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Produkty STARLIFE jsou vyráběny v USA u výrobců, kteří splňují
nejpřísnější normy kvality pod označením GMP – Good Manufacturing Practices.
Tento certifikát GMP má i společnost, která zabezpečuje balení produktů.
Celý proces je tak na nejvyšším stupni kontroly, který odpovídá nejen farmaceutickým požadavkům.

„V jednoduchosti je krása, síla a efektivita.“
Filozofií společnosti STARLIFE je nabídnout lidem zdravější a kvalitnější cestu životem.
Zakladatelem a majitelem společnosti STARLIFE je Robert Změlík, olympijský vítěz
v desetiboji z Barcelony, který se na základě vlastních úspěšných zkušeností rozhodl vytvořit
široký sortiment účinných doplňků stravy. Produkty jsou určeny pro každého, kdo si chce
udržet dobrou kondici, sílu a vytrvalost, kdo si chce cíleně uchovat skvělé zdraví a zlepšit
životní styl sobě i svým blízkým.
Špičková kvalita produktů společnosti STARLIFE je založena na unikátní technologii
zpracování, která zaručuje maximální vstřebatelnost obsažených látek (92–95 %). Pro tyto
produkty je charakteristická vysoká účinnost bez nežádoucích vedlejších účinků a rychlý
nástup účinků. Na užívání produktů nevzniká návyk. S pomocí produktů společnosti
STARLIFE dokáže lidský organismus dosáhnout harmonie ve všech třech oblastech –
fyzické, psychické a emocionální.
Základní řada produktů je složena z přírodních ingrediencí, jejichž dokonalá vyváženost
byla ověřena staletými zkušenostmi filozofie čínské dynastie Ming a umocněna východní
moudrostí a poznatky nejnovějších vědeckých studií. Účinky produktů jsou dlouhotrvající
a přetrvávají i po skončení jejich užívání. Užíváním produktů společnosti STARLIFE se
organismus doslova nabíjí energií.
Pro prodej produktů společnosti STARLIFE zvolil Robert Změlík ojedinělý klubový systém
velmi úspěšně fungující na myšlence, že nejlepší produkt nepotřebuje
masovou reklamu, výtečný produkt se chválí sám svým účinkem.
Meziroční 30% nárůst řadí tento systém mezi nejefektivnější
obchodní činnosti na světě a nabízí stejně dynamicky orientovaným
lidem, jako je úspěšný olympionik a podnikatel Robert Změlík,
stejně úspěšnou podnikatelskou příležitost.
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Unikátní produkty
Nabídka více než 230 produktů
Nejefektivnější bonusový systém
Zvýhodněná cena produktů
PROMOAKCE STARLIFE
Poradna s odborníky
Mezinárodní obchod
Program AUTO 333

Zakladatel a majitel společnosti STARLIFE
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95

GOLD STAR
94
GLUTAMINE STAR
128
L-ARGININE STAR
194
TAURINE 600 STAR
206
VITAMIN E STAR
36
BIOTIN STAR
8
ACAI COMPLEX STAR

19

ANATOMAX STAR
29
ARTHRIMAX STAR
93
GLUCOSAMINE STAR
122
JOINT ACTIVITY STAR
123
JOINT MOBILITY STAR
166
PAU D’ARCO STAR
67
CORAL CALCIUM STAR
173
REGEMAX STAR
181
SHOCK STAR

88

GARCINIA STAR
28
APPLE VINEGAR STAR
187
SPIRULINE STAR
57
CMF 20 STAR
59
COCONUT OIL STAR
139
METABOLITE STAR
185
SLIM FIBER STAR
50
CINNAMON STAR
54
CLA 1000 STAR

Hormonální systém – ženy
Kůže

20

214

EFFECTIVE STAR
34
BETA CAROTENE STAR
78
EMPEROR STAR
93
GLUCOSAMINE STAR
33
B-COMPLEX STAR
112
CHLOROPHYLL STAR
13
ACIDOPHILUS STAR
98
GOTU KOLA STAR
166
PAU D’ARCO STAR
190
STAR PLUS
151
NONI GOLD STAR
81
EVENING PRIMROSE STAR
182
SILICA STAR
149
MUMIO STAR
199
VIRGIN OLIVE 500 STAR

ANGELICA STAR
124
KELP STAR
132
LIFE STAR
140
MIGRELIFE STAR
126
KUDZU STAR
192
STAR WOMEN
211
WILD YAM STAR
81
EVENING PRIMROSE STAR
172
RED CLOVER STAR

Hormonální systém139– muži
METABOLITE STAR
124
KELP STAR
179
SAW PALMETTO STAR
191
STAR MEN
211
WILD YAM STAR
168
PROTECT STAR
206
VITAMIN E STAR

Krátká historie léčby stárnutí
Doktore, cítím
2000 př.n.l.
1000 př.n.l.
1850 n.l.
1950 n.l.
2004 n.l.

se starý…
„Tady, snězte tento kořínek.“
„Kořínky jsou pohanské. Modlete se.“
„Modlitby nepomáhají. Vypijte tento lektvar.“
„Lektvary jsou podvod. Spolkněte tuto pilulku.“
„Pilulky jsou umělé. Tady, snězte tento kořínek.“

Nic v lidském těle není jednoduché
Paradox života a stárnutí
kyslík je pro život nezbytný

kyslíkové volné radikály způsobují stárnutí

12 kroků jak nestárnout, cítit se mladý a žít dlouho
Dr. Cole Woolley Ph.D. radí:
• zůstaňte fyzicky aktivní – sportujte
• dodržujte správnou výživu a užívejte
doplňky stravy STARLIFE
• ovládejte stres
• stanovte si životní cíle a smysl života
• buďte společensky angažovaní
• poznávejte sami sebe
• opatrně s alkoholem
• vyhýbejte se nehodám
• cvičte svou mysl
• dopřejte odpočinek tělu i mysli
• udržujte si optimální tělesnou hmotnost
• minimalizujte vystavování se toxickým vlivům prostředí

Zdravý životní styl

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ, POHYB,
DOPLŇKY STRAVY
Tento katalog je věnován všem,
kteří si váží slova ZDRAVÍ a vyslovují jej s respektem.
Všem, kteří vědí, že prevence je pro jeho udržení důležitá.
Všem, kteří se dokázali podělit o své zkušenosti s doplňky stravy na našich
webových stránkách a svolili k jejich zveřejnění.

ACAI COMPLEX STAR

Euterpe jsou vysoké, většinou silně
odnožující palmy se štíhlými kmeny,
domácí v Jižní Americe a na Antilách.
Z dužniny plodů se připravují chutné
nápoje, z vegetačních vrcholů tzv. palmové zelí. K nejznámějším a nejvyužívanějším patří Euterpe oleracea – palma
Açaí. Dorůstá výšky až 25 m a plodí
kolem 20 kg plodů, které se vzhledem
podobají borůvkám. Mají temně tmavě modrou barvu, kterou získávají díky
přírodní látce anthokyaninu, kakaovou
vůni a chuť. Testováním antioxidační
aktivity bylo zjištěno jedno z nejvyšších
čísel ORAC (oxygen radical absorbance
capacity), tedy schopnost pohlcení volných kyslíkových radikálů. Açaí obsahuje řadu vitaminů, minerální látky, nenasycené mastné kyseliny, aminokyseliny,
flavonoidy, bílkoviny a vlákninu. Açaí
je u původního obyvatelstva oblíbeným
prostředkem ke zvýšení fyzické i psychické aktivity.
Plantago ovata – Psylium Husk – jitrocel blešník – podporuje zdravé trávení a střevní funkce. Usnadňuje střevní
tranzit a pomáhá udržovat zdravá střeva. Je vhodný v těhotenství a při obtížích

doplněk stravy

antioxidant, zdravé trávení

s žilní pleteninou v konečníku (hemeroidy) kdy vhodně předchází příležitostní
zácpě.
Zelený čaj – Camelia sinensis je antioxidant, podporuje metabolismus tuků,
normální činnost srdce, duševní zdraví,
fyzickou a duševní stimulaci.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Anna F.

Na mé unavené těžké nohy, ale i tělo jsem užívala CELL GUARD STAR a ACAI COMPLEX STAR. Postupně se
únava nohou zlepšovala. Jako dárek jsem dostala od kamarádky WATER PILL STAR, ulevilo se mi ještě více,
neboť jsem podpořila i ledviny. Celkově se mi velmi ulevilo a vylepšil se i tlak.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Plantago ovata (jitrocel blešník, semeno) 666 mg; Euterpe oleracea (Açaí, plod, extrakt 20:1)
664 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; Camellia sinensis (zelený čaj, list, extrakt 4:1) 70 mg; protispékavá
látka: rostlinný stearan hořečnatý; Lactobacillus acidophillus (333 miliónů aktivních Lactobacillus Acidophilus v momentu výroby) 27,8 mg; Triticum sativum (prášek z pšeničné šťávy) 16,6 mg; papain (enzym z plodů papáji) 16,6 mg;
bromelain 16,6 mg; betain hydrochlorid 16,6 mg; Zingiber officinale (zázvor, kořen) 16,6 mg. Želatinová kapsle.
#1195 – 19.162.373.235.836.547
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ACAI EXTRA STAR

Euterpe jsou vysoké, většinou silně
odnožující palmy se štíhlými kmeny,
domácí v Jižní Americe a na Antilách.
Z dužniny plodů se připravují chutné
nápoje, z vegetačních vrcholů tzv. palmové zelí. K nejznámějším a nejvyužívanějším patří Euterpe oleracea – palma
Açaí. Dorůstá výšky až 25 m a plodí
kolem 20 kg plodů, které se vzhledem
podobají borůvkám. Mají temně tmavě modrou barvu, kterou získávají díky
přírodní látce anthokyaninu, kakaovou vůni a chuť. Testováním antioxidační aktivity bylo zjištěno jedno z nejvyšších čísel ORAC (Oxygen Radical
Absorbance Capacity), tedy schopnost
pohlcení volných kyslíkových radikálů.
Açaí obsahuje řadu vitaminů, minerální látky, nenasycené mastné kyseliny,
aminokyseliny, flavonoidy, bílkoviny
a vlákninu. Açaí je u původního obyvatelstva oblíbeným prostředkem ke zvýšení fyzické i psychické aktivity.

doplněk stravy

antioxidant, zdravé trávení

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Marta M.

Ten kdo chce efektivně zhubnout, vřele doporučuji tento doplněk stravy. Samozřejmě je důležité si
upravit stravovací plán a přidat pohyb. Chodím dvakrát do týdne na kruhový tréning a snažím se
zdravě jíst, ale žádné extrémní změny jsem nezavedla. Jako doplněk stravy beru ACAI EXTRA STAR
1-0-1, CARNOSINE STAR 1-0-1 a CARSIO STAR 1-0-1. Tři kila za měsíc dole!!! Je to skvělý pocit, cítím se
úžasně.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Euterpe oleracea (Açaí, plod, extrakt 20:1) 3.000 mg; olej ze sójových bobů; leštící látka: včelí
vosk; barvivo: karamel. Želatinová tobolka.
#1199 – 19.162.373.235.836.547
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ACAI LONGEVITY STAR

Açaí jsou plody palmy Euterpe
oleracea, která roste v jihoamerické
Amazonii. Palma açaí dorůstá až 25 m
a plodí kolem 20 kg plodů, které jsou
významným prvkem v potravě zdejšího
obyvatelstva. Vzhledem se plody açaí
podobají borůvkám. Mají temně tmavě modrou barvu, kterou získávají díky
přírodní látce anthokyaninu, kakaovou
vůni a chuť. Testováním antioxidační
aktivity bylo zjištěno jedno z nejvyšších
čísel ORAC (oxygen radical absorbance capacity – schopnost pohlcení volných kyslíkových radikálů). Plody açaí
dále obsahují vitaminy, minerální látky,
nenasycené mastné kyseliny, aminokyseliny, flavonoidy, bílkoviny a vlákninu.
Rakytník řešetlákový pomáhá chránit organismus před volnými radikály, má blahodárné účinky na pružnost
a průchodnost cév a srážlivost krve,
pomáhá udržovat správnou hladinu
cholesterolu v krvi, podílí se na normální funkci žaludku, zažívacího a močového ústrojí, jeho příznivý vliv se projeví
i na vitalitě a pružnosti pokožky.
Plody maqui – Aristotelia chilensis
jsou pěstovány v Chile. Původní domorodé obyvatelstvo je považuje za magické ovoce a přisuzuje mu mnoho pozitivních účinků na lidský organismus.

doplněk stravy

antioxidant, zdravé trávení

Maqui bylo podrobeno současnými
vědci mnoha testům a studiím. Největší
překvapení ale bylo, když jeho hodnota
naměřená ORAC (velikost antioxidační
kapacity) ve 100 mg byla 27.600. Naše
borůvky mají „pouhých“ 6.500 ORAC.

Doporučené dávkování: 30 ml – 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení (30 ml): Čištěná voda; šťáva z açaí (Euterpe oleracea) 3.402 mg; koncentrát z černé třešně 1.965 mg;
invertní červená řepa 1.701 mg; koncentrát z jablečné šťávy 1.021 mg; koncentrát z hruškové šťávy 757 mg; antioxidant: kyselina citrónová; šťáva z rakytníku řešetlákového 377 mg; protlak z maliny 189 mg; prášek z plodů maqui
(Aristotelia chilensis) 25 mg; prášek z plodů granátového jablka 25 mg; prášek z plodů brusinky 25 mg; prášek z plodů borůvky 25 mg; prášek z plodů maliny 25 mg; prášek z plodů bezinky 25 mg; konzervant: sorbát draselný; prášek
z plodů černé třešně 10 mg; pektin 10 mg; zahušťovadlo: guma guar; přírodní aroma açaí.
#1192 – 36.494.607.8001.0121.1141
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ACEROLA PLUS STAR

Acerola je keř, jehož zralé cihlově červené plody jsou velmi bohaté na vitamin
C – obsah tohoto vitaminu je 20–30×
vyšší než ve stejném množství pomeranče. Dále obsahuje vitaminy A, B6, bioflavonoidy a minerální látky, zejména
železo vápník a hořčík.
Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý
pro správnou funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá
k normální činnosti nervové soustavy,
psychické činnosti a obranyschopnosti
organismu. Jeho nezastupitelná funkce
je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle. Vitamin C pomáhá snižovat únavu a vyčerpání a podílí se na
regeneraci redukované formy vitaminu
E. Podporuje imunitní systém během
intenzivního fyzického výkonu i po něm.
I když vitamin C představuje asi 80 %
lidské potřeby vitaminů, organismus jej

doplněk stravy

vitamin C

není schopen vyprodukovat a tělu musí
být dodáván ve stravě a zejména doplňky stravy.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Martina

Produkt ACEROLA PLUS STAR - výborný způsob jak doplnit vitamín C u dětí, díky tomu, že tablety mohou
děti žvýkat a užívat v podstatě jako bonbony, není problém s polykáním. Pravidelně pořizuji celé rodině,
nejen dětem a doplňuji dle aktuálních potřeb rodiny o produkty MULTI STAR, IMMUNITY STAR, ANTIPARASITE STAR od STARLIFE.

