metabolismul fierului. Este
important în pigmentaţia pielii şi părului.

CRANBERRY STAR

Substanţele active:
• ajută funcţionarea
sistemului imunitar
• contribuie la încetinirea
procesului de îmbătranire

• contribuie la menţinerea
sănătăţii căilor urinare
• ajută sistemul imunitar
împotriva bacteriilor şi
viruşilor

Produsul conţine afine roşii concentrate,
vitamina C şi E. Antioxidanţii prin efectul lor
favorabil asupra radicalilor liberi contribuie la
blocarea proceselor oxidative dăunătoare si la
la funcţionarea adecvată a sistemului imunitar.
Prin caracteristicile lor antioxidante protejează celulele de stresul oxidativ care este cauza
îmbătrânării celulelor. Substanţele active ale

supliment alimentar

pentru menţinerea sănătăţii căilor urinare

afinelor roşii americane sunt proantocianidele,
care ajută menţinerea sănătăţii căilor urinare
şi protejează organismul de procesele oxidative dăunătoare. Vitamina C este un antioxidant
important, ajută sistemul imunitar împotriva
bacteriilor şi viruşilor, şi are rol în menţinerea
structurii normale a venelor. Vitamina E ajută
funcţionarea sistemului imunitar.

Doză recomandată: 2× 1 capsulă, înaintea mesei. Pentru copii peste 3 ani 1 capsulă pe zi. Atenţie: Produsul conţine ceară de albine şi
derivate de soia.
Compoziţie: Afine americane - concentrat 50:1 (Vaccinium macrocarpon) 4.200 mg, vitamina C 20 mg (25 % DZR), vitamina E /D-alfatocoferil-acetat 2,73 mg (23 % DZR).

#1111

CREATINE CAPS STAR
supliment alimentar

Pentru performanţă fizică

Substanţele active:
• cresc performanţa fizică
• aduc putere şi viteză în sport

Creatina se produce în mod natural în corpul uman (corpul este capabil să creeze cea mai
mare parte din cantitatea necesară de creatină)
şi este folosită ca o sursă rapidă şi eficientă de
energie. Creatina este benefică în special pentru viteză şi putere de sport. Efectele creatinei
prezintă un rezultat pozitiv deja după 4-6 săptă-

mâni de utilizare. Experimentele au demonstrat
că utilizarea creatinei poate îmbunătăţi performanţa în sport şi activitatea fizică. Creatina
creşte performanţa fizică în intervale scurte de
timp consecutive de activitate fizică de intensitate mare.

Doză recomandată: 3 capsule înainte de exerciţiu fizic şi 3 capsule după exerciţiu fizic.
Componenţi: Creatină monohidrat 700 mg.

#4530
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CREATINE STAR

supliment alimentar

pentru sportivi, body builderi, cei
care prestează muncă fizică dificilă
Creatina:
• indispensabilă
metabolismului energetic
• contribuie la combaterea
oboselii muşchilor
• la body builderi creşte
masa musculară fără
grăsimi

• contribuie la creşterea
intensităţii trainingului,
antrenamentului
• ajută regenerarea
muşchilor după efort
fizic

Organismul o produce din aminoacizi (mai
ales din arginină şi metionină), se sintetizează în
ficat şi rinichi cu ajutorul de enzimelor. Creatina
sintetizată intră în sânge. Completarea cu produse cu conţinut de creatină creşte nivelul de
creatină şi creatin-fosfat în muşchi. Ajută activitatea fizică intensivă şi creşterea masei muscula-

re fără grăsimi. Poate fi utilizat efectiv împotriva
oboselii musculare, ajută regenerarea muşchilor
după efort fizic. Rolurile creatinei sunt următoarele: participă la metabolismului energetic, la
combaterea oboselii muşchilor, poate fi utilizată efectiv în body building, ajută funcţionarea
adecvată a funcţiilor cognitive.

Doză recomandată: În caz de utilizare de lungă durată 4 linguriţe pe zi. Pentru persoanele cu greutate corporală mai mică 1 linguriţă/
20 kg greutatate corprală pe zi.
Compoziţie: 100% monohidrat de creatină 1.500 g.

#4533

CURCUMA LONGA STAR

Curcuma ajută:
• funcţionarea ficatului
şi digestiei
• menţinerea sănătăţii
articulaţiilor

• ca antioxidant
• imunitatea, vitalitatea
• sistemul cardiovascular
şi sistemul nervos

Curcuma este aborigenă în Asia. Această
plantă condimentară galbenă este utilizată de
4000 de ani în medicina orientală.
Curcuma ajută funcţionarea ficatului prin
împiedicarea acumulării grăsimii şi eliminarea
acesteia lor din organism. Influenţează sănătatea şi flexibilitatea articulaţiilor. Ca antioxidant
luptă împotriva radicalilor liberi, contribuie la

supliment alimentar

pentru îmbunătăţirea imunităţii şi digestiei

menţinerea rezistenţei, fortifică organismul
împotriva formării alergiilor. Ajută funcţionarea
inimii, circulaţia sângelui, menţinerea nivelului
adecvat de colesterol. Are efect benefic asupra
plămânilor, căilor respiratorii superioare, sistemului nervos. Utilizarea este recomandată în
caz de lipsă a apetitului, îmbunătăţeşte digestia.

Doza recomandată: 2 capsule pe zi. Atenţie: utilizarea nu este recomandată copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează, în caz
de probleme biliare, ulcer gastric şi hemofilie. La persoane sensibile poate cauza reacţii alergice.
Compoziţie: Curcuma longa (curcumă, stem) 350 mg, celuloză vegetală (emulgator), dioxid de siliciu (agent antiaglomerant), stearat de
magneziu (agent antiaglomerant).

#2506
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DEVIL STAR

Substanţele active:
• îmbunătăţesc calitatea erecţiei
• ajută obţinerea erecţiilor
consecutive

• ajută la prelungirea plăcerii
sexuale

Stilul de viaţă de azi nu ne ajută, când
intrăm în ritmul accelerat al zilelor cotidiane.
Suprasolicitarea organismului se intensifică din
cauza stresului, problemelor de muncă, problemelor de familie, poluării mediului. Din cauza
poluării aerului organismul nu este aprovizionat
suficient cu oxigen având consecinţa metabolismului insuficient în celule. Prima schimbare este
pierderea optimismului, dispoziţia încorectă,
duce la pierderea erecţiei la bărbaţi şi scăderea
apetitului sexual la ambele sexe.

supliment alimentar

sex extraordinar

DEVIL STAR este o formulă specială cu arginină, cu extracte de plante, care sunt utilizate
în medicina populară de mii de ani şi azi sunt
subiectele cercetării grupurilor de cercetători
medicali. Arginina ajută îmbunătăţirea erecţiei,
are efect pozitiv asupra producerii spermei, asupra activităţii spermatozoizilor. Rădăcina Maca
este utilizată de populaţiile de indieni ca afrodisiac. Dintre componente, planta medicinală iarba ţapului în China este numită si ”iarba ţapului
excitat”.

Doză recomandată: 1–3 tablete cu o oră înaintea actului. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, adolescenţilor, femeilor însărcinate şi
celor care alăptează.
Compoziţie: Monohidroclorură de L-arginină 400 mg, L-arginină alfa-cetoglutarat 50 mg, L-citrulină 60 mg, amarant (Amaranthus caudatus)
50 mg, iarba ţapului (Epimedium sagittatum) 30 mg, icariin glicozidă 20 mg, rădăcină de Ginseng siberian (Eleutherococcus senticosus) 20 mg,
rădăcină de maca (Lepidium Meyeni) 20 mg.

#1677

DOLOMITE STAR

Substanţele active ajută:
•
•
•
•
•

sănătatea oaselor şi a dinţilor
activitatea musculară
coagularea sângelui
metabolismul energetic
activitatea enzimelor digestive

• sistemul nervos şi
activitatea mentală
• la reducerea oboselii şi
epuizării

Calciul este cel mai abundent element
mineral esenţial în corpul uman, care este conţinut în proporţie de 99 % în oase şi dinţi. Fluxul
de calciu în organism în cantitatea potrivită şi,
de asemenea, o nutriţie corespunzătoare şi
exerciţii fizice suficiente ajută la formarea rezervelor de calciu din oase.
Calciul este necesar nu numai pentru dezvoltarea dinţilor şi oaselor, pentru a menţine
structura, mineralizarea şi densitatea acestora,
dar este important şi pentru coagularea sângelui, şi participă la transmiterea semnalelor

supliment alimentar

pentru menţinerea sănătăţii oaselor,
a dinţilor şi a muşchilor

între celulele nervoase implicate în diviziunea
şi specializarea celulelor. Sprijină metabolismul
energetic normal, are un efect pozitiv asupra
funcţiei muşchilor şi ajută la activităţile enzimelor digestive. Magneziul contribuie la reducerea
oboselii şi extenuării. Sprijină echilibrul electrolitic şi metabolismul energetic normal, funcţionarea sistemului nervos, funcţia musculară, sinteza
proteinelor, activitatea fizică, sănătatea oaselor
şi a dinţilor. Contribuie de asemenea la procesul
de diviziune celulară.

Doză recomandată: 1 tabletă de 3 ori pe zi, se recomandă după fiecare masă principală.
Componenţi: Calciu (dolomită, carbonat de calciu) 132 mg (16,5 % din DZR), magneziu (dolomită, carbonat de magneziu) 72 mg
(19 % din DZR).

#1580
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ENZYME STAR

Substanţele active:
• ajută digestia
• normalizează mişcarea
peristaltică
• stimulează producerea

enzimelor digestive
• ajută descompunerea
proteinelor, zahărurilor,
grăsimilor

ENZYME STAR perfecţionează în mod complex digestia. Enzimele digestive de origine
vegetală se completează cu extracte vegetale.
Împiedică balonarea şi elimină durerile intestinale. Normalizează mişcările peristaltice ale
intestinelor şi măresc producerea sevei în apa-

supliment alimentar

amestecul special de enzime digestive

ratul digestiv. Complexul de enzime participă la
digestia zahărului, a proteinelor şi a grăsimilor,
ajută asimilarea produselor acide. Dintre componente, bromelaina fortifică sistemul imunitar
şi sistemul vascular.

Pentru digestie sănătoasă

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Marele ajutor al aparatului digestiv
Enzimele asigură funcţionarea corectă
În caz de artroză îmbunătăţeşte flexia miliardelor de celule, accelerează procesele
bilitatea articulaţiilor, în caz de artrită ajută
biochimice, fac posibile metabolismul şi formaîncetarea inflamaţiilor, astfel reduce durerea.
rea energiei vitale noi. Cu înaintarea în vârstă
Îmbunătăţeşte circulaţia sanguină, reduce nivescade capacitatea de formare a enzimelor în
lul grăsimilor în sânge, reglează coagularea sânorganism, proces influenţat negativ şi de utilizagelui. Reduce simptomele tipice ale aterosclerea medicamentelor produse prin procese chirozei (sensibilitatea la frig, furnicături, spasme
mice, alimentaţia neadureroase la membrele
decvată,
substanţele
inferioare). Este foarte
Creşte vitalitatea şi
chimice din alimente,
eficient în schimbările
mediul poluat, deci de
patologice ale muşactivitatea
condiţii la care organischilor,
tendoanelor,
mul încă nu se poate
ţesutului conjunctiv şi
adapta, de aceea acestea distrug echilibrul enzigrasos (umăr înţepenit, cot de tenis). Reduce
matic al organismului. După vârsta de 40 de ani
durerea în cazurile de luxatii, tumefacţii, rupere
creşte necesitatea de completare a enzimelor,
de muşchi, fracturi, pete albastre.
pentru că ajută la eliminarea primelor semne
Poate fi utilizat în caz de varice pentru că
ale îmbătrânării care apar sub forma de boli.
normalizează coagularea sângelui, îmbunătăEnzimele care se găsesc în produs, ajută semniţind astfel circulaţia sângelui. Alte componente
ficativ procesul de descompunere a alimentelor,
ajută sistemul imunitar, accelerează vindecarea
care conduce la scăderea sănătoasă a greutăţii
rănilor. Poate fi utilizat şi la tratamentul simptocorporale.
melor unor boli virale.
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Experiment cu păsat de ovăz atât de dens încât
nu se poate răsturna din farfurie

1.	Punem păsat de ovăz dens în farfuria din
partea dreaptă.

2.	Dispersăm conţinutul capsulei ENZYME STAR
în farfurie.

3.	Îl amestacăm cu păsatul de ovăz.

4.	După 20 de minute consistenţa păsatului devine atât
de moale încât se poate răsturna din farfurie.

ENZYME STAR are efect asemănător în aparatul digestiv:
conţinutul ei de enzime ajută digestia alimentelor, astfel
uşurând ”stomacul greu", reduce balonarea şi normalizează
mişcarea peristaltică a intestinelor.
Doza recomandată: 1–2 capsule/zi în timpul mesei.
Compoziţie: Betaină-hidroclorură 100 mg, bromelaină 100 mg, protează 60 mg, amilază 60 mg, CereCalase™ (fitază, hemicelulază,
beta-gluconază) 35 mg, pancreatină 35 mg, papaină 35 mg, glucoamilază 30 mg, pepsină 30 mg, lactază 25 mg, lipază 25 mg, protează
(4,5) 25 mg, rădăcină de ghimbir (Zingiber officinale,) 22 mg, invertază 20 mg, bilă de vită 20 mg, maltază 20 mg, celulază 15 mg,
chimen (Foeniculum vulgare,) 13 mg, curcumă (Curcuma longa,) 6 mg, rod de ardei (Capsicum annuum) 5 mg.

#1044
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EMPEROR STAR

supliment alimentar

pentru intensificarea activităţilor
fizice, intelectuale şi a vitalităţii
Substanţele active:
• ajută funcţionarea normală
a sistemului nervos
• ajută sistemul imunitar
• au efect antioxidant
• contribuie la împiedicarea
îmbătrânirii celulelor
• contribuie la reducerea

tensionării şi oboselii
• intensifică activitatea fizică şi
intelectuală, vitalitatea
• ajută funcţionarea sănătoasă
a sistemului excretor

Dintre substanţele active ale produsului,
calciul este necesar pentru funcţionarea normală a sistemului nervos, a muşchilor şi a celulelor. Componentele vegetale (Eleutherococcus
senticosus, Rehmania glutinosa, Polygonatum

odoratum, Astragalus membranaceus var. mongholicus, Lycium barbarum, Asparagus cochinchinensis, Cistanche salsa) conţin substanţe
care ajută menţinerea stării generale fizice şi
intelectuale adecvate şi ajută sistemul imunitar.

Doză recomandată: 2–3 tablete pe zi cu 200–300 ml de apă pe nemâncate; seara cel mai târziu cu trei ore înaintea culcării. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate şi celor care alăptează.
Compoziţie: Calciu (carbonat de calciu) 79 mg (9 % DZR), extract de Ginseng siberian (50:1) (Eleutherococcus senticosus) 1,3 mg, rădăcină
de Rehmania glutinosa 40 mg, pecetea lui Solomon (Polygonatum odoratum) rhizoma 7,5 mg, rădăcină de astragalus (Astragalus membranaceus var. mongholicus) 18 mg, fructe goji (Lycium barbarum) 3,75 mg, rădăcină de sparanghel (Asparagus cochinchinensis) 12 mg,
planta cistanche (Cistanche salsa) 1,5 mg.

#1240

ENERGY STAR

pentru intensificarea activităţii fizice şi intelectuale
Substanţele active:
• contribuie la reducerea
tensionării şi oboselii
• intensifică utilizarea
energiei şi efectul de
ardere a grăsimilor

• stimulează funcţionarea
sistemului nervos
vegetativ şi central
• intensifică activitatea
fizică şi intelectuală

Produsul conţine lăptişor de matcă şi plante medicinale în soluţie aromatizată cu miere.
Lăptişorul de matcă ajută protecţia celulelor
împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor
liberi. Rădăcina de ginseng ajută menţinerea
stării generale fizice şi intelectuale adecvate.
Cu efectul antioxidant ajută protecţia celulelor
şi ajută sistemul imunitar. Participă la menţinerea sănătăţii mentale, la intensificarea activi-
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tăţii fizice. După unele cercetări contribuie la
metabolismul glucozei influenţată de insulina.
Schizandra ajută menţinerea sănătăţii fizice şi
mentale. Substanţa activă a Guarana cupana
este cofeina, care se absoarbe gradat din intestinul subţire având efect indelungat. Stimulează
funcţionarea sistemului nervos vegetativ şi central, are efect benefic în caz de somnolenţă,
oboseală, conducere îndelungată.

Doză recomandată: 1–2 ampule/zi, pe nemâncate. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată celor rezistenţi la produsele apicole, în caz de
astm, tensiune mare.
Compoziţie: Miere 2,4 ml/ampulă, extract de rădăcină de ginseng (Panax ginseng) 300 mg/ampulă, lăptişor de matcă, guarana (Guarana cupana) 200 mg/ampulă, fructe de schizandra (Schisandra chinensis) 150 mg/ampulă, alcool (mai puţin de 0,5 %).

#1555
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EVENING PRIMROSE
Uleiul de luminiţa nopţii:
• sursa acidului gamma linoleic
• ajută menţinerea sănătăţii
ţesuturilor conjunctive
şi epidermice
• are efect benefic asupra nivelului
de colesterol total şi LDL

• ajută menţinerea sănătăţii
sistemului cardiovascular
• conţine în proporţie
optimală acid linolenic
şi acid linolic

Produsul conţine ulei de luminiţa nopţii.
Uleiul extras din seminţele luminiţei nopţii este
sursa bogată a acidului gamma linoleic, care
aparţine grupului acizilor graşi polinesaturaţi,
şi care este presubstanţa mai multor substanţe
importante. Utilizarea sa contribuie la menţinerea sănătăţii ţesutului conjunctiv şi epidermic.
Uleiul luminiţei nopţii conţine în proporţie
optimală acidul linolenic care aparţine acizilor
graşi omega-3 şi acidul linolic, care este acid

supliment alimentar

pentru funcţionarea
sănătoasă a organismului

gras omega-6, proporţia acestora 1/5–1/8 în
alimentaţie ajută funcţionarea echilibrată a
organismului şi a sistemului imunitar. Uleiul de
luminiţa nopţii, datorită acestei proporţii favorabile a acizilor graşi, participă la sinteza acizilor
graşi EPA şi DHA. Înlocuirea acizilor saturaţi cu
cei polinesaturaţi influenţează benefic nivelul de
colesterol total şi LDL. Utilizarea uleilor vegetale
bogate în acizi graşi polinesaturaţi contribuie la
menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular.

Doză recomandată: 2× 1 capsule/zi, în timpul mesei.
Compoziţie: Ulei de luminiţa nopţii (Oenothera biennis, seminţe) 500 mg: acid linolic (LA) 700 mg, acid gamma linolenic (GLA) 90 mg.

#2755

EXTRA CELL GUARD

Substanţele active:
• participă la aprovizionarea
celulelor cu oxigen şi substanţe
alimentare

• ajută protecţia celulelor
împotriva radicalilor liberi
• fortifică sistemul imunitar

Substanţele active (polifenoli de ceai verde şi seminţe de struguri, bioflavonoizi citrici,
beta-caroten, vitaminele C şi E, acid alfa-lipoic,
coenzima Q10, quercitină, seleniu) sunt antioxidanţi eficienti, au rol important în funcţionarea
sistemului imunitar. Prin efectul lor benefic asupra radicalilor liberi ajută funcţionarea sistemu-

supliment alimentar

antioxidanţi pentru protecţia celulelor

lui imunitar, participă
la protecţia organismului împotriva stresului
oxidativ. Contribuie la reducerea declinului
cognitiv cauzat de înaintarea în vârstă, la împiedicarea îmbătrânării celulelor. Acidul alfa lipoic
participă la metabolismul carbohidraţilor.

Doza recomandată: 1–2 capsule/zi.
Compoziţie: Extract de ceai verde (Camellia sinensis) 90 mg, extract de seminţe de struguri (Biovin) 90 mg, vitamină C/calciu-ascorbat
60 mg (100 % DZR), N-acetil-cisteină 50 mg, quercitină 50 mg, vitamină E/D-alfa-tocoferil-acetat 31,9 mg (265,8 % DZR), complex bioflavonoid citric 50 mg, zinc 10 mg, extract de frunze de rozmarină (Rosmarinus officinalis) 40 mg, extract de curcumă (Curcuma longa) 40
mg, acid alfa-lipoic 25 mg, calciu 15 mg (2 % DZR), complex carotinoid, agent de creştere (celuloză microcristală), drojdie cu seleniu, sulfat
de potasiu 6,75mg, coenzimă Q10 15 mg, extract de frunze de rozmarină 10 mg, glutation 1 mg, inozit 1 mg, taurină 1 mg, astaxantină
(din algă) 1 mg, vitamină A/beta-caroten 615 µg (77 % DZR), chelat de cupru 500 µg (50 % DZR), extract de scoarţă de pin canadian
(Pinus strobus) (picnogenol 100 µg), drojdie cu seleniu 36 µg (65,4 % DZR).

#1701
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EYE STAR

Substanţele active:
• contribuie la menţinerea
sănătăţii ochilor
• îmbunătăţesc sensibilitatea
retinei şi vederea
• încetinesc degenerarea
oxidativă a ochilor
• încetinesc îmbătrânirea ochilor

• protejează ochii împotriva
efectelor dăunătoare
ale luminii
• pot îmbunătăţi starea
ochilor în caz de oboseală,
suprasolicitare

Substanţele active importante ale afinelor
negre sunt antocianinele, substanţele tanante şi flavonoizii. Antocianinele având caracter
antioxidant ajută la menţinerea funcţionării
normale a retinei, îmbunătăţesc sensibilitatea
retinei şi vederea, încetinesc atacarea oxidativă
a ochilor. Protejează sănătatea capilarelor împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi,
ajută menţinerea elasticităţii şi permeabilităţii

supliment alimentar

pentru protecţia şi întărirea ochilor

venelor. Luteina este substanţa componentă
a retinei şi cristalinului, ajută protejarea acestora împotriva oxidaţiei. Vitamina A prin efectul
ei antioxidant încetineşte îmbătrânirea ochilor.
Silurul conţine glicozidă iridoid, flavonoizi, tannin, care este utilizat în medicina populară pentru tratarea bolilor de ochi, pentru combaterea
oboselii ochilor.

Doză recomandată: 2× 1 capsule/zi.
Compoziţie: Proteină lactică, gelatină, extract de afine negre (Vaccinium myrtillus) 35 mg, aminoacid chelat de zinc 3 mg (30 % DZR),
luteină 5 mg, extract de Silur (Euphrasia officinalis) 8 mg, L-glutation redus 8 mg, vitamină A/ palmitat de retinol 300 µg (37,5 % DZR).

#1012

FIBER STAR

Substanţele active:
• ajută funcţionarea normală
a aparatului digestiv
• contribuie la menţinerea
funcţionării adecvate
a sistemului intestinal

• ajută menţinerea stării
generale a intestinelor
• pot îmbunătăţi
suportarea oboselii fizice
şi intelectuale

Componentele ajută menţinerea funcţionării normale a aparatului digestiv. Fibrele alimentare ajută funcţionarea normală a intestinelor,
ritmul lor adecvat, contribuie la formarea senzaţiei de plin. Dintre componentele de fibre alimentare, sămânţa de in ajută creşterea cantităţii
scaunului, funcţionarea normală a peristalticii
intestinelor.

supliment alimentar

fibre pentru sistemul intestinal sănătos

Produsul de fibre Fibrosol, fibre de mere,
celuloză, gumă de acacia, coajă de psylium,
pulbere de scoarţă de ulm asigură conţinutul de
fibre a produsului. Efectul prunei asupra digestiei este cunoscut. Frunzele de anghinare, rădăcina ghinţurii galbene contribuie la menţinerea
funcţionării intestinelor, la digestie, la senzaţia
de confort intestinal.

Doză recomandată: 2 tablete dimineaţă şi 4 tablete seara, cu cel puţin 500 ml de apă.
Compoziţie: Seminţe de in (Linum usitatissimum) 250 mg, Fibrosol (complex de fibre), extract de seminţe de Plantago psyllium 100 mg,
extract de prune (Prunus domestica) 50 mg, fibre de mere 40 mg, pulbere de scoarţă de ulm (Ulmus rubra) 10 mg, pulbere de rădăcină de
echinacea (Echinacea purpurea) 10 mg, frunze de Aloe vera l 10 mg, fructo-oligosaharidă 10 mg, extract de frunze de anghinare (Cynara
carduncullus) 35 mg, alfalfa (Medicago sativa) 8 mg, extract de rădăcină de nalbă de mare (Althaea officinalis) 25 mg, extract de rădăcina
de ghinţură galbenă (Gentiana lutea) 25 mg, extract de ardei (Capsicum frutescens) 7 mg.

#1400
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FLAX SEED STAR

Substanţele active:
• reduce densitatea sângelui
• ajută mişcările peristaltice
ale intestinelor
• ajută sistemul imunitar

• influenţează favorabil nivelul
de colesterol
• ajută sistemul cardiovascular
• ajută funcţionarea creierului

Uleiul de seminţe de in este unul dintre cele
mai curate uleiuri vegetale, care conţine cei mai
mulţi acizi graşi. Datorită conţinutului mare de
acizi graşi omega 3, 6, 9 are efect benefic aupra
inimii, venelor, bilei, ficatului, intestinelor, articulaţiilor, muşchilor şi pielii. Este bogat în vitaminele A, B, C, D, şi E. Este sursă naturală de
potasiu, fosfor, magneziu, calciu, fier, zinc, mangan, siliciu, cupru, nichel, cobalt, iod. Utilizarea
ei în medicina populară este foarte complexă.

supliment alimentar

acizi graşi omega 3, 6, 9
pentru susţinerea sistemului cardiovascular

Conţine substanţă mucoasă, ulei gras, proteine,
glicozide cianogenice. Stimulează funcţioarea
creierului, contribuie la păstrarea echilibrului
sufletesc. După cercetările noi, uleiul de seminţe
de in protejează eficient sistemul cardiovascular
îmbunătăţind circulaţia arterială, funcţionarea
arterială. Opreşte constipaţia, reglează mişcările
intestinelor. Poate fi utilizat la inflamaţii din cauza conţinutului de lignan.

Doza recomandată: 2–3× 1 capsulă, în timpul mesei.
Compoziţie: Ulei de seminţe de in (Linum usitatissimum) 1.000 mg, conţine acizi graşi: acid alfa-linolenic (ALA, omega-3) 600 mg, acid
linolic (LA, omega-6) 148 mg, acid oleic (omega-9) 168 mg.

#1410

FOLIC ACID

Acidul folic:
• este important pentru sinteza de acizi
nucleici şi aminoacizi
• are rol important în diviziunea normală
a celulelor
• participă la formarea sângelui,
la menţinerea nivelului de homocisteină
• ajută funcţionarea sănătoasă
a sistemului cardiovascular
Este necesar pentru sinteza de aminoacizi,
diviziunea normală a celulelor, formarea sângelui, pentru formarea globulelor albe şi roşii şi
trombocitelor. Utilizarea lui poate contribui la
formarea normală a sângelui în timpul sarcinii.
Participă la menţinerea nivelului de homocisteină în sânge, astfel ajută funcţionarea sănătoasă
a sistemului cardiovascular.

• contribuie la formarea
normală a tubului
neural embrional
• este important pentru menţinerea
sănătăţii stomacului, sistemului
intestinal, membranei mucoase

supliment alimentar

are rol important în diviziunea normală a celulelor

Contribuie la formarea normală a tubului
neural embrional, de aceea utilizarea lui este
recomandată special în timpul sarcinii. Este
important pentru menţinerea sănătăţii stomacului, sistemului intestinal, membranei mucoase şi pentru funcţionarea adecvată a sistemului
imunitar.

Doza recomandată: 1 tabletă/zi, pentru femei însărcinate şi cele care alăptează 1/2 tabletă.
Compoziţie: Acid folic 800 µg (400 % DZR).

#7154
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FLEXI-MOBILITY STAR
Substanţele active:
• MSM-ul aprovizionează
ţesutul conjunctiv cu sulf

• sunt substanţele de bază
ale cartilajului

Din cauza lipsei de mişcare apar restrângeri
în multe alte activităţi comparativ cu viaţa de
până atunci. Însă problemele articulaţiilor nu
trebuie să însemne restrângeri în mişcare.
Glucozamina este un compus care aparţine aminozaharurilor, este elementul de bază al
cartilajului articular, elementul de bază al substanţei intercelulare din ţesutul cartilaginos. Este
prezentă în concentraţie mare în articulaţii şi în
ţesuturile înconjurătoare cartlajului.
MSM-ul este o formă organică a sulfului,
din care organismul sintetizează diferite enzi-

supliment alimentar

mişcare – bucurie sau durere

me, anticorpi, dar
participă şi la formarea ţesutului conjuctiv şi membranei
mucoase. Ajută formarea colagenului,
astfel formarea articulaţiilor, pielii, părului,
şi muşchilor.
Glucozamina şi MSM-ul sunt combinaţii
sinergice pentru menţinerea funcţionării adecvate a articulaţiilor.

Cauzele şi simptomele dureroase ale îmbolnăvirii articulaţiilor
Simptoma cea mai frecventă a bolnavilor
suferind de artroză este durerea articulară (dimineaţa) şi restrângerea mobilităţii, care poate
fi atât de intensivă încât limitează semnificativ
viaţa cotidiană a bolnavului. Cauza bolii încă nu
e clarificată, în formarea ei au rol genele, stresul
biomecanic, rănirile şi schimbările biochimice
ale ţesutului cartilaginos. Artroza, din cauza
îmbătrânirii populaţiei, devine o problemă sanitară din ce în ce mai mare în societatea modernă, de aceea se fac cercetări intensive pentru
dezvoltarea posibilităţilor terapice.
Conţinutul de apă a ţesutului cartilaginos
este cel mai important. Ţesutul cartilaginos
care acoperă articulaţiile se compune din celule
cartilaginoase şi dintr-o substanţă intercelulară
de cantitate mare, care este produsă de celule. Această substanţă intercelulară determină
caracteristicile mecanice ale cartilajului (coeficient de frecare, flexibilitate, rezistenţă), celulele cartilaginoase după creştere nu se divid,
dar produc în continuare molecule mari care
compun substanţa intercelulară. Aceşti compuşi sunt proteoglicanii, care sunt formaţi din
proteine şi zaharuri, şi au o capacitate mare de
legare a apei. Dacă în ţesutul cartilaginos sca-

de cantitatea proteoglicanelor, cartilajul pierde
apă, scade flexibilitatea lui şi încet se distruge.

Doza recomandată: 30 ml/zi.
Compoziţie: 100 % concentrat de suc de portocale, glucozamină-hidroclorură 1.650 mg, metil-sulfonil-metan (MSM) 275 mg, 100 %
ulei dulce de coajă de portocale.

#2798
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FUCOIDAN STAR

Substanţele active:
• asigură protecţie antioxidantă
pentru organism
• ajută funcţionarea adecvată
a sistemului imunitar

• contribuie la regenerarea
celulelor

Fucoidanul este un complex polisaharidic, care este extras din alge marine brune.
Fucoidanul, considerat substanţa activă cea mai
importantă a algei brune, se găseşte în peretele
algei, este un scut între algă şi lumea exterioară.
Este un antioxidant eficient, ajută funcţionarea
adecvată a sistemului imunitar. Contribuie la
regenerarea celulelor, la funcţionarea adecvată
a metabolismului. Ajută funcţionarea sănătoasă a articulaţiilor, prin participarea la formarea

supliment alimentar

pentru susţinrea complexă a organismului

fibronetinului, substanţa activă care ajută flexibilitatea articulaţiilor.
Are rol important în păstrarea frumuseţii şi tinereţii pielii, pentru că ajută formarea proteinei
integrin, care este important în regenerarea
pielii. Concentratele de sucuri de fructe sunt
sursele bogate ale compuşilor polifenolici cu
caracter antioxidant.

Doza recomandată: 1–2× 30 ml.
Compoziţie: Concentrate de sucuri de fructe 13 %: suc de struguri albi, suc de pere, pireu de fructe Açaí (Euterpe oleracea), aronia (Aronia
melanocarpa), rodie, Garcinia mangostena, caise, afine, struguri albaştri, coacăze negre, zmeură neagră, soc, Fucoidan (extract din alge
brune Ascophyllum nodosum) 79,2 mg, pulbere de afine.

#1880

GARCINIA STAR

Substanţele active:
• iodul reglează funcţionarea
glandei tiroide
• contribuie la eficienţa
dietelor de reducere
a greutăţii corporale

• ajută transformarea
grăsimilor în energie
• contribuie la metabolismul
proteinelor, carbohidraţilor
şi grăsimilor

Produsul conţine acid hidroxicitric, vitamina C, iod şi crom, care au rol activ în realizarea
controlului greutăţii corporale. Garcinia cambogia conţine acid hidroxicitric (HCA), care ajută
transformarea grăsimilor în energie. Extractul
de ceai verde creşte vitalitatea. Fucus vesiculosus-ul aparţine grupului algelor brune, substanţa lui cea mai importantă este iodul. Iodul este
indispensabil formării hormonilor glandei tiro-

supliment alimentar

sprijină reducerea greutăţii corporale

ide, funcţionării glandei tiroide. Prin reglarea
glandei tiroide are efect asupra tuturor funcţiilor vitale legate de aceasta. Are rol important
în metabolism şi în procesele de producere a
energiei. Cromul poate fi componentul important al dietelor de reducere a greutăţii corporale. Prin sprijinirea efectului insulinei, influenţează metabolismul proteinelor, carbohidraţilor şi
grăsimilor.

Doză recomandată: 2–4 capsule/zi, înaintea mesei cu cel puţin 30 de minute cu lichid mult. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată sub
3 de ani, femeilor însărcinate, şi celor care alăptează, si în caz de hipertiroidism.
Compoziţie: Garcinia cambogia 250 mg, vitamina C/acid ascorbic 50 mg (62,5 % DZR), extract de ceai verde 50 mg, extract de Fucus
vesiculosus 40 mg, scoarţă de gheara mâţei (Uncaria tomentosa) 40 mg/capsulă, clorură de crom 50µg (125 % DZR).

#1190
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GARLIC & PARSLEY

Substanţele active:
• intensifică rezistenţa
la microorganisme
• ca antioxidanţi împiedică
procesele dăunătoare
de oxidare

• ajută menţinerea sănătăţii
sistemului cardiovascular
• protejează sănătatea căilor
respiratorii
• influenţează benefic
parametrii lipidelor în sânge

Produsul conţie extract de usturoi, ca şi
componentul cel mai important. Cea mai
importantă substanţă activă este alliina, dar
conţine şi alti compuşi de sulf organic. Ajută
formarea benefică a LDL/HDL-ului. Are efect
pozitiv asupra nivelului de trigliceride în sânge. Datorită acestor efecte, extractul de usturoi
poate fi utilizat efectiv în prevenirea aterosclerozei. Reglează tensiunea. Contribuie la menţi-

supliment alimentar

ajută funcţionarea sistemului cardiovascular

nerea echilibrului microbiologic al intestinelor,
intensifică rezistenţa împotriva fungilor, bacteriilor. Are efect demonstrat de antioxidant, antibacterial, antimicotic, antiviral, astfel ajută sănătatea căilor respiratorii. Frunza de pătrunjel are
rol în menţinerea sănătăţii rinichilor. Stimulează
funcţionarea rinichilor, excreţia, are efect diuretic, contribuie la împiedicarea formării pietrelor.

Doză recomandată: 2× 2 capsule. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează, celor care
utilizează medicamente anticoagulante şi înaintea operaţiilor. Produsul conţine derivate de soia.
Compoziţie: Extract de usturoi fără miros, (Allium sativum) 500 mg, concentrat de frunze de pătrunjel (Petroselinum crispum) 100 mg,
cupru (clorofilină de cupru) 28 µg.

#7160

GELATINE STAR

Substanţele active:
• asigură distribuţia
substanţelor nutritive esenţiale
pentru structura corectă şi
funcţia cartilajului articular
• ajută la menţinerea
articulaţiilor sănătoase

• asigură absorbţia
completă şi utilizarea lor
de către organism

Gelatina este un amestec natural de proteine de origine animală necesare pentru hrănirea articulaţiilor şi cartilajelor. Gelatina conţine
aprox. 15% apă, 85% proteine şi o mică proporţie de substanţe anorganice. Gelatina este

Doză recomandată: 2 capsule de 2 ori pe zi.
Componenţi: Gelatină 650 mg.

#4550

52

supliment alimentar

pentru sprijinirea articulaţiilor şi cartilajelor

produsă pentru produse farmaceutice şi este
nutritiv valoroasă ca parte a suplimentelor alimentare; un furnizor adecvat de aminoacizi,
glicină şi prolină, cu conţinut de 10 până la 20
de ori mai mare decât alte proteine.