Jitka R.

Produkt ACEROLA PLUS STAR jsem vloni o prázdninách užívala v dávce 2-1-1-2 a měla jsem o mnoho víc
energie.

Doporučené dávkování: 2 tablety denně. Upozornění: Nevhodné pro děti do 12 let.
Složení 2 tablet: Sacharóza; sladidlo: sorbitol; vitamin C (kyselina askorbová) 1.000 mg (1.250 % referenční hodnoty příjmu); Rosehips (šípky, extrakt 4:1) 240 mg; protispékavé látky: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý;
malinové aroma; Fagopyrum esculentum (pohanka obecná, semeno) 38 mg; malinové pyré; acerola 10 mg; citrusové
bioflavonoidy (z plodů Citrus sinensis) 4 mg; rutin 4 mg; komplex hesperidinů (z plodů Citrus spp.) 4 mg; barvivo:
karamel; prášek z černého rybízu, extrakt ze zeleného pepře.
#1002 – 16.912.413.844.835.726

11

ACEROLA STAR

Acerola je keř, jehož zralé cihlově červené plody jsou velmi bohaté na vitamin
C – obsah tohoto vitaminu je 20–30×
vyšší než ve stejném množství pomeranče. Dále obsahuje vitaminy A, B6,
bioflavonoidy a minerální látky, zejména železo vápník a hořčík. Obsažený
vitamin C má antioxidační účinky, to
znamená že ochraňuje kyselinu deoxyribonukleovou (DNA), bílkoviny a lipidy před oxidací volnými radikály. Dále
podporuje tvorbu kolagenu, je důležitý
pro správnou funkci nervového systému, zvyšuje obranyschopnost organismu hlavně během a po zvýšené tělesné
námaze, snižuje pocit únavy, pomáhá
při růstu a regeneraci tkání, podporuje zdravý stav dásní a hraje rozhodující
úlohu v aktivitách mnoha důležitých
enzymů. Jeho nezastupitelná funkce je
v podpoře absorpce železa a celková
podpora energetického metabolismu
v těle.
I když vitamin C představuje asi 80 %
lidské potřeby vitaminů, organismus jej

doplněk stravy

vitamin C

není schopen vyprodukovat a tělu musí
být dodáván ve stravě a zejména doplňky stravy.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Alena K.

Zkušenosti maminek, které si stěžovaly na časté problémy svých dětí s nemocemi ve škole. Jejich děti
začaly užívat ACEROLA STAR a překonaly celou zimu bez onemocnění. Preventivní dávkování 1–0-0,
v čase problému 1-0-1, a nebo 1-1-1.

Alena K.

16. letá dívka byla často unavená. Hodně sportovala a proto chtěla odstranit tento problém. Navrhla jsem
ACEROLA STAR 3 ks používat před každým tréninkem. Její výkon vzrostl a únava zmizela. Dnes se slečna
cítí velmi dobře.

Doporučené dávkování: 2 tablety 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let.
Složení 4 tablet: Sladidlo: xylitol; Malpighia punicifolia (acerola, plod) 1.120 mg; glukóza; vitamin C (kyselina
askorbová) 240 mg (300 % referenční hodnoty příjmu); kukuřičný škrob; Rosa rugosa (šípky růže svraskalé) 120 mg;
protispékavá látka: steran hořečnatý, oxid křemičitý; bioflavonoidy z plodů divokého pomeranče 20 mg; rutin 10 mg;
malinové aroma; paprika zelená (extrakt z plodu) 0,4 mg; rybíz černý (extrakt z plodu) 0,4 mg.
#1000 – 14.291.572.293.074.945
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ACIDOPHILUS STAR

ACIDOPHILUS STAR obsahuje směs
laktobacilových kmenů, zejména L. acidophilus a L. rhamnosus, které jsou tělu
vlastní.
Vápník napomáhá normální srážlivosti krve, podporuje normální energetický metabolismus, činnost svalů, funkci nervových přenosů, funkce trávicích
enzymů a stav kostí a zubů. Podílí se na
procesu dělení a specializaci buněk.

doplněk stravy

směs pro střevní mikroflóru

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Anna N.

Problémy spojené s alergií, se střevy a se žaludkem. Při klasické medicíně, kdy jsem měla problémy
s trávením, mi nikdo nikdy nedoporučil jíst probiotika. Přitom jsou velmi potřebné při užívaní antibiotik.
ACIDOPHILUS STAR je nejkvalitnější probiotikum, a dalo mi do pořádku celý trávicí trakt.

Naděžda M.

Klientka která chodila do naší poradny měla dlouhodobé problémy s nadýmáním a po jídle s bolestmi
břicha. Začala užívat produkt ENZYME STAR, 2 kapsle denně a k tomu ještě užívala ACIDOPHILUS STAR
2 kapsle 2x denně a během několika týdnů tyto problémy zcela zmizely.

Martina H.

ACIDOPHILUS STAR užívám již několik let. Vyřešila jsem díky němu problémy s trávením a zánětlivými
projevy v obličeji a hlavně s pravidelným vylučováním. Také se mi zlepšila autoimunita. Trpěla jsem na
opary a dlouhodobé bolesti v krku s celkovou slabostí. Vše se spravilo, když jsem začala pravidelně užívat
ACIDOPHILUS STAR.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Vápník (uhličitan vápenatý) 220 mg (27,5 % referenční hodnoty příjmu); Lactobacillus Acidophilus (200.000.000 aktivních kultur) 1,38 mg; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; maltodextrin; protispékavá
látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#7100 – 12.561.532.633.304.074
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ALFALFA STAR

ALFALFA – tolice vojtěška – tolice
lékařská obsahuje bílkoviny, karotenoidy
(lutein), saponiny (sojasapogenol A-E,
hederagenin), triterpeny (stigmasterol,
spinasterol), isoflavonoidy (genistein,
daidzein), steroly, kumariny (3-methixy-coumestrol, lucernol, sativol, trifoliol),
kyanogenní glykosidy, alkaloidy, aminokyseliny. Dále listy tolice obsahují vitamin A, B, C, E, silice, třísloviny (jsou to
fenolické látky, rozpustné ve vodě a srážející bílkoviny, alkaloidy a těžké kovy),
minerální látky, chlorofyl, železo, fosfor,
vápník, draslík, enzymy proteázy, lipázy a amylázy, emulsin, invertázu, pektinázu, peroxidázu, kyselinu salicylovou,
kumarovou a hroznovou, pryskyřici,
emulsin, pektinásu.
Tolice vojtěška pomáhá udržovat
správnou hladinu cholesterolu, zlepšuje metabolismus a má příznivý vliv i na
kvalitu vlasů a nehtů. Je nejen podporou pro ženy v menopauze, ale je vhodná
i pro sportovce a těžce pracující osoby.

doplněk stravy

pro ženy v menopauze

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Petra B.

Mám velice citlivý žaludek. Často se mi stává, že po smažených a kořeněných jídlech trpím bolestmi
břicha. Byl mi doporučen produkt ALFALFA STAR. Kdykoliv mám takový problém, vezmu si 2 kapsle a hned
je mi lépe. Bezvadně funguje i proti nadýmání. Díky tomu můžu jíst vše bez obav.

Radka M.

Na prezentaci za mnou přišla paní, která užívala produkt ALFALFA STAR a byla neskutečně spokojená
s výsledky. Měla problémy v menopauze, dost jí padaly vlasy a měla zvýšený cholesterol. Po třech měsících
užívání 2× denně 2 kapsle se cítila mnohem lépe a vlasy jí také přestaly padat. Vylepšil se i cholesterol. Bylo
na ní vidět nadšení, získala i větší sebevědomí, protože se cítila lépe.

Doporučené dávkování: 2 tablety 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 4 tablet: Medicago sativa (Alfalfa, tolice vojtěška, semeno) 2.600 mg; emulgátor: celulosa; protispékavá
látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý.
#2701 – 10.731.691.082.633.293
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ALOE VERA + CHLOROPHYLL STAR

Šťáva z Aloe vera obsahuje přirozeně
se vyskytující antioxidanty, které pomáhají chránit buňky a tkáně před volnými
radikály, posiluje antioxidační kapacitu a tak se podílí na obranyschopnosti
celého organismu. Přispívá k udržení
dobré funkce střev, jejich pohybu, podporuje trávení a pravidelnost stolice.
Pomáhá zvyšovat odolnost vůči psychické zátěži a má příznivý vliv při únavě. Přispívá k udržení normální hladiny
glukózy v krvi. Je důležitá i pro zdravý
vzhled pokožky. Podporuje regulaci hladiny správné hladiny cukru v krvi a blahodárně působí na funkce jater – zejména jejich čištění (detoxikace) a žlučníku.
Je vhodná pro udržení fyzické i psychické
kondice a imunitního systému.
Chlorofyl je přírodní látka, kterou
obsahují všechny zelené rostliny a některé řasy. Tím, že zajišťuje fotosyntézu,
která je nezbytná pro všechny živé organismy, se mu někdy říká „tekuté-zelené
slunce“. Chlorofyl se v organismu podílí
na produkci hemoglobinu, je tedy důležitý pro normální funkce svalů, nervů
a srdce.

doplněk stravy

trávení, vzhled pokožky

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Marie K.

ALOE STAR používáme celá rodina především jako prevenci při chřipkových obdobích. Každé ráno na
lačno jednu lžíci zapiji vodou nebo si z ní vyrobím přímo nápoj. Pomáhá mi také při narušeném zažívání
a upravuje pravidelnost vyprazdňování. Při jejím užívání mám více energie a snadněji zvládám pracovní
povinnosti.

Miluše Z.

Delší dobu jsem trpěla žaludečními potížemi. Na doporučení jsem začala užívat ALOE STAR. Na žaludek
a celé mé zažívání mně dělá dobře. Zrovna tak si pochvaluje i můj zeť, který měl podobné problémy. ALOE
STAR žaludek krásně pohladí a zklidní.
Doporučené dávkování: 30 ml – 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení (30 ml): Aloe Vera Juice 14.280 mg; zahušťovadlo: rostlinný glycerin; chlorofyl (sodné měďnaté chlorofyliny)
100 mg; konzervant: sorbát draselný; přírodní aroma z máty peprné; čištěná voda.
#1123 – 41.265.408.8411.8731.7061
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ALOE VERA GEL STAR

Aloe vera je známa v lidovém léčitelství především jako šťáva z listů používaná na odřeniny a spáleniny. Hlavním
přínosem Aloe vera je vnitřní očista
těla od toxinů a jiných látek, které se
ukládají převážně v tukových buňkách.
Nejenže dokáže pročistit organismus,
ale také organismus oživit, dodat
energii, dobrou náladu, omladit pleť,
ozdravit trávení a metabolické procesy.
Aloe vera obsahuje 9 z 10 esenciálních
aminokyselin (organismus si je nedovede sám vytvořit). Beta-karoten, vitamin C, a vitaminy skupiny B, sacharidy,
enzymy, organické kyseliny a minerální
látky, zejména draslík, vápník a hořčík.
Aloe vera podporuje správnou hladinu cukru v krvi, což se projeví snížením
únavy a dobrou psychickou pohodou.
Obsažené látky v Aloe vera napomáhají
zlepšit trávení včetně dopadu na pravidelnou stolici, zlepšit plasticitu tkání,
což se projeví ve vzhledu pleti a pokožky,
posilovat detoxikaci a imunitu organismu.

doplněk stravy

podpora trávení, vzhled pokožky

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

ZDRAVIE NA DOSAH F.

ALOE VERA GEL STAR je také širokospektrální přírodní antibiotikum. Má množství příznivých účinků
na celé tělo při perorálním užívaní. Málokdo však možná ví, že se dá použít i jako čípek při problémech
s hemeroidy. Stačí použít jednu gelovou tabletu večer před spaním a za pár dní je problém vyřešený.

Miluše S.

Měla jsem velké potíže se střevy, časté průjmy a nemohla jsem chodit ven. Strašně mě to vyčerpávalo a byla
jsem hodně unavená. Proto jsem se rozhodla brát produkty od firmy STARLIFE. Brala jsem pravidelně ALOE
VERA GEL STAR 2-0-2, ANTI-PARASITE STAR 1-0-1 a ještě OREGANO STAR - měla jsem plísně ve střevech.
Tyto produkty jsem brala poctivě 2 měsíce a po provedené DETOXIKACI organismu se mi vše zklidnilo
a nyní jsem bez potíží. Nyní mohu sníst cokoliv a je mi skvěle. A dneska vím, že si tuto kůru opět na jaře
zopakuji.
Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Olej ze sójových bobů; olej z bavlníkových semínek; leštící látka: bílý včelí vosk; Aloe vera gel
50 mg (extrakt 200:1, ekvivalentní 1.000 mg nebo přibližně dvěma čajovým lžičkám 100 % gelu Aloe vera). Želatinová tobolka.
#1124 – 19.162.373.235.836.547
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ALPHA LIPOIC STAR

Alfa-lipoová kyselina je známá také
jako kyselina tioktová nebo kyselina
lipoová a také jako vitamin B13. Byla
objevena až v roce 1950. Kyselinu alfa-lipoovou tělo vytváří jen v nepatrných
dávkách.
L-karnitin je aminokyselina, která je v organismu přirozeně syntetizována v játrech z aminokyselin lysinu
a methioninu. Nejvíce karnitinu je ve
svalové a srdeční tkáni, kam je spolu
s krví dopravován. Název Carnitine byl
odvozen od latinského slova „Carnus“,
což znamená maso, ze kterého byl
poprvé v roce 1905 izolován. Za funkční je považován pouze izomer L, tedy
L-karnitin, který je také nazýván vitaminem BT. V přirozené potravě je nejvíce
L-karnitinu v hovězím mase a v avokádu.
V doplňcích stravy je karnitin nejčastěji přijímán ve formě L-karnitinu nebo
ve formě jeho nejúčinnější formy ALC
(acetyl L-karnitin). Nejnovější poznatky
nasvědčují, že je forma ALC využitelnější z hlediska biologické dostupnosti oproti formě L-karnitinu. Co se týče
vstřebávání v tenkém střevě, využívá ALC
i L-karnitin, stejný mechanismus, zde
se od sebe v ničem neliší. Rozdíl nastá-

doplněk stravy

kyselina alfa-lipoová a L-karnitin

vá až jejich přítomností v krevním oběhu. Zatím co forma L-karnitinu je pro
prostup přes buněčné stěny závislá na
stimulaci inzulinem, ke které je potřeba limitní množství sacharidů přijatých
v potravě, ALC proniká bez problému
do všech buněčných struktur včetně
srdečních a mozkových, a to bez potřeby
stimulace inzulinem.

Univerzální antioxidant:

•
•
•
•

plná ochrana proti oxidačnímu stresu
může proniknout do každé části organismu
překonává krev – bariéra mozku
spolupracuje s ostatními antioxidanty,
regeneruje je a zvyšuje jejich výkon

Doporučené dávkování: 1 kapsle denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 1 kapsle: Kyselina alfa-lipoová 600 mg; rýžová moučka; acetyl L-karnitin – volná forma z acetyl L-karnitinu
HCL 50 mg; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1766 – 58.697.7311.4261.9491.4722

17

AMINO 1000 STAR

Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý
pro správnou funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá
k normální činnosti nervové soustavy,
psychické činnosti a obranyschopnosti
organismu. Jeho nezastupitelná funkce
je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle. Vitamin C pomáhá snižovat
únavu a vyčerpání a podílí se na regeneraci redukované formy vitaminu E.

doplněk stravy

podpora kostí a chrupavek

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tablet: Hydrolyzovaný kolagen 2.000 mg; emulgátor: rostlinná celulosa; stabilizátor: fosforečnan vápenatý, zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; L-ornithin HCl 30 mg; vitamin C (kyselina askorbová) 20 mg (25 % referenční hodnoty příjmu); odpěňovač: rostlinná
kyselina stearová.
#4525 – 20.472.293.065.276.487
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ANATOMAX STAR

Methylsulfonylmethan (MSM) je přirozená sloučenina síry, která je důležitá
v lidském metabolismu. Spolu s vitaminem C tvoří důležitý nutriční základ.
Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý
pro správnou funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá
k normální činnosti nervové soustavy,
psychické činnosti a obranyschopnosti
organismu. Jeho nezastupitelná funkce
je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle. Vitamin C pomáhá snižovat
únavu a vyčerpání a podílí se na regeneraci redukované formy vitaminu E.
Uncaria tomentosa podporuje normální stav kloubů a přirozenou obranyschopnost organismu.

doplněk stravy

MSM, Cat’s Claw, vitamin C

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE
Je mi 62 let a mám problémy s trávením, bolestí kloubů a svalové křeče. Po užívání produktů od
společnosti STARLIFE mám po problémech. Bylo mi doporučeno užívat produkty: ANATOMAX STAR 1-0-1,
MULTI STAR 0-0-15 ml, ENZYME STAR 1-0-1. Po měsíci moje trápení skončilo a já si můžu bez zdravotních
problémů užívat každý den. Za to moc děkuji.

Olivia

Rok po vážné operaci únavové zlomeniny a pakloubu na své pravé ruce se potýkám s tímto obnoveným
zraněním. Jelikož musím dokončit letošní sezónu, po které bude opět následovat v listopadu operace,
pomáhá mi na otoky a pro zmírnění bolesti produkt ANATOMAX STAR. Na regeneraci při současné
zvýšené fyzické zátěži pak pravidelně beru CARSICO STAR.
Žena 42 let si při sportu namohla svaly na lýtku pravé nohy. Doporučila jsem krém BOBY STAR mazat
několikrát denně a k tomu užívat produkty: REGEMAX STAR 0-0-3, ANATOMAX STAR 1-1-1 a L-LYSINE
STAR 1-0-1. Po 14 dnech se dostavila velká úleva, po měsíci byla paní zcela bez potíží.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti.
Složení 2 kapslí: Methylsulfonylmetan (MSM) 1.500 mg; Uncaria tomentosa (Cat’s Claw, „kočičí dráp“, kůra,
extrakt 2:1) 100 mg; vitamin C (kyselina askorbová) 97 mg (121,3 % referenční hodnoty příjmu); rýžová moučka;
protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1001 – 16.912.413.844.835.726
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ANGELICA STAR

doplněk stravy

podpora ženského organismu

Během života prochází ženský organismus mnoha změnami. Hormonální
vývoj, těhotenství, změny nálad, výkyvy
hmotnosti, menopauza a mnoho dalších. Zbývá málo času, který můžeme
věnovat sami sobě. Dopřejme si rostlinu
angelika čínská.
Rostlina angelika čínská bývá někdy
pro své vynikající působení, zejména
na ženský organismus, označována
jako ženský žen-šen. Je považována za
obecně antioxidační přípravek. Posiluje
imunitu, pomáhá zlepšovat stav kardiovaskulárního systému, stimuluje kapacitu pro duševní práci, zvyšuje odolnost
organismu v extrémních a stresových
situacích. Angelika udržuje normální
krevní oběh, podporuje přirozený průtok krve a transport kyslíku. Má své místo i při podpoře zdraví kloubů, zlepšuje
jejich funkční stav a pohyblivost, aktivuje látkovou výměnu v nich a pomáhá
chránit chrupavčité tkáně, podporuje
trávení a normální funkce žaludku, jater
a také urotogenitální systém u žen.
Vitamin C je nepostradatelný pro
správnou funkci nervového a imunit-

ního systému, pro podporu vstřebatelnosti železa a energetického metabolismu a pro podporu tvorby kolagenu, tak
potřebného pro dobrou funkci kloubů.
Vitamin C působí jako antioxidant –
chrání DNA (kyselinu deoxyribonukleovou), která je hlavní částí buňky, bílkoviny a lipidy před oxidací.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Viera L.

Dcera měla cystu velikosti tenisového míčku. Lékař doporučil operaci. Rozhodla se pro jiné řešení.
Užívala CORDYCEPS STAR 3x5, INOSITOL HEXA STAR 3x3, FUCOIDAN STAR 3x40 ml, ANGELICA STAR 3x2,
1 měsíc. Postupně snižovala dávky a po půl roce se cysta vstřebala - nebylo třeba operovat. Přípravky
užívá i nadále - velmi jej pomáhají proti únavě a vyčerpanosti při náročné práci.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 2 kapslí: Rýžová moučka; Angelica sinensis (Andělika čínská, kořen, extrakt 4:1) 1.200 mg; bromelain
z ananasu 120 mg; vitamin C (kyselina askorbová) 38,8 mg (48,5 % referenční hodnoty příjmu); protispékavá látka:
stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1133 – 19.162.373.235.836.547
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ANIMAL STAR

ANIMAL STAR je speciálně připravená formule pro růst a vývoj dětského
organismu. Obsažené složky produktu
jsou vitaminy a minerály, jejichž kombinace je vytvořena a přizpůsobena speciálnímu fytozomálnímu přenosovému
systému, který zabezpečuje až 92% vstřebatelnosti mikroživin.
Vápník a vitamin D jsou potřebné
pro normální růst a vývoj kostí u dětí.
Fosfor je nezbytný pro normální růst
a vývoj kostí u dětí. Jód přispívá k normální růstu dětí. Železo přispívá k normálnímu kognitivnímu vývoji dětí.

doplněk stravy

vitaminy a minerály pro děti

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Alžběta S.

Chlapec ve věku 6 let měl málo vitamínů a minerálů v kostech. V noci nespal kvůli bolestem v nohách.
Po vyšetření a následném užívaní tohoto produktu, ho po dvou týdnech přestali bolet nohy a hladina
vitamínů a minerálů se upravila. Dobral však celé balení, abychom se ujistili, že to bude mít dlouhodobí
účinek.

Miroslava P.

Mám mnoho skvělých zkušeností s výrobky STARLIFE. Moje děti preventivně užívají ANIMAL STAR.
Nasypu na talíř, a když jdou okolo, tak si vezmou tolik, kolik jejich tělo zrovna potřebuje. Moc jim chutná.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 6 let a těhotné ženy.
Složení 2 tablet: Ovocný a zeleninový prášek; sacharóza; protispékavá látka: manitol, oxid křemičitý, stearan hořečnatý; vápník (uhličitan vápenatý, citrát vápenatý, askorbát vápenatý) 250 mg (31,2 % RHP*); vitamin C (askorban
sodný) 120 mg (150 % RHP*); fruktóza; regulátor kyselosti: kyselina jablečná; malinové aroma; vitamin E (D-alfa-tokoferyl-sukcinát) 20 mg (166,6 % RHP*); vitamin B3 - niacin (nikotinamid) 20 mg (125 % RHP*); vitamin B5
- kyselina pantothenová (D-pantothenan vápenatý) 10 mg (166,6 % RHP*); barvivo: prášek ze šťávy červené řepy;
vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 2 mg (142,8 % RHP*); vitamin B2 (riboflavin) 1,7 mg (121,4 % RHP*);
vitamin B1 (thiamin-mononitrát) 1,5 mg (136,4 % RHP*); beta-karoten 1,5 mg; vitamin A (retinol-palmitát)
750 µg (93,7 % RHP*); kyselina listová 400 µg (200 % RHP*); biotin (D-biotin)100 µg (200 % RHP*); vitamin
D (cholekalciferol) 10 µg (200 % RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 6 µg (240 % RHP*). RHP* = referenční
hodnoty příjmu.
#6146 – 22.203.134.616.937.268
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ANTI-PARASITE STAR

Produkt ANTI-PARASITE STAR bojuje čistou rozmanitou přírodou.
Cucurbita pepo – tykev turek – podporuje zdraví dolních cest močových
a pomáhá udržovat zdravou funkci
prostaty.

doplněk stravy

17 bylin a rostlin

Efektivní složky z grapefruitových
jadérek mohou přispět k mikrobiální
rovnováze tělesných orgánů a tkání.
Allium sativum – česnek kuchyňský
pomáhá zvýšit antioxidační kapacitu organismu a odolnost vůči stresu,
pomáhá udržovat zdravou funkci jater
a srdečního svalu, udržuje normální
hladinu cholesterolu a krevních tuků,
přispívá ke zdraví cév.
Syzygium aromaticum – hřebíček
se získává z tropického, stále zeleného,
stromu hřebíčkovce vonného. Jde o jeho
sušená poupata, která se sklízejí ještě
nerozvitá. Pro své výrazné aroma je součástí mnoha kořenících směsí. Hlavní
složkou hřebíčku jsou hřebíčkové silice
s fenolickou sloučeninou eugenol, která
se pro své vlastnosti využívá ve farmacii.
Hřebíček napomáhá udržovat zdravé trávení i u osob citlivých na zvýšení
úrovně žaludečních kyselin a podporuje
chuť k jídlu. Přispívá ke správné funkci
srdce a cév a stimulaci krevního oběhu.
Pomáhá udržovat zdraví dýchacích cest
a pohodu v ústech a krku. V organismu
působí jako antioxidant. V neposlední
řadě pomáhá udržovat libido.
Zingiber officinale – zázvor lékařský,
v Indii známý pod názvem Adrak nebo
22

také Sunthi, pochází z jihovýchodní
Asie. Pro svou sladce pikantní chuť se
pěstoval již ve starověké Indii a Číně.
Svými účinky již po celá staletí napomáhá udržet zdravé trávení.
Pimpinella anisum – bedrník anýz –
pochází z Egypta a Sýrie. Anýz je jedno
z nejstarších a nejrozšířenějších koření,
vyznačující se příjemnou sladkou vůní.
V lidové medicíně napomáhá udržet
zdravou funkci trávicího systému. Je
přidáván i do dětských bylinných čajů.
Carica papaya – papája – rostlina,
jejíž původní domovinou je jižní Mexiko
a Guatemala. Dobře vyzrálé plody papáji
jsou medově sladké a chutí připomínají
ananasové melouny. Obsahují enzymy
rozkládající bílkoviny a to hlavně papain,
dále jsou obsaženy další podobné

proteázy, chymopapain A a B amylázy,
lysozym, lipáza a pektinesterasa. Mají
velké množství vitaminu C, provitaminu
A, hodně draslíku, fosforu, vápníku
a železa.
Ficus carica – smokvoň obecná
je stará kulturní rostlina, původem
v jihovýchodní oblasti Malé Asie. Plody
fíky jsou oblíbeným exotickým ovocem,
ale zvláště ceněny jsou v lékařství
a farmacii pro dobré trávení. Obsahují
mnohé důležité látky, jako například
vápník, fosfor, hořčík, železo, vitaminy
B1, B2 a malé množství vitaminu C, dále
až 50 % jednoduchých cukrů, rostlinný
sliz, pektin, organické kyseliny.
Trifolium pratense – jetel luční – je
léčivá droga. Obsahuje glykosid tricholin,
silici, třísloviny, organické kyseliny
flavonová barviva a pryskyřičnaté látky.
V lidovém léčitelství se sbírají květní
hlávky, ty se suší a pak se podávají
v nálevu.
Hyssopus officinalis – Yzop lékařský
pochází z Malé Asie a Středozemí. Ve
střední Evropě se pěstoval od raného
středověku, a to především v klášterních
zahradách. Vědecký název Hyssopus
vychází z hebrejského slova ezob, kterým
byla označována posvátná, očisťující
rostlina. Yzop lékařský je známá léčivka,
obsahuje silice, třísloviny a flavonoidy,

nať se používá i jako přísada do jídel
a v kosmetice.
Gentiana lutea – hořec žlutý; jak již
jeho název napovídá, mezi nejvýznamnější
obsahové látky patří hořčiny (skupina
sekiridoidů neboli iridoidních hořčin),
dále alkaloidy, třísloviny, xanthony,
minerální prvky a fytosteriny. Lze jej
zařadit do skupin léčivých bylin, či
jiných látek, označovaných jako amara
či stomachika.
Mentha x piperita – Máta peprná patří
mezi nejznámější léčivky. Hlavní složkou,
kterou máta obsahuje je mentol, který
vyvolává pocit chladu a znecitlivuje.
Při vnějším použití je tedy výborná
jako odvar na výplachy při bolestech
zubů a dásní, přičemž zpříjemňuje
a čistí dech. V lidovém léčitelství se od
pradávna máta používala „na žaludek“
a „na trávení“. Šálek mátového čaje
dovede potěšit během všedního dne i při
slavnostnějších příležitostech a pomůže
zažít těžší jídla.
Foeniculum vulgare – fenykl obecný
je nám všem odjakživa známý především
svou podporou normální činnosti
střev a proti nadýmání. Se současnou
podporou tvorby mléka tohoto
využívají především kojící maminky.
Účinky fenyklu obecného znali již staří
Egypťané, Arabové a Číňané.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Nesvadbová