GINGER STAR

Substanţele active ale ghimbirului:
• sunt efective împotriva
greţurilor şi stărilor de rău
de mare
• ajută mobilitatea
articulaţiilor

• ajută menţinerea
stării generale bune
gastrointestinale
• reduc iritaţia mucoasei
stomacului
• reduc senzaţia de disconfort

Rădăcina ghimbirului dă condimentul acela
amar, iute cu miros plăcut. Dintre substanţele
active, cele mai însemnate sunt uleiul volatil şi
diferiţi gingeroli. Ghimbirul este utilizat peste
tot în lume pentru soluţionarea problemelor
digestive, greaţă, balonare, indigestie. Poate
fi eficient în caz de greaţă apărută din cauza
călătoriei, stresului, sau efectului advers al tratamentului cu anumite medicamente. Unele
studii îl recomandă şi în cazul greţurilor în tim-

supliment alimentar

pentru digestie mai bună, împotriva greţurilor

pul sarcinii. Acest efect al plantei se datorează
uleiului volatil, care reduce iritaţia mucoasei
stomacului şi calmează stomacul. Participă la
menţinerea funcţiilor normale ale aparatului
digestiv şi sistemului intestinal. După unele studii este efectiv în intensificarea mobilităţii articulaţiilor, în cazuri de dureri articulare, reumatism.
Contribuie la păstrarea vitalităţii având efect
stimulent şi fortifiant.

Doză recomandată: 2× 1 capsulă.
Compoziţie: Rădăcină de Ghimbir (Zingiber officinale) 550 mg.

#7161

GINKGO STAR

Substanţele active din Ginkgo biloba:
• ajută circulaţia adecvată
a sângelui
• contribuie la aprovizionarea
creierului şi membrelor cu
oxigen şi elemente nutritive

• sprijină funcţionarea
sistemului vascular
• ajută funcţionarea
adecvată a creierului
şi funcţiilor cognitive

Substanţele active din frunzele Ginkgo
biloba sunt gingkoflavonoide şi terpenoizi.
Numărul gingkoflavonoidelor cunoscute până
azi este 40, din care cele mai însemnate sunt
quercetina şi kaempferolul. Din grupul terpenoizilor ginkolidele şi bilobalidele sunt cele mai
cunoscute. Flavonoidele ginkgo ajută funcţionarea sistemului vascular. Au rol în circulaţia
adecvată a sângelui, în aprovizionarea membrelor periferice cu sânge, intensifică circulaţia

supliment alimentar

pentru susţinerea creierului
şi al sistemului cardiovascular

sângelui în membre şi creier şi aprovizionarea
lor cu oxigen. Au rol în menţinerea funcţiilor
cognitive, în păstrarea capacităţii de concentrare şi al potenţialului intelectual. Contribuie la
împiedicarea declinului cognitiv, tulburărilor de
memorie, demenţei. Având efect antioxidant,
ajută în neutralizarea radicalilor liberi care dăunează organismului, astfel au rol în învingerea
stresului oxidativ.

Doza recomandată: 1 tabletă. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată celor care utilizează medicamente anticoagulante şi înaintea
operaţiilor.
Compoziţie: Extract de frunze Ginkgo biloba 60 mg.

#7162
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GOLD STAR

Componenţii produsului:
• ajută funcţionarea sistemului
imunitar, menţinerea
rezistenţei fizice şi intelectuale
• ajută funţionarea sistemului
respirator
• menţin sănătatea sistemului
cardiovascular

• participă la împiedicarea
proceselor oxidative
dăunătoare
• contribuie la menţinerea
stării generale bune
gastrointestinale

supliment alimentar

pentru creşterea puterii, rezistenţei, vitalităţii

No. 1 pentru sportivi
Componenţi cei mai importanţi sunt extractul de ciupercă Cordyceps sinensis şi pulberea de ciupercă Ganoderma lucidum. Miceliul
extras din corpul roditor al ciupercii Cordyceps
şi extractele au efect asupra intregului organism. Cel mai cunoscut efect este sprijinirea
funcţionării sistemului imunitar, ajută regenerarea organismului slăbit, contribuie la restabilirea
sistemului imunitar slab. Ajută la intensificarea

rezistenţei şi performanţei fizice şi intelectuale. Ajută la funcţionarea sănătoasă a sistemului
respirator şi a ficatului. Ciuperca Ganoderma
lucidum ajută sistemul imunitar al organismului, contribuie la menţinerea sănătăţii sistemului
cardiovascular, la împiedicarea proceselor oxidative dăunătoare. Participă la reducerea problemelor cauzate de stres excesiv.

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Ciuperci chinezeşti pentru intensificarea performanţei
sportivilor
Produsul GOLD STAR nu este indicat doar sportivilor ci şi oamenilor de rând… nu trebuie să fiţi
sportivi, dar nu ar fi rău să vă simţiţi aşa ca şi cum aţi fi sportivi.
Ciupercile sunt părţi indispensabile medicinei bazate pe plante medicinale de mii de
ani. În China, Japonia, şi
în alte părti ale
Asiei medicii
tradiţionali
au apreciat
mult efectul
benefic al
ciupercilor,
erau considerate alimentele imortalităţii. Unul
dintre
componenţii importanţi ai produsului GOLD STAR, Cordyceps-ul este utilizat ca
o sursă de energie şi fortifiant al imunităţii de
5.000 de ani. Este un extract foarte căutat, care
îmbunătăţeşte rezistenţa fizică, energia mentală, potenţa sexuală, şi asigură o viaţă lungă.
După medicii chinezi, energizează şi calmează
deodată. Componentul ciupercii Ganoderma
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lucidum este numit de chinezi ling zhi, adică
“planta sufletului”. A devenit cunoscută ca ”ciuperca imortalităţii”, pentru o vreme era consumat numai de familia imperială.
Numele chinez al ciupercii Cordyceps
sinensis dong xia cao înseamnă ”vara
plantă, iarna larvă”. Ciobanii tibetani au
observat efectele benefice ale ciupercii
Cordyceps pe animalele cu 1.500 ani în
urmă.
Ciuperca Cordyceps sinensis este una
dintre cele mai exotice substanţe active.
Este insectpatogenic, nu creşte pe pomi,
ci pe corpul viu al insectei. Ciuperca intră
în corpul insectei, pe care o mănâncă pe
dinăuntru, rămâne numai carapacea de
chitină. Din corpul insectei creşte corpul
ciupercii, un stem subţire cu capăt înlărgit.

Atletismul ceh şi succesul
Primul sportiv, care
a utilizat produsul GOLD
STAR în Cehia a fost
Robert Změlík. Cu cinci
săptămâni
înaintea
olimpiadei din Atlanta
(1996) a început să
cunoască
secretul
acestui miracol chinez. După 3 ani
petrecuţi cu probleme de sănătate, s-a
reîntors în sport. În
anul următor, 1997,
la cupa mondială
de atletism din Paris
a avut o performanţă
extraordinară, a devenit campion mondial şi
a stabilit şi record national.
O altă sportivă faimosă,
care a utilizat produsul Gold
Star, Šárka Kašpárková, săritoare în lungime, în anii următori a

început adunarea premiilor.
În zilele noastre produsul GOLD STAR este
utilizat de mulţi sportivi, care nu permit criticarea ”ciupercilor mici”.
Mulţi sportivi, dintre care şi Roman Šebrle,
utilizează de ani mulţi produsul GOLD STAR în
perioadele de pregătire înaintea concursurilor.
Produsul GOLD STAR este cel mai bun supliment
din lume, pentru că efectul lui de energie naturală este fantastică.

Un produs unic pe piaţa
mondială
Armonizează bioritmul zilnic, scurtează
perioada de regenerare (de somn). Substanţele
active din ciupercile Ganoderma lucidum şi
Cordyceps influenţează pozitiv sistemul imunitar, ajută combaterea tumorilor, inflamaţiilor şi
alergiilor.

Roman Šebrle

Doză recomandată: 2× 1–3 capsule, în caz de efort intensiv 2–3× 6–8 capsule.
Compoziţie: Miceliu de ciupercă Cordyceps sinensis 1.440 mg, pulbere de Ganoderma lucidum 400 mg, extract de rădăcină Pseudostellaria heterophylla 200 mg, extract de rădăcină de ghimbir Zingiber officinale 80 mg, Gymnostemma pentaphyllum 100 mg.

#1860
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GOLDEN TEA STAR

supliment alimentar

pentru energizarea, vitalizarea
şi relaxarea organismului
Efectele benefice ale ceaiului:
•
•
•
•
•
•

stimulează concentrarea
energizează organismul
ajută sistemul imunitar
ajută detoxifierea
normalizează nivelul glicemiei
ajută digestia şi reducerea greutăţii
corporale

Ceaiul conţine multe substanţe preţioase,
care au efect benefic asupra sănătăţii. Medicul
olandez recunoscut Dirx, a efectuat observaţii
despre acei locuitori europeni care au consumat
ceai, şi după 30 de ani de la apariţia ceaiului
în Olanda, a scris: ”această plantă nu poate fi
comparată cu nici o altă plantă. Cine consumă
ceai, nu devine obosit şi va avea o viaţă lungă.
Nu dă numai putere şi energie, ci protejează

ficatul, rinichii, opreste durerea de cap, protejează de răceală, bronşită, astm, dureri de
stomac şi intestine. Ajută combaterea somnolenţei, oboselii şi este apreciat mai ales de persoane cărora le place scrierea sau meditaţia de
noapte. Procedeele moderne, care sunt folosite
pentru cercetarea efectelor ceaiului, confirmă
întocmai afirmaţia sa.

este un ceai de calitate supremă, exclusivă,
care este amestecul a cinci feluri de ceaiuri de calitate
Organic Green Tea (有機綠茶)

Datorită prelucrării, marea parte a substanţelor tanante şi a clorifilei rămân în ceaiul
verde şi conţinutul lui de vitamine este mai
mare decât al ceaiului negru. Ceaiul verde are
efecte benefice asupra organismului, mai ales
energizante, dar reduce şi riscurile bolilor cardiovasculare, scade glicemia, împiedică oxidarea
grăsimilor, încetineşte îmbătrănirea, are rol preventiv în perioade de gripă şi în cazuri de boli
virale, protejează dinţii şi gingiile.
Organic Oolong Tea (有機烏龍茶)
Prin conţinutul de catechine, ajută arderea grăsimilor, este o completare adecvată la
reducerea greutăţii corporale, la reducerea
nivelului de colesterol şi al nivelului de trigliceride. Utilizarea regulată ajută detoxifierea organismului, scăderea tensiunii, ajută în cazuri de
cancer de stomac, cancer intestinal, cancer de
esofag. Datorită polifenolilor şi uleiurilor eterice
stimulează mişcarea peristaltică şi digestia.
Organic White Tea (有機白茶)
Prin prelucrare, ceaiul alb nu trece prin nici
un proces complex de fermentare astfel nu pierde substanţele cu efecte benefice asupra organismului. Conţine multe catechine, ajută func-
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ţionarea rinichilor, şi după studii, efectul asupra
cancerului este de 5 ori mai mare decât cel al
ceaiurilor verzi. Reduce temperatura internă
a organismului şi potoleşte extraordinar setea.
Organic Dragon Well Tea (有機龍井茶)
Ceaiul Dragon Well este unul dintre cele
mai cunoscute ceaiuri verzi originale din munţi,
numele lui înseamnă ”fântâna dragonului”.
Ajută detoxifierea organismului, dă energie,
vitalitate.
Organic Earl Grey Tea (有機伯爵茶)
Ceaiul Earl Grey este produs după o veche
descriere chineză, pe care l-a primit E. Charles
Grey II în timpul călătoriei sale în China la începutul secolului al 19-lea când a adus ceaiul în
Anglia.

Broşură
GOLDEN TEA STAR
Informaţii detaliate cu privire
la efectele ceaiului, cultivarea
acestuia şi multe alte
informaţii.
#0757, 20 de pagini A5,
color, 1,20 RON

Substanţele active ale ceaiului
Polifenolii

Polifenolii sunt substanţele care cauzează
gustul amar şi astringent al ceaiului. Acest gust
astringent activează glanda salivară, astfel alungă setea.
Polifenolii:
• ajută transmiterea stimulilor intercelulari
• protejează de tumori
• cresc numărul globulilor albe, care sunt
importante în lupta împotriva infecţiilor
• împiedică funcţionarea enzimei amilază,
care descompune amidonul în zahăr şi
astfel protejează dinţii

Flavonoidele

Bioflavonoidele sunt substanţe de origine
vegetală, care se găsesc în toate celulele vegetale. Au efect antioxidant, protejează organismul de efectele dăunătoare ale radicalilor
liberi, de formarea tumorilor, de bolile cardiace. Flavonoidele întăresc peretii venelor, ajută
în tratamentul hemoroizilor şi varicelor, ajută
împotriva formării echimozelor. Ajută dispariţia
respiraţiei cu miros neplăcut.

Cofeina

Sunteţi obosit şi aveţi nevoie de stimulare?
Cafeaua adică cofeina ajută rapid. Dar pe cât de
rapid ajută, atât de rapid şi dispare efectul şi în
general apar efecte adverse ca bătăi de inimă şi
dureri de stomac.
Cofeina din ceai:
• dă energie, vitalitate, fortifică vigilenţa,
concentrarea
• are efect lung, uniform, fără efecte adverse
• stimulează, dar nu periclitează
• alungă somnolenţa, oboseala, nervozitatea
• are efect benefic asupra sistemului nervos
central
• ajută funcţionarea rinichilor şi eliminarea
lichidului din organism

Prepararea ceaiului: Punem filtrul GOLDEN TEA STAR în cană, turnăm apă fierbinte de 85°C. Când apa începe să se coloreze scoatem
filtrul şi vărsăm această primă apă. După tradiţia chineză ceaiul acesta nu este consumat, se clătesc numai frunzele de ceai şi se încălzeşte
cana de ceai. Operaţia este repetată, şi ceaiul este lăsat la înmuiat. Pe un filtru turnăm 0,3–0,5 l de apă, care se lasă la înmuiat timp de 2–3
de minute. Acest filtru poate fi utilizat pentru prepararea mai multor ceaiuri, timpul la înmuiat se lungeşte cu 30 secunde. Filtrul se poate
utiliza până când ceaiul preparat mai are gust.
Compoziţie: Organic Earl Grey Tea, Organic Green Tea, Organic Oolong Tea, Organic White Tea, Organic Dragon Well Tea.

#7771

#7772

#7777
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GLUCOSAMINE STAR

Substanţele active:
• contribuie la formarea
şi menţinerea structurii
cartilajelor
• ajută regenerarea cartilajelor
• ajută funcţionarea normală
a articulaţiilor

• participă la regenerarea
cartilajelor deteriorate
de uzură
• participă la menţinerea
mobilităţii cartilajului

Produsul conţine glucozamină şi planta
medicinală gheara mâţei. Glucozamina este
componentul natural al ţesutului cartilaginos,
contribuie la formarea structurii cartilajului, ajută funcţionarea normală a acestuia. Contribuie
la regenerarea şi la menţinerea mobilităţii cartilajelor. Ajută funcţionarea normală şi regenerarea articulaţiilor.

supliment alimentar

pentru funcţionarea sănătoasă
a aparatului locomotor

Pentru creşterea eficienţei produsul conţine
scoarţă de gheara mâţei (Uncaria tomentosa).
În medicina populară se utilizează ca fortifiant al
sistemului imunitar, antiinflamator, pentru tratarea infecţiilor, atenuarea durerilor articulare.

Doză recomandată: 1 capsulă/zi.
Compoziţie: Glucozamină-clorhidrat 550 mg, scoarţă de gheara mâţei (Uncaria tomentosa) 100 mg.

#2722

GLUTAMINE STAR

L-glutamina:
• contribuie la sinteza proteinelor,
formarea ţesutului muscular
• reglează echilibrul proteinelor
în muşchi
• împiedică pierderea masei
musculare

• creşte capacitatea de legare
de apă intracelulară, creşte
masa musculară
• contribuie la funcţionarea
normală a sistemului
imunitar

Acidul glutamic este unul dintre cei 20 de
aminoacizi, care participă la formarea proteinelor. Are rol important în metabolismul proteinelor, în formarea structurii ţesutului muscular, în
creşterea celulelor şi în împiedicarea proceselor
catabolitice sau de descompunere. L-glutamina
este un acid liber, care intrând în organism
reprezintă o sursă de energie complementară
pentru celulele musculare după antrenamente extenuante. Folosit complementar previne

supliment alimentar

pentru creşterea performanţei muşchilor

formarea stărilor de deficienţă, asigură nivelul
adecvat de glutamină al plasmei, creşte masa
musculară, împiedică degradarea muşchilor,
accelerează regenerarea celulelor. Ajută completarea glicogenului în muşchi. Ajută sportivii
să-şi menţina musculatura şi să asigure condiţiile necesare pentru creşterea ţesutului muscular.
În afară de acestea, L-glutamina fortifică sistemul imunitar, intensifică rezistenţa organismului.

Doza recomandată: Pentru adulţi, în afară de sportivi, 1–2 tablete/zi. Pentru sportivi: 5 tablete/zi, care se împart în doze mai mici, înainte
şi după antrenament. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată bolnavilor care suferă de boala celiacă.
Compoziţie: L-glutamină 500 mg.

#4566
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GOTU KOLA

Substanţele active din Gotu Kola:
• ajută vindecarea rănilor
• ajută combaterea extenuării
fizice şi intelectuale
• contribuie la menţinerea
funcţionării normale a aparatului circulator la nivelul venelor

• contribuie la menţinerea
sănătăţii venelor, şi
a circulaţiei normale
a sângelui în venele
periferice
• ajută păstrarea memoriei

Gotu Cola este utilizat pentru menţinerea
sănătăţii. Dintre substanţele active cele mai
însemnate sunt: triterpenele saponinice (acid
aziatin şi madecassin) şi glicozidele acestora (aziaticoze şi madecassoide). Substanţele
acestea au efect antiinflamator. Conţine flavonoide antioxidante şi polisaharide. Gotu Cola
s-a dovedit eficient în tratarea diferitelor insuficienţe de circulaţie sanguină la nivelul venelor (vase capilare sensibile, edeme la picioare,

supliment alimentar

pentru tratarea circulaţiei sanguine deficitare

hemoroizi). Contribuie la menţinerea sănătăţii
venelor, la refacerea circulaţiei normale a sângelui în venele periferice. După unele studii, are
efect benefic asupra sistemului nervos central,
tulburări mentale, anxietate, sau folosit ca şi calmant. Contribuie la menţinerea memoriei şi a
concentrării normale, la creşterea capacităţilor
intelectuale, la combaterea extenuării fizice şi
intelectuale.

Doză recomandată: 1–2 capsule/zi. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate, şi celor care alăptează.
Compoziţie: Gotu Kola (Centella asiatica), 400 mg.

#2723

GRAPESEED STAR

Sămânţa de struguri:
• conţinutul natural de
• are rol în menţinerea
antioxidant contribuie
funcţionării normale a sistemului
la protejarea celulelor
cardiovascular
împotriva stresului oxidativ
• participă la menţinerea circulaţiei
sanguine normale la nivelul venelor
Produsele secundare ale producerii vinului,
coaja şi seminţele strugurii erau considerate
rămăşite. Cu zeci de ani în urmă, cercetătorii
au descoperit semintele de struguri, conţinutul
lor preţios. Azi e cunoscut de toata lumea, că
seminţele de struguri sunt sursa cea mai bogată a proantocianidinelor oligomere (OPC) care
aparţine flavonoidelor. Cercetările cele mai noi
au demonstrat că extractul de seminţe de struguri dispune de caracteristici biologice şi farmacologice de un spectru larg împotriva radicalilor

supliment alimentar

supliment alimentar cu conţinut de extract
de seminţe de struguri şi bioflavonoide citrice

liberi şi stresului oxidativ. Extractul de seminţe
de struguri contribuie la menţinerea funcţionării
normale a sistemului cardiovascular, circulaţiei
sanguine normale la nivelul venelor. Menţine
sănătatea venelor şi capilarelor, contribuie la
menţinerea tensiunii normale.
Produsul mai conţine bioflavonoide extrase
din fructe citrice. Flavonoidele nu sunt componente nutriţionale ale alimentelor, sunt produsele secundare ale metabolismului vegetal, au
funcţie de bază în protecţia celulelor vegetale.

Doză recomandată: 2× 1 capsule/zi.
Compoziţie: Bioflavonoide citrice, extract standardizat de seminţe de struguri, gelatină, agenţi antiaglomeranţi (stearat de magneziu
vegetal, dioxid de siliciu).

#1711
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GREEN CAFFEINE STAR
Substanţele active:
• contribuie la menţinerea
greutăţii corporale normale
• ajută eficienţa dietelor de
reducere a greutăţii corporale

• ajută creşterea producerii
energiei şi metabolismul
grăsimilor

Dintre substanţele active ale ceaiului verde, polifenolii, având efect antioxidant, ajută
protecţia celulelor împotriva radicalilor liberi
şi astfel păstrarea sănătăţii. Celelalte substanţe
(cofeină, EGCG) ajută creşterea producerii energiei şi metabolismul grăsimilor. Ajută menţinerea vigilenţei adecvate, dar are efect şi asupra
funcţiilor cognitive şi mentale ale organismului, ajută capacitatea de concentrare. Creşte
rapiditatea metabolismului şi termogenezei.

supliment alimentar

pentru elminarea oboselii
şi stimularea organismului

Epigallo-catechin-gallatul (EGCG) contribuie la
reducerea grăsimilor din organism, ajută descompunerea acizilor graşi. Contribuie la menţinerea nivelului adecvat de glicemie, ajută protecţia pancreasului.
Cromul, pe lângă celelalte efecte (creşte
toleranţa de glucoză, contribuie la efectul insulinei de reglare a glicemiei) este participantul
important al dietelor de reducere greutăţii corporale.

Doză recomandată: 1–2× 1 capsulă. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează, în caz de
alergie la cofeină, celor care au probleme de inimă, tensiune mare, sau suferă de hipertiroidism.
Compoziţie: Frunze de ceai verde, (Camellia sinensis) 200 mg, cofeină 200 mg, gelatină, epigallo-catechin-gallat (EGCG) 32 mg, pulbere de
rădăcină de ghimbir 30 mg, extract de guarana 30 mg, pulbere de Fucus vesiculosus 10 mg, pulbere de strugurii ursului (Arctostaphylos uvaursi) 10 mg, vitamină B6 (piridoxin-clorhidrat) 5 mg (357 % DZR), crom 0,1 mg (250 % DZR).

#1212

GREEN TEA STAR

Compuşii polifenolici ai ceaiului verde:
• ajută neutralizarea radicalilor
liberi
• participă la împiedicarea
oxidării LDL colesterolului şi ai
acizilor graşi

• sprijină sănătatea
sistemului cardiovascular
• ajută la dietele de
reducere a greutăţii
corporale

Produsul conţine extract de ceai verde.
Frunzele proaspete de ceai, pe lângă substanţele obişnuite ale celulei vegetale, conţin o cantitate mare de compuşi polifenolici. Polifenolii
sunt antioxidanţi eficienţi, astfel polifenolii din
extractul de ceai verde contribuie la neutralizarea radicalilor liberi. Substanţele active ale produsului participă la împiedicarea oxidării LDL

Doză recomandată: 2× 1 capsulă.
Compoziţie: Extract de ceai verde (Camellia sinensis) 350 mg.

#1166
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supliment alimentar

pentru îmbunătăţirea stării
generale fizice şi intelectuale

colesterolului şi ai acizilor graşi. Contribuie la
menţinerea nivelului adecvat de colesterol total,
LDL şi trigliceride, astfel ajutând sănătatea sistemului cardiovascular. Epigallo-catechin-gallatul
(EGCG) contribuie la reducerea grăsimilor din
organism, ajută descompunerea acizilor graşi.
Contribuie la menţinerea nivelului adecvat de
glicemie, ajută protecţia pancreasului.

GREPOSTAR

Componenţi produsului:
• ajută neutralizarea radicalilor
liberi
• ajută funcţionarea sistemului
imunitar
• au rol în formarea globulelor roşii

• participă la metabolismul
proteinelor
• ajută funcţionarea creierului
şi a sistemului nervos

Substanţele polifenolice din sămânţa grapefruitului, datorită efectului lor antioxidant,
contribuie la funcţionarea normală a sistemului
imunitar. Ajută neutralizarea radicalilor liberi.
Celelalte substanţe active ajută menţinerea
echilibrului microbiologic al organelor şi ţesuturilor. Vitamina B6 participă la metabolismul
proteinelor la nivelul celulelor. Prezenţa ei este
necesară pentru formarea globulelor roşii, pentru menţinerea nivelului de homocisteină în sân-

supliment alimentar

extract de seminţe de grapefruit cu efect
antimicrobial şi cu vitamină B6

ge, pentru funcţionarea normală a sistemului
nervos. Utilizarea lecitinei contribuie la funcţionarea adecvată a creierului, a sistemului nervos,
la stabilitatea membranelor celulare. Stimulează
activitatea creierului. Lecitina este un fosfolipid,
care conţine fosfatidilcolina şi în cantitate mică,
fosfatidilinositol. Fosfolipidele sunt părţi importante ale membranelor celulare, contribuie la
structura şi permeabilitatea acestora.

Doza recomandată: 2× 1 tablete/zi. Atenţie: Produsul conţine derivate de soia.
Compoziţie: Extract de seminţe de grapefruit (Citrus paradisi) 300 mg, rădăcină de limba diavolului (Amorphophallus konjak), glukomannan 200 mg, lecitină de soia 50 mg, oţet de mere 50 mg, pulbere de frunze de strugurii ursului (Artostaphylos uva-ursi) 6 mg, L-fenilalanină
6 mg, vitamină B6 (piridoxin-clorhidrat) 5 mg (357 % DZR), sodiu 3 mg.

#1644

HARD WOOD

Componenţii produsului:
• ajută tonifierea sistemului excretor şi
a sistemului genital
• ajută absorbţia coenzimei Q10, betacarotenului şi a altor substanţe
• optimizează funcţionarea creierului
Produsul HARD WOOD are efect complex
asupra organismului bărbătesc. Compoziţia
unică ajută combaterea efectelor dăunătoare
ale radicalilor liberi asupra sistemului vascular,
sistemului genital şi creierului. Conţine extracte de plante, care au efecte sinergice reciproce, care ajută combaterea efectelor dăunătoare ale stresului. Are efect simultan asupra
sistemului genital şi sistemului nervos central.
Funcţionează ca un afrodisiac, participă la creş-

• îmbunătăţesc
funcţionarea sistemului
cardiovascular
• ajută combaterea efectelor
dăunătoare ale stresului

supliment alimentar

formulă unică pentru organismul bărbătesc

terea nivelului de hormoni genitali, şi până la un
anumit nivel, are efect şi asupra creşterii nivelului de testosteron. Substanţele active din produs cresc cantitatea şi disponibilitatea biologică
a substanţelor absorbite din intestinul subţire,
sunt antiinflamatoare, reduc peroxidarea lipidelor şi astfel protejează membranele celulare. Au
efect benefic asupra stării generale, reduc oboseala, îmbunătăţesc calitatea erecţiei.

Doză recomandată: 1 capsulă/zi în timpul mesei. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează.
Compoziţie: Tribulus terrestris (colţii babei, rădăcină, extract 5:1, 40 % saponina) 500 mg, Rhodiola rose (rădăcina de aur, rădăcină,
extract 10:1) 320 mg, taurină 50 mg, vitamină E 45 mg (375 % DZR), piper negru 8 mg, zinc 7 mg (70 % DZR), cupru 200 μg (20 %
DZR), mangan 200 μg (10 % DZR), seleniu 50 μg (90,9 % DZR).

#1666
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HERBAL STAR

Substanţele active:
• sunt elemente importante
ale protecţiei împotriva
radicalilor liberi

• ca antioxidanţi, ajută
funcţionarea normală
a sistemului imunitar

Componenţii vegetali ai produsului (ceai
verde, gheara mâţei, astragalus, Ligustrum lucidum, alga Spirulina, ciuperci reishi şi maitake)
şi substanţele active antioxidante (vitamina C,
zinc, seleniu, polifenoli, fitonutrienţi) contribuie
la funcţionarea normală a sistemului imunitar.
Alga Spirulina conţine toti aminoacizi esenţiali,
este sursa numeroaselor vitamine, substanţelor
minerale şi a altor fitonutrienţi. Caracteristica
comună a ciupercii Ganoderma lucidum (reishi),

výživový doplnok

pentru creşterea imunităţii
şi stimularea producerii de anticorpi

ciupercii Lentinus edodes (shiitake), ciupercii
Grifola frondosa (maitake) este conţinutul de
polisaharide, care au efect imunostimulator şi
imunomodulator, au rol important în fortificarea imunităţii generale. Participă la protecţia
împotriva microorganismelor, au efect antiviral,
antibacterial. Vitamina C, zincul, seleniul sunt
antioxidanţi puternici.

Doza recomandată: 2× 1 capsulă. Atenţie: Nu e recomandată în caz de alergie la oricare dintre componenţi şi copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează.
Compoziţie: Pulbere de frunze de ceai verde (Camellia sinensis) 140 mg, gheara mâţei (Uncaria tomentosa) pulbere de rădăcină 100 mg,
vitamină C/acid ascorbic 60 mg, ceai verde (Camellia sinensis) extract de frunze 60 mg, astragalus (Astragalus membranaceus) pulbere de
rădăcină 50 mg/tabletă, Spirulina platensis pulbere de algă 50 mg, (Ligustrum lucidum) pulbere de fructe 50 mg, ciupercă reishi (Ganoderma lucidum) pulbere 25 mg, shiitake (Lentinus edodes) pulbere 25 mg, ciupercă maitake (Grifola frondosa) pulbere 25 mg, zinc 6 mg,
seleniu 50 µg.

#1890

HMB STAR

HMB-ul:
• are efect anticatalitic
• contribuie la creşterea masei
musculare fără grăsimi
• ajută regenerarea muşchilor
deterioraţi prin antrenament

• creşte performanţa sportivă
• are efect de îmbunătăţire a
performanţelor aerobe

Beta-hidroxi-beta-metilbutirat-ul
(HMB)
este produsul metabolismului leucinei, care
este un aminoacid esenţial. Organismul uman
îl poate produce, în general în cantitate
de 1-3 g/zi. Mai mult de jumătate din HMB-ul
consumat şi produs este utilizat, dar o cantitate
însemnată se goleşte din organism. HMB este
o substanţă anticatalică, care creşte masa mus-

supliment alimentar

pentru creşterea masei musculare
şi îmbunătăţirea forţei musculare

culară. Îmbunătăţeşte adaptarea organismului
la sportul intensiv. Ajută regenerarea muşchilor deterioraţi prin antrenament, reduce rănile
musculare, deteriorarea proteinelor musculare.
Ajută creşterea masei musculare fără grăsimi,
creşte performanţa sportivă. Participă la metabolismul aerob, care este foarte important la
atleţi, la sporturi care necesită rezistenţă mare.

Doza recomandată: 1–3 capsule/zi. Efectul lui se intensifică daca este utilizat împreună cu vitamină C. Atenţie: Nu e recomandată
copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează.
Compoziţie: Calcium-beta-hidroxi-beta-metilbutirat (HMB) 1.000 mg.

#4568
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CHITOSAN 500

Substanţele contribuie la:
• reducerea senzaţiei de foame
• modificarea greutăţii
corporale
• scăderea colesterolului

• optimizarea funcţionării
intestinului gros
• prevenirea absorbţiei
grăsimilor în sânge

CHITOSAN 500 este un supliment care
conţine chitosan, substanţă având o capacitate
naturală mare de fixare pentru substanţele grase. Este o fibră naturală, pe care se fixează grăsimile în intestin, împiedicând astfel absorbţia lor
în fluxul sanguin. Reducerea resorbţiei grăsimilor conduce la niveluri mai mici de colesterol şi
trigliceride. Substanţele grase legate de chito-

supliment alimentar

pentru reducerea nivelului colesterolului
şi scăderea în greutate

san sunt excretate din organism în fecale. Acest
lucru creşte volumul scaunelor, îmbunătăţeşte
funcţionarea intestinului gros şi eliminarea altor
substanţe reziduale din organism. Adăugarea
vitaminei C în organism este esenţială pentru
transformarea alimentelor în energie şi absorbţia fierului din acestea. CHITOSAN 500 poate
gestiona şi controla bine greutatea corporală.

Doză recomandată: 1–3 tablete pe zi cu 10 minute înainte de mese.
Componenţi: Chitosan 500 mg.

#1026

CHLAMYNYL STAR

Efectul componenţilor:
• antibacterial
• antiviral

• contra micozelor şi fungi
de drojdie

Componenţii săi ajută curăţirea organismului de bacterii şi viruşi. Este eficient împotriva
tulpinelor bacteriei Chlamidia, mai ales împotriva infecţiilor cauzate de bacteria Chlamidia
trachomatis. Substanţele active sunt eficiente la boala Lyme (boală cauzată de bacteriile
Borrelia), la gripă, la infecţiile cauzate de chicheriţă. Produsul ajută curăţirea organismului de endotoxinele rămase după bacteriile şi
viruşii distrusi. Extractele vegetale ajută în caz

supliment alimentar

fitocomplex pentru curăţirea organismului

de diaree, indispoziţie, balonare, subfebrilitate cauzate de microorganismele înmulţite în aparatul digestiv. Microorganismele
nedorite cauzează infecţii intestinale, de obicei bacteriile: Salmonella, Campylobacter,
Candida, Stafilococcus, Streptococcus, paraziţii
Schistosoma. Cura de detoxifiere constă în primul rând în reducerea cantităţii microorganismelor.
Text: din conferinţa lui Dr. Cole Woolley

Doza recomandată: 2× 2 tablete/zi. Atenţie: Nu e recomandată copiilor sub 18 de ani, femeilor însărcinate, celor care alăptează.
Compoziţie: Sanguisorba (Sanguisorba officinalis) 250 mg, plop tremurător (Populus tremula) 150 mg, Lapacho (Tabebuia impetiginosa)
150 mg, papaya (Carica papaya) 100 mg, creţuşcă (Filipendula ulmaria) 100 mg, gheara mâţei (Uncaria tomentosa) 50 mg, brahmi
(Bakopa minieri) 40 mg, salcie (Salix alba) 15 mg, arin negru (Alnus glutinosa) 15 mg, propolis 10 mg, seleniu 50 µg.

#1102
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CHITOSAN

Componenţii săi:
• ajută eficienţa dietelor de
reducere a greutăţii corporale
• ajută sistemul imunitar
• ajută formarea sănătoasă a
ţesutului conjunctiv, a gingiei,
a oaselor

• au rol în absorbţia fierului
conţinut în alimente
• optimizează funcţionarea
colonului

Produsul conţine chitosan şi vitamină C.
Ajută eficienţa dietelor de reducere a greutăţii
corporale. Această substanţă leagă grăsimile
în intestine înainte de asimilarea acestora. Este
extras din carapacea racilor de mare. Vitamina
C este un antioxidant important, împiedică for-

supliment alimentar

pentru reducerea nivelului de
colesterol şi a greutăţii corporale

marea proceselor oxidative dăunătoare datorate condiţiilor de mediu (aerul poluat, radiaţiile
UV) şi modul de viaţă neadecvat (alimentaţie
neregulată şi nesănătoasă, consumul de alcool
şi fumatul). Ajută formarea sănătoasă a ţesutului
conjunctiv, a gingiei, a oaselor.

Magnet al grăsimilor:
1 capsulă leagă 8 g de grăsimi
CHITOSAN-ul este un supliment alimentar
cu fibre pentru reducerea nivelului de colesterol şi a greutăţii corporale, pentru că are o
capacitate însemnată de legare a grăsimilor şi
colesterolului în aparatul digestiv. Cu acest efect
reduce conţinutul de calorii al alimentelor consumate, pentru că menţine grăsimile în formă
gelatinoasă, care astfel trec uşor prin aparatul
digestiv şi îmbunătăţesc funţionarea colonului.
CHITOSAN-ul leagă de opt ori mai multe grăsimi decât masa sa specifică, toate astea fără
reacţii adverse. Contribuie la eliminarea substanţelor toxice din organism, ajută vindecarea

rănilor şi inflamaţiilor, reduce formarea pietrelor
la rinichi.
Această fibră ajută reducerea nivelului de
colesterol, reduce şansa formării problemelor
cardiovasculare, reduce tensiunea, ajută formare florei intestinale bune. Utilizarea CHITOSANului ajută funcţionarea intestinelor, digestia,
mai ales formarea scaunului, ajută în curăţirea
intestinelor, astfel împiedică formarea diverticulozelor în colon. Reglează greutatea corporală şi
astfel contribuie la îmbunătăţirea stării generale
a organismului. Efectul lui poate fi mărit dacă
este utilizat împreună cu vitamina C.

Nu e indiferent, cum este CHITOSAN-ul!
Acest produs conţine şi vitamină C,
care creşte eficienţa lui.
CHITOSAN nu este o tabletă magică, pe care înghiţind-o,
greutatea noastră devine cu un kg mai puţină.
CHITOSAN oferă pentru toţi o posibilitate de reducere continuă a greutăţii corporale,
care are efect benefic şi asupra sănătăţii.
CHITOSAN oferă pentru toţi o posibilitate de reducere continuă a greutăţii corporale. Produsul nu este o tabletă magică, pe
care înghiţind-o, greutatea noastră devine cu
5-10 kg mai puţină, dar este un ajutor sigur şi
eficient, cu ajutorul căruia putem realiza slăbirea. Este suficient să-l folosiţi numai atunci când
consumaţi alimente grase.
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În aparatul digestiv chitosanul se dizolvă şi se transformă în gel cu sarcină pozitivă.
Chitosanul atrage moleculele cu sarcină negativă şi alte molecule cu conţinut caloric mare şi
le complexează. Formează compuşi polimerici
mari, pe care procesul digestiv nu le poate descompune, de aceea se golesc din organism.

Am realizat un experiment, când am turnat ulei într-un pahar de apă

1. Turnăm ulei într-un pahar de apă.

2. Turnăm conţinutul unei capsule CHITOSAN.

3. Prin amestecare, CHITOSAN leagă uleiul.

CHITOSAN-ul funcţionează
in mod asemănător şi în
intestine

4. Se formează o masă, care se sedimentează
la fundul paharului.

Leagă grăsimile, care se golesc,
şi nu se depun în organism.
#1026
Doza recomandată: 2× 1 capsulă. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor sub 4 de ani, femeilor însărcinate, celor care alăptează,
celor care au alergie la produsele din raci şi din mare şi în caz de hipoaciditate.
Compoziţie: Chitosan extras din carapace de rac 300 mg, vitamină C/acid ascorbic 45,5 mg (56,8 % DZR).

#1025
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CHLORELLA STAR

Substanţele active din chlorella:
• protejează celulele de
îmbătrânire
• contribuie la golirea
substanţelor toxice din
organism

• ajută funcţionarea sistemului
imunitar
• ajută regenerarea celulelor
• ajută înmulţirea bacteriilor
probiotice
• au efect antioxidant

Algele sunt vieţuitoarele care conţin cea
mai multă clorofilă. Sunt uşor digestibile, bogate în substanţe nutritive, surse însemnate de
vitamine. Pentru popoarele de coastă sunt surse de proteine. Alga chlorella aparţine grupului
de alge verzi, trăieşte în straturile superioare
ale apelor dulci. Pe lângă rolul ei în alimentaţie, este descoperită şi de medicina populară şi
tradiţională.

supliment alimentar

alga verde pentru regenerarea ţesuturilor

Conform cercetărilor are efect asupra creşterii rezistenţei, asupra înmulţirii bacteriilor
probiotice în aparatul digestiv, are rol în regenerarea celulelor. Datorită vitaminelor cu efect
antioxidant (carotinoide, vitamina B12) ajută
funcţionarea sistemului imunitar. Conţine în
general 4% clorofilă. Conform cercetărilor clorofila reglează activitatea enzimelor participante
la detoxifiere, astfel contribuie la golirea substanţelor toxice din organism.

Doza recomandată: 2× 2–4 tablete/zi.
Compoziţie: Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 500 mg.

#2799

CHLOROPHYLL

Clorofila:
• ajută protecţia antioxidantă
a organismului
• contribuie la golirea
substanţelor toxice din
organism
• ajută funcţionarea sistemului
imunitar

• contribuie la încetarea
mirosului neplăcut al gurii
şi corpului
• schimbă pH-ul în direcţia
alcalină
• participă la menţinerea
echilibrului acido-bazic

Clorofila este un pigment fotosintetic verde, care se găseşte în frunzele plantelor.
Ajută protecţia antioxidantă a organismului, participă la împiedicarea proceselor oxidative dăunătoare, împiedică formarea stresului
oxidativ. Conform cercetărilor clorofila reglează
activitatea enzimelor participante la detoxifiere,

astfel contribuie la golirea substanţelor toxice din organism. Ajută funcţionarea sistemului imunitar, contribuie la încetarea mirosului
neplăcut al gurii şi corpului. Schimbă pH-ul în
direcţia alcalină, participă la menţinerea echilibrului acido-bazic.

Doză recomandată: 1–2 capsule. Atenţie: Produsul conţine derivate de soia.
Compoziţie: Clorofilină de sodiu 60 mg.

#2709
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supliment alimentar

pentru transportul oxigenului în sânge

CHLOROPHYLL MINT STAR
Produsul:
• contribuie la eliminarea
substanţelor toxice din organism
• contribuie la încetarea mirosului
neplăcut al gurii şi corpului
• participă la menţinerea
echilibrului acido-bazic

• sprijină funcţionarea
sistemului imunitar
• îmbunătăţeşte capacitatea
de transport a oxigenului
a globulelor roşii

Clorofila este un pigment fotosintetic verde, care se găseşte în frunzele plantelor. Părţile
verzi ale plantelor sunt folosite ca medicamente de mii de ani. Clorofila participă la formarea
hemoglobinei, îmbunătăţeşte capacitatea de
transport a oxigenului a globulelor roşii, astfel
îmbunătăţeşte metabolismul organismului. Are
efect considerabil asupra vindecarii rănilor, arsurilor, hemoroizilor. Clorofila formează un astfel

supliment alimentar

ajută regenerarea organismului

de mediu, care împiedică înmulţirea bacteriilor
şi protejează membrana mucoasă a gurii. Cu
efectul ei antibacterial şi anti-cancer are efect
benefic şi asupra aparatului digestiv, mai ales
aupra mişcării peristaltice şi contribuie la golirea substanţelor toxice din organism. Clorofila
participă la regenerarea organismului, şi la încetinirea procesului de îmbătrânire.

Doza recomandată: 2–6 tablete/zi.
Compoziţie: Clorofilină de sodiu 3 mg, aromă naturală de mentă.

#6112

CHROMIUM STAR

Cromul:
• influenţează metabolismul
carbohidraţilor, proteinelor,
grăsimilor
• participă la mecanismul
de acţiune al insulinei
• creşte toleranţa glucozei

• ajută optimizarea nivelului
de glicemie
• ajută eficienţa dietelor
de reducere a greutăţii
corporale

Cromul este un oligoelement esenţial. Are
rol important în mecanismul de reglare a nivelului de glicemie al insulinei. Prin efectul lui
benefic asupra insulinei, influenţează metabolismul carbohidraţilor, proteinelor, grăsimilor.
Creşte toleranţa glucozei, astfel pentru diabetici

supliment alimentar

pentru menţinerea nivelului optim al glicemiei

completarea cromului este deosebit de importantă. Cromul influenţează pozitiv metabolismul carbohidraţilor la diabetul de tip II, astfel
influenţează nivelul de glicemie. Ajută eficienţa
dietelor de reducere a greutăţii corporale.

Doza recomandată: 1 tabletă. Atenţie: În caz de diabet consultaţi medicul despre utilizarea produsului.
Compoziţie: Crom (clorură de crom) 200 µg.

#7177
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IMMUNITY STAR

Componenţii produsului:
• ajută funcţionarea sistemului
imunitar
• ajută menţinerea rezistenţei
fizice şi intelectuale
• ajută funcţionarea sănătoasă
a căilor respiratorii superioare

• participă la menţinerea
sănătăţii aparatului
urinar

Produsul este compus din plante medicinale şi plante condimentale. Substanţele active din
echinacea ajută funcţionarea sistemului imunitar, ajută împotriva bolilor infecţioase prin întărirea imunităţii. Participă la menţinerea sănătăţii
aparatului urinar. Ajută funcţionarea sănătoasă
a căilor respiratorii superioare. Rozmarinul, cimbrişorul, isopul au efecte antibacteriale, antivirale, contribuie la menţinerea sănătăţii căilor

supliment alimentar

sprijină funcţionarea sistemului imunitar

respiratorii superioare. Lumânărica şi păducelul au efecte asemănătoare. Substanţele active
din alga roşie Chondrus crispus participă la
menţinerea rezistenţei, armonizează procesele
de metabolism, ajută funcţionarea sănătoasă
a stomacului şi sistemului intestinal. Panax ginseng contribuie la menţinerea rezistenţei fizice
şi intelectuale.

IMMUNITY STAR este un produs foarte eficient pentru
intensificarea rezistenţei sistemului imunitar, care slăbeşte de
obicei în perioadele de primăvară-toamnă
mâncare, are efect pozitiv la stomac, antispasEchinacea – extractul este utilizat mai ales la
modic, efect antitusă, anti-gaze intestinale. Este
îmbunătăţirea funcţionării imunice. Intensifică
un excelent fortifiant al imunităţii, împiedică
rezistenţa împotriva infectiilor virale şi inflamaîmbătrânirea celulelor. Uleiul volatil al cimbriţiilor. Seva extrasă din planta proaspătă este
şorului conţine timol şi carvacol, antibacterial
utilizată pentru prevenirea bolilor căilor respişi dezinfectant puternic. Substanţele amare
ratorii superioare. Fortifică sistemul imunitar.
şi tanante stimulează
Este potrivită pentru
digestia,
stimulează
tratarea complementaPlantele medicinale ajută
producerea
sucului
ră şi preventivă a răcelii
gastric.
uşoare şi semigrave, a
imunitatea naturală
Isop – În medicina
infecţiei căilor respirapopulară ceaiul florilor
torii şi a aparatului urişi frunzelor este utilizat în bolile inflamatorii ale
nar. În homeopatie, datorită efectului imunosplămânilor, nasului, gâtului.Pentru uz extern: ca
timulent şi antiinflamator, este utilizată pentru
compresă a contuziilor împotriva umflăturilor şi
tratamentul diferitelor boli infecţioase.
schimbării culorii. Are efect antituse cunoscut,
Rozmarin – Este utilizat proaspăt şi uscat
diuretic, creşte pofta de mâncare, dar este utilipentru parfumarea băilor, în timp ce împroszat şi pentru scăderea transpiraţiei. Este utilizat
pătează organismul. Stopeaza lipsa poftei de
şi pentru clătirea gâtului în cazuri de inflamaţii
mâncare, spasmele în aparatul digestiv la balonare, digestia rea. Stimulează producerea bilei.
ale gingiei, gâtului. Utilizarea lui este recomandată în caz de bronşită. Este utilizat des pentru
Are efect diuretic şi în acelaşi timp dezinfectant.
gargară în caz de tuse.
La hipotensiune ajută efectiv, întăreşte munca
inimii. Este fortifiant al nervilor şi stomacului,
Alga roşie – este utilizată ca antiinflamator
în medicina populară, proprietate demonsdar este utilizat şi pentru diminuarea senzaţiilor
trată şi de cercetările moderne. Componenţii
neplăcute ale climaxului.
ei preţioşi sunt proteinele, vitaminele, sărurile
Cimbrişor – Stimulent excelent al poftei de
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minerale, oligoelementele. Este nutritivă si uşor
digestibilă. Datorită componenţilor ei, poate fi
utilizată în perioada de convalescenţă după boli
infecţioase şi tulburări de digestie. Armonizează
procesele metabolice, stimulează funcţionarea
glandei tiroide şi intensifică rezistenţa. Ajută
mult în caz de astm, reumatism, în probleme
ale sistemului gastrointestinal.
Lumânărica – Medicina populară a utilizat
siropul produs din ea pentru bolile căilor respiratorii. Azi este utilizată mai ales pentru problemele organelor respiratorii (bronşită, laringită,
traheită) şi pentru tulburări digestive (diaree,
gastrită, colită, inflamaţie a intestinului gros).
Lumânărica este cunoscută ca sudorific, dizolvator de mucoasă. Substanţele active (saponine)
dizolvă mucoasa aderată, astfel uşurează tusea.
Datorită conţinutului de iridoid are efect antiinflamator, şi este utilizat şi pentru rinita alergică.
În medicina populară, baia făcută din ea este
utilizată pentru tratarea hemoroizilor şi bolilor
de piele.
Panax ginseng – este considerat „rădăcina
vieţii”, care este utilizat de mii de ani în Orient

pentru menţinerea performanţei fizice şi intelectuale. Ajută energizarea, vitalitatea, contribuie la funcţionarea sistemului imunitar. După
cercetări, are rol antioxidant, ajută în protecţia
împotriva radicalilor liberi, care sunt responsabili pentru procesele de îmbătrânire de cauză
oxidativă. Partea preţioasă pentru medicină
a plantei este rădăcina care creşte foarte încet.
Deseori trebuie aşteptat 4-6 ani până la colectare, când conţinutul ginsenoid al rădăcinei ajunge la maxim. Ginsenoidul este substanţa sctivă
din rădăcina de ginseng. Panax ginseng-ul conţine, în afară de ginsenoid, panaxan, care scade
nivelul glicemiei, şi polisaharide, molecule complexe de zahăr, care stimulează imunitatea.
Păducel – În ţara noastră efectul lui a fost
descoperit târziu şi până azi am şi uitat această plantă. Tufa creşte în munţi, are fructe mici
roşii. Dr. David Hoffmann în cartea sa "Holistic
Herbal" scrie: „păducelul este una dintre plantele fortifiante ale inimii. Cercetările au demonstrat, ce herbaliştii au ştiut de demult, că păducelul ajută inima în numeroase feluri.”

Hyssopus officinalis

Crataegus oxyacantha

Chondrus crispus

Verbascum thapsus

Echinacea purpurea

Rosmarinus officinalis

Thymus vulgaris

Panax ginseng

Doza recomandată: 1 capsulă, în timpul mesei.
Compoziţie: Echinacea (Echinacea purpurea) rădăcină 110 mg, rozmarin (Rosemarinus officinalis) frunze 70 mg, cimbrişor (Thymus
vulgaris) frunze 70 mg, isop (Hyssopus officinalis) plantă 70 mg, algă roşie (Chondrus crispus) 35 mg, lumânărică (Verbascum thapsus)
frunze 35 mg, Panax ginseng extract de rădăcină 25 mg, păducel (Crataegus oxyacantha) fructe 35 mg.

#1180
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INOSINE STAR

Inozina:
• contribuie la metabolismul
energetic
• contribuie la asigurarea
aprovizionării organismului cu
energie
• participă la sinteza ATP

• ajută metabolismul
oxigenului
• are efect de stimulare şi
protejare a inimii

Inozina este o substanţă generatoare a ATPului (adenozintrifosfat), sursa primară al energie
a organismului. Are efect direct asupra proceselor legate de efortul fizic. Ajută celulele musculare prin mărirea cantităţii de oxigen transportate şi eficientizarea muncii depuse. Are rezultate
excepţionale în sporturile care necesită capaci-

supliment alimentar

pentru creşterea potenţialului energetic

tate de efort şi viteză mare gestionând energia
foarte eficient.
Contribuie la eliberarea insulinei. Rolul ei
cardioprotectiv este cunoscut. Mai multe studii
descriu importanţa efectului ei de stimulare şi
protejare al inimii în cardiologie şi cardiochirurgie.

Doză recomandată: Pentru adulţi, care nu sunt sportivi 1-2 capsule/zi. Pentru sportivi 1-3 capsule, înainte de antrenament.
Compoziţie: Inozină 500 mg.

#4577

INOSITOL-HEXA STAR

Inozit-hexafosfat/acid fitic:
• contribuie la asigurarea
necesităţii de fosfat
a organismului
• contribuie la menţinerea
sănătăţii osaturii
• ajută prin efectul său
antioxidant

• contribuie la golirea
substanţelor toxice din
organism
• are efect antinutritiv

Conţinutul de fosfor al seminţelor de cereale însemnate din punct de vedere al alimentaţiei este prezent în formă de inozit-hexafosfat
(IP6), sau acid fitic. Acidul fitic se găseşte în
coaja interioară a seminţelor de cereale. În
grâu 70-75% din fosfor se găseşte sub formă
de inozit-hexafosfat, care însă nu se utilizează direct în organism. Din acidul fitic fosfatul este eliberat de enzimele de fitaz, care se
găseşte în stratul aleuron al seminţelor de
Doza recomandată: 2× 1 capsule.
Compoziţie: Inozit-hexafosfat/IP-6 (acid fitic) 550 mg.

#1822
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supliment alimentar

pentru activarea imunităţii naturale

cereale. Datorită caracteristicii lui chelatizante
poate fi folosit în cazuri în care introducerea
substanţelor minerale este nedorită. Acidul fitic
contribuie la menţinerea sănătăţii osaturii. Acidul
fitic (IP6) a intrat în centrul atenţiei cercetătorilor
şi medicilor, care se ocupă cu cercetarea terapiilor
tumorilor. Este un component antinutritiv, poate
împiedica absorbţia micro- şi macroelementelor,
pentru că formează complexe insolubile cu ionii
acestor elemente.

INULIN STAR

Inulina:
• are efect prebiotic
• ajută creşterea bacteriilor
intestinale în colon
• participă la menţinerea
echilibrului florei intestinale

• ajută funcţionarea sănătoasă
a sistemului intestinal
• contribuie la funcţionarea
adecvată a sistemului
imunitar

Inulina contribuie la funcţionarea sănătoasă a sistemului intestinal. Are efect prebiotic.
Prebioticele au efect benefic asupra bacteriilor
intestinale, care protejează sănătatea. Ajută
creşterea bacteriilor intestinale în colon, de
exemplu Bifidobacteriul. Este un compus complex de carbohidrat, un fel de prebiotic, care
creşte activitatea culturilor vii, şi previne înmul-

supliment alimentar

pentru tractul intestinal sănătos

ţirea bacteriilor dăunătoare în aparatul digestiv.
Este o fibră mare care se dizolvă în apă, care
rămâne intactă în intestine, (nu este nici o enzimă în gură sau în organele digestive care o poate dizolva sau digera), astfel ea atrage bacteriile
folositoare pentru alimentaţie. Flora intestinală
sănătoasă este indispensabilă funcţionării sănătoase a sistemului imunitar.

Doză recomandată: 2× 1 capsule/zi.
Compoziţie: Inulină (Cichorium intybus var. Radicosum – extras din rădăcină de cicoare) 1.000 mg.

#4580

IRON GT STAR

Componenţii săi ajută:
• vitalitatea, imunitatea
şi metabolismul energetic
• sănătatea oaselor şi dinţilor
• sănătatea sistemului vascular

• sistemul nervos şi funcţiile
intelectuale
• sănătatea pielii
şi formarea colagenului

Fierul participă activ la metabolismul organismului, este indispensabil transportării oxigenului şi funcţionării sistemului imunitar. Prezenţa
sa este importantă pentru formarea hemoglobinei şi globulelor roşii, ajută în producerea energiei, şi participă la diviziunea celulelor.
Vitamina C este un antioxidant însemnat,
este indispensabil sănătăţii sistemului vascular,
ajută sistemul nervos şi imunitar.

supliment alimentar

pentru regenerarea imunităţii, reducerea
oboselii şi extenuării

Acidul folic menţine sănătatea venelor, sprijină sistemul imunitar, iar în timpul sarcinii influenţează benefic diviziunea celulelor.
Vitamina B12 are efect asupra formării globulelor roşii şi diviziunii celulelor, ajută metabolismul energetic şi sistemul imunitar. Prezenţa
ei este importanta pentru menţinerea tensiunii
adecvate, pentru reducerea oboselii, extenuării,
este indispensabil funcţionării adecvate a sistemului nervos.

Doza recomandată: În fiecare doua zi 1 capsulă, dimineaţa.
Compoziţie: Vitamină C (acid ascorbic) 60 mg (75 % DZR), fier (fier-bisglicinat) 28 mg (200 % DZR), acid folic 400 µg (200 % DZR),
vitamină B12 (cianocobolamină) 8 µg (320 % DZR), stearat de magneziu, dioxid de siliciu (agenţi antiaglomeranţi), carboxi-metil-celuloză
sodică.

#1577
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JOINT ACTIVITY

Substanţele active:
• contribuie la formarea
şi menţinerea structurii
cartilajului
• ajută funcţionarea
articulaţiilor
• ajută regenerarea cartilajului

• MSM-ul contribuie la
funcţionarea adecvată
a articulaţiilor prin
aprovizionarea ţesutului
conjunctiv cu sulf

Produsul conţine glucozamină, sulfat de
condroitină,
metil-sulfonil-metan
(MSM),
extract de boswellia şi bioflavonoide citrice.
Glucozamina participă la regenerarea cartilajelor deteriorate de uzură. Ajută funcţionarea
articulaţiilor. Contribuie la formarea structurii
cartilajului. Sulfatul de condroitină, ca şi glucozamina, are rol în menţinerea şi regenerarea

supliment alimentar

pentru nutriţia articulaţiilor

structurii sănătoase a cartilajelor, iar MSM-ul
contribuie la menţinerea structurii sănătoase a
cartilajelor. Este un compus, care conţine sulf
legat în formă organică. Contribuie la funcţionarea adecvată a articulaţiilor prin aprovizionarea ţesutului conjunctiv cu sulf. Extractul de
boswellia protejează eficient articulaţiile.

Doză recomandată: 3× 1 tabletă, în timpul mesei. Atenţie: După o rănire serioasă şi în perioada de după operaţii, produsele de cartilaj
de rechin nu sunt recomandate din cauza efectelor prin care împiedică formarea vaselor de sânge.
Compoziţie: Glucozamină-sulfat 500 mg, metil-sulfonil-metan (MSM) 179 mg, condroitină-sulfat 134 mg, colagen 100 mg, boswellia
(Boswellia serrata) 100 mg, extract de bioflavonoide citrice 50 mg.

#7187

JOINT MOBILITY

Substanţele active:
• sunt necesare pentru
funcţionarea normală
a articulaţiilor
• sunt componenţii pielii,
cartilajelor, tendoanelor şi
oaselor

• protejează integritatea
ţesutului cartilaginos
• ajută mobilitatea
articulaţiilor
• ajută regenerarea
articulaţiilor

Dintre componenţi sămânţa de in este 70%
din masa produsului. Cea mai preţioasă parte
a uleiului este acidul alfalinoleic, care are rol
important în formarea şi menţinerea structurii
ţesutului conjunctiv. Colagenul este elementul de bază al pielii, cartilajelor şi tendoanelor,
oaselor, ţesutului conjunctiv. Produsul conţine
colagen de tip II. Colagenul de tip II are rol în
sinteza matricei cartilajului, deci în funcţiona-

supliment alimentar

pentru flexibilitatea articulaţiilor

rea normală a articulaţiilor şi cartilajelor. Zincul
ajută menţinerea structurii sănătoase a pielii,
obţinerea masei osoase optimale, magneziul
şi cuprul participă la menţinerea funcţionării
normale a muşchilor, la formarea şi menţinerea structurii ţesutului conjunctiv şi osaturii.
Manganul este necesar pentru starea normală
a sistemului osos.

Doza recomandată: 2× 2 capsule/zi.
Compoziţie: Pulbere de sămânţă de in (acid palmitic, acid oleic, acid linolic, acid alfalinoleic, acid stearic) 973 mg, magneziu (magne-ziuaminoacid-chelat) 60 mg (16 % DZR), colagen de tip II, zinc (oxid de zinc) 5 mg, mangan (gluconat de mangan) 1 mg, cupru (oxid de
cupru) 500 µg, cetilmiristoleat 27 mg.

#1070
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KELP

Iodul:
• contribuie la producerea
şi menţinerea funcţionării
hormonilor tiroidieni
• prin rolul lui în funcţionarea
glandei tiroide are efect
asupra tuturor funcţiilor
organismului

• este indispensabil
proceselor de producere a
energiei şi metabolismului
adecvat
• poate fi utilizat eficient
în controlarea greutăţii
corporale

Produsul conţine Kelp (Laminaria digitata). Aparţine algelor brune, care sunt foarte
răspândite în oceanul Atlantic. În cantitate cea
mai mare este prezentă pe coastele de vest
ale Africii. Prin conţinutul său de iod a devenit
cunoscută chiar în anii 1.800. Iodul este indispensabil producerii şi menţinerii funcţionării
hormonilor tiroidieni.

supliment alimentar

sursă naturală de iod

Prin rolul lui în funcţionarea glandei tiroide
are efect asupra tuturor funcţiilor organismului.
Are rol important în procesele de producere a
energiei şi metabolismul adecvat. Poate fi utilizat eficient în controlarea greutăţii corporale.
Are rol în menţinerea sănătăţii părului şi unghiilor.

Doza recomandată: 1–2 tablete/zi. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată în caz de hipertiroidism.
Compoziţie: Kelp (Laminaria digitata) 220 mg – iod 167 µg 112 % DZR.

#2726

KUDZU STAR

Kudzu:
• pentru reducerea simptomelor
îmbătării în a doua zi
• pentru menţinerea osaturii
şi danturii sănătoase

• la simptomele
climacteriului
• menţinerea tensiunii
adecvate

Kudzu, planta Puearia lobata este originară din India, China şi Japonia. Utilizarea ei este
cunoscută în medicina tradiţională chineză pentru reducerea simptomelor efectelor alcoolului,
în caz de durere de cap, ca antiemetic, antipiretic. Azi a intrat în centrul atenţiei cercetărilor
care se ocupă cu dependenţa de alcool, nicotină şi droguri. Rădăcina kudzului este o sursă

supliment alimentar

în caz de dependenţă de alcool şi nicotină

bogată de izoflavonoide, conţine puerarină şi
daidzeină. Conform cercetărilor are rol în lupta
împotriva dependenţei de alcool şi nicotină, în
restabilirea dispoziţiei, reglează procesele digestive, ajută în diminuarea simptomelor menopauzei, accelerează procesele de detoxifiere.

Doză recomandată: 2 tablete. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate şi celor care alăptează.
Compoziţie: Puearia lobata (Kudzu, rădăcină – 1% conţinut de daidzeină) 500 mg, calciu (fosfat de calciu) 62 mg (7,8 % DZR), fosfor
(fosfat de calciu) 48 mg (6 % DZR), celuloză vegetală (emulgator), gumă arabică (agent de îngroşare), carboxi-metil-celuloză de sodiu
hidrolizată (stabilizator), acid stearic vegetal, dioxid de siliciu (agent antiaglomeratnt), celuloză, glicerină, citrat de sodiu (agent de reglare
a acidităţii).

#2622
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LACTASE ENZYME STAR

Enzima lactază:
• este indispenabilă descompunerii
dizaharidei lactoză
• poate fi utilizată în caz
de rezistenţă la lactoză
• ajută în digestia lactozei

• reduce simptomele
intoleranţei de lactoză
ca diaree, durere de
burtă, balonare

Produsul LACTASE ENZYME STAR este creat special pentru oamenii care au probleme cu
digestia lactozei. Lactoza este o componentă a
laptelui şi a produselor lactate. Lactaza este o
enzimă care se găseşte în intestinul subţire, şi
poate descompune disaharidul de lactoză în glucoză şi monosaharidă de galactoză. Zahărurile

supliment alimentar

este utilizată în caz de rezistenţă la lactoză

acestea simple sunt absorbite şi metabolizate
de organism. Unii oameni nu sunt capabili de
a produce lactază suficientă, de aceea lactoza
ajunge în colon, unde bacteriile o descompun
în dioxid de carbon, hidrogen şi apă. Aceasta
cauzeză dureri spasmodice, diaree, balonări.

Doza recomandată: 1–3 capsule, direct înaintea consumului de alimente cu conţinut de lactoză.
Compoziţie: Enzimă lactază din Aspergillus oryzae125 mg, ulei de soia, sorbitol (agent de îngroşare), glicerină, lecitină de soia (emulgator), ceară de albine (agent de lustruire), dioxid de titan (colorant).

#1068

L-ARGININE 500

L-arginina:
• contribuie la sinteza oxidului
nitric şi a monoxidului de azot
• ajută producerea hormonilor
de creştere
• are efect asupra sintezei
creatinei-fosfat

• participă la sinteza
proteinelor
• creşte retenţia apei în
musculatura de sub piele
• contribuie la creşterea
performanţei

Arginina este un aminoacid esenţial, pe care
şi organismul o poate produce. Dacă această
sinteză nu este suficientă, sau necesitatea este
crescută, de exemplu din cauza stresului fizic
sau sufletesc, este nevoie de completarea ei. De
aceea este numită şi „semi-esenţială”. Arginina
accelerează sinteza proteinelor, ajută producerea hormonilor de creştere. Asigură alimentarea
optimă a inimii cu oxigen, reglează circulaţia

sângelui. Contribuie la sinteza oxidului nitric, a
monoxidului de azot (NO), reducând rigiditatea vaselor, venelor. Creatina-fosfat contribuie
la creşterea performanţei în timpul antrenamentelor, creşte efortul muscular. Prin utilizarea
argininei creşte nivelul creatinei în celulele musculare. Împiedică procesele catabolice prin contribuţia sa la descompunerea produselor secundare rămase din metabolismul proteinelor.

Doza recomandată: 1–2 capsule/zi. Pentru sportivi în concordanţă cu efortul, 1g/30kg greutate corporală, după efort.
Compoziţie: L-arginina 500 mg.

#7190
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supliment alimentar

pentru regenerarea ţesuturilor şi
pentru metabolismul ţesutului muscular

L-CARNITINE STAR

L-carnitina:
• participă la metabolismul
grăsimilor la nivelul celulelor
şi la procesele de producere a
energiei

• participă la realizarea
controlului greutăţii
corporale

L-carnitina este un derivat de aminoacid,
o substanţă naturală produsă şi de organismul
uman. Organismul o produce din lizină şi metionină prin biosinteză cu ajutorul enzimelor. Este
indispensabilă funcţionării netulburate a muşchilor scheletici şi muşchilor inimii. Ajută funcţionarea sănătoasă a inimii prin intensificarea
condiţiei fizice a muschiului inimii. L-carnitina
transportă în mitocondrii acizii graşi necesari

supliment alimentar

optimalizează transformarea
ţesutului gras în energie

pentru producerea energiei (centrele de energie
ale celulelor), unde ei se transformă în energie.
Ca rezultat al energiei produse, performanţa se
îmbunătăţeste, oboseala apare mai târziu. La
efort fizic creşte necesitatea de L-carnitină, de
aceea pentru sportivi nu e suficientă cantitatea
produsă de organism, au nevoie de completare. Lângă sportivi, şi vârstnicii şi vegetarienii au
nevoie de completarea L-carnitinei.

Doza recomandată: 2× 1 tablete.
Compoziţie: L-Carnitină (L-Carnitine L-Tartrate) 500 mg.

#4588

LIPO-SUCCINATE STAR
Substanţele active:
• sunt antioxidanţi puternici
• ajută la îmbunătăţirea
imunităţii

• reduc simptomele
sindromului oboselii
cronice

LIPO-SUCCINATE STAR este un produs nou
care conţine acid alfa-lipoic şi vitamina E despre
care Dr. Michael Kucera scrie:
Acidul alfa-lipoic este un antioxidant important, deosebit de eficace împotriva dezvoltării
diabetului zaharat, în boli ale sistemului nervos central şi periferic, pentru inimă şi ficat,
glaucom şi cataractă, şi întăreşte concentrarea
mentală. Acesta ajută la creşterea imunităţii şi
ameliorează simptomele sindromului de oboseală cronică. Este o coenzimă care contribuie
în mod semnificativ la producerea energiei celu-

supliment alimentar

supliment alimentar care
conţine acid alfa-lipoic

lare. Acidul alfa-lipoic poate ajuta la regenerarea
altor antioxidanţi, inclusiv vitamina C şi vitamina E.
Vitamina E este unul dintre cei mai importanţi antioxidanţi din organism. Protejează
celulele de stresul oxidativ şi efectele radicalilor
liberi (contribuind, astfel, la încetinirea îmbătrânirii), îmbunătăţeşte vindecarea rănilor, are,
de asemenea, efecte pozitive asupra formării de
celule sexuale, creşte fertilitatea şi sprijină sistemul nervos.

Doză recomandată: 1 capsulă de 2 ori pe zi.
Componenţi: Compoziţie 2 capsule: Acid alfa-lipoic 200 mg, ulei de floarea soarelui, lecitină (antioxidant), vitamină E (D-alfa-tocoferil
succinat) 75,2 mg (626,6 DZR).

#1790
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LIFE STAR

Substanţe active din troscotul chinez:
• contribuie la menţinerea stării
fizice şi intelectuale bune
a organismului
• ajută menţinerea nivelului
adecvat de colesterol
• contribuie la menţinerea
circulaţiei sănătoase
a sângelui

• au efect asupra digestiei
• ajută producerea
hormonului de creştere
• contribuie la menţinerea
funcţionării normale
a sistemului intestinal
• conţine substanţe cu efect
antioxidant

Planta Troscotul chinez – Polygonom multiflorum este o specie de Fallopia. În China, rădăcina sa este utilizată de trei mii de ani în medicina tradiţională. În primul rând este cunoscut
ca tonifiant al organismului şi ca astringent.
Din substanţele active cele mai importante
sunt antrachinone fosfolipide (lecitina), glicozide şi lectine. Lectinele sunt complexe cu con-

supliment alimentar

pentru armonizarea organismului

ţinut de proteine-carbohidraţi, care au efect
asupra nivelului de lipide al sângelui. Contribuie
la menţinerea circulaţiei sănătoase a sângelui, împiedică posibilitatea formării plăcilor în
vase. În aceste plăci se depozitează colesterolul
îngustând vasele şi reducând flexibilitatea lor.
Componenţii antioxidanţi ajută sistemul imunitar.

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Pentru întărirea rezistenţei sufleteşti
Scoarţa cerebrală a creierului poate să-şi
îndeplinească sarcinile fără să ajungă la un nivel
agitat din cauza axientăţi, furie ascunsă sau
alte probleme sufleteşti
Armonizarea
datorită LIFE STAR-ului.
Omul e capabil să facă
diferenţă între lucrurile
importante şi poate să pună lucrurile neimportante deoparte.
LIFE STAR are un efect bun pentru psihicul uman şi nu numai ci are un efect bun şi
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pentru mişcările peristaltice ale intestinelor,
ajută la prevenirea constipaţiei şi a a diareei ce
apare din cauza stărilor
emoţionale. Acest efect
nu s-ar putea obţine
organismului
la materialele produse
pe cale chimică. Acest
produs natural poate
armoniza procesele desfăşurate în organism,
care aparent produc simptome contrare.
LIFE STAR-ul e potrivit pentru complexul
tratament al ostroporozei.

La începutul tratamentului cu LIFE STAR trebuie să fim răbdători. Câteodată trebuie să treacă
luni pentru a vedea efectele. La unele persoane
efectele tratamentului se manifestă deja în câteva
zile. Apare efectul chiar după două săptămâni. În
afara unor excepţii nu are rost să începem tratamentul cu doze mici deoarece se poate întâmpla
că la începutul tratamentului dozele mici nu îşi fac
efectul. Efectele sunt mai eficiente dacă începutul
tratamentului îl începem cu doza start, trebuie să
luăm: de 3×1 şi mai multe capsule. Pentru persoanele care au peste 70 de kg le recomandăm

doza de 3×2 şi mai multe capsule. Când începem
să simţim efectul produsului e recomandat să
scădem doza la: la început 1-1-1, până trecem la
1-1-0 şi la sfârşit ajungem la 1-0-0. Toate persoanele, după propria experienţă, trebuie să observe
care e doza minimă la care simte încă folositor
produsul care îi poate ţine în armonie comportamentul. Se recomandă luarea capsulelor cu 30
de minute înaintea mesei. Dacă organismul este
încărcat prea tare se poate ridica doza temporar,
de exemplu la femei înaintea menstruaţiei.

Părul negru al lui Che
Trăia un om pe nume Che care odată când
tăia lemne a observat două plante care
erau împletite una în alta, care aveau forma
de parcă era un bărbat şi o femeie care se
iubesc. Pentru el planta aceasta a fost foarte
intresantă de aceea a scos radăcina plantei
pe care a fiert-o şi a consumat-o. Din
tinereţe era foarte bolnăvicios şi slab, dar de
când a început să consume acea rădăcină
organismul şi-a revenit şi la 56 de ani se
simţea în putere. După un an a realizat că
i s-a înnegrit părul cărunt şi a întinerit. S-a
însurat, i s-a născut un fiu, amândoi au trăit
până la 130 de ani. De atunci aceasta plantă
poartă numele de părul negru lui Che.

Doza recomandată: 2–3× 1–2 capsule/zi. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează,
celor care suferă de iritaţii de stomac şi diaree. În timpul utilizării feriţi-vă de consumul ridichilor şi castraveţilor.
Compoziţie: Troscotul chinez /Fo-ti (Polygonum multiflorum) pulbere de rădăcină 610 mg.

#1200
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LECITHIN

Substanţele active:
• asigură protecţie împotriva
radicalilor liberi
• contribuie la funcţionarea
optimală a celulelor
• împiedică îmbătrânirea
celulelor, a pielii

• ajută funcţionarea
creierului şi sistemului
nervos
• contribuie la formarea
structurii membranelor
celulare

Lecitina, un fosfolipid, este componenta
importantă a membranei celulare, contribuie la
structura şi permeabilitatea acesteia. Contribuie
la funcţionarea optimă a celulelor. Prezenţa ei
este indispensabilă funcţionării creierului şi sistemului nervos. Dintre componenţii ei, colina
este indispensabilă funcţionării celulelor nervoase, iar inozitolul are rol în transmisia stimulilor.
Ca fosfolipid, ajută aprovizionarea organismului

supliment alimentar

pentru îmbunătăţirea memoriei

cu fosfor. Pentru funcţionarea adecvată a creierului este nevoie de o cantitate mare de fosfor,
pentru că energia provenită din arderea glucozei este depozitată sub formă de creatină-fosfat.
Flavonoidele aparţin compuşilor polifenoli, prin
efectul lor antioxidant contribuie la protecţia
celulelor împotriva radicalilor liberi, astfel la
păstrarea sănătăţii noastre.

Doza recomandată: 2× 2 tablete. Atenţie: Conţine sursă de fenilalanină. Utilizarea nu e recomandată bolnavilor care suferă de fenilchetonurie.
Compoziţie: Lecitină 551,6 mg, bioflavonoide din struguri 91 mg, vitamină C/acid ascorbic 21 mg (26% DZR), aromă naturală de afine.

#2727

LECITHIN 500

Substanţele active:
• curăţă pereţii vaselor de sânge
• îmbunătăţesc memoria
• produc înmuierea scaunelor şi
flatulenţă

• întăresc muşchii inimii
• scad colesterolul

Lecitina este o componentă esenţială a
pereţilor celulelor şi a membranelor tuturor
celulelor din organism. Aceasta susţine funcţiile de bază ale celulelor. Este foarte importantă
pentru ţesuturile cu metabolism intens, cum
ar fi creierul şi inima. Lecitina mai este numită
şi „hrană pentru creier”. Aceasta protejează şi
hrăneşte celulele creierului. Are un rol important în procesul de metabolism al grăsimilor,
pentru că asigură „solubilitatea” în apă. Acest
lucru asigură nu doar o absorbţie în intestin,
ci, de asemenea, efectul de excreţie crescută a
Doză recomandată: 1 capsulă de 3 ori pe zi.
Componenţi: Lecitină din soia 520 mg.