Syn měl problémy s akné. Které přecházelo do vážných zánětlivých stavů. Chodili jsme po různých
kožních odděleních, ale nic nám nepomáhalo. Zkusili jsme od Vás produkty. ANTI-PARASITE STAR 1-0-1,
GREPO STAR 1-0-1, OREGANO STAR 0-1-0 a potírali WRINKLE STAR na noc. Krásně se mu pleť zhojila. A teď
dolaďujeme kosmetické vady. Vřele děkuji i za syna.

Jitka

Produkt ANTI-PARASITE STAR mi výborně zafungoval při rýmě, do 3 dnů jsem se jí zbavila. Je to úžasný
produkt, děkuji.
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Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Domněnka, že parazité jsou problémem
pouze tropických zemí a zemí třetího světa, je mylná!
Lidský organismus je často napadán celou řadou parazitů (bakterií, plísní atd.), kteří
narušují vnitřní rovnováhu těla. Každým rokem zabíjí mnoho lidí tím, že tělu odebírají živiny, které jsou zapotřebí k udržování normálních biologických funkcí.
Kůra z černého vlašského ořechu,
ořešáku popelavého, extrakty z hřebíčku, česneku, semen tykve, grapefruitu
a citrusů jsou látky, které mají specifický
utlumující vliv na určité druhy parazitů).
Produkt ANTI-PARASITE STAR obsahuje mimo zmíněných sedmi základních
protiparazitních látek ještě dalších 14
přírodních látek, které účinně pomáhají v boji s parazity a současně vytvářejí výživné prostředí pro užitečnou mikroflóru.
Produkt ANTI-PARASITE STAR
bojuje čistou, rozmanitou přírodou.
Představujeme některé z jeho složek:
Česnek kuchyňský (Allium sativum)
je přírodním antibiotikem se silným
antioxidačním účinkem. Ničí škodlivou
střevní flóru, zvyšuje vylučování žluče
a působí jako prostředek proti různým
infekcím, střevním parazitům, plísňovým onemocněním, kvasinkám rodu
Candida, choleře, stafylokoku, salmonele, úplavici a tyfu.

Smokvoň obecná (Ficus carica) má
antimikrobiální účinky proti Escherichia
coli a Salmonella a má vliv na léčbu
nezhoubné prostatické hyperplazie, revmatické artritidy, alergie a inhibují vývoj
rakoviny tlustého střeva.
Marhaník obecný (Punica granatum)
znehybní parazity jako jsou roupy, škrkavky a tasemnice, které pak tělo vyloučí
běžným způsobem. Také působí proti
krvácivosti vnitřní stěny střev.
Ořešák černý (Juglans nigra) a ořešák
popelavý (Juglans cinerea) působí protizánětlivě a protiplísňově.
Bedrník anýz (Pimpinella anisum)
povzbuzuje funkci žaludku, střev a žlázy
zažívacího traktu, přispívá k obnovení
slizničních buněk a působí protizánětlivě.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti a těhotné ženy.
Složení 2 kapslí: Syzygium aromaticum (hřebíčkovec vonný, květ, extrakt 4:1) 320 mg; Cucurbita pepo (tykev turek,
semeno, extrakt 4:1) 250 mg; Allium sativum (česnek kuchyňský, cibulka, extrakt 4:1) 250 mg; Citrus paradisi (grapefruit, semeno, extrakt 4:1) 200 mg; Zingiber officinale (zázvor lékařský, oddenek, extrakt 4:1) 200 mg;
Pimpinella anisum (bedrník anýz, plod, extrakt 4:1) 200 mg; Carica papaya (papája, list, extrakt 4:1) 200 mg;
Punica granatum (marhaník obecný, plod, extrakt 4:1) 200 mg; Juglans cinerea (ořešák popelavý, kůra, extrakt
4:1) 112,4 mg; maltodextrin; citrusový pektin 80,5 mg; semena citrusových plodů (extrakt 4:1) 60 mg; Vaccinium
macrocarpon (klikva velkoplodá, plod, extrakt 4:1) 50 mg; Ficus carica (smokvoň obecná, plod, extrakt 4:1) 50 mg;
Tabebuia impetiginosa (Lapacho, PauD'Arco, kůra, extrakt 4:1) 24 mg; Trifolium pratense (jetel luční, Red Clover,
květ, extrakt 4:1) 24 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý; Gentiana lutea (hořec žlutý, kořen, extrakt 4:1) 6 mg;
Hyssopus officinalis (yzop lékařský, nať, extrakt 4:1) 6 mg; Olea europaea (olivovník evropský, list, extrakt 4:1)
6 mg; protispékavá látka: stearan hořečnatý; Mentha x piperita (máta peprná, nať, extrakt 4:1) 4 mg; Foeniculum
vulgare (fenykl obecný, plod dvounažky, extrakt 4:1) 4 mg. Želatinová kapsle.
#1100 – 22.203.134.616.937.268
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ANTI-SWELL STAR

Tento sirup obsahuje složky, které podporují dobré trávení, dýchání,
duševní a fyzickou pohodu a udržení
imunity.
Patří mezi ně:
Anýz – latinsky Pimpinella anisum –
podporuje trávení a přispívá k normální
funkci střevního traktu a průtoku trávicích šťáv. Blahodárně působí v ústech
a hrdle, na funkce dýchacího systému,
má uklidňující a příjemný účinek v krku,
na hltan a hlasivky. V lidové medicíně byl
používán odjakživa. Je přidáván i do dětských bylinných čajů.
Koriandr – Koriandrum sativum – je
antioxidant, podporuje chuť k jídlu,
normální trávení a normální produkci
plynů. Je významný i pro kardiovaskulární systém a správnou hladinu cholesterolu v krvi. Přispívá k normální činnosti
močových cest, nervové soustavy a jeho
účinky jsou nezanedbatelné i pro pokožku.
Heřmánek pravý – Chamomilla – má
blahodárný účinek na gastrointestinální činnost. Podporuje funkce dýchání,

doplněk stravy

anýz, koriandr, heřmánek – trávení

uvolňuje dýchací cesty při rýmě s uklidňujícím a příjemným efektem na krk,
hltan a hlasivky. Heřmánek je znám jako
prostředek k optimální relaxaci, duševní
a fyzické pohodě a k podpoře zdravého
spánku.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Hana V.

Jako většina maminek jsem řešila prdíky u miminka. I přes omezení příjmu potravin, které zvyšují
plynatost u dětí nepomáhalo. Proto jsem byla velmi ráda za produkt ANTI-SWELL STAR, který užíváme
tak, že nakapu několikrát denně na dudlík a synek si pochutnává. Výsledkem je klidné zažívání bez
bolestí a problémů. Děkuji produktům STARLIFE, které mi pomohly zvládnout těhotenství a pečovat
o zdravý vývoj mého syna.

Doporučené dávkování: 2× 5 ml denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 10 ml: Sacharóza; Pimpinella anisum (anýz vonný, semeno, extrakt 10:1) 3.200 mg; Coriandrum sativum
(koriandr setý, rostlina, extrakt 10:1) 2.700 mg; Chamomilla (heřmánek, květ, extrakt 10:1) 1.400 mg; aroma:
mátová esence; konzervant: sorbát draselný; čištěná voda.
#6617 – 16.912.413.844.835.726
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ANTI-VOMIT STAR

Sirup obsahuje tyto pomocníky:
Zázvor lékařský – Zingiber officinale –
napomáhá udržovat normální činnost
kardiovaskulárního systému a správnou
hladinu cukru v krvi. Podporuje trávení
a činnost žaludku i v časném těhotenství. Snižuje pocit nevolnosti při cestování autem, letadlem a lodí. Mimo to
příznivě působí na funkce dýchacího
systému, pomáhá uvolnit dýchací cesty.
V těle působí jako antioxidant a podporuje přirozenou obranyschopnost.
Srdečník – Leonurus cardiaca – v lidové medicíně se již po staletí používá „na
srdce“. Srdečník podporuje normální
činnost kardiovaskulárního systému
a nervové soustavy a také funkce dýchacího systému včetně jeho uvolnění.
Dovede přispět k předmenstruačnímu
pohodlí.
Ostružiník maliník – lahodné plody
dokáží podporovat trávení, vylučování vody z organismu, ale také pomoci
k pohodlí v období menstruace a menopauzy.
Vitamin B6 podporuje normální
syntézu cysteinu a jeho metabolismus,
energetický metabolismus, metabolismus bílkovin a glykogenu, činnost
nervové soustavy, psychickou činnost,
tvorbu červených krvinek a funkce imu-

doplněk stravy

snížení pocitu nevolnosti

nitního systému. Přispívá ke snížení únavy a vyčerpání. Podílí se na regulaci hormonální aktivity.
Hořčík se podílí na snížení míry únavy a vyčerpání. Podporuje elektrolytickou rovnováhu a normální energetický
metabolismus, činnost nervové soustavy, činnost svalů, syntézu bílkovin,
psychickou činnost, normální stav kostí
a zubů. Přispívá k procesu dělení buněk.

Doporučené dávkování: 2× 5 ml denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 10 ml: Sacharóza; pomerančová šťáva; hořčík (síran hořečnatý) 199,45 mg (53 % RHP*); Zingiber officinale (zázvor obecný, extrakt ze stonku) 168 mg; Rubus idaeus (maliník ostružiník, plod) 134 mg; aroma: pomerančová
esence; vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid) 24,30 mg (1.735,7 % RHP*); Leonurus cardiaca (srdečník obecný)
20 mg; konzervant: sorbát draselný; čištěná voda. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#6633 – 15.602.492.024.405.885
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APPLE HONEY VINEGAR STAR

Ocet se vyrábí kvašením – fermentací. Je to proces, při kterém jsou cukry rozštěpeny bakteriemi a kvasinkami.
V první fázi fermentace jsou cukry přeměněny na alkohol, při další fermentaci
pak je produktem ocet. Původní název
pro ocet je z francouzštiny – vinaigre
a znamená „kyselé víno“. Ocet se používá po staletí k nejrůznějším účelům,
např. jako konzervant zeleniny, při přípravě jídel, na čištění nádobí, leštění
kovových předmětů, ničení plevele atd.
Ocet také sloužil odedávna jako lidový
lék skoro na všechny neduhy. Zatímco
na výrobu octa je možné použít nejrůznější suroviny, jako ovoce, zeleninu
a hrozny, pravý jablečný ocet se vyrábí
pouze ze šťávy z celých čerstvých jablek.
Za své blahodárné účinky vděčí vysokému obsahu minerálních látek, obsažených v jablkách.
Odedávna používaný a oblíbený včelí
med obsahuje převážně monosacharidy,
glukózu – cukr hroznový a fruktózu –
cukr ovocný, v různém množství a poměru podle zdrojů včelí pastvy. Těchto jednoduchých cukrů organizmus člověka
téměř bezpracně a bez enzymatické

doplněk stravy

jablečný ocet se včelím medem

zátěže využívá; přeměnu cukrů v celém
chemickém koloběhu obstarávají včely.

Doporučené dávkování: 30 ml – 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení (30 ml): Syrový jablečný ocet 15 ml; med 15 ml.
#1126 – 28.483.945.487.149.8901
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APPLE VINEGAR STAR

Aktivní složkou jablečného octa je
kombinace minerálů a kyseliny octové.
Z minerálů se jedná zejména o draslík,
vápník, fosfor, sodík a stopové prvky.
Kyselina octová dodává charakteristickou vůni a chuť.
Ocet se vyrábí kvašením – fermentací. Je to proces, při kterém jsou cukry rozštěpeny bakteriemi a kvasinkami.
Zatímco na výrobu octa je možné použít
nejrůznější suroviny, jako ovoce, zeleninu a hrozny, pravý jablečný ocet se vyrábí ze štávy z celých, čerstvých jablek. Za
své blahodárné účinky vděčí vysokému
obsahu minerálních látek a vitaminů,
obsažených v jablkách.

doplněk stravy

jablečný ocet

Doporučené dávkování: 2 tablety 3× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 6 tablet: Jablečný ocet (Apple Cider Vinegar) 1.440 mg (ekvivalent pěti čajovým lžičkám 100 % jablečného
octa); kyselina octová 504 mg; stabilizátor: hydrogenfosforečnan vápenatý; emulgátor: celulosa; odpěňovač: rostlinná
kyselina stearová; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý.
#1125 – 10.731.691.082.633.293
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ARTHRIMAX STAR

Produkt ARTHRIMAX byl pečlivě
sestaven z přírodních složek, známých již
v lidové medicíně u nás i v jiných částech
světa, aby působil synergicky. To znamená, aby se účinky jednotlivých složek vzájemně doplňovaly a výsledné působení
bylo optimální.
Aloe vera obsahuje přirozeně se
vyskytující antioxidanty, které pomáhají chránit buňky a tkáně před volnými
radikály, posiluje antioxidační kapacitu a tak se podílí na obranyschopnosti celého organismu. Přispívá k udržení
dobré funkce střev, jejich pohybu, podporuje trávení a pravidelnost stolice.
Pomáhá zvyšovat odolnost vůči psychické zátěži a má příznivý vliv při únavě.
Přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi. Je důležitá i pro zdravý vzhled
pokožky. Podporuje regulaci hladiny
správné hladiny cukru v krvi a napomáhá udržovat funkce jater a žlučníku na
dobré úrovni.
Kadidlovník Boswellia serrata je
strom rostoucí v Indii, severní Africe
a na Středním Východě. Již od nepaměti se využívá jeho pryskyřice, ze které
se připravují extrakty. Z pryskyřice byly
izolovány především pentacyklické triterpenické kyseliny boswellové. Mezi
další obsahové látky patří sacharidy
(D-galaktóza, D-arabinóza, D-xylóza,
D-mannóza), silice a uronové kyseliny.
Boswellia působí nejen jako antioxidant, ale její blahodárné účinky se pro-

doplněk stravy

fyzická a psychická kondice

jevují při vyšší fyzické zátěži, zejména při
podpoře řádného fungování svalů, kostí a kloubů.
Zinek je antioxidant nezbytný pro
funkci imunitního systému, má výrazný
vliv na funkce kloubů, pomáhá udržovat
zdravé a silné kosti.
Jujube je jedno z nejstarších ovocí, užívaných v tradiční přírodní čínské
medicíně již déle jak 4000 let. Z tohoto
ovoce se vyrábí celá řada extraktů a sér
s širokou škálou využití pro lidský organismus, ale také je vhodný jako doplněk
pro vaření mnoha chutných pokrmů.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 3× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 6 let.
Složení 3 kapslí: Rýžová moučka; Zizyphus jujuba (Jujuba, cicimek, plodu, extrakt 4:1) 600 mg; Terminalia bellirica
(vrcholák myrobalánový, plod, extrakt 10:1) 165 mg; Aloe barbadensis (aloe vera, listy) 150 mg; vápník (uhličitan
vápenatý) 30 mg (3,75 % RHP*); Boswellia serrata (kadidlovník – klejopryskyřice) 105 mg; Pterocarpus santalinus
(křídlok santalový, dřevo) 60 mg; Carthamus tinctorius (světlice barvířská, květ) 60 mg; protispékavá látka: rostlinný
stearan hořečnatý, oxid křemičitý; zinek (oxid zinečnatý) 21 mg (210 % RHP*); Lactobacillus acidophilus 21 mg.
Želatinová kapsle. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1110 – 17.332.333.674.175.666
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ARTICHOKE STAR

Ve starém Římě byly artyčoky důležitým pokrmem při hostinách pro dobrý
účinek na trávení. V roce 1933 vědecký výzkum potvrdil, že artyčok zvyšuje
produkci žluči v játrech a podporuje
její vylučování do dvanáctníku. Artyčok
obsahuje přirozeně se vyskytující antioxidanty, které chrání organismus před
volnými radikály, přispívá k celkové antioxidační kapacitě a posiluje tak obranyschopnost. Podporuje trávení, normální funkci střevního traktu a střevní
komfort, potlačuje pocit plnosti a nadýmání. Příznivě ovlivňuje funkce jater
a podílí se na detoxikaci. Napomáhá
udržovat normální hladinu krevních lipidů a podporuje normální činnost srdce.
Je blahodárný i pro činnost močových
cest a ledvin.

doplněk stravy

artyčok – trávení, zdravá játra

Doporučené dávkování: 2× 5 ml denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 10 ml: Cynara scolymus (artyčok zeleninový, extrakt 10:1, květ) 7.500 mg; sacharóza; pomerančová šťáva;
aroma: pomerančová esence; konzervant: sorbát draselný; čištěná voda.
#6627 – 17.332.333.674.175.666
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BARLEY STAR

Mladý ječmen je bohatým přírodním
zdrojem 18 aminokyselin, 14 minerálních látek, 12 vitaminů, vlákniny, více
než 20 enzymů a dalších rostlinných
bílkovin, také nukleových kyselin a jejich
součástí, které jsou snadno využitelné
pro zdravý stav organismu a ideální pro
jeho zachování. Obsahuje také významné množství manganu a zinku. Mladý
ječmen funguje v organismu jako antioxidant a chrání buňky a tkáně před oxidačním poškozením. Příznivě ovlivňuje
také zdraví jater a činnost žlučníku.

doplněk stravy

ječmen obecný

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Alena J.

Žena 66 let s chronickými problémy štítné žlázy, pocitem tlaku za očima a otoky kotníků, která více jak
pět let pravidelně užívá produkty STARLIFE. Důležité bylo přidat právě BARLEY STAR, které v těle posune
pH směrem k zásaditým hodnotám. Celkový stav organismu se výrazně zlepšil, zmizel tlak za očima
a dioptrie jsou stále stejné, není nutno měnit brýle. Štítná žláza při krevních testech vykazuje postupně
zlepšení. Nohy neotékají a dokonce se ztratilo 50% rozšířených žilek (tzv. metličky).

Alena Z.

Klient 37 r., trpěl s trávícími obtížemi. Trápilo ho hlavně pálení žáhy, plynatost, bolesti žaludku a kříže. Byl
mu zjištěn kromě jiného Helicobacter pylory, který "miluje" kyselé prostředí. Klient jedl hodně sladkostí
a 4 kávy denně. Nasadili jsme BARLEY STAR, úpravu životosprávy, více pohybu. A pán se začal mít lépe,
"shodil pár kg", žáha ho už nepálí. Ostatní produkty už nebere, ale jak povídal " BARLEY STAR bude můj
společník do kapsy".

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tablet: Hordeum vulgare (ječmen obecný, klíček) 700 mg; Hordeum vulgare (koncentrovaná šťáva z ječných klíčků) 300 mg; maltodextrin; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; vápník (fosforečnan vápenatý) 52 mg
(6 % referenční hodnoty příjmu); odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný
stearan hořečnatý.
#7105 – 15.602.492.024.405.885
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BCAA STAR

BCAA 500 (Branched Chain Amino
Acids) obsahuje aminokyseliny valin,
leucin a isoleucin, které patří mezi esenciální aminokyseliny. Lidský organismus
si je nedokáže vytvořit sám, proto musí
být dodávány ve stravě a v doplňcích
stravy.

doplněk stravy

valin, leucin, isoleucin

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Petr K.

BCAA STAR je vynikající produkt pro sportovce proti únavě a na regeneraci. Mám vyzkoušené dávkování
před sportovním výkonem například během, posilovnou, fitdance 1-2 (dle hmotnosti) a po sportu dávka
stejná. Regenerace je rychlá. Vyzkoušeno i na lyžích, dávkování 1-1-1 a lyžujete celý týden.

Doporučené dávkování: 4 kapsle denně po cvičení. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 4 kapslí: Aminokyseliny (leucin 1.000 mg, valin 500 mg, isoleucin 500 mg) 2.000 mg; rýžová moučka;
protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#4511 – 18.742.353.405.506.607
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B-COMPLEX STAR

Vitaminy se podílejí na rozvoji všech
tělesných struktur organismu a jsou
nezbytné pro jeho metabolické procesy. Pomáhají udržet tělo silné a odolné.
Vitaminy skupiny B mají významnou
úlohu:
Vitamin B1 – thiamin má příznivý
vliv na energetický metabolismus a nervový systém, podporuje činnost srdce.
Vitamin B2 – riboflavin je důležitý
pro energetický metabolismus a správné
fungování nervového systému, blahodárně působí na zdraví pokožky a vlasů.
vitamin B3 – niacin vhodně ovlivňuje
energetický metabolismus a funkci nervového systému. Podílí se na zachování
normálních duševních pochodů.
Vitamin B9 – foláty udržuje zdravé srdce tepny a cévy tím, že ovlivňuje
krvetvorbu, metabolismus homocysteinu a hladinu krevního homocysteinu.
Podporuje imunitní systém. Příznivě
ovlivňuje vývoj mateřských tkání během
těhotenství.
Vitamin B5 – kyselina panthotenová – má vliv na duševní výkonnost a zvýšení mentální energie. Podporuje využití
tuků v těle a energetický metabolismus
včetně dopadu na tělesnou hmotnost.
Vitramin B6 – pyridoxin má příznivý
vliv na metabolismus glykogenu a bílkovin a na funkci nervového a imunitního
systému. Je důležitý pro tvorbu červených
krvinek a regulaci hormonální aktivity.

doplněk stravy

směs vitaminu skupiny B

Vitamin B7 – biotin se podílí na
energetickém metabolismu a tím i na
regulaci hmotnosti. Je důležitý pro funkci nervového systému.
Vitamín B11 – cholin je zásadní pro
normální vývoj, zejména mozku a nervové soustavy.
Vitamín B8 – inositol přispívá
k duševní koncentraci a výkonnosti.
Vitamín B12 – kyanokobalamin má
vliv na tvorbu červených krvinek a dělení
buněk.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Upozornění: Nevhodné pro děti.
Složení 1 tablety: Cholin bitartát 140 mg; inositol 140 mg; stabilizátor: hydrogenfosforečnan vápenatý; emulgátor:
celulosa; zahušťovadlo: guma guar; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; stabilizátor: zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; vitamin B5 – kyselina pantothenová
(D-pantothenan vápenatý) 40 mg (666,7 % RHP*); PABA 30 mg; vitamin B3 – niacin (nikotinamid) 25 mg
(156,3 % RHP*); vitamin B1 (thiamin-mononitrát) 10 mg (909,1 % RHP*); vitamin B2 (riboflavin) 10 mg
(714,3 % RHP*); vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 10 mg (714,3 % RHP*); kyselina listová 400 μg (200 %
RHP*); biotin (D-biotin) 100 μg (200 % RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 40 μg (1.600 % RHP*). RHP*=
referenční hodnota příjmu.
#7330 – 20.472.293.065.276.487
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BETA CAROTENE STAR

BETA CAROTENE STAR obsahuje
provitamin beta-karoten, který patří
do skupiny karotenoidů hojně se vyskytujících v přírodě. Pokožka se jím velmi dobře sytí, jeho vyšší dávky mohou
dokonce pleti dodat naoranžovělé zbarvení. Z jedné molekuly beta-karotenu
vznikají dvě molekuly vitaminu A, který
podporuje normální stav sliznic, pokožky, zraku a imunitního systému. Podílí se
na procesu specializace buněk a metabolismu železa. Je vhodný při návštěvách solária a doporučujeme jej nasadit
dva týdny před a během letního pobytu
u moře.

doplněk stravy

25.000 I.U. vitaminu A

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Vilma F.

Každé léto jsem měla svědivou vyrážku od slunce na rukou a ve výstřihu, ani oblečení mě neuchránilo.
Mírnila jsem ji krémem s vysokým faktorem. Potom mi známá řekla o produktu BETA CAROTENE STAR.
Užívala jsem ho vždy od jara do podzimu 1 tabletu a potíže přestaly.

Stanislava S.

Díky produktu BETA CAROTENE STAR je moje pleť připravena na léto a lépe se opaluji. Slunce lépe snáším
a není třeba se silně mazat opalovacím krémem. Dodá to pleti zdravý tón a lepší pocit. Mám sluníčko
ráda, protože jsem permanentně zmrzlá, potřebuji ho k životu. Zlepšil se mi i krevní obraz, což je výborné,
když jdu na roční prohlídku tak na mě není nic shledáno. Věřím, že je to i zásluhou vašich produktů.

Doporučené dávkování: 1 tobolka denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let a těhotné ženy.
Složení 1 tobolky: Olej ze sójových bobů; leštící látka: včelí vosk; beta-karoten 15 mg (~25.000 I.U. vitaminu A).
Želatinová tobolka.
#7110 – 13.463.55.31.0304
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BETA GLUCAN STAR

Beta-glukany přispívají k udržení
normální hladiny cholesterolu v krvi.

doplněk stravy

bety glukany + Shiitake

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jitka

Produkt BETA GLUCAN STAR užívám dva měsíce v dávkování 1-0-1. Všichni okolo mě padali a můj
organismus byl a je určitě posilněn a odolávám :-). Děkuji za to.

Miloslava

Produkty STARLIFE mi zachránily život. Byla jsem silně vyčerpaná, unavená a měla jsem velké problémy
se srdcem. Bylo zdevastované a téměř před infarktem, jak mi sdělil doktor. Velmi mi pomohly produkty
CARNOSINE STAR 2-0-2, CORDYCEPS STAR 2-2-2 a BETA GLUCAN STAR 2-0-2.

Marie

Užívám produkty: IMMUNITY STAR 1-0-1, WILD YAM STAR 1-0-1, SILICA STAR 1-0-1, GLUCOSAMINE STAR
1-1-1, BETA GLUCAN STAR 1-0-0 a ALOE STAR 1 víčko ráno. Po prodělaných dvou zápalech plic způsobených
chlamydiovou infekcí - léčeno 1/2 roku antibiotiky, jsem myslela, že už se nedám nikdy do formy. Též mám
problém s páteří. Po třech a půl měsících užívání bylinek se do mého těla začíná vracet energie a konečně
se mi vrací chuť do aktivního života. Blahořečím produktům STARLIFE.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Vhodné pro děti od 3 let.
Složení 2 kapslí: Beta glukan 600 mg; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý; Lentinus edodes (Shiitake,
houževnatec jedlý) 200 mg; rýžové otruby; protispékavá látka: oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1222 – 30.214.885.048.8001.6711
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BIOTIN STAR

Biotin je znám také jako koenzym
R nebo jako vitamin H. Existuje celkem osm forem biotinu, ale pouze
jeden – D-biotin – se vyskytuje přirozeně. Nejčastější je však jeho pojmenování jako vitamin H, jelikož právě na
lidské pokožce je nedostatek vitaminu
H dobře patrný. Biotin je přirozenou
složkou potravy, jedná se o ve vodě rozpustný vitamin a pro člověka je důležitý
hned z několika hledisek. Biotin přispívá
k normálnímu energetickému metabolismu a metabolismu makroživin, činnosti nervové soustavy, psychické činnosti, normálnímu stavu vlasů, sliznic
a pokožky.
Jako ve vodě rozpustný vitamin
odchází nadbytek biotinu rozpuštěný
v moči vylučovacími cestami ven z lidského organismu a v těle se tedy nekoncentruje.

doplněk stravy

biotin = vitamin H

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Ilona N.