#2720

78

supliment alimentar

ajutor pentru îmbunătăţirea memoriei

colesterolului. Aceasta
contribuie la menţinerea nivelurilor normale
de colesterol şi trigliceride în sânge. Lecitina
sprijină activitatea inimii şi a vaselor de sânge
precum şi imunitatea generală a organismului.
Produselor le sunt adăugate flavonoide din struguri, care acţionează ca şi antioxidanţi şi sprijină
sistemul cardiovascular. Suplimentarea cu vitamina C întăreşte acţiunea radicalilor liberi, sprijină sistemul nervos şi funcţiile mentale, sistemul
imunitar şi metabolismul energetic.

L-LYSINE 500

L-lizină:
• ajută în protecţia împotriva
viruşilor
• participă la formarea structurii
ţesutului muscular
• contribuie la menţinerea
circulaţiei sănătoase
a sângelui

• participă la sinteza
proteinelor
• ajută formarea şi
menţinerea structurii
sănătoase a osaturii
• contribuie la sinteza
colagenului şi elastinului

Prezenţa lizinei este indispensabilă sintezei
proteinelor, creşterii optimale. Are rol important
în metabolismul calciului, în formarea şi menţinerea structurii sănătoase a osaturii. Contribuie
la sinteza colagenului şi elastinei astfel la funcţionarea normală a articulaţiilor. Participă la
formarea celulelor nervoase, în lipsa ei apar
tulburări în sistemul central nervos, în funcţionarea reflexelor condiţionate. Are rol în sinteza

supliment alimentar

pentru dezvoltarea adecvată a osaturii

ţesutului muscular, de aceea introducerea lizinei
în organism este foarte importantă, mai ales la
sportivi şi la cei care prestează muncă fizică dificilă. Ajută menţinerea flexibilităţii vaselor, astfel
are rol în păstrarea sănătăţii sistemului vascular. Unele studii descriu efectul ei pozitiv asupra
sistemului imunitar, contribuind la protecţia
împotriva anumitor viruşi (herpes).

Doză recomandată: 1 capsulă, înaintea mesei.
Compoziţie: L-lizina 500 mg.

#7196

L-TYROSINE STAR

Substanţa activă:
• creşte motivaţia mentală
pentru exerciţiu
• este arzător de grăsime

• îmbunătăţeşte starea de
spirit

Tirozina este unul dintre cei douăzeci de
aminoacizi proteinogeni de bază. Aceasta este
un aminoacid neesenţial. Rezultă dintr-o fenilalanină esenţială, care este prezentă în principal
în ciocolată, lapte şi ouă. Tirozina circulă în sânge, ca parte a proteinei transportoare tireoglobulina. Tirozina este un precursor, împreună cu

supliment alimentar

pentru creşterea performanţei fizice

fenilalanina, pentru biosinteza hormonilor de
adrenalină (medulosuprarenalieni), tiroxina şi
triiodotironina (tiroida), în plus pentru biosinteza melaninei (pigmentul pielii, părului, bărbii
şi ochiilor). Tirozina este un precursor al multor
compuşi importanţi - neurotransmiţătorii dopamină şi serotonină.

Doză recomandată: 1 capsulă de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara, se recomandă pe stomacul gol.
Componenţi: L-Tirozină 500 mg.

#7188
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MELATONIN STAR

Melatonina:
• lungeşte faza delta a somnului
• ajută restabilirea bioritmului
în cazul schimbării zonelor de
timp

• scade efectul stresului asupra
organismului
• încetineşte procesul de
îmbătrânire a organismului

Melatonina este un antioxidant natural foarte valoros, care scade efectul stresului
asupra organismului şi luptă împotriva acelor
stimuli, care produc în timp tensiune arterială
mare sau atac de cord. Are un rol foarte important în reglarea bioritmului organismului (ciclul
somn – trezire), producerea ei creşte cu scăderea intensităţii luminii, astfel asigură organismului somnul necesar din punct de vedere biologic. Produsul MELATONIN STAR ajută în faza de

supliment alimentar

pentru îmbunătăţirea calităţii somnului

adormire, lungeşte faza delta a somnului, faza
cea mai adâncă a acestuia, cea mai recreativă
şi cea mai importantă din punctul de vedere al
regenerării organismului. În cazul persoanelor,
care călătoresc des între continente se poate
crea un dezechilibru între somn şi trezire, care
va conduce la scăderea capacităţii de concentrare şi a eficienţei. Produsul MELATONIN STAR
ajută reechilibrarea bioritmului.

Doza recomandată: 1 tabletă, cu 30 minute înainte de culcare. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată copiilor, femeilor însărcinate,
celor care alăptează. Consultaţi medicul Dvs. despre utilizarea produsului.
Compoziţie: Melatonină 1 mg.

#1750

METABOLITE STAR

Componenţii ajută:
• menţinerea funcţiilor cognitive
şi a activităţii intelectuale
• funcţionarea sistemului nervos
• funcţionarea glandei tiroide

• menţinerea nivelului
adecvat de colesterol
• funcţionarea adecvată
a aparatului digestiv

Lecitina – ajută menţinerea funcţiilor cognitive şi a activităţii intelectuale, funcţionarea
sistemului nervos, menţinerea nivelului adecvat
de colesterol, contribuie la metabolismul grăsimilor.
Kelp – contribuie la sănătatea sistemului
gastrointestinal. Ajută digestia, funcţiile intestinale, scaunul regulat. Ajută controlarea greutăţii
corporale prin creşterea senzaţiei de plin, şi cantitatea fibrelor în intestine. Datorită conţinutu-
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pentru sprijinirea sistemului nervos
şi al aparatului digestiv

lui de iod ajută funcţiile cognitive, metabolismul
energetic, funcţionarea sistemului nervos, starea
normală a pielii, funcţionarea glandei tiroide.
Vitamina B6 – ajută sinteza normală şi
metabolismul cisteinei, metabolismul energetic,
metabolismul proteinelor şi glicogenelor, funcţionarea sistemului nervos inclusiv activitatea
psihică, formarea globulelor roşii şi funcţionarea
sistemului imunitar. Ajută în caz de oboseală şi
extenuare. Participă la reglarea hormonilor.

Doza recomandată: 3× 2 capsule/zi. Atenţie: Nu depaşiţi doza zilnică recomandată! Produsul este un supliment nutritiv şi nu înlocuieşte
o alimentaţie variată, echilibrată. Utilizarea nu este recomandată copiilor sub 3 de ani, femeilor însărcinate şi celor care alăptează. Produsul
conţine produse apicole şi derivate de soia.
Compoziţie: Lecitină de soia 100 mg, oţet de mere 40 mg, Kelp (alga de mare) 25 mg (19 µg conţinut de iod, 12,7% DZR), vitamină B6
(piridoxin-clorhidrat) 3,6 mg (250% DZR).

#1570
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MIGRELIFE

Substanţele active:
• ajută menţinerea stării bune,
fără simptome de dureri
de cap
• contribuie la menţinerea
sănătăţii ficatului şi bilei

• au efect antioxidant,
antibacterial, antipiretic,
antiinflamator
• au efect asupra digestiei

Cercetările preclinice şi umane au demonstrat efectul pozitiv al spilcuţei asupra durerii de
cap şi a migrenei. Contribuie la intensificarea
rezistenţei organismului, la ameliorarea stărilor
de febră şi de dureri, la menţinerea dispoziţiei
bune. Datorită substanţelor diterpene din frunze, rozmarinul are efect antioxidant. Utilizarea
ei ajută menţinerea stării generale bune a stomacului şi sistemului gastrointestinal, evitarea
problemelor mici digestive ca senzaţia de plin,
balonarea. S-a demonstrat în cercetări efectul ei

supliment alimentar

pentru reducerea durerilor de cap, migrenelor

antibacterial, hepatoprotector şi antiinflamator.
Uleiul volatil din mentă are efect pozitiv
asupra muşchilor netezi ai sistemului intestinal,
dar are rol şi în funcţionarea normală a bilei. În
bronhii reduce producerea mucoasei viscoase,
în acelaşi timp stimulează funcţionarea glandelor care produc mucoasă mai subţire, astfel
mucoasa poate fi eliminată mai uşor prin tuse.
Are efect antibacterial şi răcoritor. Poate fi utilizată pentru menţinerea stării bune a capului,
fără dureri.

Doza recomandată: 1–2 capsule zilnic.
Compoziţie: Mentă (Mentha piperita) plantă 150 mg, rozmarin (Rosmarinus officinalis) frunze 150 mg, spilcuţă (Tanacetum parthenium)
frunze 80 mg.

#2728

MUMIO STAR

Componenţii ajută:
• imunitatea, vitalitatea,
activitatea intelectuală
• oasele şi articulaţiile

• optimizarea
metabolismului
• funcţiile sexuale

Culoarea MUMIO-lui este maro închis, este
o substanţă lipicioasă, asemănătoare răşinei,
care se înmoaie de căldura mâinilor, are miros
special, similar răşinei. Mumio-ul conţine 200
de substanţe, 30 de macro şi microelemente,
numeroase vitamine etc. – toate acestea având

supliment alimentar

supliment alimentar pentru
ajutorul organismului

efect asupra proceselor de metabolism ale organismului, fortificând regenerarea organismului.
Mumio-ul se găseşte pe stânci, care sunt greu
de atins, în peşteri sub formă de picături sau
depuneri, care se formează în crăpăturile de pe
acoperişul peşterilor.

Doza recomandată: 2 capsule/zi.
Compoziţie: Extract de Mumio 375 mg.

#1877
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MULTI STAR

supliment alimentar

supliment complex cu vitamine şi oligoelemente
Substanţele active:
• participă la formarea
normală a sângelui

• contribuie la metabolismul
aminoacizilor, proteinelor,
carbohidraţilor, grăsimilor,
în procesele de producere a
energiei
• sunt indispensabile
funcţionării adecvate
a sistemului nervos

Componenţii cu efect antioxidant (vitaminele C, E, seleniu, zinc, componenţi cu conţinut de plifenoli) ajută protecţia organismului
împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor
liberi, şi astfel împotriva îmbătrânării celulelor.
Vitamina A ajută funcţionarea sănătoasă
a membranei mucoase, părului, pielii, ochilor,
dar participă şi la formarea şi menţinerea structurii sistemului osos. Vitamina D este indispensabilă absorbţiei calciului şi fosforului, utilizării
lor în oase. Este necesară pentru diviziunea
normală a celulelor. Dintre substanţele minerale, calciul şi magneziul participă la formarea şi
menţinerea structurii sistemului osos, dar sunt
indispensabile şi funcţionării adecvate a sistemului nervos.

Produsul conţine pe lângă vitamine, substanţe minerale şi oligoelemente, alte substanţe
active ca acid alfalipoic, bioflavonoide citrice,
inozit, colină, luteină, licopină şi plante medicinale.
Toate substanţele contribuie la menţinerea
funcţionării normale a sistemului imunitar, la
păstrarea sănătăţii noastre.
Vitaminele B sunt indispensabile funcţionării adecvate a sistemului nervos, contribuie la
metabolismul aminoacizilor, proteinelor, carbohidraţilor, grăsimilor, la procesele de producere
a energiei.

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Microelemente Substanţe
minerale

Aminoacizi

#1840
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Extracte
din plante
medicinale

Vitamine

+

Enzime
3

+

Vitamine
11

+

Extracte din plante
medicinale
15

+

Aminoacizi
17

+

Substanţe
minerale
19

Oligoelemente
48

Soluţia coloidală regenerează
rapid hemograma

Enzime

=

MULTI STAR conţine 67 de tipuri de substanţe minerale şi
microelemente, 11 tipuri de vitamine, 16 tipuri de aminoacizi
şi 3 grupuri principale de enzime.
Supliment alimentar indispensabil persoanelor, care au o activitate fizică sau intelectuală intensă, ca managerii, sportivii (şi amatorii),
care prestează muncă fizică dificilă, şi grupurilor
cu risc ca adolescenţii, femeile însărcinate, cele
care alăptează, bolnavii în perioada de convalescenţă. Acest supliment este suplimentul alimentar indispensabil persoanelor, care au mai
mult de 35 de ani.
MULTI STAR-ul ajută în prevenirea bolilor
de civilizaţie şi a schimbărilor degenerative, şi
completează procesele de vindecare, mai ales
în cazul medicinei alternative. Oligoelementele
şi substanţele minerale sunt de o importanţă
primordială pentru sportivi, şi pentru sportivii
amatori, pentru a proteja organismul lor de
uzura prematură sau de colapsul care cauzează
moartea subită.

Componenţii de mare utilitate sunt şi sucurile de afine negre, zmeură, şi afine americane,
care se absorb mult mai eficient decât alti antioxidanţi.
Ajută:

•
•
•

prin efectul lor antioxidant şi anti-cancer
pot proteja enzimele de distrugere
încetinirea degradării sistemului nervos central cauzat de îmbătrânire,
încetinirea îmbătrânirii ochilor

MULTI STAR-ul conţine extractele mai
multor plante medicinale, ca urzica, ginseng
corean, ceai verde şi seminţe de struguri. Alte
substanţe adăugate sunt bioflavonoidele, licopina, acidul alfa-lipoic şi luteina.

Moringa oleifera

Panax ginseng

Punica granatum

Camellia sinensis

Turnera diffusa

Vitis vinifera

Avena sativa

Urtica dioica

Serenoa repens

Vaccinium macrocarpon

Vaccinium myrtillas

Rubus idaeus
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Substanţe minerale
Organismul nu poate produce substanţe minerale, acestea trebuie să fie aduse în organism prin
alimentaţie şi suplimente alimentare.
În fiecare minut pier 3 bilioane de celule.
Dacă organismul dispune de o cantitate suficientă de substanţe minerale, celulele se regenerează la fel de rapid cum au murit. În caz de
insuficienţă de substanţe minerale regenerarea
celulelor se încetineşte (din cauza bolilor sau
îmbătrânirii), dar pierderea rămâne tot atât de
rapidă. Substanţele minerale sunt indispensabile ”startului” diviziunii şi regenerării celulelor, şi
menţinerii procesului diviziunii.
Mineralele micro-coloidale sunt recomandate pentru toţi care doresc să-şi menţina sănătatea până la o vârstă înaintată.
Substanţele minerale şi oligoelementele sunt
instrumente eficiente în prevenirea problemelor de sănătate şi îmbătrânirii. Secretul

Cu ajutorul elementelor proprii organismul
poate efectua ”reparaţiile” indispensabile, dacă
aprovizionăm organismul cu substanţele de
bază. La toate funcţiile organismului, producerea energiei, formarea celulelor, lupta împotriva infecţiilor, gândirea sau sentimentele, avem
nevoie de substanţe nutriţionale diversificate,
care sunt indispensabile. Organismul are nevoie
de 90–100 feluri de substanţe nutriţionale esenţiale. MULTISTAR-ul îşi manifestă efectul la nivelul celulelor, hrăneşte toate celulele organismu-

În caz de nivel scazut de substanţe minerale:
• Na – mediu acid neechilibrat
• Ca – tensiune mare, oase slabe
• Mg – muşchi slabi, dispoziţie tensionată
• Fe – oboseală, durere de cap, schimbări de
comportament
• K – spasme musculare, lipsa poftei de mâncare, tulburare
• P – musculatură şi dinţi slabi
• I – insuficienţă metabolică
absorbţiei înalte a A MULTI STAR-ului provine
din tehnologia de producere liposomală, astfel absorbţia este de 92%. Cercetări ştiinţifice
au demonstrat că în intestine absorbţia substanţelor active închise în liposomă este mai
mare decât absorbţia substanţelor active în
formă liberă, care nu sunt închise în ”pachete de transport”. În cazul lui MULTI STAR
această substanţă de transport liposomal este
lecitina, care după ce a pătruns prin peretii
intestinelor se dizolvă şi hrăneşte celulele, iar
substanţele active conţinute ajung în sistemul
vascular, astfel organismul le transmite unde
e nevoie de ele.
lui, este important pentru formarea lichidelor
corporale, pentru osatură, pentru regenerarea
sistemului nervos, ajută sistemul imunitar, activează sistemul hormonal, îmbunătăţeşte funcţiile creierului, hrăneşte musculatura, şi ajută formarea sângelui. Ajută sistemul cardiovascular,
poate fi utilizat ca adjuvant în bolile oncologice,
dureri articulare, artrită, îmbunătăţeşte calitatea
pielii, ajută formarea echilibrului fizic şi mental.

Studiile Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (WHO) demonstrează că rezervele pământului roditor s-au epuizat.
Situaţia de azi, comparată cu situaţia
de acum 100 de ani, considerată 100%
în ce priveşte conţinutul de minerale
Pământ european
28%
Pământ african
26%
Pământ asian
24%
Pământ sud-american
24%
Pământ nord-american
15%
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Great Salt Lake, Utah, USA – Această zonă este sursa
substanţelor minerale şi a oligoelementelor din
produsele MULTI STAR şi MINERAL STAR.

Energie investită – cu şi fără MULTI STAR
În organismul uman se
desfăşoară 100 bilioane de
reacţii chimice în ficare secundă. Deci folosirea energiei în
celule este enormă. Dacă în
organism nivelul de vitamine,
substanţe minerale, oligoelemente, enzime şi aminoacizi
este echilibrat energia necesară reacţiilor chimice poate
să scadă cu 50%.
Componenţii
MULTI
STAR-ului menajează energia
organismului. Prin utilizarea
MULTI STAR-ului veţi avea
mai multă energie fără consumul altor băuturi energizante.
Schema desfăşurării reacţiilor şi energia utilizată în organismul uman

Sarcina electrică a apei este 0 V. Sarcina electrică a MULTI STAR-ului este 30
V (0,3 kV), aceasta este 30 000 mV – sarcină pentru celulele tale!

Doză recomandată: 2× 15 ml/zi, pentru copii 15 ml, pentru sportivi 2× 15–30 ml (15 ml = 1 capac).
Compoziţie 30 ml: Apă curată, fructoză, soluţie acid fulvonic, sirop de porumb, gluconat de magneziu acidifianţi (acid citric), concentrat
de suc de afine, lactat de calciu, gluconat de potasiu, pulbere de zmeură, acid boric, aromă de zmeură, complex de oligoelemente, suc de
rodie, acid nicotinic, acid elagic, calciu-D-pantotenat, riboflavină, alfa-tocoferil-acetat, tiamină-clorhidrat, piridoxină-clorhidrat, selenat de
sodiu, molibdat de sodiu, aminoacizi 0,24 mg/30 ml: alanină, arginină, acid asparagic, cisteină, acid glutaminic, glicină, histidină-clorhidrat,
izoleucină, leucină, lizină-clorhidrat, metionină, fenilalanină, prolină, serină, treonină, tirozină, valină, acid folic, biotină, agenţi de conservare (potasiu-benzoat, potasiu-sorbat). vitamina A/retinil-palmitat 590 µg (74 % DZR), vitamina C/acid ascorbic 33,6 mg (42 % DZR),
vitamina D3/ colecalciferol 10 µg (200 % DZR), vitamina E 0,66 mg (6,6 % DZR), vitamina B1 0,54 mg (39 % DZR), vitamina B2 0,78 mg
(49 % DZR), acid folic 180 µg (90 % DZR), vitamina B5 (acid pantotenic) 0,71 mg (12 % DZR), vitamina B6 0,54 mg (27 % DZR), calciu
75 mg (9 % DZR), magneziu 43 mg (14 % DZR), fier (fier-gluconat) 1,4 mg (10 % DZR), zinc (zinc-sulfat ) 0,98 mg (6,5 % DZR), mangan
(mangan- gluconat) 0,57 mg (4 % DZR), cupru (cupru-guconat) 200 µg (14,3 % DZR), seleniu 141 µg (176 % DZR), crom (clorură de crom)
186 µg (155 % DZR), molibden 90 µg (36 % DZR), iod (iodură de potasiu) 196 µg (130 % DZR), vitamină B12 (cianocobolamină) 4 µg
(160 % DZR), complex de substanţe nutriţionale micro: plante: rădăcină ginseng corean, Turnera diffusa frunze, orz plantă, palmierul pitic
(Serenoa repens) fructe, frunze de urzică, ceai verde, extract de frunze de ceai verde,fructe de afine negre, extract de seminţe de struguri, alţi
componenţi: acid alfa-lipoic (0,46 mg/30 ml), bioflavonoide citrice (0,46 mg/30 ml), inozit (0,46 mg/30 ml), kolin-bitartrat (0,46 mg/30
ml), luteină (0,46 mg/30 ml), licopină (0,24 mg/30 ml).

#1840
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NONI GOLD STAR

Substanţele active:
• contribuie la neutralizarea
radicalilor liberi
• au efect de regenerare
a celulelor
• contribuie la menţinerea
circulaţiei sănătoase
a sângelui
• oferă protecţie împotriva
microorganismelor

• pot avea efect asupra
digestiei, împiedică
procesele inflamatorii
• participă la menţinerea
funcţionării sistemului
imunitar

Din noni s-au identificat mai mult de o
sută substanţe active biologice, al căror efect
comun este efectul de fortificare a imunităţii
şi de regenerare a celulelor. Substanţele active
cele mai importante sunt antrachinona alcaloida proxeronina, polizaharidele, aminozaharurile, şi vitaminele, dar au efect important şi
compuşii scopoletina, alizanina, damnacantal,
care contribuie la accentuarea efectului plantei.
Organismul transformă proxeronina în xeronină, care este indispensabilă funcţionării fără

supliment alimentar

pentru armonizarea şi vitalizarea organismului

cusur a metabolismului. Scopoletina are efect
benefic asupra sistemului cardiovascular, prin
lărgirea vaselor. Intensifică producerea monoxidului de azot, care este instrumentul cel mai
important în protecţia împotriva bacteriilor,
viruşilor, fungilor.
Aronia (Aronia melanocarpa) contribuie la
menţinerea sănătăţii venelor, la protecţia antioxidantă a organismului, iar substanţele active
din afinele americane (Vaccinium macrocarpon)
ajută menţinerea sănătăţii căilor urinare.

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Darul unic al naturii
Ne întâlnim des cu acea opinie că omul deja
a descoperit tot ce natura ne oferă pentru păstrarea sănătăţii şi tratarea bolilor. În realitate
aceasta nu e adevărat.
Ştiinţa, care încearcă să descopere puterea de vindecare a naturii şi să o dea omenirii,
este încă la începutul drumului. În anii 1997-98
mulţi specialişti nu au luat în consideraţie studiile, cercetările, descrierile de caz scrise de
persoane care consumau noni, despre un fruct,
care era cunoscut până în 1996, numai de indi-
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geni ale unor insule în oceanul Pacific. În fructul noni au descoperit, între altele, o alcaloidă
unică (mai târziu a primit numele proxeronină)
care influenţează funcţionarea xeroninei, care
este una dintre cele mai importante substanţe
chimice în păstrarea vieţii mamiferelor.
Din punctul de vedere al compoziţiei, noni
este o plantă unică, deoarece, conţine componenţii într-o cantitate echilibrată, aminoacizi,
vitamine, alcaloizi, steroli vegetali, uleiuri, zaharide, polifenoli, xantine şi enzime.

Din două în două secunde se consumă 1 litru de suc Noni!
Acum… acum… acum!
Noni, cunoscut şi sub numele de
citrifolia mare, este un arbore din familia cafelei. În insulele oceanului Pacific
este foarte apreciat. Toate părţile sunt
utilizate în medicina populară, în afară
fructului, se utilizează frunzele, rădăcina, coaja, florile. Din noni s-au identificat mai mult de o sută substanţe active
biologic, al căror efect comun este efectul de fortificare a imunităţii şi de regenerare a celulelor.

Experiment – alcool turnat în produsele cu conţinut de noni
comercializat de diferite firme
Lichide de diferite culori şi densităţi sunt numite suc de noni ”original” de firme. Eficienţa
sucului de noni este proporţională cu cantitatea substanţelor active, proteine, enzime,
zahăr, conţinute. Se poate demonstra cu un experiment simplu, că cel mai mult suc de
noni este în produsul NONI GOLD STAR.

1. Am ales trei produse concurente cu conţinut
de noni.

2. În pahare am turnat diferite produse Noni.

3.	În pahare turnăm alcool, care reacţionează cu
polisaharidele existente în Noni.

4.	Cantitatea precipitatului format este proporţională cu cantitatea de polizaharide din
produse.

Doză recomandată: 1–2× 30 ml.
Compoziţie: Noni (Morinda citrifolia) suc de fructe concentrat (14,9 %), aronia (Aronia melanocarpa) suc de fructe concentrat (12.4 %),
fructoză, afine americane (Vaccinium macrocarpa) suc de fructe concentrat (1,6 %), acid alimentar (acid citric), agent de îngroşare (gumă
xantan), aromă naturală de zmeură neagră.

#1870
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OMEGA-3 EPA

Substanţele active:
• au efect pozitiv asupra
nivelului de colesterol total
şi LDL
• contribuie la menţinerea
nivelului normal de trigliceride
• are rol important în protecţia
faţă de radicalii liberi

• reduce declinul cognitiv
cauzat de înaintarea în
vârstă
• ajută menţinerea sănătăţii
sistemului cardiovascular
• protejează acizii graşi
polinesaturaţi de oxidare

supliment alimentar

pentru sistemul cardiovascular sănătos

Produsul Omega-3 EPA conţine ulei de peşcare nu obţin peşte dar se îngrijesc de sănătatea inimii şi sistemului cardiovascular, poate fi
te bogat în acizi graşi polinesaturaţi. Seminţele
oleaginoase ale numeroaselor plante sunt surse
o soluţie utilizarea suplimentelor alimentare cu
conţinut de ulei de peşte.
însemnate ale acizilor graşi plinesaturaţi, dar
numai uleiul de peşte
Vitamina E proteconţine acizii graşi EPA
jează ca antioxidant
uleiul de peşte, acizii
şi DHA, care aparţin
Ajută sistemul circulator
gamei omega 3. EPA şi
graşi
polinesaturaţi
împotriva
efectelor
DHA contribuie la menţinerea nivelului normal
dăunătoare ale radicalilor liberi, astfel contribuie la menţinerea funcţide trigliceride, la funcţionarea sănătoasă a inimii şi coagularea normală a sângelui. Înlocuirea
onării normale a celulelor.
Ajută funcţionarea adecvată a sistemului
acizilor graşi saturaţi cu acizi graşi polinesaturaţi
influenţează pozitiv nivelul de colesterol total şi
imunitar.
LDL. Pentru cei care nu mănâncă peşte, sau cei

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Ajută în reducerea nivelului de colesterol
Produsul OMEGA-3 EPA datorită conţinutului înalt de acizi grasi (EPA és DHA) ajută
reducerea nivelului de colesterol "rău", LDL şi
trigliceride în sânge, astfel are efect însemnat
împotriva formării aterosclerozei.
Are efect anticoagulant moderat, dar eficient, astfel acidul gras omega 3 ajută reducerea riscului de infarct miocardic, de cardiopatie
ischemică, dar împiedică şi formarea cheagurilor
de sânge, care pot înfunda arterele coronare,
vasele în creier sau vasele în plămâni.
Acizii graşi esenţiali care nu pot fi produse
de organism sunt numiti omega-3. De aceea,
asemănător vitaminelor şi altor microsubstanţe
nutritive, omega 3 trebuie introdus regulat în
organism, pentru menţinerea funcţiilor vitale.
Cei mai importanţi acizi graşi omega 3 sunt
EPA şi DHA. În natură se găsesc în peştii de mare,
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mai ales în carnea peştilor graşi (somon, macrou,
hering, ton). Dacă nu consumaţi săptămânal de
trei ori cel puţin 140 de grame de peşte de mare,
este foarte important să completaţi aceşti acizi
graşi sub formă de suplimente nutritive.
EPA şi DHA ajută formarea colesterolului
HDL, al cărui nivel înalt în sânge are legătură
cu viaţa lungă. Au efect antiinflamator, astfel
reduc durerea în cazuri de artrită reumatoidă.
Reduc riscul naşterii premature, riscul formării

tumorilor de prostata, reduc tensiunea.
DHA este acidul gras care este extrem de
important în dezvoltarea creierului şi ochilor fătului şi sugarului.
Este folosit şi la copii hiperactivi ca tratament complementar şi la alte tulburări
de funcţionare a creierului. Recent este
considerat un factor important în procesul
de formare a diabetului zahărat. Împiedică
apariţia aritmiei inimii, ajută îmbunătăţirea reacţiilor imunice, care influenţează
pozitiv evoluţia astmului, lupusului, bolii
Crohn, artritei reumatoide, inflamaţiei
intestinului gros, tensiunii mari, depresiei,
tulburărilor mentale, şi schizofreniei.
Ca părţi ale membranei celulare
îmbunătăţesc flexibilitatea pereţilor vaselor,
astfel ajută sistemul circulator. Au efect benefic
asupra problemelor ca articulaţii rigide, probleme de piele. Reduc intensitatea spasmelor menstruale, au efect pozitiv asupra pietrelor la rinichi,
oboselii cronice şi rezistenţei reduse. În produsul
OMEGA-3 EPA este adăugată şi vitamina E, care
împiedică oxidarea acizilor graşi.

Amintiţi-vă de ce v-a dat
bunica ulei de peşte?

Doză recomandată: 1–2 capsule. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată celor cu sensibilitate la peşte, produse de peşte.
Compoziţie: Ulei de peşte 1.000 mg: EPA 180 mg, DHA 120 mg, vitamina E (D-alfa-tocoferol) 4,55 mg (37,9 % DZR).

#2730
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OSTEO STAR

Substanţele active:
• sunt indispensabile formării şi
menţinerii osaturii sănătoase
şi puternice
• ajută formarea şi menţinerea
structurii normale a oaselor şi
dinţilor
• ajută formarea ţesutului
conjunctiv, gingiei, cartilajelor
sănătoase

• au rol în dezvoltarea
şi funcţionarea adecvată
a muşchilor

Calciul, magneziul, vitamina D sunt indispensabile formării şi menţinerii osaturii şi danturii sănătoase şi puternice.
Calciul este necesar pentru menţinerea
structurii normale a oaselor şi dinţilor, pentru
asigurarea masei osoase optime. Prezenţa sa
este necesară şi pentru funcţionarea normală
a muşchilor.
Magneziul, asemănător calciului, are rol
în formarea şi menţinerea structurii normale a oaselor şi danturii. Pe lângă aceasta, este
indispensabil proceselor de producere a energiei, participă la sinteza proteinelor şi la menţinerea echilibrului potasiu-sodiu, la păstrarea şi
menţinerea sănătăţii inimii. Are rol în procesele
normale de diviziune ale celulelor şi în funcţio-

Măsurarea densităţii osoase

După vârsta de 45 de ani este recomandată pentru toţi utilizarea regulată a OSTEO
STAR-ului, care conţine într-o combinaţie
ideală substanţele nutritive pentru regenerarea ţesutului osos. Poate fi utilizat şi la vârstă
înaintată. OSTEO STAR-ul este una dintre
cele mai însemnate produse ale noastre, care
#1850
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supliment alimentar

calciu, magneziu, vitamine C şi D
pentru oase sănătoase

narea echilibrată a sistemului nervos.
Vitamina D, asemănătoare calciului şi magneziului, are rol în formarea şi menţinerea structurii normale a oaselor şi danturii. Ajută absorbţia şi asimilarea în oase a calciului şi fosforului, şi
menţinerea echilibrului de calciu a plasmei sanguine. Prezenţa ei este necesară şi pentru dezvoltarea şi funcţionarea normală a muşchilor.
Vitamina C este un antioxidant important,
împiedică formarea proceselor oxidative dăunătoare cauzate de problemele de mediu (aerul
poluat, radiaţii UV) şi modul de viaţă neadecvat
(alimentaţie neregulată şi nesănătoasă, consumul de alcool şi fumat). Ajută formarea sănătoasă a ţesutului conjunctiv, a gingiei, a oaselor.

Măsurarea calităţii oaselor

ajută îmbunătăţirea osteoporozei pe căi
naturale. Dacă îl combinăm adecvat cu produsele de armonizare a sistemului hormonal,
se pot obţine rezultate fără concurenţă în
lume în restabilirea structurii ţesutului osos.
După 6 luni de utilizare, cantitatea ţesutului
osos creşte cu 30%.

Măsurarea densităţii osoase

Conţinutul înalt de calciu (densitate osoasă) încă nu înseamnă că oasele sunt în
stare bună. Calitatea oaselor, fragilitatea
lor este tot atât de importantă. Este similar,
când măsurăm conţinutul de calciu al unei
crete de şcoală. Densitatea calciului este

Măsurarea calităţii oaselor

extraordinară, dar dacă cade se sparge în
multe bucăţi, pentru că e fragilă. De aceea
la măsurarea osteoporozei, se măsoară nu
numai densitatea oaselor, ci şi calitatea lor,
care arată cantitatea calciului încadrată în
structura oaselor.

Osteoporoza este o boală metabolică, la care ţesutul osos
se răreşte şi structura oaselor este afectată.
Ca şi consecinţă oasele se fracturează repede.
Riscul formării osteoporozei creşte cu înaintarea în vârstă,
se întâlneşte mai des (75% din cazuri) la femei.
Vorbim de osteoporoză în caz de ”oase
fragile” pentru că în astfel de cazuri riscul
fracturilor creşte însemnat. Ca şi consecinţă a osteoporozei, se întâmplă fracturi de
femur, vertebră, încheietura mîinii câteodată
din cauza unor accidente mici. Consecinţele
acestor fracturi sunt dureri de spate, scăderea înălţimii corpului, operaţii, căderea la pat
pentru o perioadă lungă, care poate cauza
escare, pneumonie, atrofia muşchilor. Aceşti
factori împiedică persoanele în activităţile
cotidiene ca spălarea, îmbrăcarea, mâncarea.

Cu înaintarea în vârstă creşte riscul osteoporozei, mai ales la femei (75%), la persoane cu activitate fizică mică, la bolnavi
care stau în pat.
Lipsa de substanţe minerale a oaselor
poate fi măsurată cu ajutorul densitometrului, cu care se evaluează măsura osteoporozei şi riscul fracturilor.
Pierderea substanţelor minerale din
ţesutul muscular poate fi oprită sau încetinită cu utilizarea produselor care conţin calciu,
magneziu, vitamina D. Aceasta înseamnă
prevenirea osteoporozei.

91

Absorbţia calciului

Calciu
lactat

Calciu
gluconat

Calciu
citrat

Calciu
carbonat

Calciul este unul dintre cele mai importante elemente de bază a structurii celulelor, care
reglează procesul de transmitere a substanţelor
prin membrana celulară, ajută stabilirea tensiunii, aprovizionează muşchii cu energie, şi este
un factor important la secreţia insulinei. Este
elementul de bază al formării oaselor şi participă
la multe procese enzimatice. Lipsa lui cauzează
tulburări în transmiterea stimulilor, aritmie cardiacă, dureri de inimă, lâncezirea musculaturii
netede, şi tocirea creierului mare (stare astenică, insomnie). Din punctul de vedere al absorbţiei una dintre cele mai bune forme este lactatul
de calciu (92%)

Cantitatea adecvată a calciului, magneziului, vitaminelor D şi C (care se găsesc
în formă coloidă ionizată în produs) au rol
important nu numai în restabilirea structurii oaselor, ci sunt şi părţi ale multor procese
metabolice. Absorbţia sau utilizarea biologică înseamnă utilizarea de către organism în
procesele metabolice.

Absorbţie relativă comparată cu lactatul glukonátu

Absorbţie relativă comparată cu gluconatul

Calciu şi magneziu cu absorbţie înaltă
Absorbţia magneziului

Magneziu
gluconat

Magneziu
citrat

Magneziu
carbonat

Magneziul este un alt element important
în celulă, de care avem din ce în ce mai mare
nevoie în timpurile de azi accelerate şi care se
absoarbe în cantitate din ce în ce mai mică în
formă ”naturală”. Este recomandat pentru destinderea muşchilor şi dizolvarea spasmelor, este
indispensabil funcţionării nervilor şi muşchilor,
şi ajută absorbţia calciului în organism. Nivelul
de absorbţie a sursei celei mai mari de magneziu
(hidroxid şi oxid) este foarte mic, numai 20%.
Cea mai bună formă, care se absoarbe este gluconatul de magneziu (90%, aceasta este de 8
ori mai mare decât absorbţia carbonatului şi de
2 ori mai mare decât cea a citratului.)

OSTEO STAR-ul conţine substanţele enumerate, este un supliment alimentar extraordinar pentru tineri, femei, bărbaţi.
Avantajul lui consta, în afara faptului că
magneziul şi calciul sunt în cele mai asimilabile forme şi în uşurinţa de utilizare, pentru
că este un lichid.

Pentru completarea cantităţilor
de magneziu şi calciu asemănătoare
cu cele conţinute în 15 ml de OSTEO
STAR ar trebui să înghiţim 22 de tablete din produsele oferite de alte firme.