Mám 79 let a udělal se mi na obou nohou škaredý ekzém, až se mi začala loupat i kůže. Chodila jsem
po doktorech, ale bohužel mastičky žádné nezabíraly a nikdo mi nedokázal pomoci. Až moje známá mi
nabídla k užívání produkty BIOTIN STAR 1-0-1, GREPO STAR 1-0-1 a SQUALENE STAR. Po měsíci užívání se
mi ekzém ztratil a kůže se obnovila. Děkuji moc za skvělé produkty a pomoc.

Jitka S.

Již po užívání prvního balení produktu CARSICO STAR jsem pozorovala u starší paní velkou změnu
psychiky. V rámci začínající demence začala být zvýšeně podezřívavá a hlavně žárlivá na svého partnera,
dělala žárlivé scény. Po přidání produktu BIOTIN STAR se příznaky zklidnily, její rodina je nadšená.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 2 tablet: Plnidlo: fosforečnan vápenatý; zahušťovadlo: rostlinná celulosa; stabilizátor: zesíťovaná sodná sůl
karboxylmethylcelulosy; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan
hořečnatý; biotin 600 µg (1.200 % referenční hodnoty příjmu).
#7077 – 6.28.811.861.202.532
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BRAIN STAR

Mozek je zodpovědný za všechny
řídící procesy v těle a za všechny schopnosti člověka, a proto je nezbytné dodávat mozkovým buňkám speciální živiny
pro jejich výživu.
BRAIN STAR je báječná formule
s patentovanou koncentrovanou směsí Neuro-PS®, vyvinutou na základě
potřeb moderního člověka. Dále jsou
obsaženy důležité vitaminy a minerální
látky:
Vitamin C – antioxidant, který chrání buňky těla, je nezbytný pro udržení
zdravých krevních cév, pomáhá udržovat
normální zdravý nervový systém a normální duševní funkce.
Vitamin E – patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a v organismu slouží
jako důležitý antioxidant, chrání buněčné membrány před poškozením volnými
radikály.
Vitamín B6 – pro podporu fungování normální nervové soustavy a imunitního systému.
Vitamín B5 – Kyselina pantothenová podporuje normální energetický
metabolismus, syntézu a metabolismus steroidních hormonů, vitamínu D

doplněk stravy

pro posílení psychické a nervové činnosti

a některých neurotransmiterů a mentální činnost. Přispívá ke snížení únavy
a vyčerpání.
Zinek má vliv na normální kognitivní
funkce.
Vitamín A podporuje normální specializaci buněk.

Doporučené dávkování: 1 kapsle denně. Upozornění: Nevhodné pro děti do 12 let.
Složení 1 kapsle: Rýžová moučka; protispékavá latka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý; koncentrovaná
směs Neuro-PS® [dimetylaminoetanol; L-glutamin; Bacopa monnieri (Bakopa drobnolistá, extrakt z celé rostliny);
fosfatidylserin; koncentrovaná kyselina dokosahexaenová; cholin; inositol; N-acetyl L-tyrosin; Vaccinium myrtillus
(brusnice borůvka, extrakt z plodu); extrakt ze zrnek vinné révy 1 mg; extrakt ze šlupek vinné révy 1 mg; bór (kyselina boritá)] 140 mg a dále vitamin C (kyselina L-askorbová) 62,5 mg (78 % RHP*); hořčík (oxid hořečnatý)
25 mg (6,7 % RHP*); vápník (uhličitan vápenatý) 12,5 mg (1,6 % RHP*); draslík (citrát draselný) 12,5 mg (0,6
% RHP*); vitamin E (DL-alfatokoferyl acetát) 6,8 mg (56,7 % RHP*); niacin (nikotinamid) 6,25 mg (39,1 %
RHP*); vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 3,75 mg (267,9 % RHP*); kyselina pantothenová (D-pantothenan
vápenatý) 3 mg (50 % RHP*); zinek (oxid zinečnatý) 2,5 mg (25 % RHP*); železo (fumaran železnatý) 1,25 mg
(8,9 % RHP*); vitamin B1 (thiamin-mononitrát) 0,75 mg (68,2 % RHP*); mangan (síran manganatý) 0,5 mg
(25 % RHP*); riboflavin (vitamin B2) 0,425 mg (30,4 % RHP*); vitamin A (retinyl-acetát) 300 µg (37,5 %
RHP*); kyselina listová 100 µg (50 % RHP*); měď (glukonan měďnatý) 0,1 mg (10 % RHP*); biotin (D-biotin)
75 µg (150 % RHP*); chrom (chlorid chromitý) 25 µg (62,5% RHP*); selen (selenan sodný) 12,5 µg (22,7 %
RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 5 µg (200 % RHP*); jód (jodid draselný) 3,75 µg (2,5 % RHP*); molybden (molybdenan sodný) 2,5 µg (5 % RHP*); vitamin D (cholekalciferol) 0,625 µg (12,5 % RHP*). Želatinová
kapsle. RHP*= referenční hodnota příjmu.
#1950 – 35.084.686.089.6711.2731
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BOUNTY STAR

Formule BOUNTY je určena ženám
pro zlepšení pohody v premenstruačním období a v klimaktériu. Je pečlivě
připravena z bylin, jejichž účinné látky se
doplňují navzájem a ve výsledku působí
optimálně.
Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra);
znaly ji již naše babičky, které věděly, že
je „dobrá“ na kašel, trávení a pomáhá
ženám v jejich měsíčních dnech a v přechodu. Lékořice má charakteristicky
sladce zatuchlou chuť, odtud pochází název sladké dřevo. Z této rostliny
se pro potravinářské a léčebné účely
sbírá kořen, který obsahuje účinné
látky, k nimž patří kumariny, tytoestrogeny, a saponiny, z nichž je nejdůležitější glycyrrhizin. Mezi další látky
obsažené v lékořici patří i antioxidanty.
Kořen lékořice lysé podporuje normální
trávení, funkce dýchacích cest, močových cest včetně prostaty a stav kloubů.
Působí jako antioxidant, pomáhá při
obranyschopnosti organismu. Přispívá
k udržení energie, duševního zdraví
a nervového systému. Má blahodárný
vliv na stav pokožky a celý reprodukční
systém. Sibiřský ženšen, eleuterokok
ostnitý (či ostnatý nebo trnitý), nepatří
mezi rostliny s dlouhou historií v lidovém léčitelství. Stejně jako u ženšenu
pravého i u sibiřského ženšenu se mimo
jiné sbírá silně aromatický kořen, který
svými účinky může nejen nahradit vzácný ženšen pravý, ale dokonce ho svými
vlastnostmi i předčí, například svým
tonizujícím působením. Sibiřský ženšen je bohatý na eleuterosidy (glykosidy
i saponiny) – látky charakteristické právě pro tento druh, dále obsahuje prys-
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doplněk stravy

směs bylin pro ženy

kyřice, flavonoidy a minerální látky jako
vápník, draslík a fosfor.
Yzop lékařský pochází z Malé Asie
a Středozemí. Ve střední Evropě se
pěstoval od raného středověku, a to
především v klášterních zahradách,
pro výrobu přípravků na kašel, trávení
a vylučování vody z těla. Vědecký název
Hyssopus vychází z hebrejského slova
ezob, kterým byla označována posvátná, očisťující rostlina. Yzop lékařský je
známá léčivka, obsahuje silice, třísloviny
a flavonoidy. Yzop lékařský podporuje
normální funkce dýchacího systému,
stav kostí a klolubů.
Heřmánek pravý – tato známá příjemně vonící jednoletá bylina patří mezi
významné léčivé rostliny, které používali
už naši dávní předci. Heřmánek působí jako antioxidant, podporuje přirozenou obranyschopnost organismu.

Podporuje trávení a není zanedbatelný
ani jeho příjemný účinek na krk, hltan
a hlasivky a také na pokožku.
Cimicifuga racemosa – ploštičník
hroznatý je původem ze Severní Ameriky
a byl po dlouhá léta využíván Indiány,
kteří jej nazývali ženským kořenem.
Cimicifuga racemosa je antioxidant,
podporuje normální stav kostí a kloubů,
přináší pohodlí při menopauze a má vliv
na normální funkce prostaty a lymfatického systému. Od 40. let 20. století je
pak extrakt z Cimicifugy využíván k přípravě léčiv. V současné době se extrakty
z kořene využívají ve farmacii.
Benedikt lékařský patří do čeledi
Asteracea (hvězdicovité). Celá rostlina je pokrytá charakteristicky značným
množstvím chloupků. Rostlina je pěstována v Evropě, jižní Africe, Severní i Jižní
Americe, kde také roste jako plevel.

Účinné látky jsou silice, třísloviny, sliz,
soli, hořčiny, flavonoidy, soli hořčíku,
vápníku a draslíku, vitamíny skupiny B,
kyselina nikotinová a další.
Je celkem historicky zajímavé, že známý bylinář Mattioli nazýval tuto bylinu
ostropsem a doporučoval ho paním
a chůvám, které dělaly náhradní kojné a kterým se ztratilo mléko v prsou.
Bylinkáři v historii používali benedikt
při morových epidemiích, protože ho
považovali za bylinu, která čistí krev
a vyhání hnilobu. Benedikt lékařský je
dnes součástí léčiv, vyráběných farmaceutickým průmyslem. Je zajímavé i to,
že kořen benediktu lékařského se přidává do některých likérů nebo vín, kterým
dodává hořkou chuť. Benedikt lékařský
přispívá k normálnímu trávení a funkcím dýchacího systému.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jiřina P.

V době, kdy jsem se dostala do menopauzy, polévaly mě návaly horka a bušení srdce. Během noci jsem
si musela měnit noční košili. Po odborné konzultaci s paní Bečvářovou v Rychnově nad Kněžnou jsem
si objednala produkt BOUNTY STAR. Po 2 měsících, jsem přestala mít každodenní návaly, vyskytovaly
se pouze maximálně dvakrát do týdne. Přesto jsem produkt stále užívala a užívám doposud. Návaly již
nemám, cítím se dobře. V současné době produkt vnímám jako prevenci.

Petr V.

Žena 55 let, neustále pokračující silné obtíže menopauzy vyvolané dřívějším operačním odstraněním
dělohy a vaječníků (návaly, noční pocení). Vyzkoušela, již několik přírodních přípravků doporučených
lékárníkem, ale bez znatelného účinku. Po užívání přípravku WILD YAM STAR (večer), společně s BOUNTY
STAR (ráno), vše ještě doplněno pravidelným užíváním hořčíku, se stav stabilizoval na únosnou míru.

Doporučené dávkování: 1 kapsle denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Obsahuje ploštičník hroznatý - je nutné při jakémkoli podezření na jaterní onemocnění konzumaci přerušit a vyhledat lékaře.
Složení 1 kapsle: Glycyrrhiza glabra (lékořice lysá, kořen, extrakt 4:1) 300 mg; Acanthopanax senticosus (akantopanax ostnitý, „sibiřský ženšen“, kořen, extrakt 4:1) 200 mg; Hyssopus officinalis (yzop lékařský, nať, extrakt 4:1)
120 mg; Matricaria recutita (heřmánek pravý, květ, extrakt 4:1) 120 mg; Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznatý,
kořen s oddenky, extrakt 4:1) 80 mg; Smilax aspera (přestup drsný, kořen, extrakt 4:1) 80 mg; Cnicus benedictus
(benedikt lékařský, nať, extrakt 4:1) 80 mg; maltodextrin; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#2704 – 17.332.333.674.175.666
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BREWERS YEAST STAR

Přípravek BREWERS YEAST STAR
obsahuje pivovarské kvasnice, které
mají rozsáhlý blahodárný účinek v lidském organismu.
Pivovarské kvasnice posilují kardiovaskulární systém. Jsou důležité pro
normální činnost nervového systému,
blahodárně působí na stimulaci našich
schopností fyzicky i duševně dobře pracovat.
Vitamin B1 - thiamin pomáhá podporovat normální nervovou soustavu
včetně psychické činnosti. Podílí se na
normální srdeční funkci a energetickém
metabolismu.
Vitamin B2 - riboflavin podporuje
normální energetický metabolismus,
činnost nervové soustavy, stav sliznic,
udržení červených krvinek, stav pokožky, stav zraku a metabolismus železa.
Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem a ke snižování únavy
a vyčerpání.

doplněk stravy

pivovarské kvasnice

Doporučené dávkování: 2 tablety 3× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 6 tablet: Pivovarské kvasnice 3.000 mg; vitamin B3 (niacin) 0,9 mg (5,4 % RHP*); vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid) 0,36 mg (33 % RHP*); vitamin B2 (riboflavin) 0,12 mg (8,6 % RHP*); emulgátor: mikrokrystalická celulosa; stabilizátor: fosforečnan vápenatý, hydroxypropylmetylcelulosa, polyvinylpolypyrrolidon; maltodextrin;
protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1620 – 10.731.691.082.633.293
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C-500 STAR

Vitamin C představuje 80% celé
naší spotřeby vitaminů, ale naše tělo
si ho neumí samo vytvořit a musí mu
být dodáváno v potravě nebo i formou
doplňků stravy. Vitamin C je významný
antioxidant, který zabraňuje působení
škodlivých volných radikálů a dovede
ochránit buňky a DNA před poškozením. Je nezbytný pro udržení zdravých
krevních cév. Pomáhá budovat a udržovat zdravé kosti. Významně se podílí
i na zdraví zubů a pokožky. Podporuje
nervový a imunitní systém, je důležitý pro obranyschopnost těla a zachování normálních duševních funkcí.
Blahodárně působí na fungování energetického metabolismu, to znamená, že
podporuje přeměnu potravy na energii.
Podporuje tvorbu kolagenu, který je
nepostradatelný pro správnou funkci pohybového aparátu. Podílí se na
absorpci železa z potravin.

doplněk stravy

vitamin C, 500 mg

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Janka Š.

Po detoxikaci organismu produkty ANTI-PARASITE STAR, OREGANO STAR a YUCCA STAR jsem začala
užívat FLAX SEED STAR, CARSICO STAR a C-500 STAR v doporučených dávkách. Před rokem jsem
k těmto produktům přidala ještě CARNOSINE STAR a též RESVERATROL STAR. Zjišťuji celkové zlepšení
metabolismu, imunity, upravila se mi srdeční činnost. Při preventivní prohlídce jsem dostala pochvalu
od své neuroložky, že patřím ve své kategorii (65 r.) do první desítky. Je to určitě i díky účinkům produktů
STARLIFE, které pravidelně užívám.

Martina G.

Dobrý den, s výrobky STARLIFE mám jen dobré zkušenosti. Po ročních preventivních prohlídkách
u ženského lékaře, jsem měla zlé výsledky. Po nasazení CORDYCEPS STAR je vše super. První dva týdny
vyšší dávkování 2-0-2. Potom tři měsíce 1-0-1. Doplnila jsem to produktem C-500 STAR 1-0-1. Měla jsem
užívat tři měsíce antibiotika. Neužívala jsem je, jen produkty STARLIFE.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Ukládat mimo dosah dětí!.
Složení 2 tablet: Vitamin C (šípek, askorban sodný, kyselina askorbová) 1.000 mg (1.250 % referenční hodnoty příjmu); sladidlo: sorbitol; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; přírodní pomerančové aroma; barviva: žluť SY, červeň
Allura; protispékavá látka: stearan hořečnatý.
#6730 – 14.291.572.293.074.945
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CALCIUM STAR

Vápník je nejvíce se vyskytující esenciální minerál v lidském těle, který se
vyskytuje nejvíce (z 99 %) v kostech
a zubech. Vápník je potřebný pro vývoj
kostí a zubů, pro krevní srážlivost, přenášení signálů mezi nervovými buňkami
a pro stahování svalů. Jednou z nejdůležitějších funkcí vápníku je neutralizovat
kyselost a pomáhat dosáhnout fyziologické pH rovnováhy v těle. Mírně alkalické prostředí je základní pro život, zdraví,
růst a vitalitu. Nižší úrovně pH v těle než
pH 7, jsou považované za kyselé a zdraví
škodlivé.
Vápník napomáhá normální srážlivosti krve, podporuje normální energetický metabolismus, činnost svalů, funkci nervových přenosů, funkce trávicích
enzymů a stav kostí a zubů. Podílí se na
procesu dělení a specializaci buněk.

doplněk stravy

vápník

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Josef C.

Výrobky STARLIFE užívá celá naše rodina. Oceňujeme, že si můžeme koupit výjimečné produkty
za výjimečnou cenu. Osmiletý vnuk Patrik je alergik, na jaro a v zimě má respirační problémy. Na jaře,
ho trápí pylové alergie. Ještě před nástupem pylové sezóny jsme mu začali podávat ALOE VERA GEL
STAR a PERILLYL STAR. Výsledky jsou velmi povzbudivé, školu nevynechává, je bez obtěžujících příznaků.
Po příchodu ze školy dostává jako cukřík, jednu tabletu CALCIUM STAR, které ukládáme na vysokou
polici, aby ho nesnědl na posezení celé. Děkujeme.

Doporučené dávkování: 2 tablety denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let. Obsažená barviva mohou
ovlivnit činnost a pozornost dětí.
Složení 2 tablet: Vápník (uhličitan vápenatý) 1.000 mg (125 % referenční hodnoty příjmu); sladidlo: sorbitol,
manitol; maltodextrin; regulátor kyselosti: kyselina citrónová; protispékavá látka: stearan hořečnatý; višňové aroma;
pomerančové aroma; limetkové aroma; citronové aroma; barviva: červeň Allura AC, žluť SY, tartrazin, brilantní modř
FCF.
#6185 – 12.561.532.633.304.074

42

CARNOSINE STAR

doplněk stravy

karnosin = „látka dlouhověkosti“

Karnosin je přírodní látka, biologicky aktivní peptid, tvořený 2 aminokyselinami. V těle je ho nejvíce v kosterních
svalech, srdci a mozku. Karnosin, označovaný také jako „látka dlouhověkosti“,
má mnoho biologických funkcí.
Karnosin byl objeven (a jeho struktura určena) na počátku 20. století
ruským vědcem W. S. Gulevičem. Byl to
první a nejjednodušší příklad biologicky aktivních peptidů (v našem případě
dipeptidu), který otevřel dlouhý seznam
široce rozšířených přírodních bílkovinných regulátorů metabolismu (přeměny
látkové). První desetiletí byla věnována
studiu jeho struktury, distribuci a vlastnostem. Bylo zjištěno, že karnosin má
přímé vztahy s funkcemi dráždivých tkání jako jsou svaly a mozek. V roce 1953
další ruský vědec S. E. Severin, prokázal,
že karnosin efektivně vyrovnává (působí objevech o účincích karnosinu na projako nárazník), pufruje kyselinu mléč- cesy stárnutí.
nou produkovanou pracujícími svaly
Přítomný vitamin E působí jako antia že dodání karnosinu zvyšuje kontrak- oxidant, podílí na ochraně buněk před
tilitu (stažitelnost)
oxidačním stresem.
svalů a jejich odolK o e n z y m
Obnovuje zdravou funkci
nost proti únavě.
Q10 – ubichinon –
buněk v procesu stárnutí
Pracující sval akuje
energetický
muluje
kyselinu
nutrient nezbytný
mléčnou jako produkt své činnosti, pH pro život všech druhů buněk. V lidském
klesá (tj.kyselost vzrůstá), což je hlavní organismu se tento koenzym syntetizupříčinou svalové únavy. Jestliže je podán je z mevalonové kyseliny, což je jedna
karnosin, sval regeneruje téměř oka- z klíčových organických kyselin v živých
mžitě a pracuje, jako by nebyl vůbec organismech. S rostoucím věkem tento
vyčerpán. Tento proces způsobené kar- proces postupně mizí. Největší potřenosinem, je znám jako tzv. „Severinův bu koenzymu Q10 pociťují orgány
fenomén“. V posledních letech význam- s maximálními energetickými ztrátami.
ně vzrostl vědecký zájem o tuto výjimeč- Se zvyšujícím se věkem ztrácí organisnou, zcela netoxickou, látku – zvláště po mus schopnost vstřebávat potřebné
dramatických australských a britských množství koenzymu Q10, který získává
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z potravy. Mladý zdravý jedinec udržuje normální hladinu koenzymu Q10
příjmem z potravy a vlastní produkcí.
Po dvacátém roce věku dochází k úbytku koenzymu Q10 v organismu tak, že

po čtyřicítce je ho polovina původního množství. Podporuje tvorbu bílých
krvinek a odolnost vůči stresu. Má blahodárný vliv na zdravé dásně a dovede
pomoci proti únavě.

Z přednášky MUDr. Michaela Kučery:
Během posledních let vědci zjistili, že vitamin E sukcinát velmi
účinně vyvolává odumírání
rakovinných buněk. V klinických testech potlačuje
například tvorbu nádorů
tlustého střeva nebo mléčné
žlázy. Normální buňky a tkáně přitom nijak nepoškozuje.
Výzkumy ukázaly, že vitamin E sukcinát působí právě přes mitochondrie.

Vědecké týmy se proto soustředily na
nalezení specifického místa, které v mitochondriích zasahuje.
Metodami molekulární biologie zjistil, že vitamin E sukcinát vytěsňuje koenzym Q
v takzvaném mitochondriálním komplexu II. Důsledkem
je pak tvorba superoxidových
radikálů, které buňku zahubí.

Proces stárnutí buněk

Mládnutí s CARNOSINE STAR
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Produkt CARNOSINE STAR ve velmi krátkých bodech
Účinkům látky karnosin je v posledních letech věnována stále větší pozornost, ohromný výzkum je prováděn v USA, Austrálii, Velké Británii, Japonsku, Skandinávii, Rusku
a v Číně.

Karnosin je 100% přírodní látka a jeho
nejvyšší koncentrace je v kosterních svalech, srdci, mozečku a velkém mozku.
Některé z jeho účinků:
Chelatotvorný účinek – karnosin má
schopnost chelátovat kovy. Tato vlastnost přináší následující prospěšné účinky (kromě onemocnění intoxikací těžkými kovy): rozšiřuje stažené cévy, snižuje
zvýšený krevní tlak, snižuje aktivitu volných radikálů, zvyšuje příjem kyslíku do
buněk, odstraňuje toxické těžké kovy
z organismu, zlepšuje paměť, odstraňuje bolest v končetinách, zvyšuje elasticitu
cév, zvyšuje přísun krve do srdce, moz-
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ku, orgánů a končetin, zvyšuje enzymatickou aktivitu.
Mocný antioxidant – karnosin reaguje
všeobecně se všemi reaktivními formami
kyslíku a tak brání rozvoji oxidativního
stresu.
Kardiovaskulární nemoci – karnosin napomáhá zvýšení síly stahů srdečního svalu, snížení zvýšeného tlaku
krve, ochrana proti nedostatku kyslíku
(hypoxie, ischémie) ve tkáních u ischemické choroby srdce, prevence oxidace
LDL‑cholesterolu, a tak rozvoji arteriosklerózy.
Prevence glykace – každou vteřinu
probíhá v celém organismu proces zva-

ný glykace (glykosylace), která je považována za významný faktor stárnutí
a pravděpodobně i zhoubných nádorů,
včetně komplikací působených diabetem. Karnosin tlumí procesy glykace.
Karnosin omlazuje pokožku – většina
buněk regeneruje tím způsobem, že se
rozdělí na dvě tzv. dceřiné buňky. Avšak
buňky mohou dosáhnout jen určité hranice v počtu jejich dělení – jestliže této
hranice dosáhnou, nastává stárnutí.
Při „vložení“ stárnoucí buňky do kultury obohacené karnosinem série pokusů
prokázaly nejen změnu z buňky „staré“
na buňku „mladou“, ale také zvýšenou
schopnost dělení.
Poruchy potence – právě z karnosinu
si organismus vytváří oxid nitrátu, jehož
produkce v penisu je předpokladem
zahájení a udržení erekce.
Stárnutí svalů, svalová onemocnění – dodání karnosinu způsobuje téměř
okamžitou obnovu plné svalové energie
a zvyšuje sílu a vytrvalost unavených svalů.

Karnosin má mnoho vysloveně
„omlazujících“ prospěšných účinků – až
je s podivem, jak taková malá molekula
může mít tak ohromující efekt ve smyslu omlazení organismu. Karnosin má
výjimečnou schopnost omlazovat staré
a stárnoucí buňky a přeměňovat je na
buňky plně funkční, zdravé.
CARNOSINE STAR –
současný přehled,
autor:
MUDr. Michael Kučera
Brožura obsahující
podrobné informace
o účinku latky karnosin.
#0759 – ČB,
24 stran A4, 50 Kč
CARNOSINE STAR
Dvoustranný leták
se stručným výčtem
účinků karnosinu.
#0758– barva,
2 strany A5, 5 Kč

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Věra

Klientka, 27 let, autistka, užívá produkty CARNOSINE STAR a LIFE STAR. Zhruba za 3 týdny bylo vidět
působení na psychiku, celkové zklidnění a lepší vnímání.

A.

Je mi 50 let a jsem velmi unavený a podrážděný. Mám velice namáhavé povolání. Seznámil jsem se
s produkty STARLIFE a začal jsem je užívat: MULTI STAR 0-0-15 ml, OMEGA-3 STAR 1-0-1, CARNOSINE STAR
1-0-1. Po dvou měsících jsem se dostal do správné fyzičky a únava ustoupila. Děkuji za pomoc.

Vlasta

V rodině se u nás objevila Alzheimerova nemoc, navíc ještě komplikovaná tím, že nelze užívat potřebné
léky na tuto nemoc. V roce 2010 jsem se dozvěděla o účincích CARNOSINE STAR a okamžitě jsme ho
nasadili. Později jsme ještě přidali BRAIN STAR a CELL GUARD STAR. Jsem přesvědčena, že jedině s těmito
produkty tuto nemoc zvládáme.

Jana

Už 5 let udržuji zrak své 90 leté mamince. Před 5 lety nám bylo řečeno, že do půl roku bude absolutně slepá.
Vidí dodnes. Užívá kombinaci produktů: CARNOSINE STAR 2-0-1, EYE STAR 1-0-1, PROTECT STAR 1-0-1.
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti.
Složení 2 kapslí: Emulgátor: mikrokrystalická celulosa; karnosin 500 mg; vitamin E (D-alfa-tokoferyl-sukcinát)
91mg (758,3 % referenční hodnoty příjmu); koenzym Q10 30 mg; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý,
oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1777 – 50.686.089.0041.0861.0691
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CARSICO STAR

Koenzym Q10 – ubichinon – je energetický nutrient nezbytný pro život všech
druhů buněk. V lidském organismu se
tento koenzym syntetizuje z mevalonové kyseliny, což je jedna z klíčových
organických kyselin v živých organismech. S rostoucím věkem tento proces
postupně mizí. Největší potřebu
koenzymu Q10 pociťují
orgány s maximálními
energetickými ztrátami.
Se zvyšujícím se věkem
ztrácí
organismus
schopnost
vstřebávat potřebné množství
koenzymu Q10, který
získává z potravy. Mladý
zdravý jedinec udržuje normální hladinu koenzymu Q10 příjmem
z potravy a vlastní produkcí. Po dvacátém roce věku dochází k úbytku koenzymu Q10 v organismu tak, že po čtyřicítce je ho polovina původního množství.
Dodatečná suplementace koenzymem Q10 se proto doporučuje pro každého ve věku nad 30 let.

doplněk stravy

Co Q10 60 mg, karnitin, vitamin E

Obsažený vitamin E sukcinát je velmi účinný antioxidant, který pomáhá
organismu bránit se škodlivým oxidačním procesům. Svými antioxidační vlastnostmi chrání buňky před oxidačním
stresem.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Olivia

Rok po vážné operaci únavové zlomeniny a pakloubu na své pravé ruce se potýkám s tímto obnoveným
zraněním. Jelikož musím dokončit letošní sezónu, po které bude opět následovat v listopadu operace,
pomáhá mi na otoky a pro zmírnění bolesti produkt ANATOMAX STAR. Na regeneraci při současné
zvýšené fyzické zátěži pak pravidelně beru CARSICO STAR.