92

OSTEO STAR – un produs cu mare eficienţă împotriva osteoporozei
Statistică de osteoporoză

În Cehia 500.000 de femei şi 210.000 de
bărbaţi în vârstă de peste 50 de ani suferă
de osteoporoză, deci 30% din femei şi
10% din bărbaţi.
La femei se întâmplă 12.000 de fracturi de femur anual:
•
dintre care 9% mor chiar în timpul tratamentului în spital
•
20% mor peste un an după fractură
•
67% rămân afectate după un an şi au nevoie de îngrijire continuă

Osteoporoză – sumă investită în 2005
928.000.000 CZK (28% de creştere în comparaţie cu anul 2000)
160.000.000 CZK – diagnosticare
68.000.000 CZK – prevenţie cu tratament hormonal
700.000.000 CZK – tratarea osteoporozei cu medicamente

Doza recomandată: 15 – 30 ml/zi (1 capac =15 ml).
Compoziţie: Magneziu 123,9 mg (33 % DZR), calciu 266,6 mg 33,3 % DZR, concentrat de suc de struguri (1,36 g/30 ml), concentrat de
suc de afine (1,2 g/30 ml), acid citric, fructoză, aromă de zmeură, vitamină C/acid ascorbic 15 mg (18,7 % DZR), vitamină D/colecalciferol
5 µg (100 % DZR), apă purificată, sirop de porumb.

#1850
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NONI STAR

Noni ajută:
• fortificarea sistemului
imunitar
• reducerea stresului
emoţional

• armonizarea sistemului
hormonal
• normalizarea sistemului
cardiovascular

In medicina tradiţională polineziană se utilizează de 2000 de ani pentru tratarea febrei,
inflamaţiilor, diareei, constipaţiei, şi multor alte
simptome. În Havaii şi in medicina tradiţională
şi in cea modernă se folosesc plante medicinale,
printre multe altele şi noni. După cercetări, noni
poate fi utilizat pentru optimizarea tensiunii şi
nivelului de glicemie. Activează celulele imuni-

supliment alimentar

pentru armonizarea organismului

tare, are mai mult de 100 componenţi activi,
care au o activitate sinergetică, sprijinându-se
reciproc. De aceea ajută în creşterea performanţei fizice şi intelectuale, fortifică sistemul
imunitar, intensifică rezistenţa, ajută în caz de
oboseală, deprimare, armonizează sistemul hormonal şi sistemul nervos.

Doză recomandată: 2× 1–2 capsule.
Compoziţie: Concentrat de fructe Noni (Morinda citrifolia) 400 mg/capsulă.

#1875

OREGANO STAR

Substanţele active din planta condimentară:
• ajută sistemul imunitar
al organismului
• contribuie la digestie, la starea
generală bună gastrointestinală
• ajută funcţionarea adecvată
a căilor respiratorii superioare,
a organelor respiratorii

• participă la menţinerea
elasticităţii venelor
• ajută funcţionarea
normală a ficatului şi bilei
prin intensificarea producerii
şi secreţiei bilei
• ajută pereţii venelor, capilarelor

Sovarvul sau oregano (Origanum vulgare)
este o plantă condimentară cunoscută, bogat
în uleiuri volatile.
Prin uleiurile volatile contribuie la digestie,
la starea generală bună gastrointestinală.
Aceste substanţe active ajută funcţionarea
adecvată a căilor respiratorii superioare, a organelor respiratorii. Ajută şi păstrarea sănătăţii

ficatului şi bilei prin intensificarea producerii
secreţiei bilei. Ajută funcţionarea sistemului cardiovascular, participă la menţinerea elasticităţii
venelor, întăreşte pereţii venelor capilarelor,
contribuie la menţinerea nivelului normal al
tensiunii.
Ajută sistemul imunitar al organismului
împotriva microorganismelor.

Doza recomandată: 1 capsulă/zi, în timpul mesei.
Compoziţie: Oregano (Origanum vulgare) extract cu ulei de măsline 1.500 mg.

#1414
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supliment alimentar

extract de oregano împotriva microorganismelor

PAU D‘ARCO

Substanţele active din scoarţa de Lapacho:
• contribuie la menţinerea
funcţionării adecvate
a sistemului imunitar
• contribuie la protecţia
împotriva bacteriilor, viruşilor

• protejează organismul de
efectele dăunătoare ale
proceselor oxidative

Scoarţa pomului Pau D’Arco (Tabebuia
impetiginosa) este utilizată des de locuitorii
continentului Sud-American. În medicina populară indiană este cunoscută ca antiinflamator,
hemostatic, laxativ, dar este utilizată şi în cazuri
de infecţii ale sistemului excretor, probleme de
stomac, probleme cauzate de candida şi fungi
de drojdie, diabet, probleme cauzate de prostată. Scoarţa lui Pau d’ Arco conţine numeroase
substanţe active, alcaloizi (lapachole şi lapachone), flavonoide, izocumarină, cumarină, sapo-

supliment alimentar

scoarţă de Lapacho
pentru stimularea sistemului imunitar

nină, dar este însemnat şi conţinutul ei de substanţe minerale. Datorită substanţelor ei active
contribuie la menţinerea funcţionării adecvate
a sistemului imunitar, la protecţia împotriva
bacteriilor, viruşilor. Datorită efectului de imunostimulator rezistenţa organismului se îmbunătăţeşte.
Substanţele active cu efect antioxidant
protejează organismul de efectele dăunătoare
ale proceselor oxidative.

Doza recomandată: 1 capsulă/zi.
Compoziţie: Tabebuia impetiginosa (Lapacho) scoarţă 500 mg.

#2731

POTASSIUM STAR

supliment alimentar

potasiu pentru susţinerea funcţiilor
sistemului nervos şi al musculaturii
Potasiul ajută:
• sistemul nervos
• funcţionarea musculaturii
• tensiunea adecvată

Potasiul este unul dintre cele mai răspândite elemente. Se găseşte pe suprafaţa scoarţei
terestre, în cantitate mare în apa de mare şi este
partea naturală a mineralelor care se găsesc în
carne, fructe şi legume.
După calciu şi fosfor, potasiul este al treilea
element cel mai des întâlnit în organism, care se
găseşte în celule. Prezenţa lui acolo este 98%.

Potasiul participă la stabilizarea mediului interior, care este indispensabil tuturor funcţiilor
desfăşurate în organism. Nivelul de potasiu al
sângelui este regulat de rinichi.
Potasiul este necesar pentru funcţionarea
sistemului nervos, a muşchilor şi pentru menţinerea tensiunii adecvate.

Doza recomandată: Pentru adulţi 4 tablete/zi, pentru copii peste 3 de ani 2 tablete/zi.
Compoziţie: Potasiu (gluconat de potasiu) 99 mg (5 % DZR).

#1540
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PERILLYL STAR

Substanţele active:
• arată activitate antialergică
• ajută sistemul imunitar
• contribuie la funcţionarea
adecvată a sistemului imunitar
• au efect pozitiv asupra
nivelului de colesterol total,
LDL şi trigliceride

• conţinutul de acizi graşi
polinesaturaţi protejează
sănătatea sistemului
circulator

Susanul sălbatic sau busuiocul chinezesc
(Perilla frutescens) este originar din Asia de Est,
care acolo este consumat ca legume cu miros
plăcut şi condiment, iar fructul şi frunzele, datorită conţinutului de ulei
volatil, sunt utilizate în
primul rând în mediciAjută în caz
nă. Printre substanţele lui active se găsesc
ponente antioxidante,
flavonoide, antocianidine, compuşi polifenolici
care fortifică sistemul imunitar. Acidul rozmarinic, care aparţine compuşilor polifenolici, are

supliment alimentar

extract de susan sălbatic împotriva alergiei

efect antiinflamator şi activitate antialergică.
Extractul lui cu alcool etilic, ulei eteric sau cu
apă sunt la fel de eficiente.
Acizii graşi nesaturaţi omega (acid alfa-linolenic, acid linolic, acid
oleic) au efect pozitiv
asupra nivelului de
de alergie
colesterol total, LDL şi
trigliceride. Proporţia
adecvată a acizilor graşi
acid linolenic/acid linolic (omega-3/omega-6)
contribuie la funcţionarea echilibrată a organismului şi sistemului imunitar.

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Perilla nu e un condiment obişnuit, ajută în alergie
Această plantă modestă arată ca urzica şi conţine acid rozmarinic. Numele ei este susan sălbatic
(Perilla frutescens), în engleză busuioc chinezesc. Susanul sălbatic este o plantă condimentară foarte
iubită şi este utilizat ca busuiocul sau coriandrul.
Acidul rozmarinic are efect antiinflamator
şi antialergic. Într-un experiment de trei săptămâni pentru 29 de persoane, care au suferit de
febră de fân, s-au dat medicamente, unul dintre
grupuri a utilizat placebo, iar celălalt a utilizat
produs cu extract de susan sălbatic.
Rezultatele au demonstrat că
diferit de cei care au utilizat
placebo, la persoanele care au utilizat
extractul
de
susan sălbatic
s-au
atenuat simptomele
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neplăcute ale alergiei.
Perilla conţine un flavonoid numit luteolin, care este considerat imunomodulator. În
medicina holistică produsul PERILLYL STAR este
utilizat de ani întregi, conţine extract de susan
sălbatic şi este un mare ajutor
în lupta împotriva alergiei. Efectul cel mai
bun poate fi atins,
dacă
ţinem
cont de alergia noastră
şi începem
să
utilizăm

le, aşa se poate reduce doza zilnică, apoi poate
fi întreruptă.
Alergia este consecinţa deficienţelor imunitare. Persoanele ajung în cercul diabolic al
simptomelor. Iarna nu au alergie, dar din toamnă apar simptomele neplăcute ale alergiei, tusă,
gripă, durere de gât, sistemul imunitar este extenuat, când soseşte iarna şi sistemul imunitar s-ar
putea odihni de alergie…
Cercul diabolic al simptomelor extenuează
pacientul, pentru că alergia s-a sfârşit, sistemul
imunitar ar putea deveni mai puternic, dar până
atunci începe perioada de toamnă a infecţiilor
căilor respiratorii. În această perioadă să folosim
IMMUNITY STAR, care ajută sistemul imunitar,
şi PERILLYL STAR pentru alergie, care reduce
simptomele alergice. Deci în perioada de alergie este recomandată utilizarea ambelor produse. PERILLYL STAR-ul poate fi utilizat şi toamna,
pentru că potoleşte tusea, eczema etc. Cele două
produse lucrează în sinergie. Utilizarea simultană
a celor două produse poate să ajute să ieşim din
cercul diabolic al simptomelor

PERILLYL STAR-ul, ca prevenţie, în doze mici, cu
săptămâni înainte de sezonul de alergie, apoi în
sezonul de alergie creştem doza zilnică, până la
sfârşitul sezonului. Cum se atenuează simptome-

Perilla frutescens

Doză recomandată: 2× 2–4 capsule/zi. Pentru copii peste 16 de ani: 1× 2–4 capsule. Atenţie: Conţine derivate de soia.
Compoziţie: Susan sălbatic (Perilla frutescens) extract 500 mg, acid alfa-linolenic 270 mg, acid linolic 70 mg, acid oleic 65 mg, vitamină
E (D-alfa-tocoferol) 22,75 mg (189,6 % DZR).

#1022
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PROPOLIS STAR

supliment alimentar

capsulă de supliment nutritiv
cu conţinut de propolis
Propolisul:
• ajută organismul cu efectul lui
de dezinfectare

Capsula conţine concentrat de propolis.
Propolisul este o substanţă naturală, asemănătoare cu mâzga, de origine vegetală, care
este produs de albine pentru protecţia interi-

oară a stupului împotriva agenţilor patogeni.
Albinele, care adună polen, îl adună de pe
suprafeţele cu mâzgă ale pomilor şi mugurilor.

Doză recomandată: 2× 1 capsulă/zi. Doza zilnică conţine (2 capsule) concentrat corespunzător de 1 g propolis. Atenţie: Utilizarea nu
e recomandată copiilor sub 10 de ani, femeilor însărcinate, celor care alăptează, celor care sunt alergici la miere şi la produsele apicole.
Compoziţie: Agenţi de creştere (dicalciu-fosfat, celuloză), concentrat de propolis (125 mg), gelatină, agenţi de antiaglomerare (dioxid de
siliciu, stearat de magneziu).

#7211

PROTECT LIVER

Substanţele active:
• au efecte pozitive asupra ficatului, • contribuie la
funcţionarea normală
regenerării celulelor ficatului
a digestiei, stomacului
• contribuie la menţinerea
• protejează organismul
funcţionării ficatului şi bilei
de efectele dăunătoare
• ajută starea bună
ale proceselor oxidative
gastrointestinală
Componenţii vegetali ai produsului au efecte pozitive asupra ficatului, regenerării celulelor
ficatului. Substanţele active din armurariu ajută
menţinerea funcţionării ficatului şi bilei, contribuie la menţinerea funcţiilor adecvate ale ficatului şi astfel la îndepărtarea substanţelor toxice. Participă la regenerearea ţesutului ficatului
şi celulelor de ficat. Schinelul şi păpădia ajută
funcţionarea normală a digestiei, stomacului,

supliment alimentar

extract de armurariu, schinel,
păpădie pentru protecţia ficatului şi bilei

ficatului, ajută starea bună gastrointestinală.
Vitaminele antioxidante (beta-caroten, vitaminele C şi E) contribuie la împiedicarea proceselor dăunătoare oxidative, astfel la protecţia
celulelor, ţesuturilor. Prezenţa lor este necesară
pentru funcţionarea adecvată a sistemului imunitar, pentru împiedicarea îmbătrânării celulelor.

Doza recomandată: 2× 1 tablete, în timpul mesei. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor sub 3 ani.
Compoziţie: Armurariu (Silybum marianum) extract de seminţe 70 mg, schinel (Cnicus benedictus) extract de plantă 176 mg, păpădie
(Taraxacum officinale) extract de rădăcină 76 mg, vitamină E (tocoferol) 10,5 mg (87,5 % DZR), beta-caroten 498 µg, vitamină C (acid
ascorbic) 26 mg (32,5 % DZR).

#7235
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PSYLLIUM STAR

supliment alimentar

pentru digestie sănătoasă şi tranzitul intestinal
Substanţele active acţionează:
• împotriva constipaţiei
• pentru o digestie sănătoasă şi
funcţia intestinală

Plantago ovata (Psyllium Husk, tărâţe de
psyllium) sprijină digestia sănătoasă şi funcţia
intestinală. Aceasta facilitează tranzitul intestinal şi ajută la menţinerea unui intestin sănătos.

De asemenea, este potrivit în timpul sarcinii şi
pentru probleme legate de varice venoase la
nivelul rectului (hemoroizi), prevenind în mod
corespunzător constipaţia ocazională.

Doză recomandată: 2 capsule pe zi, este necesară consumarea unei cantităţi mari de apă. Nu se recomandă utilizarea la culcare.
Componenţi: Plantago Ovata (tărâţe de psyllium, coji de seminţe) 500 mg.

#7170

RASPBERRY STAR

Substanţele active:
• ajută la metabolizarea
grăsimilor
• ajută la recuperarea celulelor
deteriorate

• reduce riscul apariţiei
cancerului de ficat

Zmeurul este un semiarbust răspândit în
etajul forestier, în lungul văilor şi în defrişări de
păduri.
Zmeurul creşte în locuri stâncoase, luminişuri de păduri, regiuni deluroase şi muntoase.
Este o plantă medicinală miraculoasă cunoscută
încă din antichitate.
În antichitate era întrebuinţat mai ales în
mănăstiri. Este o plantă îndrăgită şi cunoscută

supliment alimentar

supliment alimentar cu cetonă de zmeură

pentru proprietăţile ei remarcabile pentru sănătate. Cu un conţinut bogat de vitamine este
folosit deseori proaspătă, dar şi sub formă de
sucuri, gemuri şi dulceţuri. Zmeura are proprietati antimicrobiene si anticarcinogene si este o
sursa de vitamina C, magneziu, cupru, calciu.
Acesta poate ajuta, de asemenea, la accelerarea metabolismului şi ajută la scăderea în
greutate.

Doză recomandată: 1–2 capsule de 2 ori pe zi.
Componenţi: Compoziţie 2 capsule: Cetonă de zmeură 200 mg.

#1588
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RED CLOVER

Componenţii:
• ca antioxidanţi contribuie
la împiedicarea proceselor
dăunătoare oxidative
• au efect estrogenic
• au efect asupra menţinerii
echilibrului sănătăţii fizice şi
mentale

• ajută suportarea
simptomelor menopauzei
(valurile de căldură,
transpiraţia)

Produsul conţine flori de trifoi roşu, care
apartine familiei Leguminosae similar de soia,
care este consumată ca aliment. Familia plantei are un conţinut de izoflavonoide cu efect
fitoestrogen, care este un grup extraordinar
de flavonoide. În Europa, lângă soia, floarea de
trifoi roşu este sursa cea mai cunoscută de izoflavonoide. Izoflavonoidele au efect antioxidant
însemnat, contribuie la împiedicarea proceselor

supliment alimentar

pentru ajutarea metabolismului

dăunătoare oxidative, astfel la protecţia celulelor, ţesuturilor.
Ca substanţe cu efect estrogenic contribuie la menţinerea sănătăţii şi dispoziţiei bune
a femeilor în menopauză, la menţinerea echilibrului sănătăţii fizice şi mentale. Ajută suportarea simptomelor menopauzei (valurile de
căldură, transpiraţia). Contribuie la menţinerea
sănătăţii sistemului osos a femeilor în menopauză.

Doza recomandată: 1–2 capsule/zi.
Compoziţie: Trifoi roşu (Trifolium pratense) flori 500 mg.

#2736

REGEMAX

Substanţele active:
• sunt indispensabile regenerării
organismului
• contribuie la formarea structurii
celulelor, ţesuturilor
• au rol în legarea apei în organism

• ajută funcţionarea
adecvată a sistemului
circulator

Proteinele sunt elementele de baze ale
organismului uman, ele sunt polipeptide cu
masă moleculară mare formate din aminoacizi. Sistemul digestiv descompune proteinele
în elemente de bază, în aminoacizi, din care
organismul formează proteine noi după absorbţie. Aminoacizii care provin din alimente şi din
proteine au un nivel stabil în sânge. Proteinele
sunt indispensabile formării structurii ţesuturilor, sunt componenţii numeroaselor substanţe
specifice, sunt necesare pentru formarea mai

supliment alimentar

supliment nutritiv cu conţinut de
proteine vegetale, L-arginină, octacozanol

multor compuşi cu conţinut de nitrogen. Au rol
important în legarea apei, în reglarea echilibrului acido-bazic, în caz de necesitate contribuie
şi la aprovizionarea organismului cu energie.
Sunt indispensabili regenerării organismului, au
rol important în menţinerea funcţionării organismului. Din aminoacizii, care formează proteinele, L-arginina aparţine grupului nonesenţial.
Ajută funcţionarea adecvată a sistemului circulator.

Doza recomandată: 1–3 capsule/zi. Pentru copii peste 12 de ani, femei însărcinate, şi cei care alăptează: 1 capsulă.
Compoziţie: Proteine vegetale hidrolizate 305 mg, L-arginină 100 mg, extract de rădăcină de ginseng siberian (Acanthopanax senticosus) 6,25
mg, octacozanol 1 mg.

#1081
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RELAX STAR

Substanţele active:
• contribuie la funcţionarea
normală a sistemului nervos,
astfel la dispoziţia bună

• ajută somnul liniştit,
odihnitor

Dintre componenţii vegetali floarea pasiunii
ajută în caz de tensiune nervoasă şi nelinişte,
contribuie la somnul liniştit, odihnitor. Fructul
schisandrei ajută menţinerea sănătăţii fizice şi
mentale, contribuie la funcţionarea normală
a sistemului nervos, astfel la dispoziţia bună.
Floarea de hamei ajută relaxarea, contribuie
la menţinerea stării sentimentale normale, a

supliment alimentar

ajută relaxarea, reduce stresul

echilibrului psihic, la somnul liniştit, odihnitor.
Vitaminele B sunt necesare pentru funcţionarea
normală a sistemului nervos, pentru metabolismul de proteine, carbohidraţi, grăsimi la nivelul celulelor. Bioflavonoidele citrice şi vitamina
C datorită efectului antioxidant ajută protecţia
celulelor împotriva radicalilor liberi.

Doză recomandată: 3× 1 capsulă/zi.
Compoziţie: Vitamină C/acid ascorbic 30 mg (37,5 % DZR), colin-bitartrat 10 mg, floarea pasiunii (Passiflora incarnata) plantă 15 mg,
schisandră (Schisandra chinensis) extract de fructe (4:1) 3,75 mg, hamei (Humulus lupulus) extract de flori (4:1) 3,75 mg, bioflavonoide
citrice 10 mg, inozit 10 mg, germeni de grâu 10 mg, vitamină B3/niacină 8 mg (50 % DZR), acid para-amino-benzoic (PABA) 5 mg,
vitamină B12/cianocobolamină 10 µg (400 % DZR), vitamină B6/piridoxină-clorhidrat 0,6 mg (42,8 % DZR), acid folic 65 µg (32,5 %
DZR), vitamină B2/riboflavină 0,6 mg (42,8 % DZR), vitamină B1/tiamină-clorhidrat 0,5 mg (45,5 % DZR), vitamină B5/pantotenat de
calciu 0,166 mg (2,7 % DZR).

#2740

RESPIRAL

Substanţele active:
• participă la menţinerea
sănătăţii căilor respiratorii
• ajută protecţia împotriva
microorganismelor

• contribuie la sănătatea
gâtului, faringei, coardei
vocale

Componenţii vegetali ai produsului iarba
febrei, chimenul dulce, hreanul, lumânărica,
unguraşul au efect pozitiv asupra sistemului
căilor respiratorii. Iarba febrei datorită substanţelor imunostimulatoare fortifică sistemul imunitar împotriva infecţiilor, microorganismelor.
Participă la menţinerea sănătăţii căilor respiratorii prin expectorare.

supliment alimentar

pentru reducerea simptomelor
infecţiilor căilor respiratorii

Efectul antimicrobian al hreanului se
datorează compuşilor glicozidici. Uleiul volatil curăţă căile respiratorii, dizolvă depunerea
mucoasă. Efectul de antituse şi expectorant
este cunoscut. Chimenul dulce are efect antibacterial. Calmează iritaţiile gâtului şi faringei.
Lumânărica este utilizată în medicina populară
în cazuri de tulburări ale căilor respiratorii, tuse.
Unguraşul are efect pozitiv asupra căilor respiratorii, fapt cunoscut încă din antichitate.

Doza recomandată: 1–2 capsule/zi, după necesităţi.
Compoziţie: Iarba febrei (Eupatorium perfoliatum) plantă 150 mg, chimen dulce (Foeniculum vulgare) fructe 100 mg, hrean (Armoracia
rusticana) rădăcină 100 mg, lumânărica frunze (Verbascum thapsus) 100 mg, unguraş (Marrubium vulgare) plantă 75 mg.

#2738
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ROYAL JELLY

Lăptişorul de matcă:
• contribuie la protecţia
împotriva radicalilor liberi
• ajută sistemul imunitar în
protecţia împotriva bacteriilor
• influenţează benefic nivelul de
lipid seric şi colesterol seric

• uleiul de soia participă
la menţinerea nivelului
normal de grăsimi în
sânge

Produsul conţine ca substanţă activă lăptişor de matcă. Lăptişorul de matcă este o emulsie de proteine, carbohidraţi şi grăsimi care se
dizolvă în apă, un sistem biochimic complex.
Conţine 13% proteine, 11% carbohidraţi
compuşi din fructoză şi glucoză, 5% grăsime,
care sunt hidroxi-acizi graşi cu lanţ de carbon
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pentru îmbunătăţirea dispoziţiei

mediu. Substanţa activă primordială a lăptişorului de matcă este acidul 10-hidroxi-2-decenic,
care are efect antimicrobial. Este antioxidant
natural, contribuie la protecţia împotriva radicalilor liberi. Ajută sistemul imunitar în protecţia
împotriva bacteriilor, influenţează benefic nivelul de lipid seric şi colesterol seric.

Doza recomandată: 2× 1–2 capsule/zi. Atenţie: Conţine derivate de soia.
Compoziţie: Lăptişor de matcă 100 mg, mixtură de ceară de albine şi de ulei de soia, lecitină de soia.

#7220

ROYAL WALNUT

Substanţele active:
• au efecte antibacteriene şi
antifungice

• ajută la afecţiuni ale pielii

Nucul (Juglans regia) şi-a primit denumirea
sa populară de nucul regesc datorită faptului că
are o coroană uriaşă, că în detrimentul celorlaltor plante din îmrejurimile sale să-şi poată
asigura cât mai mult teren pentru dezvoltarea
şi susţinerea proprie. Cu miez de nucă se pot
condimenta salate, dulciuri, dar se recoltează
şi fructul necopt având coaja moale. În medicina populară frunza de nuc se foloseşte pentru
curăţirea sângelui (detoxificare), precum şi ca
un produs care este benefic pentru repararea
Doză recomandată: 2× 1 capsulă.
Compoziţie: Nuc regal (Juglans regia, coaja) 400 mg.

#2737
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supliment alimentar

efectele sale anti-bacteriene
ajută la atenuarea problemelor de piele

stomacului, care ajută la digestie şi care are
efect vermifug. Infuzia sa a fost utilizată contra erupţiilor cutanate, infecţiilor pielii, în cazul
compreselor efectuate în cazul degerăturilor şi
în băile utilizate în cazul hemoroizilor. În trecut
decoctul din frunzele de nuc a fost folosit contra
căderii şi pentru colorarea părului. Scoarţa de
nuc a fost folosită de către medicina populară
în cazul sensibilităţilor gurii, iar în cazul amigdalitei la clătirea gurii. Uleiul din miezul de nucă
– care nu se uscă - se foloseşte în alimentaţie.

RESVERATROL STAR
Substanţa activă ajută:
• menţinerea sănătăţii
sistemului cardiovascular

• organismul prin efectul
antioxidant

Rezveratrolul se găseşte în cea mai mare
cantitate în coaja şi seminţele strugurii albastre,
în alune, în coaja şi seminţele coacăzei negre, în
afine, în mure, în coaja grapefruitului, şi în vinul
roşu. Cercetările arată că resveratrolul se găseşte şi în vinul alb în cantitate similară, dar numai
în vinul produs din struguri crescuti pe terenurile nordice. Cercetările au demonstrat că plantele produc resveratrol în cantitate mai mare
dacă sunt afectate de stres, mai ales dacă este
vorba de supravieţuirea şi protecţia lor. Strugurii
negrii necopţi conţin mai mult resveratrol.
Caracteristica tipică a vinurilor franceze este că
strugurii sunt lăsaţi răscopţi, aceasta cauzează
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antioxidant puternic

sensibilitatea
strugurilor la mucegaiul
Botrytis cinerea (care
este mucegai nobil),
care intră în struguri. Planta se protejează cu
producerea resveratrolului, care intră şi în vin.
Strugurii viniferi Vitis vinifera sunt originare
din Asia Centrală şi sunt cunoscute din antichitate. Conţin vitamine, glucoză, oligoelemente,
şi substanţe minerale. Din struguri sunt produse
numeroase alimente folositoare, băuturi, stafide, oţet, dar sunt utilizate şi seminţele strugurilor, care conţin antioxidanţi naturali, care ne
protejează de radicalii liberi.

Doză recomandată: 2× 1 capsule moi.
Compoziţie: Gelatină, rezveratrol (extras din seminţe de struguri), ulei de soia, glicerină, coenzimă Q10, emulgator (lecitină de soia),
coloranţi (caramel, dioxid de titan), agent de lustruire (ceară de albine galbenă), agenţi antiaglomeranţi (dioxid de siliciu).

#1733

SAW PALMETTO

Extractul de fructe de Serenoa serrulata:
• contribuie la reducerea
• participă la împiedicarea
frecvenţei urinării
creşterii ţesutului prostatic
nocturne
• ajută reducerea presiunii
vezicii urinare
Serenoa serrulata este o plantă medicinală,
care este utilizată mai ales de bărbaţii peste 40
de ani pentru îmbunătăţirea sănătăţii prostatei
şi în caz de prostată mărită. Fructele palmierului
sunt utilizate şi pentru simptome ale problemelor sistemului excretor sau ale organelor genitale.
Componenta de bază a produsului este
planta Serenoa serrulata (Serenoa repens, Saw
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produs cu conţinut de fructe
de Serenoa serrulata

palmetto). Extractul lipofilic este produs din
fructe, care conţine ulei fitosterolic. Substanţa
activă ajută menţinerea sănătăţii prostatei,
are efect benefic asupra organului în sine şi a
mecanismelor care ajută funcţionarea lui.
Contribuie la intensificarea urinării, poate
reduce frecvenţa urinării nocturne.

Doza recomandată: 2× 1 capsule/zi. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează.
Compoziţie: Serenoa serrulata fructe 500 mg.

#2739
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SELENIUM STAR

Seleniul:
• încetineşte procesele
de îmbătrânire
• ajută funcţionarea sănătoasă
a sistemului imunitar

• contribuie la protecţia
împotriva radicalilor liberi
• ajută producerea hormonilor
tiroidieni şi funcţionarea lor
adecvată

Seleniul contribuie la protecţia împotriva radicalilor liberi, ajută menţinerea sănătăţii
celulelor, ţesuturilor, încetineşte procesele de
îmbătrânire.

supliment alimentar

seleniu pentru regenerarea celulelor

Ajută funcţionarea sănătoasă a sistemului
imunitar. Este indispensabil producerii hormonilor tiroidieni şi funcţionării lor adecvate.

Doza recomandată: 1 tabletă/zi.
Compoziţie: Seleniu 50 µg (91 % DZR).

#7232

SHOCK STAR

Substanţele active:
• contribuie la formarea şi
menţinerea structurii cartilajului
• participă la menţinerea
mobilităţii articulaţiilor

• ajută regenerarea
cartilajului
• ajută funcţionarea
normală a articulaţiilor

Cartilajul de rechin contribuie la formarea,
menţinerea, regenerarea structurii cartilajului,
influenţează benefic mobilitatea lor. Ajută funcţionarea normală a articulaţiilor, regenerarea
lor.
Modul de viaţă cu insuficienţă de mişcare
conduce la slăbirea cartilajelor, eforturile fizice
excesive sau neechilibrate duc la uzura cartilajelor, dezlipirea lor, degradarea articulaţiilor,
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produs cu conţinut de cartilaj de rechin

uzura oaselor, scăderea abilităţii de mişcare. În
restabilirea cartilajelor uzate poate fi ajutor efectiv utilizarea cartilajului de rechin, care conţine
în cantitate şi proporţie naturală substanţele
care formează cartilajul, astfel şi sulfatul de condroitină. Utilizarea ca o cură omandată pentru
cei care prestează muncă sedentară, sau muncă
fizică dificilă şi sportivilor activi.

Doză recomandată: 2× 2 capsule/zi. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată pentru cei care au alergie la produsele de mare. După
rănire serioasă şi în perioada după operaţii, produsele de cartilaj de rechin nu sunt recomandate din cauza efectului lor prin care împiedică
formarea vaselor de sânge.
Compoziţie: Cartilaj de rechini (750 mg/capsulă).

#7237
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SILICA STAR

Substanţele active din coada calului:
• contribuie la funcţionarea
normală a funcţiei excretoare
a rinichilor
• ajută menţinerea sănătăţii
organelor urinare

• au efect antibacterial
• contribuie la formarea
structurii ţesutului osos şi
conjunctiv

Contribuie la funcţionarea normală a funcţiei excretoare a rinichilor, de aceea în medicina populară a fost utilizat ca si diuretic. Are
efect diuretic uşor, ajută menţinerea sănătăţii
organelor urinare în caz de infecţie bacterială.
Dintre substanţele active cele mai însemnate
sunt flavonoidele şi acidul silicic, dar conţine
saponine, acizi graşi cu lanţuri de carbon lungi.
Acidul silicic este sursa siliciului. Participă activ
la formarea cartilajului, la metabolism, mineralizarea oaselor, la formarea ţesutului conjunctiv,
a epitelului, asigurând întărirea şi flexibilitatea
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coada calului pentru formarea fibrelor
de colagen şi elastină

acestora. Prezenţa lui este necesară pentru sinteza de colagen şi de cartilaj şi pentru păstrarea
conţinutului de apă a ţesutului conjunctiv. Are
rol important în absorbţia calciului. Rolul lui
fiziologic este participarea la sinteza gluco-amino-glucană, la metabolismul proteinelor şi carbohidraţilor. Ajută menţinerea sănătăţii unghiilor, pielii, părului. Creşte rezistenţa, stimulează
fagocitoza, participă la procesele imunice. Cu
înaintarea în vârstă scade conţinutul de siliciu
al arterelor, vaselor sanguine şi pielii, de aceea
trebuie completată.

Doză recomandată: 2× 1 capsulă.
Compoziţie: Pulbere de stem al cozii calului (Equisetum arvense) 440 mg.

#7240

SILYMARIN STAR

Extractul de seminţe de armurariu:
• creşte rezistenţa fiziologică
a organismului
• participă la menţinerea
proceselor de curăţare
normală

• are rol în digestie
• contribuie la funcţionarea
normală a ficatului, la
fortificarea funcţiei de
detoxifiere a ficatului

Armurariul (Silybum marianum) face parte
din familia asteraceelor, originar din zona mediteraneană. Este cultivată în numeroase ţări, dar
se găseşte şi pe câmpii. În medicină sunt uti-
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antioxidant, pentru îmbunătăţirea
stării ficatului

lizate fructele coapte brune. Substanţa activă
cea mai importantă este silimarina, un complex
flavonolignan, care este concentrat în coaja
seminţelor.

Doza recomandată: 1–2 capsule/zi. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor sub 3 de ani, femeilor însărcinate, celor care alăptează. În timpul utilizării se recomandă evitarea băuturilor alcoolice. La persoane sensibile pot apărea simptome alergice, diaree uşoară.
Compoziţie: Armurariu (Silybum marianum) extract de seminţe 1.000 mg, ulei de soia, gelatină, glicerină, emulgator (lecitină de soia),
coloranţi (caramel, dioxid de titan).

#2744
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SLEEP WELL

Cuvântul proteină provine din cuvântul
“proteos” grec, care înseamnă ”primul”. După
apă, proteina este componentul cel mai important al organismului uman, al celulelor, nu există viaţă fără ea.
După specialiştii 15–25% din alimentaţia
zilnică trebuie să fie proteină
care reprezinta aproximativ
55–60 g de proteine pentru
un adult cu greutate de
70 kg. Această cantitate este suficientă numai
pentru funcţionarea normală a organismului, nu e
suficientă însă pentru organismul în creştere sau pentru
bodybuilderi. Dacă proteina intrată în organism nu e suficientă, în
organism se opreşte dezvoltarea, şi lipsa proteinelor poate
conduce la descompunerea
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hidrolizat de proteine de zer de lapte

musculaturii.
Ce este proteina de zer de lapte?
Aceasta este, dintre
diferitele
proteine
găsite (proteină de
soia, de ou, de lapte) proteina cea mai
curată, cu cea mai
bună absorbţie, deci
este cea mai bună
alegere. Provine din
lapte, este extras din
produsul secundar al producţiei caşcavalului.
Produsele de lapte, carne, oua conţine multe
proteine, dar nici unul nu are calitatea prote-

Topul topurilor
inei de zer de lapte. Vârful
producţiei de proteine este
hidrolizatul de proteine de
zer de lapte. La producţia
acestei forme, substanţa de
bază este concentrat de proteine, care este descompus parţial
cu enzime, astfel se formează lanţuri peptide mai scurte. Rapiditatea
şi eficienţa absorbţiei hidrolizatului
este superioară, aproape perfectă.
Cazeina se găseşte în lapte în formă
de cazeinat de natriu şi calciu. Comparată
cu proteina de zer de lapte, absorbţia aminoacizillor este mai înceata, deci au efect mai lung.
Secretul laptelui stă în compusul triptofan, un
aminoacid, care ajută în relaxare, adormire.
Aparţine aminoacizilor esenţiali. Triptofanul
contribuie la menţinerea sănătăţii mentale,
dispoziţiei bune, funcţiilor cognitive bune.
Participă la reacţiile normale, la menţinerea
stării generale mentale şi fizice bune, la somnul
normal.

Doza recomandată: 30 ml/zi.
Compoziţie: Concentrat de suc de fructe 100 % (cireşe, afine, zmeură, mere, pere), Lactium® US Patent (hidrolizat de proteine de lapte;
cazeină) 180 mg.

#1193
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SLIM FIBER STAR

Componenţii ajută:
• menţinerea funcţiei normale a
sistemului digestiv
• menţinerea senzaţiei de plin
• imunitatea

• funcţionarea sistemului
cardiovascular
• controlarea greutăţii
corporale

Produs cu conţinut de fibre vegetale, care
este important pentru funcţionarea normală
a sistemului gastrointestinal şi ajută digestia.
Induce senzaţie de plin pentru timp indelungat,
de aceea poate fi un ajutor extraordinar la reducerea greutăţii corporale. Fibrele stârnesc reac-
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fibre vegetale pentru
tractul intestinal sănătos

ţie glicemică moderată, astfel ajută menţinerea
echilibrului de insulină-glucoză. Ajută în menţinerea nivelului de colesterol şi grăsimi, astfel
ajută funcţionarea sistemului cardiovascular.
Este important pentru sistemul imunitar.

Doza recomandată: 3× 5 tablete/zi, în timpul mesei cu multă apă.
Compoziţie: Fibre (celuloză microcristală 274 mg, pectin citric 152 mg, pectin de grapefruit 10 mg, extract de sfeclă 4 mg) 440 mg.

#1690

STAR MEN

Substanţele active:
• au efect pozitiv asupra vitalităţii • participă la menţinerea
funcţionării adecvate
masculine, asupra performanţei
a sistemului excretor
fizice
şi rinichi
• contribuie la funcţionarea
normală a digestiei şi stomacului
Dintre componenţii vegetali a produsului,
substanţele active din colţii babei (Tribulus terrestris) contribuie la menţinerea activităţii organelor şi hormonilor genitali. Ajută funcţionarea
sistemului excretor. Fructul cardamomului şi
rădăcina astragalusului au rol în menţinerea
sănătăţii rinichilor, tractului urinar, funcţiilor
normale ale vezicii urinare. Rădăcina păpădiei, scorţişoara, florile de muşeţel, şofrănelul şi
piperul ajută digestia, contribuie la menţinerea
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supliment nutritiv pentru bărbaţi, cu conţinut
de plante medicinale, condimentare şi zinc

stării generale bune a intestinelor. Scorţişoara şi
piperul vitalizează corpul, participă la realizarea
controlului greutăţii corporale.
Zincul, ca antioxidant, protejează celulele şi
ţesuturile de efectele dăunătoare ale oxidaţiei.
Participă la dezvoltarea reproductivă normală,
este indispensabil diviziunii celulelor, funcţionării normale a sistemului nervos, performanţei
intelectuale.

Doză recomandată: 1–2 capsule/zi. Atenţie: Utilizarea nu este recomandată copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează.
Compoziţie: Tribulus terrestris (colţii babei) rădăcină 750 mg, Elettaria cardamomum (cardamon) fructe 110 mg, Taraxacum officinale
(păpădie) extract de rădăcină 200 mg, Astragalus membranaceus (astragalus) rădăcină 45 mg, Matricaria chamomilla (muşeţel) floare 44
mg, Carthanus tinctorius (şofrănel) floare 40 mg, apă, Cinnamomum aromaticum (scorţişoară) scoarţă 26 mg, Piper nigrum (piper negru)
fructe 15 mg, zinc 10 mg (100 % DZR).

#1010
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SQUALENE STAR

Substanţele active din uleiul de ficat de rechin:
• ajută funcţionarea
sistemului imunitar
• contribuie la
protecţia împotriva
microorganismelor
• ajută funcţionarea măduvei
osoase

• ajută formarea globulelor
albe
• conţinutul de acizi graşi
polinesaturaţi protejează
sănătatea sistemului
circulator

Efectul benefic, din punctul de vedere al
alimentaţiei şi fiziologiei, al uleiului de ficat de
rechin este cunoscut de sute de ani de pescarii
suedezi şi norvegieni. A fost utilizat în tratarea
numeroaselor boli. Cu dezvoltarea medicinei
şi farmacologiei, utilizarea lui ca ”medicament
natural” s-a redus. Cercetările noi l-au adus din
nou în centrul atenţiei. Unul dintre substanţele cele mai importante ale uleiului extras din
ficatul de rechin este alchilglicerolul. Această
substanţă este una dintre substanţele active
ale măduvei osoase, astfel uleiul contribuie la
funcţionarea sistemului imunitar, la asigurarea
protecţiei imunitare. Substanţa activă a uleiului
de ficat de rechin ajută funcţionarea măduvei
osoase, formarea globulelor albe. Ajută celulele
T împotriva macrofagilor infectaţi de bacterii,
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ulei de ficat de rechin pentru funcţionarea
adecvată a sistemului imunitar

astfel are rol de protecţie împotriva microorganismelor. Similar cu uleiul de peşte, conţine în
cantitate mare acizi graşi polinesaturaţi esenţiali, care protejează sănătatea sistemului circulator.
Rezumând experienţele, uleiul de ficat de
rechin îmbunătăţeşte condiţia fizică generală,
potoleşte bolile pielii, accelerează vindecarea
pielii, încetineşte procesul de îmbătrânire, ajută
funcţionarea sistemului imunitar în caz de alergie şi răceală frecventă. Prin conţinutul lui de
alchilglicerol, care ajută funcţionarea sistemului
imunitar, accelerează procesul de vindecare, are
efect antiinflamator, şi ajută în caz de alergie.
Este o completare recomandată a tratamentului
de astm şi artrită.

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Squalen, squalene, squalin, skvalen, scvalenă
Multe nume pentru o substanţă, care are o mulţime de efecte benefice asupra organismului.
Ca supliment alimentar, scvalena a început
să fie comercializată pe mai multe continente
după cercetări numeroase şi este recomandată
pentru prevenirea şi tratarea mai multor boli.
Scvalena se găseşte în cantitatea cea mai
mare în fiinţe vii, care trăiesc în mediu extrem
de exagerat (frig, întuneric, presiune) şi sunt
atacate de multe boli. Organismul uman produce scvalena, se găseşte în cantitatea cea mai
mare în ficat, în cantitate mai mică în rinichi,
creier, splină, şi în organele genitale.
Scvalena este una dintre substanţele nutritive a creierului, de aceea este foarte popular la
studenţi, politicieni, manageri.
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Toate fiinţele vii superioare, şi organismul
uman, produc scvalenă. Omului este indispensabil, pentru că participă la sinteza colesterolului, este partea mai multor hormoni, steroide,
vitaminei D. Este utilizat des în produse cosmetice, dar este şi componentul vaccinurilor.
Scvalena este partea importantă a ţesutului
gras sub piele. Este o stavilă naturală împotriva
microorganismelor, radicalilor liberi, protejează
pielea de uscare, o transformă să fie moale şi
fragedă. Protejează împotriva efectelor vremii.

Sistemul imunitar al rechinilor este unic.
Sănătatea lor este asigurată de substanţele găsite în ficatul lor: alchilglicerolul
şi scvalena. Cercetările au demonstrat
efectele pozitive ale acestor substanţe şi

asupra sistemului imunitar uman. Uleiul
de ficat de rechini poate fi utilizat în caz
de boli tumorice, la care sunt utilizate chimioterapii şi radioterapii.

Antibactericum squalanin
•

are efect antioxidant puternic

•

ajută regenerarea pielii

•

ajută evoluţia bolilor de piele

•

creşte permeabilitatea vaselor

•

protejează metabolismul ficatului şi
rinichilor

•

elimină efectele secundare ale
medicamentelor

•

are efect preventiv la formarea bolilor
tumorice

•

la diviziunea celulelor împiedică
formarea mutaţiilor patologice

•

protejează organismul de efectele
dăunătoare ale radioterapiei şi
chimioterapiei

•

ajută formarea sângelui şi imunogenii

•

dă energie suficientă celulelor

•

participă la formarea colesterolului
”bun” HDL (care dizolvă colesterolul
dăunător depus pe pereţii vaselor)

•

stimulează vindecarea pielii

•

creşte libidoul

•

reduce formarea problemelor
intestinale (constipaţie, diaree)

Doză recomandată: 3× 1 capsule, pentru copii peste 3 de ani i capsulă. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată celor care sunt alergici la
peşte şi la produse de mare.
Compoziţie: Ulei de ficat de rechin standardizat (min. 20% conţinut de alchilglicerol; DHA 73,1 mg, EPA 10,9 mg, vitamina A 0,66 mg)
500 mg.

#7235
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SPIRULINE STAR

Substanţele active:
• ca antioxidanţi, ajută
• participă la formarea şi
sistemul imunitar
menţinerea funcţionării normale a
• sunt elemente importante
intestinelor
ale protecţiei împotriva
• ajută ritmul normal al funcţionării
radicalilor liberi
intestinelor
• participă la menţinerea
• contribuie la menţinerea
structurii normale a vaselor
funcţionării sănătoase a
sanguine
sistemului cardiovascular
Alga spirulina (Arthrospira pratensis) aparţine de fiinţele vii cele mai vechi pe pământ,
aparţine de algele verzi-albăstrui, care trăiesc în
ape vulcanice, alcaline, calde. Este foarte bogat
în substanţe nutritive. 60-70% din substanţa
ei uscată este proteina. Conţine toti aminoacizii esenţiali. Este sursa numeroaselor vitamine,
substanţelor minerale, şi a altor fitonutrienţi.
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pentru curăţirea organismului

Vitamina C este antioxidant eficient, care
ajută împiedicarea proceselor oxidative dăunătoare, protejează celulele de stresul oxidativ,
care este responsabil pentru îmbătrânire.
Produsul conţine diferite fibre vegetale.
Consumul de cantitate adecvată al fibrelor alimentare ajută funcţionarea normală a intestinelor, ajută ritmul normal al funcţionării intestinelor. Contribuie la formarea senzaţiei de plin.

Din conferinţa lui Dr. Cole Wooley:

Pentru toţi care vor să slăbească,
pentru sportivi, pentru vegetarieni
Alga Spirulina este numit şi alimentul viitorului.
Algele verzi-albăstrui au 1.500 de soiuri, de acestea
aparine şi Spirulina, care este plancton vegetal
100%.
Alga Spirulina trăieşte numai în lacuri cu
apă curată, în care conţinutul de sare este mare,
mai ales în America de Sud şi de Mijloc, în
Africa. Peretele celular al algei Spirulina nu e din
celuloză indigestibilă, ci este format de mucopoliza-haridă digestibilă. De aceea nu încarcă
digestia. Este un supliment nutritiv ideal, pentru
că aprovizionează organismul cu multe substanţe nutritive. Indienii americani o consideră
un aliment preţios, şi un important depozit de
energie. Spirulina este foarte bogată în proteine
şi conţine foarte puţin zahăr. Conţinutul de carbohidraţi este 10-15%, sub formă de glicogen.
Doză recomandată: 6–12 tablete/zi. Tabletele pot fi utilizate continuu pe durata zilei. Să fim atenţi la cantitatea lichidului băut.
Compoziţie: Fibre (gumă de acacia 380 mg, fibre de mere 150 mg, fibre de grâu 17,5 mg, fibre de fructe citrice 17,5 mg), pulbere de alga
Spirulina 63 mg, acid malonic, talcum, aromă de ananas, vitamina C/acid ascorbic 5 mg (8 % DZR).

#4555
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SPIRULINE 500 STAR

Substanţele active sprijină:
• imunitatea, vitalitatea
• metabolismul energetic
• activitatea intestinului

• capacitatea antioxidantă
• sistemul nervos

SPIRULINE STAR conţine fibre, vitamina C şi
spirulină. Spirulina este o algă acvatică microscopică, care este o sursă importantă de proteine, carotenoizi, vitamine B, minerale şi acizi
graşi esenţiali. Aceasta ajută la îmbunătăţirea
performanţei fizice şi vitalităţii datorită conţinutului de potasiu ce întăreşte bătăile inimii. Este
un sprijin pentru funcţia hepatică. Aceasta ajută la reducerea senzaţiei de foame şi poftei de
dulciuri şi, astfel, contribuie la reglarea greutăţii
corporale. Fibrele conţinute ajută la menţine-

supliment alimentar

pentru sprijinirea sistemului imunitar,
tranzitului intestinal şi vitalităţii

rea funcţiei intestinale normale şi a unui sistem
digestiv sănătos. Sprijină mişcările intestinale
regulate şi normale. Induce o reacţie glicemică scăzută şi contribuie la echilibrul nivelelor de
insulină şi glucoză, ajutând astfel gestionarea
greutăţii.
Produsul SPIRULINE STAR ajută la crearea
unui sentiment de saţietate şi, prin urmare, este
folosit ca o componentă în cadrul programelor
de reducere şi control al greutăţii.

Doză recomandată: 3 tablete cu o jumătate de oră înainte de fiecare masă principală.
Componenţi: Spirulina platensis (spirulină, alge verzi-albastre) 500 mg, cupru (gluconat de cupru) 0,12 mg (12 % DZR).

#4540

STAR PLUS

Substanţele active:
• ajută formarea oaselor,
funcţionarea normală
a sistemului osos şi muscular

• contribuie la metabolismul
aminoacizilor, proteinelor,
carbohidraţilor, grăsimilor

Produsul conţine vitamine, substanţe minerale, microelemente, şi alte substanţe preţioase ca si colina, inozit, bioflavonoide citrice,
acid para-amino-benzoic, rutină, acid alfalipoic, luteină, licopină şi plante medicinale.
Substanţele active participă la menţinerea funcţionării sistemului imunitar. Dintre vitamine,
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vitamine, substanţe minerale, antioxidanţi

vitamina C, E, şi betacarotenul fortifică sistemul imunitar, vitamina D participă la formarea
structurii oaselor, vitaminele B sunt indispensabile funcţionării normale a sistemului nervos,
metabolismului celulelor, producerii energiei.

Doză recomandată: 1 tabletă/zi.
Compoziţie: Calciu (calciu-dihidrogen-fosfat, calciu-carbonat) 162 mg (20,3 % DZR), fosfor (calciu-dihidrogen-fosfat) 109 mg (15,6 % DZR), magneziu
(magneziu-oxid) 100 mg (26,7 % DZR), potasiu (clorură de potasiu) 80 mg (4 % DZR), cloruri (clorură de potasiu) 72 mg (9 % DZR), vitamina C (acid
ascorbic) 60 mg (75 % DZR), carboximetil-celuloză de sodiu (stabilizator), vitamina E (DL-alfa-tocoferil-acetat) 27,3 mg (227,5 % DZR), celuloză, niacină
(nicotinamidă) 20 mg (125 % DZR), vitamina B5/acid pantotenic (calciu-D-pantotenat) 10 mg (166,7 % DZR), fier (fier-fumarat) 18 mg (128,6 % DZR),
zinc (zinc-oxid) 15 mg (150 % DZR), stearat de magneziu vegetal (agent de antiaglomerare), Allura colorant roşu AC, mangan (mangan-sulfat) 3,5 mg
(175 % DZR), SY galbenă, dioxid de titan (colorant), vitamină B6 (piridoxină-clorhidrat) 2 mg (142,9 % DZR), cupru (cupru-sulfat) 2 mg (200 % DZR),
silciu (siliciu-oxid) 2 mg, vitamina B2 (riboflavină) 1,7 mg (121,4 % DZR), vitamina B1 (tiamină-mononitrat) 1,5 mg (136,4 % DZR), indigotin (colorant),
vitamina A (retinil-acetat, beta-caroten) 750 µg (93,8 % DZR), acid folic 400 µg (200 % DZR), molibden (molibdenat de sodiu) 160 µg (320 % DZR), iod
(iodură de potasiu) 150 µg (100 % DZR), bor (natriu-borat) 150 µg, crom clorură de crom 65 µg (162,5 % DZR), biotină (D-biotină) 30 µg (60 % DZR),
vitamina K (fitomenadion) 25 µg (33,3 % DZR), seleniu (natriu-selenat) 20 µg (36,4 % DZR), vitamina D (colecalciferol) 10 µg (200 % DZR), vitamina
B12 (cianocobolamină) 6 µg (240 % DZR), celuloză vegetală (emulgator).

#1450
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STAR WOMEN

Substanţele active:
• contribuie la producerea menstruaţiei, la evoluţia ei netulburată
• contribuie la formarea şi menţinerea
echilibrului hormonal sănătos

• ajută păstrarea
dispoziţiei bune în timpul
menstruaţiei, suportarea
simptomelor

Produsul conţine componenţi, care ajută
păstrarea dispoziţiei bune în timpul menstruaţiei şi climaxului. Contribuie la formarea şi menţinerea echilibrului hormonal sănătos
Lotusul roz este utilizat în medicina aiurvedică în cazuri de anomalii de sângerare, tulburări menstruale, fortificarea sistemului circulator, dar este descris şi efectul lui de creştere
de poftă, calmant, reducere a dorului sexual.
Nalba de pădure este utilizată în medicina

supliment alimentar

supliment alimentar pentru femei cu
conţinut de plante medicinale şi zinc

populară pentru menţinerea sănătăţii căilor
respiratorii superioare, stomacului, căilor urinare. Rozmarina ajută menţinerea stării generale
bune a stomacului şi sistemului gastrointestinal.
În cercetări a fost demonstrat efectul lui antibacterial. Substanţele active din muşeţel ajută
menţinerea funcţionării normale a stomacului
şi organelor genitale. Efectul lui de dizolvare a
spasmelor muşchilor netede este demonstrat de
cercetări. Este cunoscut şi efectul lui calmant.

Doză recomandată: 1 capsulă/zi. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează, şi celor care
suferă de blocaje ale a căilor biliare.
Compoziţie: lotus roz (Nelumbo nucifera) rizomă 90 mg, nalbă de pădure (Malva silvestris) plantă 80 mg, rozmarin (Rosmarinus officinalis) plantă 50 mg, muşeţel (Matricaria chamomilla) flori 35 mg, colţii babei (Tribulus terrestris) rădăcină 35 mg, păpădie (Taraxaum
officinale) rădăcină 20 mg, calciu 10 mg, zinc 7 mg (70 % DZR).

#1008

STINGING NETTLE STAR

Urzica:
• contribuie la menţinerea
funcţionării sănătoase a sistemului
excretor
• ajută menţinerea sănătăţii căilor
urinare
• ajută funcţionarea sănătoasă
a prostatei
• reduce senzaţia de ”picioare grele”

• are rol în menţinerea
circulaţiei normale
vasculare
• ajută menţinerea
flexibilităţii
articulaţiilor,
muşchilor, şi tendoanelor

Urzica este cunoscută şi utilizată de oameni
de mii de ani. Este una dintre plantele nutriţionale şi medicinale cele mai folositoare. Era
o plantă nutriţională importantă chiar în antichitate, era baza mâncărilor scăzute.
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extract de urzică pentru vitalitate, energie
şi vase sanguine sănătoase

Frunzele şi lăstarele urzicii sunt utilizate în
toate domeniile ale medicicinei populare, atât
interior, cât şi exterior. Medicina tradiţională utilizează în primul rând partea superioară
a plantei (lăstar, frunze, fructe). Substanţele
active sunt adunate din plante sălbatice.

Doză recomandată: 2 capsule. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor sub 4 de ani, şi în caz de edeme cauzate de rinichi sau
de inimă.
Compoziţie: Extract de urzică (300 mg/capsulă), gelatină, agent de creştere (celuloză).

#2766
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SUPEROXIDE DISMUTASE

Superoxid dismutaza:
• ajută protecţia celulelor
• contribuie la împiedicarea
îmbătrânirii celulelor
• este o enzimă cu efect
antioxidant

• contribuie la funcţionarea
sistemului protector
antioxidant al organismului
• neutralizează radicalul liber
superoxid

Din cauza stilului de viaţă, organismul este
din ce în ce mai afectat de mediu. Prin efectele fizice şi chimice cauzate de stres, tulburarea
echilibrului florei intestinale, alimentaţia nesănătoasă, băuturile alcoolice, fumatul, radiaţiile
UV, aerul poluat, din moleculele uriaşe, care
compun organismul (proteine, acizi nucleici, etc) se desprind atomi, grupuri mici de

supliment alimentar

protecţie naturală împotriva radicalilor liberi

atomi. Cu desprinderea lor se formează locuri
cu legături libere foarte active, adică radicalii
liberi, care intră în reacţie cu mediul, ceea ce
duce la distrugerea moleculelor uriaşe. Efectele
dăunătoare ale radicalilor liberi duc la formarea
numeroaselor boli, aproape în toate bolile au
rol negativ. Împotriva radicalilor liberi se luptă
sistemul protector antioxidant al organismului.

Doza recomandată: 2× 1 tabletă/ zi.
Compoziţie: Enzimă de superoxid dismutază 250 mg.

#7244

TAURINE 600

Taurina:
• aminoacid cu conţinut de sulf
• participă la transmiterea
calciului în celule
• ajută creşterea performanţei
• intensifică rezistenţa

• participă la menţinerea
sănătăţii fizice şi mentale,
la funcţionarea normală
a sistemului nervos

Taurina participă la reglarea transmiterii calciului prin membrane. Participă şi la
transmiterea energiei. Intensifică rezistenţa.
Asemănătoare insulinei, ajută transmiterea glucozei în celule, care ajută creşterea performanţei. Este indispensabila funcţionării normale a
sistemului nervos, ajută în menţinerea sănătăţii
fizice şi mentale în caz de stres oxidativ. Participă
la menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascu-
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supliment alimentar cu conţinut
de taurină pentru sportivi

lar, la menţinerea condiţiei normale a muşchilor
inimii, la reglarea tensiunii. Contribuie la protecţia retinei ochilor. Protejează celulele ficatului
de substanţe toxice. Datorită efectului antioxidant, ajută protecţia celulelor împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi. Protejează
celulele de oxidare. Se găseşte în alimente de
origine animală: peşte, carne, măruntaie.

Doză recomandată: 2× 1 tabletă/zi. Pentru sportivi cu 20–40 minute înainte de concurs. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor,
femeilor însărcinate, celor care alăptează
Compoziţie: L-taurină 600 mg.

#7288
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TREND RELAX

Substanţele active:
• au efect pozitiv in evitarea
insomniei
• contribuie la funcţionarea
normală a sistemului nervos
astfel la buna dispoziţie

• ajută reducerea tensiunii
nervoase, neliniştii
• participă la menţinerea
stării sufleteşti normale,
la echilibrul sufletesc

Componenţii din plantele medicinale
(cătuşnica, valeriana, floarea pasiunii, sămânţa
de ţelină, hameiul) contribuie la reducerea stresului, la menţinerea stării sufleteşti normale, la
echilibrul sufletesc, la somnul relaxant. Dintre
componenţi, cătuşnica conţine substanţă calmantă. Valeriana participă la menţinerea stării
sufleteşti normale, la echilibrul sufletesc, la som-
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plante medicinale pentru dispoziţia
bună şi somnul relaxant

nul liniştit, relaxant. Floarea pasiunii ajută reducerea tensiunii nervoase, neliniştii, contribuie
la somnul liniştit, relaxant. Sămânţa de ţelină
este cunoscută prin efectul ei diuretic, dar are şi
efect calmant. Floarea de hamei ajută relaxarea,
participă la menţinerea stării sufleteşti normale,
la echilibrul sufletesc, la somnul liniştit, relaxant.

Doză recomandată: 2× 1 tabletă/zi. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează. În caz de
conducere de autovehicul utilizarea necesită precauţie. Intensifică efectul sedativ al barbituratelor, băuturilor alcoolice, benzo-diazepinelor.
Compoziţie: Cătuşnica (Nepeta cataria) frunze 64,5 mg, valeriana (Valeriana officinalis) rădăcină 64,5 mg, floarea pasiunii (Passiflora
incarnata) flori 64,5 mg, sămânţă de ţelină (Apium graveolens) 64,5 mg, coaja portocalei 32,2 mg, hamei (Humulus lupulus) floare
32,25 mg.

#7292

VILCACORA STAR

Componenţii produsului:
• ajută la funcţionarea
sistemului imunitar şi la
menţinerea fitnessului mental
şi fizic

• sprijină funcţionarea
aparatului respirator
şi a căilor respiratorii
superioare

Uncaria tomentosa (Gheara mâţei) este o
plantă din junglele din Peru. Este des utilizată
de indienii din Peru mai ales ca şi imunostimulent, deoarece întăreşte sistemul de apărare al
organismului. Datorită proprietăţii de antioxidant substanţele active participă în împiedicarea proceselor oxidative dăunătoare. Participă
în menţinerea sănătăţii articulaţiilor. Ajută la
menţinerea fitnessului. La fel ca Gheara mâţei,
substanţele active ale astragalusului (Astragalus
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gheara mâţei, astragalus, echinaceea
pentru sprijinirea sistemului imunitar

membranaceus) ajută funcţionarea corectă
a sistemului imunitar. Substanţele active ale
plantei echinaceea (Echinacea purpurea) ajută
menţinerea sănătăţii prin întărirea capacităţii
de apărare al organismului. Ele sprijină sistemul
imunitar în lupta împotriva infecţiilor (gripa).
Participă şi la menţinerea funcţiilor normale ale
organelor tractului urinar inferior. Protejează
căile respiratoare superioare, participă la menţinerea sănătăţii acestora.

Doză recomandată: 1 capsulă pe zi. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor sub 16 de ani, femeilor însărcinate, celor care alăptează, celor sensibili la cruciferoase, celor care suferă în boli autoimune, celor care utilizează antidepresanţi.
Compoziţie: Gheara mâţei (Uncaria tomentosa) coajă 300 mg, astragalus (Astragalus membranaceus) extract de rădăcină 100 mg,
echinaceea (Echinacea purpurea) plantă 100 mg.

#2725
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VIRGIN OLIVE STAR

Substanţele active ale produsului:
• au efect favorabil asupra nivelului
de colesterol total şi LDL şi asupra
nivelului de trigliceride a sângelui
• ajută la inhibiţia oxidării
colesterolului LDL şi al acizilor
graşi
• participă la creşterea nivelului
de colesterol HDL (bun)

• participă în ciclul de
energie al organismului
şi în metabolismul
glucidelor
• acidul alfa-lipoic este elementul
constitutiv a 3 enzime importante
în digestia glucidelor

supliment alimentar

cu ulei de măsline virgin şi acid alfa-lipoic

care are rol principal în ciclul de energie şi în
Uleiul de măsline este materia primă de
metabolismul glucidelor. Denumirea provine
bază a bucătăriei mediteraniene populare, cu
efect fiziologic favorabil asupra organismului.
din structura asemănătoare cu acizii graşi. Este
produs în mod endogen de bacterii şi plante.
Înlocuirea acizilor graşi saturaţi cu cei odată
nesaturaţi are efect pozitiv asupra nivelului de
Funcţia primară este participarea în metabolismul glucidelor fiind
colesterol total şi – LDL
element
constitutiv
şi asupra nivelului de
Ulei de măsline virgin
trigliceride în sânge.
a 3 enzime importante
din procesul digestiv
Datorită polifenolilor,
pentru sănătate durabilă
uleiul de măsline are
al glucidelor. Este necesar la funcţionarea norefect antioxidant, ajută la împiedicarea oxidării colesterolului LDL şi
mală a nervilor la diabetici. Are rol principal şi
în digestia oxidativă a nutrienţilor. Poate chelaa acizilor graşi. Participă la creşterea nivelului de
colesterol HDL (bun).
tiza radicalii liberi, participând astfel la protecţia
antioxidantă a organismului.
Acidul alfa-lipoic este o substanţă vitală,

din prezentarea susţinută de Dr. Cole Wooley:

VIRGIN OLIVE STAR – pentru diminuarea riscului de cancer
şi a nivelului de colesterol
VIRGIN OIL STAR: pentru cei care sunt conştienţi de efectele favorabile ale uleiului de măsline, dar
încă nu au reuşit să se obişnuiască cu gustul ei special.
Uleiul de măsline virgin poate prezenta
efecte pozitive în prevenţia bolilor ca şi boli cardiovasculare, nivel de colesterol înalt, diabet,
cancer mamar, artrită reumatoidă, migrene,
boli biliare, hepatită, distensie, cancer colorectal, şi în caz de constipaţie funcţionează ca şi un
diuretic slab. Este recomandat ca şi "curăţătorul" intestinelor.
Efectul a două capsule de VIRGIN OLIVE
STAR este asemănător cu băutul a 1/4 l ulei de
măsline, dar fără calorii în exces. Folosirea sistematică poate ajuta la diminuarea efectelor noci-

ve a gazelor de eşapament, a ozonului, a razelor
UV şi a electrosmogului.

2 capsule
VIRGIN
OLIVE STAR
=
250 ml
ulei de măsline

Doză recomandată: 2 capsule pe zi.
Compoziţie: Ulei de măsline 1.000 mg, acid alfa-lipoic 30 mg.
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VITA STAR

Substanţele active ale produsului:
• întăresc sistemul imunitar
• sunt eficiente împotriva
bacteriilor, viruşilor şi fungilor
• au rol în înhibarea proceselor
oxidative dăunătoare
• ajută la păstrarea sănătăţii
celulelor

• pot facilita menţinerea
sănătăţii sistemului
cardio-vascular
• sunt necesare la
funcţionarea normală
a sistemului de apărare
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cu ciuperci asiatici, licopină şi astaxantină

Dintre componenţi ciupercile Grifola frondosa (maitake), Lentinus edodes (shiitake, ciuperca parfumată sau de castan) şi Ganoderma
lucidum (reishi, Ganoderma roşie) sunt cunoscute în medicina populară şi tradiţională ca şi
„terapeutice”. Cele mai cunoscute efecte ale
ciupercilor terapeutice sunt cele de imunostimulator şi imunomodulator. Substanţele active ale ciupercilor participă în întărirea apărării

generale a sistemului imunitar şi în regenerarea
funcţiilor de apărare ale organismelor slăbite.
Substanţele active ale ciupercii Grifola frondosa
amplifică funcţia de apărare a sistemului imunitar. Efectul antibacterial, antiviral şi fungicid
al ciupercii shiitake (Lentinus edodes) a fost
demonstrat în numeroase experimente pe animale şi oameni. Substanţele active mobilizează
macrofagele şi alte mecanisme de apărare.

Substanţele active ale produsului VITA STAR
favorizează protecţia celulelor şi a ţesuturilor de
procesele dăunătoare oxidative, contribuind
astfel la apărarea sistemului imunitar.
Cele mai cunoscute efecte ale ciupercilor
terapeutice sunt cele de imunostimulator şi
imunomodulator datorită componenţilor lor
polizaharidici şi complecşilor din polizaharideproteine. Din biomasa compusă de trunchiul,
spora şi miceliul ciupercii Ganoderma până
acum s-au izolat 100 de feluri de polisaharide,
120 feluri de triterpene. Datorită substanţelor

active ciuperca Ganoderma ajută la stimularea
proceselor generale ale sistemului imunitar,
poate participa în menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular, are efect antioxidant şi antibacterial.
Licopina ajută la menţinerea sănătăţii celulelor, ca şi antioxidant are efect favorabil asupra
sistemului de apărare al organismului. Poate
contribui la menţinerea sănătăţii sistemului
cadiovascular, şi elasticităţii artelelor. La fel ca
licopina, astaxantina apără celulele şi ţesuturile
de efectele dăunătoare ale proceselor oxidative.

Doză recomandată: 2 capsule pe zi.
Compoziţie: Ciuperca Grifola frondosa (maitake) 180 mg, ciuperca Lentinus edodes (shiitake) 111 mg, ciuperca Ganoderma lucidum
(reishi) 88 mg, licopină 6 mg, astaxantină.

#5845
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VITAMIN B12 STAR

Substanţa activă:
• este importantă la
hematopoieză
• participă în procesele de
metabolism
• ajută la menţinerea tensiunii
normale

• creşte imunitatea
• important pentru
funcţionarea corectă a
sistemului neuronal
• important pentru reacţiile
sufleteşti normale

Vitamina B12 are efect asupra hematopoiezei şi reproducerea celulelor. Sprijină metabolismul energetic şi sistemul imunitar. Are efect
favorabil asupra tensiunii şi asupra menţinerii
nivelului normal a homocisteinei în sânge. Este
important la menţinerea sistemului neuronal
sănătos, a funcţiilor psihice normale şi a performanţei cognitive.
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pentru tensiune şi sistem neuronal normal

Vitamina B12 paritcipă în reglarea metabolismului acizilor nucleici, are efect asupra
sintezei proteinelor prin facilitarea incorporării
aminoacizilor în proteine şi intensifică utilizarea
acestora. cut sentence. Se foloseşte în cazurile
de anemie pernicioasă, slăbire corporală, surmenaj, convalescenţă. Are efect întăritor şi regenerator asupra întregului organism.

Doză recomandată: 1 tabletă zilnic.
Compoziţie: Vitamina B12 (cianocobalamină) 500 µg (20.000 % DZR).

#4520

VITAMIN C 1000

Vitamina C:
• contribuie la împiedicarea proceselor
oxidative
• sprijină dezvoltarea ţesutului
conjunctiv, oaselor, gingiei
şi a cartilajului
• are rol în absorbţia fierului introdus
cu alimente

• participă la păstrarea
frumuseţii părului,
unghiilor şi a pielii
• ajută funcţionarea
sistemului de apărare
împotriva bacteriilor
şi viruşilor

Vitamina C este un antioxidant eficient.
Astfel contribuie la împiedicarea proceselor de
îmbătrânire. Prin efectul său favorabil asupra
radicalilor liberi diminuează pierderea capacităţilor cognitive. Ajută funcţionarea sistemului de apărare împotriva bacteriilor şi viruşilor.
Prezenţa ei este necesară la funcţionarea normală a sistemului neuronal. Participă la dezvoltarea
şi funcţionarea proprie a ţesutului conjunctiv şi

supliment alimentar

Vitamina C pentru regenerarea celulelor

astfel participă la menţinerea sănătăţii oaselor,
gingiei, pielii şi a cartilajului. Deasemenea participă în păstrarea frumuseţii părului, unghiilor
şi pielii.
Are rol important în absorbţia fierului introdus cu alimente. Este indispensabilă la menţinerea structurii arterelor, ajută funcţionarea sănătoasă a sistemului cardio-vascular.

Doză recomandată: 1 tabletă zilnic.
Compoziţie: Vitamina C (Rosa canina, măcieş mărunţit, acid ascorbic) 1.000 mg (1.250 % DZR).

#7303
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VITAMIN D3 STAR

Vitamina D3 ajută:
• creşterea imunităţii
• menţinerea stării normale
a oaselor si a danturii

• menţinerea nivelului optim
de calciu în sânge

Vitamina D3 este singura vitamină pe care
organismul o poate produce cu ajutorul razelor solare. Datorită modului de viaţă curent şi
a faptului că pentru a se proteja de razele UV
(astfel a evita dezvoltarea cancerului de piele) se
foloseşte foarte multă cremă protectoare solară,
59% din populaţie nu are cantitatea suficientă
de vitamină D în organism. Vitamina D partici-

supliment alimentar

pentru creşterea imunităţii
şi a sănătăţii sistemului osos

pă în utilizarea normală a calciului şi a fosforului
în organism. Contribuie în procesul de reproducere a celulelor şi în funcţionarea corectă a sistemului imunitar. Participă la menţinerea stării
normale a oaselor şi dinţilor, şi la menţinerea
nivelului optim de calciu în sânge. Ajută la menţinerea functionării normale a muşchilor.

Doză recomandată: 1 capsulă zilnic.
Compoziţie: Vitamina D3 (colecalciferol) 50 µg (2.000 IU, 1.000% DZR), ulei de soia, ulei de mălai (matrice), glicerină vegetală.

#7304

VITAMIN E STAR

Vitamina E:
• apără acizii graşi
polinesaturaţi de oxidare
• are rol important de apărare
împotriva radicalilor liberi
dăunători

• încetineşte procesele
de îmbătrânire
• menţine capacitatea
cognitivă

Vitamina E ca şi antioxidant protejează acizii
graşi polinesaturaţi de efectele dăunătoare ale
radicalilor liberi, astfel contribuind la menţinerea funcţionării normale a celulelor. Sprijină
funcţionarea proprie a sistemului de apărare,
împiedică procesele dăunătoare de oxidare
astfel încetineşte îmbătrînirea.

Prin efectul său favorabil asupra radicalilor
liberi diminuează pierdera capacităţilor cognitive. Vitamina E este indispensabilă în menţinerea
sănătăţii sistemului cardio-vascular şi a ochilor.

Doză recomandată: 1 capsulă pe zi. Atenţie: Produsul conţine produse apicole şi soia.
Compoziţie: Vitamina E (alfa-, beta-, gamma-, delta-tocoferoli) 200 mg (1.666 % DZR).

#7305
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supliment alimentar

Vitamina E cu efect antioxidant

VITAMIN K STAR

supliment alimentar

vitamina K pentru tulburări
de coagulare a sângelui şi osteoporoză
Vitamina K:
• ajută coagularea sângelui
• ajută la menţinerea sănătăţii masei
osoase

Rolul vitamine K este foarte important în
procesul de coagulare a sângelui şi la oprirea
sângerării. Prezenţa ei este importantă la dezvoltarea masei osoase sănătoase, împiedică distrugerea ţesutului osos, menţine oasele în stare

sănătoasă şi contribuie la menţinerea conţinutului normal de substanţe minerale a oaselor.
Vitamina K este un factor regulator important al coagulării sângelui, deasemenea ajută
funcţia de detoxifiere a ficatului.

Doză recomandată: 1 tabletă pe zi, după masă.
Compoziţie: Vitamina K (fitochinonă) 100 µg (133 % DZR).

#7308

WATER PILL STAR

Substanţele active ale produsului:
• au efect pozitiv asupra vezicii
urinare şi aparatului urinar
• optimizează balanţa de apă
a organismului

• ajută la menţinerea
nivelului de tensiune
normală

Produsul WATER PILL STAR este compus din
plante medicinale ca şi strugurii ursului, ienupăr
şi pătrunjel care erau cultivate, colectate şi uscate încă de bunicii noştrii şi erau la îndemână în
cazurile de boli legate de rinichi şi vezica urinară. Strugurii ursului ajută funcţionarea normală a rinichilor şi a vezicii urinare, dezinfectează
căile urinare, astfel pot ajuta în infectiile căilor

supliment alimentar

ajută oganismul prin efectul
diuretic şi dezinfectant

urinare inferioare în cazuri în care încă nu este
necesar tratamentul antibiotic. Datorită conţinutului de potasiu este indipensabil pentru
mentinerea balanţei de apă şi al echilibrului de
electroliţi al organismului. Potasiul ajută la menţinerea nivelului de tensiune normală, are rol
important în funcţionarea corectă a muşchilor,
inclusiv muşchii inimii.

Doză recomandată: 1 tabletă după mesele principale.
Compoziţie: Barosma betulina (Buchu, extract de frunză 4:1) 50 mg, Arctostaphylos uva-ursi (strugurii ursului, extract de frunză 3:1)
50 mg, Petroselinum crispum (pătrunjel, frunză) 50 mg, potasiu (gluconat de potasiu) 20 mg, Juniperus communis (ienupăr, fructe) 10 mg.

#1688
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WHEY STAR

Componenţii ajută în:
• compensarea lipsei de
energie după efort fizic
• apărarea şi regenerarea
ţesutului muscular
• creşterea masei musculare

supliment alimentar

concentrat de proteine

• compensarea lipsei
de energie după efort
susţinut

Proteinele derivate din zer asigură organismului aminoacizi (leucină, izoleucină, valină,
(BCAA)) necesari ţesuturilor musculare in cantitate mare, care sunt necesari pentru protejarea
ţesutului muscular. WHEY STAR este un amestec
propriu preparat din proteine, derivate din proteine, peptide şi aminoacizi. Ajută regenerarea
şi protecţia ţesuturilor musculare şi conjunctive.
Întăreşte forţa muşchilor prin creşterea masei

(anabolism).
Protejează masa
musculară
in
cazul exerciţiilor intense sau a programelor
de pierdere a greutăţii (efect anti-catabolic).
Deasemenea după efort fizic intens ajută regenerarea rapidă şi de calitate a musculaturii.

Doză recomandată: Pentru adulţi doza maximă pe zii, 100 g. Pentru copii, 50 g.
Compoziţie: Concentrat de proteine obţinut din zer 70%, aromă de caramel, vitaminele: C, B3, E, B12, B5, provitamina A (beta-caroten),
B2, B6, B1, acid folic, biotină.

#4590

WILD YAM

Sustanţele active ale rădăcinei Wild Yam:
• datorită conţinutului redus
de fitoestrogen menţine
bunăstarea generală
a femeilor în timpul
menopauzei

• armonizează funcţionarea
glandelor endocrine
• ajută funcţionarea
organelor genitale
feminine

Menopauza la femei este însoţită de o
producţie redusă de hormoni. Conform cercetărilor recente, influenţele neplăcute ale
menopauzei se explică cu scăderea nivelului de
estrogen şi progesteron. Simptomele neplăcute ale climaxului pot fi reduse cu completarea
de progesteronă naturală. Rădăcina de Wild
Yam conţine fitoestrogeni ca şi substanţe active. Cu fitoestrogeni putem îmbunătăţi raportul
estrogen/progesteronă care în timpul menopauzei se schimbă semnificativ. Poate contribui la
rezolvarea problemelor în timpul menstruaţi-

supliment alimentar

supliment alimentar cu rădăcină de Wild Yam
cu efect înviorător şi vitalizant

ei şi la menţinera stării generale a femeilor în
timpul menopauzei. Cercetările cu saponine au
constatat că rădăcina plantei are efect pozitiv
asupra metabolismului lipidelor, asupra nivelului colesterolului. Poate influenţa atât nivelul
colesterolului endogen cât şi a celui introdus
prin alimentatie. Printre indicaţiile traditionale
de administrare se află diferitele tulburări ale
stomacului şi ale splinei, problemele de funcţionare a plamânului, a rinichilor şi a organelor
genitale feminine.

Doză recomandată: 1 capsulă pe zi în timpul mesei. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate şi celor care
alăptează.
Compoziţie: Rădăcină de Wild Yam (Dioscorea villosa) 450 mg.

#2742
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YUCCA STAR

Substanţele active:
• sprijină funcţionarea corectă
a sistemului de apărare
împotriva microorganismelor
• contribuie la menţinerea
echilibrului florei intestinale
• măresc capacitatea de rezistenţă

• contribuie la
menţinerea nivelului
normal al colesterolului
• ca şi antioxidanţi
participă la protecţia împotriva
radicalilor liberi

Fitonutrienţii importanţi ai plantei Yucca
schidigera (Pumnalul spaniol) sunt saponinele
şi saponinele steroidale. Saponinele sunt antibioticele naturale ale plantelor care pentru
oameni pot servi ca şi complemenţi de cortizon. Literatura ştiinţifică descrie efectul pozitiv al saponinelor steroidale asupra nivelului
colesterolului conform căruia pot contribui la
inhibarea absorbţiei colesterolului din alimente.
Saponinele steroidale au capacitatea de meta-

supliment alimentar

pentru detoxifierea perfectă a organismului

bolizare a grăsimilor care contribuie la hipertensiune, sclerozarea arterelor, ridicarea nivelului
de trigliceride şi colesterol. În intestin complexează colesterolul formând o combinaţie insolubilă şi îl elimină din organism. Substanţele
active ale plantei Yucca schidigera (Pumnalul
spaniol) contribuie la menţinerea echilibrului în
flora intestinală, inhibă reproducerea microorganismelor dăunătoare, măresc capacitatea de
rezistenţă.

Doză recomandată: 2 capsule pe zi. Atenţie: Utilizarea nu e recomandată copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează.
Compoziţie: Rădăcină de Yucca schidigera (Pumnalul spaniol) 450 mg.

#7272

ZINC STAR

Zincul:
• sprijină sistemul neuronal
• menţine activitatea mentală
normală
• efect pozitiv asupra părului,
a dinţilor şi a unghiilor
• la adulţi ajută funcţiile
de reproducere

• contribuie la reproducerea
celulelor
• contribuie la dezvoltarea
şi menţinerea sistemului osos
sănătos

Zincul este un microelement esenţial.
Zincul este condiţia fundamentală a funcţionării
mai multor sisteme organice. Este indispensabil în reproducerea celulelor, are efect pozitiv
asupra sistemului nervos, contribuie la menţinerea activităţii mentale normale. Ajută la stabi-

supliment alimentar

Zincul este componentul a mai mult de 300 enzime

lizarea structurii sănătoase a pielii, participă la
menţinerea sănătăţii părului, unghiilor şi pielii.
Prezenţa zincului este necesară şi la funcţionarea sistemului reproductiv. Are rol în dezvoltarea şi menţinerea sistemului osos cât şi în obţinerea masei osoase optime.

Doză recomandată: 1 tabletă pe zi în timpul mesei.
Compoziţie: Zinc (gluconat de zinc) 25 mg (250 % DZR).

#7225
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EFFECTIVE STAR
dezinfectant universal

#5717

#5716

#5718

Efecte:
• împrospătează respiraţia
• recomandat ca tonic de faţă
• indepărtează mirosul neplăcut de
transpiraţie
• dezinfectant in cazul leziunilor
sau infecţiilor pielii
• indispensabil in tratamentul
afecţiunilor ORL

• inviorează in timpul călătoriei
• ajută vindecarea inflamaţiei
la urechi
• dezinfectează şi vindecă
diferite afecţiuni ale pielii,
acnee, mătreaţa, exema
• contribuie la igiena cavităţii
bucale

EFFECTIVE STAR este un produs dezinfectant universal, gargară foarte eficientă care ajută în igienizarea cavităţii bucale. Asigură respiraţie proaspătă timp îndelungat.
Conţine antium-dioxid, elimină mirosurile
neplăcute, curăţă gingia şi dinţii de depuneri.

#5141

EFFECTIVE STAR are
un efect puternic antibacterian şi dezinfectant.
Este de 40 de ori mai eficient decât dezinfectanţii obişnuiţi faţă de bacterii. Este destinat atât
uzului intern cât şi celui extern.

Mod de folosire: După fiecare spălare de dinţi sau oricând în timpul zilei. Pentru rezultate mai bune se recomandă evitarea consumului
de alimente pentru cel puţin 10 minute după folosire.
Conţinut EFFECTIVE STAR BASIC: Apă, dioxid de clor, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, ulei de mentă(Mentha Piperita).
Conţinut EFFECTIVE STAR MEDIUM, EXTRA STRONG: Apă, dioxid de clor, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, ulei de mentă(Mentha
piperita), mentol, saharină.

#5717

#5716

#5718

ULTRA STAR
pastă de dinţi

Ajută:
• ajută la păstrarea sănătăţii
dinţilor
• curăţă dinţii precis şi delicat
• provoacă un sentiment de
prospeţime şi de curăţenie

• dizolvă şi indepărtează
excepţional depunerile de
pe dinţi
• păstrează starea sterilă
a cavităţii bucale

ULTRA STAR este o pastă de dinţi foarte eficientă fără fluor. Conţine numai componente
sigure de curăţare combinate cu extracte din
plante şi alte materiale fără efect iritant asupra
gingiilor.
Cu componenţii de curăţare şi inălbire speciali, Ultra Star reprezintă un produs de primă
calitate pentru menţinerea sănătăţii dinţilor.

Clordioxidul stabilizat
este foarte eficient in
dizolvarea şi indepărtarea depunerilor de pe
dinţi. Folosirea concomitentă a soluţiei dezinfectante EFFECTIVE STAR asigură starea perfect
curată a cavităţii bucale.

Mod de folosire: Minim de două ori pe zi după mâncare. O cantitate mică de pastă se aplică pe periuţa de dinţi şi se curăţă precis toată
suprafaţa dinţilor. Pentru un rezultat mai bun se recomandă folosirea adiţională a produsului EFFECTIVE STAR şi evitarea pentru cel puţin
10 minute a oricărui consum.
Compoziţie: Apă, sorbitol, glicerină, dioxid de siliciu, clorură şi carbonat de sodiu, lauryl-sulfat de sodiu, ulei de mentă(Mentha piperita),
gumă de xantan, hidroxietil-celuloză, saharină, CI 75810.	

#5700
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BOBY STAR

emulsie analgezică şi antispastică asupra muşchilor
Ajută:
• în caz de migrenă
• reduce febra musculară
• la masajul tradiţional

• regenerarea muşchilor,
aprovizionarea lor cu sânge
• potolirea durerilor musculare,
umflături

BOBY STAR-ul este o emulsie specială,
care destinde muşchii după efort fizic extrem.
Utilizat înaintea antrenamentului asigură senzaţia de prospeţime şi flexibilitate. Ajută în regenerarea muşchilor după activitate fizică mare.
Datorită compoziţiei, substanţele active intră în
musculatura umflată şi astfel reduc inflamaţiile
şi durerea. Conţine 2 aminoacizi – a lizină şi
acid aspargic – care sunt foarte eficiente împre-

ună. Lizina este indispensabilă
regenerării celulelor musculare.
BOBY STAR-ul elimină acizii formati în muşchi, mai ales acidul
lactic, care se formează în timpul
efortului fizic. Datorită efectului
sigur este un produs plăcut de
multi sportivi.

Mod de administrare: Se aplică înainte, în timpul, şi după efortul fizic pe părţile alese, după aceea spălaţi mâinile! Este suficientă o cantitate mică din emulsie!
Compoziţie: Apă purificată, metil-sulfonil-metan (MSM), Salix caprea (salcie, scoarţă), mentol, extract de arnică, cetilalcool, Panax ginseng (ginseng asiatic, extract), Capsicum frutescens (chilli), beta-glucan, ergotioneină, lizină-aspartat, ulei de mentă, steril-glicil-retinat,
cetil-hidroxietil-celuloză.

#4501

NOSE INHALER

pentru curăţirea rapidă a căilor
respiratorii superioare

Ştift inhalator
pentru respiraţie liberă

Mod de folosire: Se pune uşor la nări şi se respiră adânc.
Compoziţie: Mentol, camfor, ulei de eucalipt, salicilat de metil.

#1999
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SHAMPOO

Şampon universal pentru toate tipurile de păr

SHAMPOO este un şampon de lux bogat în
substanţe active şi nutrienţi. Are un efect puternic de curăţire. Conţine ulei nutritiv Monoi de
Tahiti, astfel regenerează părul deja în timpul
spălării acestuia restituindu-l strălucirea naturală a părului. Se recomandă pentru orice tip de
păr. Se poate folosi atât pentru un păr predispus
la rupere cât şi pentru persoanele cu piele foar-

te sensibilă sau chiar
copii. Echilibrează şi
nivelul de pH.
Cu folosirea regulară a şamponului
părul devine sănătos,
puternic şi cu volum.

Mod de folosire: Se pune o cantitate mică pe părul umed şi se spală în mod obişnuit. Se repetă după clătire. Se recomandă şi folosirea
produsului Conditioner.
Compoziţie: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate (and) PEG-7
Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Acrylates copolymer, Lauryl Polyglucose, Chamomilla Recutita Extract (and) Arctium Majus Extract
(and) Arnica Montana Extract (and) Urtica Dioica Extract (and) Equisetum Arvense Extract (and) Betula Alba Leaf Extract (and) Salvia Officinalis Extract, Parfum, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol, Hydrolyzed Rice Protein, Panthenol, Niacinamide.

#2080

CONDITIONER

Produs regenerator pentru
un păr frumos şi puternic

Un alt produs care lărgeste gama de produse cosmetice, este Conditioner pentru regenerarea părului, care conţine ulei Monoi de Tahiti.
Repară vizibil structura părului, îl întăreşte şi îl
regenerează. Folosirea regulată contribuie la
creşterea părului. Uleiul Monoi de Tahiti pătrunde în firele de păr restituindu-i umiditatea şi
elasticitatea naturală. Părul devine strălucitor

şi puternic. Ajută la
pieptănarea acestuia.
Efectul produsului va fi
simţit după câteva zile
de folosire. Pentru un
efect mărit lăsaţi pe păr
pentru 2 minute.

Mod de folosire: Se aplică în cantitate mică pe păr, se lasă 2-3 minute după care este recomandată o clătire abundentă.
Compoziţie: Aqua, Behenoyl PG-Trimonium Chloride (and) Hexylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Simmondsia Chinensis Extract, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Caprylyl Glycol (and) Glyceryl Caprylate (and) Glycerin (and) Phenylpropanol (and) Aqua,
Niacinamide, Hydrolyzed Rice Protein, Caffeine, Parfum, Tocopheryl Acetate, Panthenol.

#3030
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BUBBLE

spumant cu extracte speciale de plante

Bubble este un spumant care conţine
extracte de plante cu efect favorabil şi ulei
Monoi de Tahiti care ajută la relaxare şi regenerare. Folosirea spumantului BUBBLE în apă fierbinte ameliorează durerile articulaţiilor şi a musculaturii. Extractele de plante speciale au efect
calmant şi ajută la relaxare. Parfumul natural

al muşcatei chinezeşti
elimină oboseala şi
stresul.
Spumantul BUBBLE
măreşte semnificativ
efectul masajului.

Mod de folosire: Adăugaţi cantitatea potrivită de spumant în apă fierbinte. Timpul de relaxare este de 15-20 de minute. După baie
recomandăm folosirea cremei de corp SKIN CREAM.
Compoziţie: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Lauryl Polyglucose, Sodium Laureth
Sulfate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Acrylates copolymer, Croton Lechleri,
Hydrolyzed Rice Protein, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol, Chamomilla Recutita Extract (and) Arctium Majus Extract (and) Arnica
Montana Extract (and) Urtica Dioica Extract (and) Equisetum Arvense Extract (and) Betula Alba Leaf Extract (and) Salvia Officinalis Extract.

#3050

SHOWER

Gel de duş eficient şi protector

SHOWER este un gel de duş cu efect de
curăţire perfectă. Indepărtează celulele moarte
fără să deterioreze stratul natural protector al
pielii. Conţine componenţi de curăţare foarte
eficienţi şi siguri. Deoarece contine material
neutralizant de pH, asigură respiraţia sănătoasă
a pielii şi menţine funcţia naturală de apărare.
Folosirea gelului SHOWER este recomandat atat

copiilor, cat şi celor
cu pielea sensibilă.
Datorita
consistentei si concentratiei,
pentru dus este suficientă folosirea unei
cantităţi foarte mici
de gel.

Mod de folosire: Se aplică în cantitate mică pe un burete, se spală toată suprafaţa corpului, apoi se clăteşte cu duş. După duş recomandăm folosirea loţiunii de corp SKIN CREAM.
Compoziţie: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Ammonium Laureth Sulfate (and) PEG-7 Glyceryl
Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Sodium Lauryl Sulfate, Acrylates copolymer, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol,
Parfum, Hydrolyzed Rice Protein, Panthenol, CI 75810, Mentha Piperita Oil, Niacinamide.

#3070
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SKIN CREAM

loţiune de corp protectoare
Pielea:
• acoperă corpul tuturor
fiinţelor
• protejează împotriva efectelor
externe
• păstrează căldura sau contrar,
răceşte
• protejează împotriva efectelor
chimice şi biologice
• este puternic, funcţionează ca
un scut în caz de lovitură

• este flexibil ca să facă posibilă
mişcarea
• respiră şi asemănător ochilor
sau urechilor este un organ de
simţ perfect
• are mai multe miliarde de
receptori microscopici, care
sunt sensibili la atingere,
durere, presiune, căldură, rece

SKIN CREAM este o cremă, care
apără pielea de alergeni, de radiaţiile
ultraviolete, de căldura extremă şi de
alţi factori fizici. Alcătuieşte un strat
protector ultra subţire şi invizibil pe
suprafaţa pielii, care funcţionează ca
un baraj invizibil.
Conţine componente terapeutice
şi antinflamatoare, astfel se recomandă şi persoanelor cu piele sensibilă,
în caz de psoriazis, eczemă şi acnee.
Înbunătăţeşte calitatea, fineţea şi
neteditatea pielii.

Epiderma (epidermis)
• strat impermeabil, care
protejează organismul
împotriva efectelor externe
Derma (dermis)
• dă formă pielii, obţine
substanţele nutritive din el
Ţesut conjunctiv subcutanat
(subcutis)
• sursă de nutrienţi al
metabolismului
Mod de folosire: Se foloseste zilnic dupa baie, înaintea machiajului, sau înaintea folosirii cremei pentru bronzat deoarece amplifică efectul
acesteia.
Compoziţie: Aqua, Olea Europaea Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Hydrogenated Polyisobutene, Cetyl Alcohol (and) Stearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Stearic Acid (and) Palmitic Acid, Dimethicone, Lauryl Polyglucose, Panthenol, Polyacrylamide (and) C 13-14 Isoparaffin (and) Laureth-7,
Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Citrus Grandis Extract,
Disodium Cocoamphodiacetate, Allantoin, Ascorbyl Palmitate, Parfum, CI 47005, Quaternium-15, BHT.

#2040

126

WRINKLE STAR

Produsul care luptă împotriva ridurilor
şi face ca pielea să fie elastică şi tânără
Se recomandă în cazul:
• diferitelor inflamaţii ale pielii
• simptomelor alergice şi
exematice
• diferitelor schimbări ale pielii –
de ex. crăpături, leziuni, bube
• bolilor cauzate de virusuri, cum
ar fi herpesul
• pielii inroşite la bebeluşi
• simptomelor cauzate de traume
apărute pe piele

• bolilor dermatologice cauzate
de efecte exterioare: mecanice,
chimicale, arsuri, idegeraturi
şi altele
• tuturor problemelor
dermatologice acute şi cronice
• vindecării cicatricelor noi dar
şi vechi

WRINKLE STAR conţine acizi adipoşi nesaturaţi, extracte din petale de trandafir şi din
seminţele fructului acestuia, vitaminele A, E, D,
o cantitate mare de acid hialuronic şi un component unic, ulei de ficat de rechin, numit –
SQUALEN. Acest valoros ulei conţine substanţe
antibacteriale necesare pentru inlăturarea infla-

maţiilor apărute pe piele. Are totodată efect
sporit de regenerare, care ajută in vindecarea
diferitelor leziuni ale pielii.
WRINKLE STAR este un produs unic, folosit
in mai multe domenii, fiind utilizatatat in cosmetică, cat şi in dermatologie.

Recomandăm să folosiţi WRINKLE STAR
împreună cu COENZYSTAR Q10 si GOLD CREAM

Cosmetica

Ajută în înlăturarea ridurilor şi apără pielea de
îmbătrânirea timpurie. Folosirea frecventă duce
la netezirea ridurilor. Aceste efecte vor fi vizibile
după câteva luni. Se poate folosi la toate tipurile
de ten.

Dermatologie

Datorită compoziţiei hrănitoare şi vindecătoare
este un mare ajutor in cazul diferitelor probleme dermatologice, dar şi in cazul cicatricelor.
Compoziţia unică are efect pozitiv in vindecarea leziunilor apărute pe piele şi are influenţă
satisfăcătoare asupra calităţii pielii in urma vindecării cicatricelor.

Mod de folosire: Puneţi câteva picături în porţiunile cu riduri, masaţi uşor până se absoarbe.
Compoziţie: Sesamum Indicum Oil, Glycine Soja Oil, Hydrogenated Polyisobutene, C 12-15 Alkyl Benzoate, Cyclopentasiloxane, Oenothera Biennis Oil, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Parfum.

#2101
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GOLD CREAM

Cremă de faţă extrem de uşoară
GOLD CREAM este o cremă unică pentru că:
• satisface şi clientul cel mai
pretenţios: dă fineţe, energie,
elasticitate şi strălucire pielii
• datorită particulelor de perle
mărunte conferă strălucire pielii
• poate fi folosită şi sub make-up
• este fină, se absoarbe uşor
• nu lasă urme de grăsime

• are efect de lifting
• incetineşte
imbătranirea
tenului
• uniformizează
culoarea pielii
• este potrivită şi pentru masarea
porţiunilor din jurul ochilor

Compoziţia unică a cremei este un ajutor
semnificativ in regenerarea şi stimularea structurii celulelor, încetinând astfel îmbătrânirea
tenului. Din cauza consistenţei uşoare nu lasă
straturi de grăsime pe piele, astfel poate fi utilizat şi sub make-up.

Datorită componentelor echilibrate şi concentrate impreună cu hydrocomplexul, este
recomandat pentru toate tipurile de ten (începând cu cel sensibil, până la cel îmbătrânit) şi
poate fi folosită până la vârstă înaintată (o sută
de ani). Folosirea indelungată a cremei dă
aspect tineresc tenului şi inlocuieşte in totalitate
folosirea „ampulelor făcătoare de minuni” sau a
diferitelor seruri. Această cremă fină ii satisface
şi pe clienţii cei mai pretenţioşi.

CEA MAI EFICIENTĂ
CREMĂ ÎMPREUNĂ
CU COENZIMA Q10
Nu e secret, că cremele la modă sunt cele
care conţin coenzima Q10. Acestea se găsesc în
cantităţi mici şi sunt foarte scumpe.
Şi la noi se poate cumpăra astfel de cremă unică – şi cum spun reprezentantii noştri,
aceasta este foarte simplă şi eficientă. Este suficient să cumpăraţi o cutie de COENZYSTAR Q10,
în care sunt 60 bucăţi de capsule moi. Toate
capsulele pot fi tăiate şi conţinutul (30 mg
coenzimă Q10) poate fi utilizată: ori îl aplicaţi
direct pe riduri, şi după aceea aplicaţi crema
GOLD CREAM, sau îl amestecaţi cu crema sau
cu WRINKLE STAR.

Mod de folosire: Se aplică dimineaţa şi seara pe tenul curăţat.
Compoziţie: Aqua, Polyacrylamide (and) C13-14 isoparaffin (and) Laureth-7, BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone (and)
Caprylic/Capric Triglyceride, C12-15 Alkyl Benzoate, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Oenothera Biennis Oil, Glycine Soja Oil, Fructose,
Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Phenoxyethanol, Citrus Grandis Extract, Lecithin, Parfum, CI 47005, Hydrolyzed Rice Protein, Retinyl Palmitate.

#2044
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PERFUME STAR
parfum exotic

Mireasma de flori orientali Monoi de Tahiti
vă surprinde cu subtilitatea şi senzualitatea ei.
Acest parfum amestecă gustul, magia, frumuseţea şi senzualitatea, de aceea oferă o senzaţie
plăcută pentru dumneavoastră şi pentru cei din
jur.

Doamnele vă vor
invidia,
domnii
vă
vor admira. Cu acest
parfum unic se poate
intâmpla şi invers.

Mod de folosire: Se aplica direct pe piele. Datorită faptului, că gama de cosmetice STARLIFE conţine parfumul Monoi de Tahiti se recomandă folosirea fiecărui produs.
Compoziţie: Aqua, Alcohol, Parfum Monoi 4370, CI 47005.

#2222

AQUA STAR

apă de parfum exotic

Materialele parfumate exotice sunt folosite cu mii de ani în urmă. Răsfăţaţi-vă corpul
cu minunatul parfum Monoi de Tahiti, care vă
insoţeşte pe tot parcursul zilei.

Acest
parfum
format recent vă
împrospătează simţurile, de aceea îl veţi
adora imediat.

Mod de folosire: Se aplica direct pe piele. Datorită faptului, că gama de cosmetice STARLIFE conţin parfumul Monoi de Tahiti se recomandă
folosirea fiecărui produs.
Compoziţie: Aqua, Alcohol, Parfum Monoi 4370, CI 47005.

#2244
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SHAVING GEL

Un gel fin pentru un bărbierit perfect

Gelul este recomandat pentru toate tipurile de piele. Datorită compoziţiei pielea devine
netedă. Previne creşterea sub piele a firelor de
păr, astfel şi infecţiile. Nu irită şi nu usucă pielea,

dimpotrivă hidratează
şi improspătează. Este
recomandat atat bărbaţilor, cat şi femeilor.

Mod de folosire: Se aplică puţin gel pe pielea umedă, se lasă 30 de secunde,apoi se freacă încet cu vârful degetelor până când se face
spumă. După bărbierit trebuie clătit pielea de mai multe ori (7-10×) cu apă.
Compoziţie: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Laureth Sulfate, Urea, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate (and)
PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Sodium Chloride, Panthenol, Sodium Salicylate, Parfum, Dimethicone,
Allantoin, Simmondsia Chinensis Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil.

#3090

DEODORANT

Un deodorant plăcut şi eficient

DEODORANTUL fin este preparat din plante
medicinale şi nu conţine săruri de aluminiu. Nu
influenţează funcţionarea naturală a pielii, cum
ar fi transpiraţia, deoarece nu astupă glandele
sudoripare. Datorită compoziţiei pielea respiră,
nu permite insă descompunerea transpiraţiei,
astfel elimină mirosul neplăcut al acesteia.

Deodorantul
nu
conţine alcool, parfum,
nu irită pielea şi nu lasă
urme pe haine. Asigură
prospeţime pe durata
zilei intregi şi ne apără
de mirosuri neplăcute.

Mod de folosire: Cu ajutorul bilei aplicaţi pe pielea uscată şi curată.
Compoziţie: Aqua, Glycerin, Dipropylene Glycol, Propylene Glycol, PEG-32, Xylitol, Citrus Grandis Extract, Panthenol, Parfum, Tannic Acid,
Aloe Barbadensis Extract, Agaricus Blazei Extract.

#3080
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Dicţionar
ADN, ARN – acizi nucleici, care sunt purtătorii
informaţiilor genetice în nucleul celulelor

Celule endotele – celule epitaliale care acoperă
suprafaţa interioară a vaselor sanguine

Endocrinologie – stiinta care se ocupa cu fiziologia si bolile sistemului glandelor endocrine – mai ales a glandei tiroide, a glandei
paratiroide, a glandei suprarenale si a pancr
asului

Colesterol – are rol în numeroase funcţionări
biologice ale organismului, este o importantă grăsime, fiind substanţa nutritivă
a unor celule, componentul anumitor hormoni, şi sângelui, însă cantitatea lui prea
mare cauzează ateroscleroză

Alergie – reacţie excesivă a organismului fată de
efecte externe, străine
Boala Alzheimer – cu moştenire dominantă, apare peste vârsta de 50 de ani, apar tulburări de
orientaţie, de vorbire, declin mental
Analgezic – efect contra durerii
Anemie – scăderea globulelor roşii în sânge
Anorexie – lipsa poftei de mâncare
Antioxidant – substanţă care are efect contra
radicalilor liberi
Antipiretic – reducerea febrei
Artrită – inflamaţia articulaţiilor
Artroză – uzura, degradarea cartilajului articular
Atrofie – degenerarea ţesuturilor
Boala cardiacă ischemică – tulburare produsă
de scăderea cantitătii de sânge care irigă
inima prin micşorarea sau suprimarea circulaţiei arterelor coronare, având ca şi consecinţă formarea anghinei sau infarctului
Boala Lyme (Lyme borreliosis) – cea mai frecventă boală transmisă de artropode, cauzează
des encefalită şi meningită, amorţeală de
membre, slăbiciune musculară
Boala cardiacă ischemică – tulburare produsă
de scăderea cantitătii de sânge care irigă
inima prin micşorarea sau suprimarea circulaţiei arterelor coronare, având ca consecvenţă formarea anghinei sau infarctului
Boala Parkinson – Boală degenerativă a sistemului nervos central caracterizată prin tremurături cu caracter static ale membrelor şi
capului şi prin rigiditate musculară
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Boala Crohn – un tip de boală intestinală, inflamaţia unor părţi ale intestinelor
Diabet, diabetes mellitus – organismul nu
poate transforma glucoza în energie utilizabilă din cauza lipsei insulinei
Detoxifiere – un proces prin care toxinele, organismele străine sunt eliminate din organism
Diuretic – stimulează urinarea
Diverticuloză – boala intestinului gros, se caracterizează prin prezenţa diverticulilor în
pereţii colonului. Diverticulii reprezinta formatiuni de marimea unor boabe de cirese,
ce se formeaza la nivelul colonului
Enzime – compuşi organici cu molecule mari,
care conduc procesele de metabolism, sunt
biocatalizatorii organismului
Epilepsie – tulburare neurologică a sistemului
nervos; se manifestă prin accese de convulsii, care pot fi insotite de pierderea constiintei.
Inflamaţia vaselor – nu e o boală, ci un proces
patologic, care poate dăuna oricăror vase
sanguine
Hemoroizi – Dilataţii varicoase interne sau externe ale venelor din regiunea rectului manifestate prin dureri şi hemoragii
Hepatită – inflamaţia virală a ficatului
Hipoglicemie – nivel de zahăr scăzut în sânge, care are simptome diferite: tremurare,
bătăi excesive ale inimii, transpiraţie, inconştienţă

Dicţionar
Icter – în sânge este vopsea biliară în cantitate
mai mare, simptomele apar pe piele şi pe
conjunctiva ochilor
Impotenţă – lipsa capacităţii de erecţie
Imunitate – este compusă din mecanisme fiziologice, care fac posibil recunoaşterea,
nimicirea, neutralizarea microorganismelor
străine
Lupus – boală cronică de inflamaţie a ţesutului
conjunctiv, care afectează şi articulaţiile,
rinichii, membrana mucoasă, şi pereţii vaselor
Măduvă osoasă – ţesut din interiorul oaselor
mari, în care se produce sângele
Migrenă – durerea de cap migrenică este cea
mai frecventă din durerile de cap vasculare,
uneori durerea se răspândeşte la tot capul,
este însoţit des de greaţă, tulburări de vedere
Micoză – boală cauzată de fungi patogenici
Osteoporoză – boală cronică, în care scade
densitatea de substanţe minerale a oaselor,
astfel oasele devin fragile şi se fracturează
uşor
Pancreas – celulele pancreasului produc diferite
enzime şi transmit sucul pancreatic în duoden, produc şi hormonul de insulină, care
reglează nivelul glicemiei
Paradontoză – inflamaţia bacterială a gingiei
Mişcare peristaltică – mişcări prin care esofagul, stomacul şi intestinele se contractă,
favorizând deglutiţia şi apoi digestia
Poliartrită – este o boală inflamatorie sistemică
cronică, cea mai frecventă suferinţă reumatică de tip inflamator, caracterizată clinic
prin-tr-o artropatie cu evoluţie deformantă
şi distructivă

Boală psichosomatică – boala caracterizată
prin transformarea unei dereglări psihologice intr-o dereglare somatică (organica);
în cauza având rol important mediul social,
aici aparţin şi bolile de civilizaţie
Psoriazis – este o dermatoza inflamatorie imuna cronica care apare pe un teren predispus genetic, cu plăci eritematoase de dimensiuni şi forme variate, bine delimitate,
acoperite de scuame albe
Regenerare – restabilirea capacităţii de funcţionare a organelor (cu odihnă, cu suplimente de energie şi alimente)
Radioterapie – parte de tratamentului complex
oncologic, având rolul de prevenirea reapariţiei tumorilor după operaţii
Radicalii liberi – atomi foarte activi chimic, care
dăunează proteinele, lipidele, membrana
celulalară, ADN
Saharide – zahăruri
Schimbări degenerative – schimbări în organism, care se formează din cauza eforturilor
excesive îndelungate
Sclerodermă – boală specială, îngroşarea pielii şi
ţesutului conjunctiv sub piele
Sistem limfatic – transportă înapoi în circulaţia
sanguină apa adunată în diferite ţesuturi,
apa ieşită din circulaţia sanguină şi elementele transportate de apă
Scleroză (sinonima aterosclerozei) – întărirea si
îngustarea arterelor prin depozitarea grăsimii, poate împiedica masiv buna desfăşurare a circulaţiei sanguine, obstrucţionand
accesul sângelui către organele vitale ale
organismului.
Urogenital – referitor la sistemul urinar-genital
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de produse
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Produse STARLIFE
Toţi pot obţine chiar la prima cumpărare 28% sau 14% reducere.
Prioritatea companiei STARLIFE este comercializarea suplimentelor alimentare. Produsele
noastre conţin componenţi naturali din surse
vegetale, care sunt utilizate de organele organismului, îmbunătăţind eficienţa acestora,
procesele de regulare, şi regenerarea celulelor.
Restabilizează echilibrul energetic şi normalizează starea tuturor organelor şi sistemelor.
Categoriile de suplimente nutritive:
• sistem imunitar
• detoxifiere
• anti-aging (împiedicarea îmbătrânirii)
• sistem cardiovascular
• sistem locomotor
• sistem nervos
• sistem respirator
• suplimente pentru femei
• suplimente pentru bărbaţi
• sistem hormonal
• metabolism
• aparat digestiv

Numai 280 RON
+ 30 RON investiţie,
şi reducere constantă de
14%!

ÎNGRIJIREA DINŢILOR ŞI GURII – Produsele
dentare sunt recomandate pentru cei care
vreau să-şi îngrijească gingia, dantura, începând cu prevenirea cariilor, tartrului dentar,
şi împiedicarea căderii dinţilor, şi eliminarea
mirosului neplăcut de gură.
ÎNGRIJIREA CORPULUI ŞI PIELII – Produsele
noastre îngrijesc subtil pielea sensibilă, însă
sunt eficiente în protecţia pielii împotriva
efectelor mediului, în împiedicarea uscării
pielii, şi în păstrarea pielii tinere, sănătoase.

Cum puteţi comanda produse?
+36 304 660 066
+36 302 012 891
Luni – Vineri: 8–16.30
Prin telefon:

Prin e-mail: megrendeles@starlife.hu
Personal în
8–16.30
magazinul:
Online: www.starlife.ro

Investiţie de 905 RON
+ 30 RON şi reducere
constantă de
28%!

CLEANSER STAR

Componenţii ajută:
• digestia şi funcţionarea
sănătoasă a intestinelor
• detoxifiere
• imunitatea - vitalitatea etc.
• sănătatea fizică şi mentală

• capacitatea auto-oxidantă
• pielea, unghiile,articulaţiile,
oasele
• relaxarea

Plantago ovata - Psyllium Husk – coaja
seminţelor de pătlagină contribuie la digestia
sănătoasă şi funcţionarea intestinelor. Datorită
efectului acestei plante circulaţia peristaltică
intestinală este accelerată, ajută la menţinerea
stării de sănătate a intestinelor. Utilizarea ei
poate fi benefică, avantajoasă în cazul hemoroizilor (hemoroid), atunci când trebuie să se
prevină constipaţia. În Aloe se găsesc antioxi-

supliment alimentar

digestie sănătoasă, detoxifiere,
stare generală bună

danţi naturali ce protejează celulele şi ţesuturile
de efectul nociv al radicalilor liberi. Astfel aceşti
antioxidanţi cresc capacitatea antioxidantă şi
iau parte la funcţionarea sistemului de protecţie
al organismului. Aloe contribuie la funcţionarea
şi mişcarea corespunzătoare a intestinelor, ajută
la digestie şi la defecare regulată. Ne face mai
rezistenţi contra solicitărilor intelectuale şi are
efect benefic şi în caz de oboseală.

Doza recomandată: zilnic de 2 x 1 capsulă. Atenţie: Nu este recomandat copiilor şi femeilor gravide sau care alăptează.
Compoziţia în două capsule: pătlagină (Psyllium L.) coaja seminţei 350 mg; Aloe vera Var. Chinensis frunză 150 mg; ovăz (Avena
sativa) frunză 150 mg; anason (Pimpinella anisum) seminţe 30 mg; coada calului (Equisetum arvense) 20 mg; lucernă – Alfalfa (Medicago
sativa) frunză 20 mg; păpădie - dandelion (Taraxacum mongolicum) frunză 20 mg; pătrunjel (Petroselinum crispum) frunză 20 mg; brusture (Arcium lappa L.) rădăcină 20 mg; ginseng siberian (Eleutherococcus senticosus) rădăcină 20 mg; bacilul acidului lactic Lactobacillus
acidophilus 10 mg; ardei (Capsicum annuum) fruct 10 mg. Capsulă gelatinoasă.

#1482

GYMNEMA SYLVESTRE STAR
Componenţii ajută:
• metabolismul zahărului
• metabolismul lipidelor
• scăderea apetitului

• scăderea poftei de dulciuri

Gymnema sylvestre – Este o plantă căţărătoare, ţara sa este India, în special zona nordică
şi vestică. Această plantă, care nu este banală,
a fost utilizată de medicina ayurvedică deja de
2000 de ani. În era contemporană este cultivată
în scopuri medicinale. Cele mai importante substanţe active din ea sunt saponinele gymnema
I – IV şi acizii gymnema I – IX.
Totodată, un component interesant este
peptida gurmarin, despre care s-a demonstrat

supliment alimentar

controlul greutăţii corporale

că blochează sensibilitatea la zahăr a papilelor gustative, astfel blocând şi pofta de dulciuri. Gymnema sylvestre
ajută metabolismul zaharurilor şi lipidelor şi
scade pofta de dulciuri. Se poate folosi la regimul alimentar utilizat pentru scăderea greutăţii
corporale.

Doza recomandată: zilnic 2× 1 comprimate. Atenţie: . Nu este recomandat copiilor şi femeilor gravide sau care alăptează. În cazul în
care suferiţi de diabet consultaţi medicul curant cu privire la administrarea produsului.
Compoziţia 2 comprimate Gymnema sylvestre 800 mg; pectină din citrice 400 mg; emulgator (celuloză vegetală); agenţi anti-aglutinare (stearat de magneziu vegetal, dioxid de siliciu).

#1689
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KOREAN GINSENG STAR

Componenţii săi îmbunătăţesc:
• sănătatea sexuală
• vitalitatea şi bucuria de
viaţă

• performanţa cognitivă
• circulaţia sanguină
• memoria, agilitatea,
vitalitatea
• imunitatea

G I N S E N GUL AUTENTIC – PANAX GINSENG C.A.
Mey – este o plantă naturală, care este utilizată
de 5000 de ani în Asia de Est. Era dezvoltat
deja şi în era terţiară, deci cu mai mult de un
milion de ani în urmă. A supravieţuit modificărilor climatice dure, fapt pentru care este
simbolul vieţii pe Pământ. Are proprietăţi
specifice. Există rădăcini de 300 - 400 ani. Din
cauza efectelor sale a fost înzestrat cu proprietăţi magice. În China antică şi în Japonia a fost
simbolul tinereţii, sănătăţii, vitalităţii şi a perfor-

supliment alimentar

vitalitate pe termen lung, cadou al Primăverii
sau Bucurie de Viaţă

manţei, şi a fost folosit pentru tratarea aproape
a tuturor bolilor corporale şi sufleteşti. Cea mai
utilizată parte a ginsengului este rădăcina. A
fost utilizată sistematic de către împăraţii chineji şi curţile domneşti ale acestora. În medicina chinezească primele însemnări despre
efectul vindecător al acestei plante au fost în
ierbarul de 2000 de ani. Ginsengul conţine mai
mult de zece substanţe unice foarte eficiente,
care sunt 20% din greutatea rădăcinii uscate.

Doză recomandată: zilnic de 2 x 1 capsulă. Atenţie: Nu este recomandat copiilor şi femeilor gravide sau care alăptează.
Compoziţia în două capsule gelatinoase moi: Ulei de soia; ginseng autentic (extract Panax ginseng cu conţinut de 30% ginsenosid)
68 mg. Capsulă gelatinoasă.

#2762

LECITHIN 1200 STAR

Componenţii săi activi ajută:
•
•
•
•

sănătatea vaselor de sânge
starea psihică
imunitatea - vitalitatea
producerea de colagen

• reducerea oboselii şi
epuizării
• energia metabolismului

Din punct de vedere biochimic lecitina este
o substanţă naturală de tip lipidic. În general
înseamnă un amestec care este compus din glicolipide, trigiceride şi fosfolipide (fosfatidil-colină, fosfatidil-etanolamina, fosfatidil-inozitol). În
general în biochimie se foloseşte pentru denumirea colinei fosfatice. Numele primit corespunde denumirii gălbenuşului de ou în limba
greacă (în greceşte: lecithos). Fiecare celulă a
corpului uman conţine lecitină, acesta fiind
elementul de bază al peretelui şi al membranei

supliment alimentar

funcţionarea normală a psihicului

celulare.Lecitina
se găseşte în gălbenuşul de ou, în păstăioase
şi în seminţe. Dintre alimente ficatul, anumite
produse lactate, boabele de soia şi alte seminţe
uleioase, drojdia şi germenii de cereale conţin
lecitină. Se presupune că doza zilnică necesară
de lecitină este de 3 g. În mod normal în organism este suficientă lecitină, dar în cazul în care
în organism nu este cantitate suficientă de colină sau de acizi graşi esenţiali pot apărea simptome de deficienţă.

Doza recomandată: 1 capsulă gelatinoasă moale zilnic de 2 ori. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani şi femeilor
gravide sau care alăptează
Compoziţia în două comprimate: Lecitină din soia 2.400 mg. Capsulă gelatinoasă.

#2729
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OMEGA EXTRA STAR

Componenţii activi ajută:
• sănătatea sistemului
cardiovascular
• reduc nivelul de colesterolului
• sistemul nervos central

• sistemul imunitar
• redic nivelul trigliceridelor

Preparatul Omega Extra-3 EPA se prepară
din ulei de peşte care este extra bogat în acizi
graşi multiplu nesaturaţi. Există multe plante,
ale căror seminţe sunt un izvor însemnat de
acizi graşi multiplu nesaturaţi, dar numai uleiul
de peşte conţine acizii graşi EPA şi DHA, care
aparţin categoriei de acizi graşi omega-3. EPA
şi DHA contribuie la menţinerea nivelului normal al trigliceridelor din sânge, la funcţionarea
sănătoasă a inimii şi la susţinerea coagulării normale. Înlocuirea acizilor graşi saturaţi cu acizi

supliment alimentar

pentru sistemul cardiovascular sănătos

nesaturaţi influenţează pozitiv nivelul total de colesterol şi nivelul
colesterolului LDL din sânge. Prin consumarea
sistematică de două ori pe săptămână a cărnii de peşte se poate asigura cantitatea zilnică
necesară a acestor acizi. Celor cărora nu le place
peştele, sau acelora, care nu pot să-şi procure
peşte, respectiv acelora, care sunt interesaţi de
sănătatea inimii şi sistemului lor circulator poate
fi soluţie consumarea suplimentelor alimentare
cu conţinut de ulei de peşte.

Doza recomandată: 1 capsulă gelatinoasă moale de 2 ori pe zi. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani şi femeilor
gravide sau care alăptează.
Compoziţia în două comprimate: Ulei provenind din peşte oceanic 1.000 mg: acid eikosapentanoic(EPA) 400 mg, acid dokosahexanoic
(DHA) 200 mg; vitamina E (D-alfa-tocoferil-acetat) 1,34 mg (11,2 % DZR*). Capsule gelatinoase. *DZR - Doza zilnică recomandată

#2733

TRAMOSTIC STAR

Componenţii activi ajută:
• funcţionarea vezicii şi a căilor
urinare
• fertilitatea - reproducţia
• capacitatea antioxidantă

• imunitatea
• creşterea naturală a părului

Saw palmetto – Serenoa repens sau palmierul pitic este un soi de palmier de mică înălţime,
care este indigen în pădurile din statele sudice
ale Americii de Nord şi din Florida. Denumirea
sa în engleză este „saw palmetto” – aceasta este
un tip de palmier al cărei înălţime atinge genunchiul uman sau este de cel mult înălţimea unui
om, al cărui frunze au spini tip fierăstrău. Durata
de viaţă poate atinge şi vârsta de 700 de ani,

supliment alimentar

pentru sănătatea şi satisfacţia bărbaţilor

s-ar părea că această plantă este trainică, fiindcă aceasta rezistă la secetă, la gândaci şi la foc.
Substanţele active sunt în special în fructele sale
albăstrui-negre, care sunt recoltate în august
şi septembrie. Recoltarea nu este o activitate
uşoară, deoarece în timpul strângerii boabelor
frunzele pot rănii grav pielea, ele fiind ascuţite
ca şi lama de ras.

Doza recomandată: zilnic de 2 x 1 capsulă. Atenţie: Nu este recomandat copiilor şi femeilor gravide sau care alăptează.
Compoziţia în două capsule: Saw palmetto (Serenoa repens – palmier pitic, extract de 10:1) 1.000 mg; prun african (Prunus africana,
Pygeum, scoarţă, în extract 10:1) 50 mg; dovlecel (Cucurbita pepo, seminţe, în extract 10:1) 20 mg; vitamina E (D-alfa-tocoferil-acetat)
13,4 mg = 26,8 mg (111,7 % DZR*); zinc (gluconat de zinc) 1,56 mg (15,6 % DZR*); agenţi anti-aglutinare: dioxid de siliciu, stearat de
magneziu vegetal. Capsulă gelatinoasă. *DZR - Doza zilnică recomandată

#2758
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COMPRIMATE EFERVESCENTE
În sfârşit au sosit!
V-am adus acel produs pe care l-aţi
solicitat şi l-aţi aşteptat de mulţi ani
la rând = comprimatele efervescente
solubile în apă!
Nu ne-am putut decide între arome şi
componente astfel am hotărât să avem
trei tipuri de comprimate.
Avem încrederea că v-am adus bucurie
cu acestă noutate, iar pentru unii dintre
Dumneavoastră vom putea îmbunătăţi
consumul regulat de apă potabilă
(împreună cu filtrul de apă WATER FILTER
STARLIFE, pentru un efect maxim).
Ambalaj: 10 bucăţi de comprimate efervescente, 21 g.
Doza recomandată: 1 comprimat zilnic. În ce cantitate de apă?
Acest lucru depinde de persoana respectivă, unii îl consumă cu 1,5 litri de apă, în timp ce alţii preferă
ca aroma să fie mai concentrată astfel îl consumă dizolvat într-un pahar de apă.

C+Mg STAR

Efectul componenţilor:
• fortifică sistemul imunitar
• ajută regenerarea ţesutului
conjunctiv, participă la
formarea de colagen, sprijină
funcţionarea sistemului osos
• contribuie la reducerea oboselii

• susţine echilibrul electrolitic
şi metabolismul energetic
normal, funcţia sistemului
nervos, funcţia musculară,
activitatea intelectuală

Vitamina C – fortifică sistemul imunitar,
creşte rezistenţa organismului, ajută regenerarea ţesutului conjunctiv, participă la formarea
de colagen, sprijină funcţionarea sistemului
osos.Ajută funcţionarea adecvată a sistemului
nervos, activitatea intelectuală, ajută la menţinerea sănătăţii venelor.

supliment alimentar

Supliment alimentar
cu magneziu şi vitamină C

Magneziul – contribuie la reducerea oboselii, susţine echilibrul electrolitic şi metabolismul
energetic normal, funcţionarea sistemului nervos, funcţia musculară, sinteza proteinelor, activitatea intelectuală, sănătatea sistemului osos şi
a dinţilor. Contribuie la procesul de diviziune
celulară.

Doza recomandată: Zilnic 1 comprimat. Atenţie: Nu este recomandat copiilor mai mici de 12 ani.
Compoziţie 1 comprimat efervescent: Supliment alimentar cu îndulcitor. Regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: bicarbonat
de sodiu, vitamina C (acid ascorbic) 500 mg (625 % DZR*), pulbere de fructe, magneziu (oxid de magneziu) 131,76 mg (35 % DZR*),
aromă naturală de portocale, îndulcitor: sorbitol, acesulfam K, colorant: galben SY. DZR* = Doza zilnică recomandată

#6755
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C 2000 STAR

Vitamina C:
• fortifică sistemul imunitar
• ajută regenerarea ţesutului
conjunctiv, a oaselor, a gingiei
şi a cartilajului

• este un antioxidant de bază
• contribuie la împiedicarea
proceselor oxidative

Vitamina C – fortifică sistemul imunitar,
creşte rezistenţa organismului în special în cazul
răcelii, activează numeroase enzime care au rol
important în respiraţia celulară. Ajută regenerarea ţesutului conjunctiv, participă la formarea
de colagen, sprijină funcţionarea sistemului
osos. Protejează celulele de stresul oxidativ, sti-

supliment alimentar

Supliment alimentar cu vitamină C

mulează absorbţia
fierului şi formarea globulelor roşii. Prin efectul
antioxidant, protejează organismul de efectele dăunătoare ale radicalilor liberi şi sprijină în
mod semnificativ sistemul imunitar. Ajută funcţionarea adecvată a sistemului nervos, ajută la
menţinerea sănătăţii venelor. Sprijină metabolismul energetic, adică transformarea alimentelor în energie.

Doză recomandată: Zilnic 1 comprimat.Atenţie: Nu este recomandat copiilor.
Compoziţie 1 comprimat efervescent: Supliment alimentar cu îndulcitor Zaharoză; Vitamină C (acid ascorbic) 2.000 mg (2.500 %
DZR*), stabilizator: bicarbonat de sodiu, regulator de aciditate: acid citric, aromă: pulbere de fructe, lactoză, îndulcitor: sorbitol, acesulfam
K, aromă naturală de portocale, colorant: galben SY. DZR* = Doza zilnică recomandată

#6733

CalMag C STAR

Efectul componenţilor:
• dezvoltarea oaselor şi danturii
sănătoase
• coagularea sângelui
• reducerea oboselii
• fortifică sistemul imunitar

• creşte rezistenţa organismului
• ajută la funcţionarea
adecvată a sistemului nervos

Calciul – este un regulator important al
coagulării sângelui, susţine metabolismul energetic, ajută menţinerea funcţionării normale
a muşchilor şi a transmisiilor nervilor, asigură
funcţionarea normală a enzimelor digestive,
sănătatea sistemului osos şi a dinţilor.
Magneziul – contribuie la reducerea oboselii, susţine echilibrul electrolitic şi metabolismul energetic normal, funcţionarea sistemului
nervos, funcţia musculară, sinteza proteinelor,

supliment alimentar

Supliment alimentar cu calciu,
magneziu şi vitamină C

activitatea intelectuală, sănătatea sistemului osos şi a dinţilor.
Vitamina C – fortifică sistemul imunitar,
creşte rezistenţa organismului, ajută regenerarea ţesutului conjunctiv, participă la formarea
de colagen, sprijină funcţionarea sistemului
osos. Ajută funcţionarea adecvată a sistemului
nervos, activitatea intelectuală, ajută la menţinerea sănătăţii venelor.

Doza recomandată: Zilnic 1 comprimat. Atenţie: Nu este recomandat copiilor mai mici de 6 ani.
Compoziţie 1 comprimat efervescent: Supliment alimentar cu îndulcitor. Regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: bicarbonat
de sodiu, calciu (carbonat de calciu) 250 mg (31 % DZR*), aromă: pulbere de fructe, magneziu (oxid de magneziu) 100 mg (27 % DZR*),
vitamina C (acid ascorbic) 100 mg (125 % DZR*), aromă naturală de portocale, îndulcitor: sorbitol, acesulfam de K, colorant: galben SY.
DZR* = Doza zilnică recomandată

#6750
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JELEURI GUMATE
Surpriză!
Ce poate fi mai îmbucurător ca momentul când copilul Dumneavoastră cere
vitamine? Jeleurile gumate GUMMY STAR în formă de pisoi, vor fi pe placul lor şi
va trebui să le ţineţi ascunşi :)
Într-adevăr sunt excelente – şi adulţii dependenţi de Haribo vor trebui să se abţină
de la consumul lor excesiv.
Cu toate acestea, ele nu sunt ursuleţi gumaţi ci pisici – pisicuţe pline cu vitamine.
Ambalaj: 60 bucăţi de jeleuri gumate, 68 g.
Doza recomandată: 1 jeleu gumat 2× pe zi

MULTIVITAMIN GUMMY STAR
Efectul componenţilor:
• stimulează sistemul imunitar
• ajută funcţionarea adecvată a
căilor respiratorii
• sunt antioxidanţi puternici
• contribuie la fucţionarea

adecvată a sistemului
nervos
• are rol important de
apărare împotriva
radicalilor liberi dăunători

Vitamina C – antioxidant puternic, ce ajută
organismul mai ales în cazul răcelilor, fortifică
sistemul imunitar.
Vitamina E – antioxidant important, ce protejează ţesuturile, celulele, membranele celulare
şi lipidele împotriva daunelor oxidative cauzate
de radicalii liberi. Susţine funcţionarea adecvată
a sistemului imunitar, a sănătăţii mentale şi a
memoriei, este esenţială în menţinerea sănătăţii
vederii, oaselor şi dinţilor, îmbunătăţeşte calitatea părului, a pielii şi ajută sistemul cardiovascular.
Vitamina B6 – contribuie la funcţionarea
adecvată a funcţiei sistemului nervos, activităţii
intelectuale, formarea globulelor roşii şi întărirea imunităţii.

supliment alimentar

pentru creşterea rezistenţei organismului

Beta-carotenul – protejează organismul de
radicalii liberi, fortifică sistemul imunitar.
Vitamina A – contribuie la menţinerea stării
adecvate a mucoasei, pielii, ochilor şi a sistemului imunitar.
Vitamina D3 – ajută la menţinerea nivelului
optim de calciu în sânge, contribuie la sănătatea oaselor şi dinţilor dar şi la funcţionarea adecvată a sistemului imunitar.
Vitamina B12 – ajută metabolismul energetic, sistemul nervos şi funcţiile intelectuale,
formarea globulelor roşii şi întărirea imunităţii,
reduce oboseala şi extenuarea. Îmbunătăţeşte
metabolismul energetic, sistemul nervos şi imunitatea.

Doza recomandată: Zilnic 2× 1 comprimat Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani
Compoziţia 2 comprimate gelatinoase: Concentrat de suc de fructe, zahăr, sirop de glucoză, gelatină, regulator de aciditate: acid
citric, acid lactic, vitamina C (acid ascorbic) 20 mg (25 % DZR*), agent de îngroşare: pectină, aromă de fructe, vitamina E (acetat de alfatocoferol) 10 mg (83 % DZR*), ulei de palmier, vitamina B6 (hidroclorură de piridoxină) 0,66 mg (47 % DZR*), beta-caroten 0,32 mg,
vitamina A (acetat de retinol) 240 µg (30 % DZR*), vitamina D3 (colecalciferol) 3,2 µg (64 % DZR*), vitamina B12 (ciancobalamină) 2 µg
(80 % DZR*). DZR* = Doza zilnică recomandată
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VITAMIN C GUMMY STAR

Vitamina C:
• fortifică sistemul imunitar
• ajută regenerarea ţesutului
conjunctiv, a oaselor, a gingiei
şi a cartilajului

• este un antioxidant de
bază
• contribuie la împiedicarea
proceselor oxidative

Vitamina C – fortifică sistemul imunitar,
creşte rezistenţa organismului în special în cazul
răcelii, activează numeroase enzime care au rol
important în respiraţia celulară. Ajută regenerarea ţesutului conjunctiv, participă la formarea de
colagen, sprijină funcţionarea sistemului osos.

supliment alimentar

Regele vitaminelor, supliment alimentar
cu conţinut de Vitamina C

Protejează celulele de stresul oxidativ, stimulează absorbţia fierului şi formarea globulelor roşii.
Cu efect antioxidant, protejează organismul de
efectele dăunătoare a radicalilor liberi şi sprijină în mod semnificativ sistemul imunitar. Ajută
funcţionarea adecvată a sistemului nervos.

Doză recomandată: Zilnic 2× 1 comprimat. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani.
Compoziţia 2 comprimate gelatinoase: Concentrat de suc de fructe, zahăr, sirop de glucoză, gelatină, regulator de aciditate: acid citric,
acid lactic, vitamina C (acid ascorbic) 24 mg (30 % DZR*), agent de îngroşare: pectină, aromă naturală de portocale, ulei de palmier. DZR*
= Doza zilnică recomandată

#6833

IMMUNE GUMMY STAR
Efectul componenţilor:
• stimularea sistemului imunita
• funcţionarea adecvată a
căilor respiratorii
• antioxidanţi puternici
• fortifică sistemul imunitar

• contribuie la funcţionarea
adecvată a muşchilor şi a
sistemului imunitar

Echinacea – stimulează sistemul imunitar,
funcţionarea adecvată a căilor respiratorii, creşte rezistenţa organismului, ajută organismul în
recuperarea după boală.
Vitamina C – antioxidant puternic, ce ajută
organismul mai ales în cazul răcelilor, fortifică
sistemul imunitar.

supliment alimentar

imunitate, vitalitate

Zinc – antioxidant, are efect benefic în funcţionarea adecvată a sistemului imunitar.
Vitamina D3 – contribuie la funcţionarea
adecvată a muşchilor şi a sistemului imunitar.
.

Doza recomandată: Zilnic 2× 1 comprimat. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani.
Compoziţia 2 comprimate gelatinoase: Supliment alimentar cu indulcitor si indulcitor natural Sirop de glucoză, zahăr, Echinacea (Echinacea purpurea, extract 45:1) 281 mg, gelatină, concentrat de suc de fructe, indulcitor: sorbitol, vitamina C (acid ascorbic) 60 mg
(75 % DZR*), agent de îngroşare: agar-agar, regulator de aciditate: acidul citric, acidul malic, citrat de sodiu, aromă de portocale, Echinacea
(Echinacea Purpurea 4 % polifenoli) 12,5 mg, zinc (citrat de zinc) 3 mg (30 % DZR*), vitamina D3 (colecalciferol) 5 μg (100 % DZR*), ulei
de palmier. DZR* = Doza zilnică recomandată

#6881
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SIROPURI
Aceste opt produse fac parte din noua familie de produse, o noutate de care
suntem foarte încântaţi. Compoziţia lor nu este surprinzătoare acelora care
sunt familiarizaţi cu produsele noastre, cu toate acestea marele avantaj este
modalitatea de consum = sirop! Mai ales pentru consumatorii noştri cei mai
mici, pentru copii – deşi, avem convingerea ca va găsi fani de asemenea şi
în rândul adulţilor. Îndrăznim să afirmăm, că siropurile vă vor surprinde cu
aromele lor variate şi excelente. Trebuie să le încercaţi.
Ambalaj: 120 ml
Doza recomandată: Zilnic 2× 5 ml.

ANTI-SWELL STAR

Efectul componenţilor:
• stimulează activitatea
stomacului şi a intestinelor
• antioxidant
• participă la funcţionarea
adecvată a sistemului nervos

• are efect benefic asupra
aparatului gastro-intestinal
• promovează bunăstarea
generală

Anason – stimulează activitatea stomacului
şi a intestinelor, a glandelor care participă la
digestie, ajută la regenerarea mucoasei aparatului digestiv, are efect antiinflamator. Este benefic
pentru cavitatea bucală şi faringiană, are efect
plăcut şi calmează esofagul şi corzile vocale.
Coriandru – antioxidant, creşte pofta de
mâncare, ajută digestia, reglementează produc-

supliment alimentar

ajută funcţionarea normală a aparatului digestiv, căilor
respiratorii, activitatea fizică şi intelectuală

ţia de gaze intestinale. Participă la funcţionarea
adecvată a sistemului nervos.
Muşeţel – are efect benefic asupra aparatului gastro-intestinal, promovează starea bună.

Doza recomandată: Zilnic 2× 5 ml. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani.
Compoziţie 10 ml: Zaharoză; Pimpinella anisum (anason, seminţe, extract 10:1) 3.200 mg; Coriandrum sativum (coriandru, plantă, extract 10:1) 2.700 mg; Chamomilla (muşeţel, flori, extract 10:1) 1.400 mg; esenţă de mentă; conservant: sorbat de potasiu; apă purificată.

#6617
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ARTICHOKE STAR

Efectul componentului de bază:
• antioxidant
• întăreşte rezistenta
organismului
• contribuie la menţinerea
funcţionării intestinelor,
la digestie, la senzaţia de

confort intestinal, împiedică
balonarea
• are efect benefic asupra
tractului urinar şi în
menţinerea sănătăţii
rinichilor

Anghinarea – antioxidant, întăreşte rezistenţa organismului, ajută digestia, contribuie la
menţinerea funcţionării intestinelor, la digestie,
la senzaţia de confort intestinal, împiedică balo-

supliment alimentar

pentru o digestie corespunzătoare
şi pentru protecţia ficatului

narea şi senzaţia de plin, are efect pozitiv asupra
ficatului şi are un rol important în detoxifierea
organismului. Are efect benefic asupra tractului
urinar şi în menţinerea sănătăţii rinichilor.

Doză recomandată: Zilnic 2× 5 ml. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani.
Compoziţie 10 ml: Cynara scolymus (anghinare, floare, extract 10:1) 7.500 mg; zaharoză; suc de portocale; aromă: esenţă de portocale;
conservant: sorbat de potasiu; apă purificată.

#6627

ECHINACEA STAR
Efectul componenţilor:
• întăreşte rezistenţa
organismului
• susţine sistemul imunitar
• reduce simptomele de

oboseală şi extenuare
• ajută funcţionarea adecvată
a sistemului nervos,
activitatea intelectuală

Echinaceea – întăreşte rezistenţa organismului, imunitatea, funcţionarea adecvată a
căilor respiratorii, ajută la sănătatea tractului
urinar.
Vitamina C – susţine sistemul imunitar şi
întăreşte rezistenţa organismului, reduce simptomele de oboseala şi extenuare, ajută la funcţionarea adecvată a sistemului nervos şi la activitatea intelectuală.
Vitamina B1 – ajută funcţionarea adecvată

supliment alimentar

imunitate – vitalitate

a sistemului nervos, a activităţii intelectuale şi
funcţionarea sănătoasă a sistemului cardiovascular.
Vitamina B6 – ajută funcţionarea sistemului
nervos, activitatea intelectuală, formarea globulelor roşii şi întărirea imunităţii.
Vitamina B12 – ajută metabolismul energetic, sistemul nervos şi funcţiile intelectuale,
formarea globulelor roşii şi întărirea imunităţii,
reduce oboseala şi extenuarea.

Doza recomandată: Zilnic 2× 5 ml, copii cu vârsta sub 6 ani zilnic 1× 5 ml. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani.
Compoziţie 10 ml: Zaharoză; vitamina C (acid ascorbic) 200 mg; (250 % DZR*); Echinacea purpurea (echinacea, floare) 100 mg;
aromă: esenţă de portocale; conservant: sorbat de potasiu; vitamina B1 (hidroclorură de tiamină) 4 mg (363,6 % DZR*); vitamina B6
(hidroclorură de piridoxină) 4 mg (285,6 % DZR*); vitamina B12 (ciancobalamină) 4 µg (160 % DZR*). DZR* = Doza zilnică recomandată
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FREEWAY STAR

Efectul componenţilor:
• ajută digestia
• reglementează funcţionarea
adecvată a aparatului digestiv

• ajută funcţiile intestinale
• produc scaun regulat

Componentele reglementează funcţionarea
adecvată a aparatului digestiv, ajută digestia,

supliment alimentar

funcţionarea adecvată a aparatului digestiv

funcţiile intestinale şi produc scaun regulat.

Doza recomandată: Zilnic 2× 5 ml. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani.
Compoziţie 10 ml: : Zaharoză; lactitol 3.000 mg; miere 5.000 mg; suc de portocale; aromă: esenţă de portocale; conservant: sorbat de
potasiu; apă purificată.

#6644

NEMATODLE STAR

Componenţii săi:
• au efect antiiinflamator şi
antifungic
• ajută menţinerea sănătăţii
prostatei
• au efect antioxidant
• participă la funcţionarea

adecvată a sistemului nervos
• stimulează buna funcţionare
a tractului digestiv,
sănătatea tractului urinar şi
rezistenţa organismului

Anason – stimulează activitatea stomacului
şi a intestinelor, a glandelor care participă la
digestie, ajută la regenerarea mucoasei aparatului digestiv, are efect antiinflamator. Este benefic asupra cavităţii bucale şi faringiene, are efect
plăcut şi calmează esofagul şi corzile vocale.
Coriandru – antioxidant, creşte pofta de
mâncare, digestia, reglementează producţia de
gaze intestinale. Participă la funcţionarea adec-

supliment alimentar

susţine buna funcţionare a tractului digestiv,
sănătatea tractului urinar şi rezistenţa organismului

vată a sistemului nervos.
Muşeţel – are efect benefic asupra aparatului gastro-intestinal, promovează starea bună
generală.
Dovleac – ajută menţinerea sănătăţii prostatei, are efect benefic asupra organului în sine şi
a mecanismelor care ajută funcţionarea lui.
Nuc cenuşiu – antiinflamator şi antifungic

Doza recomandată: Zilnic 2× 5 ml. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani.
Compoziţie 10 ml: Zaharoză; Pimpinella anisum (anason, seminţe, extract 10:1) 1.340 mg; Coriandrum sativum (coriandru, plantă,
extract 10:1) 680 mg; Chamomilla (muşeţel, flori, extract 10:1) 680 mg; suc de portocale; Cucurbita moschata poiret (seminţe de dovleac)
134 mg; Juglans cinerea (rege de nuc, coaja, extract 4:1) 40 mg; aroma: esenţă de portocale; conservant: sorbat de potasiu; apă purificată.

#6611
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RELEASE STAR

Componenţii săi:
• realizează o stare bună
• relaxează organismul
• participă la menţinerea stării
sufleteşti normale
• contribuie la reducerea de
stresului
• sprijină funcţionarea adecvată

a sistemului cardiovascular
şi ajută la menţinerea
tensiunii normale
• ajută digestia
• sunt antioxidanţi naturali

Valeriană – contribuie la un somn liniştit,
relaxant, participă la menţinerea stării sufleteşti
normale, la echilibrul sufletesc, contribuie la
reducerea stresului, sprijină funcţionarea adecvată a sistemului cardiovascular şi ajută la menţinerea tensiunii normale.

supliment alimentar

stare bună, relaxare şi somn

Mentă – ajută la digestie.
Lămâiţa – antioxidant natural, contribuie
la relaxarea optimă, conferă o bună dispoziţie,
ajută echilibrul sufletesc, ajută la somn liniştit

Doză recomandată: Zilnic 2× 5 ml. Atenţie: Nu este recomandat copiilor şi femeilor gravide sau care alăptează.
Compoziţie 10 ml: Zaharoză; Valeriana officinalis (valeriană, rădăcină, extract 10:1) 1.250 mg; Mentha arvensis subsp. haplocalyx Briq.
(mentă, frunze, extract 10:1) 250 mg; Melissa officinalis (roiniţă, flori, extract 10:1) 250 mg; aroma: esenţă de mentă; conservant: sorbat
de potasiu, apă purificată.

#6614

ANTI-VOMIT STAR

Componenţii săi ajută:
• funcţionarea normală a
aparatului circulator

• funcţionarea adecvată a
sistemului cardiovascular

Ghimbir – ajută la funcţionarea normală a
aparatului circulator şi la menţinerea nivelului
optim al glicemiei în sânge. Ajută digestia şi
funcţionarea normală a aparatului digestiv chiar
şi în primele etape ale sarcinii. Reduce greaţa şi
este întrebuinţat pentru a atenua răul de maşină, de avion şi de mare. Eliberează căile respiratorii şi sprijină rezistenţa organismului cu efectul
său antioxidant.
Talpa gâştei – ajuta funcţionarea adecvată
a sistemului cardiovascular, respirator şi nervos,
contribuie la ameliorarea simptomelor premenstruale.
Zmeura – sprijină digestia, ajută eliminarea

supliment alimentar

reduce greaţa, oboseala şi epuizarea,
face călătoria mai confortabilă.

apei din organism, ameliorează simptomele menstruaţiei şi ale menopauzei.
Vitamina B6 – ajută la
menţinerea funcţiei cerebrale sănătoase, creşte rezistenţa şi combate tulburările nervoase.
Contribuie la reducerea oboselii şi epuizării şi
reglementează sistemul hormonal.
Magneziul – contribuie la: reducerea oboselii, metabolismul energetic normal, funcţionarea sistemului nervos, funcţia musculară, sinteza proteinelor, activitatea intelectuală şi susţine
echilibrul electrolitic.

Doza recomandată: Zilnic 2× 5 ml. Atenţie: Nu este recomandat copiilor şi femeilor gravide sau care alăptează.
Compoziţie 10 ml: Zaharoză; suc de portocale; magneziu (sulfat de magneziu) 199,45 mg (53 % DZR*); Zingiber officinale (ghimbir,
rădăcină, extract) 168 mg; Rubus idaeus (zmeur, fruct) 134 mg; aromă de esenţă de portocale; vitamina B6 (hidroclorură de piridoxină)
24,3 mg (1.735,7 % DZR*); Leonurus cardiaca (talpa gâştei) 20 mg; conservant: sorbat de potasiu; apă purificată. DZR* = Doza zilnică
recomandată

#6617
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MULTIVITAMIN STAR

Componenţii săi:
• participă la păstrarea
funcţiilor psihice normale
• contribuie la metabolismul
energetic şi la funcţionarea
funcţiei sistemului nervos
• participă la sinteza
aminoacizilor, hematopoiezei,

diviziunii celulare
• sprijină sistemul imunitar
• sunt regulatoare importante
ale coagulării sângelui
• ajută la protejarea celulelor
împotriva stresului oxidativ
de stresul oxidativ

Vitamina B1 – participă la păstrarea funcţiilor psihice normale, ajută activitatea intelectuală, funcţionarea normală a inimii.
Vitamina B2 – contribuie la metabolismul
energetic şi la funcţionarea funcţiei sistemului
nervos, ajută mucoasa, starea pielii şi vederea,
contribuie la menţinerea globulelor roşii, protejează celulele împotriva radicalilor liberi, reduce
oboseala şi extenuarea.
Vitamina B3 – are rol important în funcţionarea normală a aparatului digestiv, a sistemului nervos, a activităţii intelectuale, în susţinerea
mucoasei şi a pielii, reduce oboseala şi simptomele extenuării.
Vitamina B6 – contribuie la metabolismul
energetic şi la funcţionarea funcţiei sistemului
nervos, ajută activitatea intelectuală, formarea
globulelor roşii şi întărirea imunităţii, reduce
oboseala şi simptomele extenuării, contribuie la
reglementarea activităţii hormonale.
Folaţii – participă la sinteza aminoacizilor, la
hematopoieză şi la diviziunea celulară, sprijină
sistemul imunitar şi activitatea intelectuală.
Vitamina B12 – ajută metabolismul energetic, sistemul nervos şi imunitatea.
Vitamina B5 – susţine metabolismul energetic adecvat, sinteza şi metabolismul hormonilor steroizi şi al vitaminei D, ajută activitatea
intelectuală, reduce oboseala şi simptomele
extenuării.
Calciul – este un regulator important al
coagulării sângelui, susţine metabolismul energetic, ajută funcţionarea normală a muşchilor şi
transmiterea semnalelor nervoase, asigură funcţionarea normală a enzimelor digestive, sănătatea sistemului osos şi a dinţilor.

supliment alimentar

cu vitamine şi substanţe minerale ce susţine
imunitatea, vitalitatea şi viaţa sănătoasă

Fierul – contribuie la funcţionarea adecvată
a metabolismului energetic, are un rol important în formarea globulelor roşii şi al hemoglobinei, cât şi în transportul normal al oxigenului
în corp, sprijină imunitatea.
Cuprul – susţine ţesutul conjunctiv şi metabolismul energetic, susţine funcţionarea adecvată a sistemului nervos, pigmentaţia pielii şi a
părului, aprovizionarea organismului cu fier şi
imunitatea. Ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ.
Manganul – ajută menţinerea ţesutului conjunctiv, a oaselor şi contribuie la starea adecvată a metabolismului energetic.
Zincul – sprijină metabolismul normal al
acizilor şi bazelor, metabolismul carbohidraţilor,
sinteza ADN-ului, fertilitatea şi reproducerea,
sinteza proteinelor, contribuie la menţinerea
sănătăţii oaselor, părului, unghiilor, pielii, a ochilor şi susţine sistemul imunitar, menţine nivelul
adecvat de testosteron în sânge. Contribuie la
procesul de diviziune celulară şi protejează celulele de stresul oxidativ.
Lizina – aminoacid esenţial în sinteza proteinelor. Este indispensabil copiilor în creştere,
asigură dezvoltarea ţesuturilor, în special a oaselor, muşchilor şi dinţilor, contribuie la formarea
colagenului. La adulţi contribuie la asimilarea şi
păstrarea de calciului în oase, muşchi şi dinţi.
Are rol important în apărarea organismului,
ajută la menţinerea sănătăţii inimii şi a venelor,
susţine funcţionarea adecvată a ficatului.

Doza recomandată: Zilnic 2× 5 ml, copii cu vârsta sub 12 ani zilnic 1× 5 ml. Atenţie: Nu este recomandat copiilor sub vârsta de 3 ani
Compoziţie 10 ml: Zaharoză; sirop de caramel; miere; lizină 40 mg; aroma: esenţă de portocale; vitamina B3 - niacină (nicotinamidă) 20
mg (125 % DZR*); calciu (lactat de calciu) 20 mg (2,5 % DZR*); fier (EDTA feric de sodiu) 20 mg (142,5 % DZR*); vitamina B1 (hidroclorură
de tiamină) 10 mg (909 DZR*); zinc (sulfat de zinc) 6 mg (60 % DZR*); vitamina B5 - pantotenat (D-pantotenat de calciu) 4 mg (66,6
DZR*); vitamina B2 (riboflavină) 2 mg (142,8 DZR*); vitamina B6 (hidroclorură de piridoxină) 2 mg (142,8 DZR*); mangan (sulfat de
mangan) 0,5 mg (25 DZR*); cupru (sulfat de cupru) 0,40 mg (40 % DZR*); acid folic 100 µg (50 % DZR*); vitamina B12 (ciancobalamină)
10 µg (400 % DZR*). DZR* = Doza zilnică recomandată
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PARFUM
Parfum pentru El şi pentru Ea:

#2288 - BLACK MONOLITH, 75 ml - parfum pentru bărbati
#2266 - RAIN MEMORIES, 75 ml - parfum pentru femei
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