Vladimír

U mého tchána se projevovala lupénka 35 let, podáváním produktů CARSICO STAR a PROTECT STAR bylo
po 3 týdnech vidět zlepšení a po 6 týdnech byla lupénka jen z 20 %. Dnes již bez problému.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tobolek: Olej z rýžových otrub; koenzym Q10 60 mg; karnitin 60 mg; vitamin E (alfa-tokoferol-sukcinát)
60 mg (500 % referenční hodnoty příjmu); antioxidant: sójový lecitin; leštící látka: včelí vosk; sójový olej. Želatinová
tobolka.
#1120 – 26.753.015.827.478.9101
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CARTILAGE STAR

Přípravek je svým složením je vhodný nejen pro aktivní sportovce, ale i pro
osoby s fyzickým zatížením a seniory.
CARTILAGE STAR znamenitě kombinuje složky chondroitin, glukosamin,
metylsulfonylmetan, kolagen typu II
a vitamin C. Skvělou chuť tomuto produktu dávají přírodní koncentrované
šťávy z ostružin, bílých hroznů, brusinek a borůvek. Tato jedinečná kombinace přírodních látek dosahuje potřebných účinků po namáhavém fyzickém
nebo sportovním výkonu.
Přítomný glukosamin sulfát tvoří
přirozenou součást kloubních chrupavek a synoviální tekutiny. Je to látka tělu
vlastní, která se tvoří z krevního cukru.
Methylsulfonylmetan – MSM – je přírodní sloučenina síry, která je důležitá
v lidském metabolismu.
Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu, podílí se na udržení zdravých kostí,
chrupavek a pokožky. Jeho nezastupitelná funkce je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického
metabolismu v těle. Vitamin C pomáhá
snižovat únavu a vyčerpání a podílí se na
regeneraci redukované formy vitaminu E.

doplněk stravy

klouby, kloubní chrupavky – super formule

Doporučené dávkování: 30 ml - 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení (30 ml): Glukosamin sulfát 1.500 mg; chondroitin sulfát 1.000 mg; methylsulfonylmetan (MSM) 500 mg;
prášek z Aloe vera 280 mg; invertní červená řepa 170 mg; pektin z citrusové vlákniny 170 mg; zahušťovadlo: guma
guar; antioxidant: kyselina citrónová; přírodní aroma ananas a mango; iontové stopové prvky** 50 mg; konzervant:
sorbát draselný; prášek z kurkumy 50 mg; kolagen z ryb 35 mg; kyselina hyaluronová 10 mg; lykopen 10 mg; ostrpestřec mariánský 10 mg; přeslička (Equisetum arvense) 10 mg; vitamin D (cholekalciferol) 10 µg (200 % RHP*).
RHP* = referenční hodnoty příjmu.
**iontové stopové prvky = zinek, neodym, uhlík, křemík, rubidium, vanad, draslík, nikl, kobalt, bor, yttrium, stroncium, cérium, lithium, thalium, palladium, lanthan, ytterbium, rhenium, fosfor, thorium, osmium, fluor, brom, thulium, gadolinium, berylium, zlato, titan, dysprosium, samarium, cesium, zirkon, jód, erbium, praseodym, ruthenium,
cín, scandium, terbium, selen, germanium, holmium, gallium, hafnium, tellur, lutecium, vismut, indium, molybden,
niob, barium, rhodium, europium, tantal, wolfram a stříbro.
#2777 – 48.956.149.4431.3161.2881
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CAYENNE STAR

Hlavní účinnou složkou v produktu
CAYENNE STAR je kapsaicin. Tato látka se řadí mezi látky stimulující výdej
tělesného tepla – ovlivňuje hospodaření
s tělesným teplem, podporuje metabolismus sacharidů a tuků a snížení příjmu
kalorií. Díky těmto vlastnostem bývá
zařazen mezi látky napomáhající redukci hmotnosti.
Dále působí jakovýznamný antioxidant a má vliv i na normální funkce
žaludku a růst vlasů.

doplněk stravy

paprika křovitá (kapsaicin)

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Renata K.

Dobrý den, chtěla bych předat svou zkušenost lidem, kteří například váhají s nákupem tohoto produktu.
Před rokem jsem dostala doporučení na detox a odkyselení těla. Používá se k tomu produkt CAYENNE
STAR, voda a citronová šťáva. Citron vymačkám do vody, a tím zapíjím kapsličky CAYENNE STAR.
Začínala jsem na dvou denně a dva litry vody s citronem. Samozřejmě s úpravou stravy. Během týdne
jsem byla na 5kapsličkách, víc už jsem nedávala a držela jsem to celý měsíc. Váha mi po měsíci ukázala
o 7,5 kg méně… opakovala jsem až tak po dvou měsících. Po roce mi váha stále drží a není žádný jo-jo efekt…
jsem spokojená. Doporučuji CAYENNE STAR těm, kterým nejde dobře hubnout, zrychluje to metabolismus
a krásně prohřívá. Mám mnohem víc energie a neměla jsem vůbec chuť na sladké.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně s jídlem. Upozornění: Není určeno pro děti do 16 let.
Složení 2 kapslí: Capsicum frutescens (paprika křovitá, plod) 900 mg. Želatinová kapsle.
#1105 – 11.151.612.803.073.134
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CINNAMON STAR

Skořicovník podporuje funkci zažívacího systému a funkci střevního traktu. Obsahem silic, zvláště cinnamaldehydu, dále slizu a beta-sitosterolu redukuje
činnost trávících šťáv a významně podporuje produkci enzymů, což je důležité
nejen pro trávení, ale i pro energetický
metabolismus v těle. Pomáhá odstraňovat nepříjemné nadýmání a přispívá
k dobré fyzické i psychické kondici a také
k celkové obranyschopnosti organismu.
Má stimulující a posilující vlastnosti,
které přispívají k odolnosti proti únavě
a dodává tělu potřebnou energii.
Chróm hraje důležitou roli při metabolizaci cukrů a tuků v organismu.
Chróm podporuje normální metabolismus makroživin a pomáhá udržovat
správnou hladinu glukózy v krvi.

doplněk stravy

skořicovník cejlonský, chróm

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Helena K.

Jíst zázračné pilulky a zhubnout do několika dnů desítky kilogramů. To by si přál asi každý, kdo není se
svou postavou spokojený a snaží se o hubnutí již řadu let. Jenže takto to bohužel nefunguje.
Doplňky stravy na hubnutí pomohou v těle vyvolat ty správné biochemické procesy, ovšem za
předpokladu, že na cestě k dosažení optimální váhy musíte pro to taky něco udělat, a to je především
změna stravovacích návyků a pohybu. Velmi dobré zkušenosti mám u svých klientů s kombinací doplňků
na hubnutí a je to individuální. Uvedu příklad klientky 45 roků, 166 cm, 90 kg, která se opakovaně snažila
sama zhubnout, ale stále se jí nedařilo shodit víc jak 3 – 5 kg. Nechápala, proč váha nejde dolů, i když
nejedla příliš velké porce, vyhýbala se bílému pečivu, omezovala sladké, 3x v týdnu cvičila. Po zanalyzování
jejího stavu a navržení změn ve stravování a pohybu začala postupně ubývat na váze. Pak se hubnutí
zpomalilo a v této fázi jsem doporučila kombinaci doplňků na podporu odbourávání tuků a omezení
jeho ukládání – CLA 1000 STAR a GARCINIA STAR. Protože klientka měla zpomalený metabolismus, tak
na jeho podporu a nastartování, užívala kombinaci, METABOLITE STAR a CINNAMON STAR, který brala
ráno a půl hodiny před odpolední pohybovou aktivitou. Ještě k tomu pravidelně užívala PSYLLIUM STAR
na doplnění vlákniny. Za 7 měsíců shodila 16 kg a za dalších 5 měsíců 6 kg a tak dosáhla své vysněné
postavy s hmotností 68 kg.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Cinnamomum cassia (skořicovník čínský, kůra) 1.000 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; chróm (pikolinát chromitý) 100 µg (250 % referenční hodnoty příjmu). Želatinová kapsle.
#1660 – 13.971.552.463.734.015
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CELL GUARD STAR
doplněk stravy

antioxidant

CELL GUARD je kombinovaná
formule s vysokým množstvím účinných antioxidantů, látek, které likvidují
nestabilní kyslíkové molekuly, tzv. volné
radikály. Obsažené složky – kurkuma
dlouhá, extrakt ze semen révy vinné,
Ginkgo biloba, vitaminy C a E jsou známé a silné antioxidanty, které nejenom
pomáhají chránit buňky a tkáně před
oxidačním poškozením volnými radikály a tak přispívají k celkové antioxidační
kapacitě organismu. Posilují organismus i jeho imunitní systém zvláště při
náročné a stresující práci. Pomáhají
zlepšovat fyzickou výkonnost, což je
vhodné zejména u sportovců v období
maximálního zatížení.
Kurkuma má obzvláště rozsáhlé
působení v lidském těle. Pomáhá udržovat zdravou funkci jater a střev, podporuje zažívání při stravě bohaté na bíl- málního energetického metabolismu
koviny a tuky. Příznivě ovlivňuje srdeční v těle. Vitamin C pomáhá snižovat únačinnost a krevní oběh, podporuje pro- vu a vyčerpání a podílí se na regeneraci
dukci krve a její kvalitu. Podílí se na redukované formy vitaminu E.
udržení zdraví plic a zdraví horních cest
Vitamin E se podílí na ochraně buněk
dýchacích. A to není vše, potřebujeme před oxidačním stresem.
ji pro podporu zdravých kostí, kloubů
Podpora poznávacích funkcí, čina pokožky.
nosti mozku, udrVitamin C podžení paměti a konÚčinný a oblíbený
poruje tvorbu kolacentrace zvláště ve
antioxidant
genu, který je důlevyšším věku a také
žitý pro správnou
blahodárný účinek
funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, na cirkulaci krve a normální činnost
dásní a zubů, přispívá k normální čin- krevního oběhu včetně mozku a konnosti nervové soustavy, psychické čin- četin – to vše dovede ještě navíc zajisnosti a obranyschopnosti organismu. tit báječný jinan dvoulaločný – Ginkgo
Jeho nezastupitelná funkce je ve zvyšo- biloba.
vání absorpce železa a podpoře nor-
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Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

CELL GUARD STAR + EXTRA CELL GUARD STAR – antioxidanty

Volné radikály jsou nestabilní kyslíkové molekuly, které mají nepárový
elektron, čímž se stávají agresivní a snaží
se další elektron získat z jiných molekul,
speciálně vodíku. Jak kyslíková molekula
odejme nebo oxiduje elektrony, molekula, která ztratí elektrony, se rozpadne. To má za následek rozpad buňky,
poškození DNA a vážné poškození tkáně. Reakce volných radikálů mohou vést
k rakovině, poškození orgánů a biologických systémů, vráskám, ztrátě vidění,
artritidě a bezpočtu jiných problémů.
Volné radikály jsou extrémně nestabilní kyslíkaté molekuly s enormně
destruktivní silou v lidském těle. Mají
nepárové elektrony, čímž se stávají
agresivní a snaží se další elektron získat
z jiných molekul.
Tím dochází k štěpení životně důležitých biologických struktur, což má za
následek celou řadu problémů uvnitř
buněk a orgánů těla. Volné radikály jsou
považovány za hlavní příčinu rakoviny,
stárnutí, porušování orgánů a biologic-
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kých systémů a selhávání zdraví a vitality.
Antioxidanty
neutralizují
volné
radikály zamezením procesu oxidace.
Naneštěstí následkem stáří, genetiky
a faktorů prostředí naše systémy vytváří
méně antioxidantů s postupujícím stářím. Horší je nadbytek volných radikálů
ve vzduchu, který dýcháme, v potravinách, které jíme, vodě, kterou pijeme
a v každodenních výrobcích, které používáme jako je kosmetika, čistící prostředky a šampony; to ničí naše zdraví a energii a ohrožuje náš život. Řada lékařských
a vědeckých výzkumníků se přesvědčila,
že nekontrolovaná činnost volných radikálů v těle přímo souvisí s řadou zdravotních problémů. Uvádíme zde některé
z řady chorob a potíží, v nichž volné radikály hrají svou úlohu: stařecké skvrny,
stárnutí, alergie, Alzheimerova choroba,
angína, arthritis, astma, aterosklerosa,
vnitřní krvácení, rakovina, podlitiny,
šedý zákal, oběhové problémy, cirhóza,
studené nohy, diabetes II. typu, suchá
pokožka, edémy, únava, senná rýma,

Volné radikály mohou poškodit DNA a další molekuly. Antioxidanty neutralizují volné radikály,
které tak dále nemohou poškozovat DNA. „Požírači volných radikálů“ (antioxidanty) jsou klíčovými elementy obranného systému, které tělo využívá k neutralizaci aktivity těchto nebezpečných
a dlouhodobě smrtelných volných radikálů – nepřátel.

srdeční záchvaty, hemeroidy, hypertenze, záněty
tkání, poruchy ledvin,
poruchy jater, impotence, ztráta paměti,
menstruační potíže, migréna, skleróza, noční slepota, Parkinsova choroba,
phlebitis, prostatické potíže, psoriáza,
dýchací problémy, retinopatie, revmatismus, senilita, rakovina kůže, mrtvice, stress, varikóza a seznam by mohl
pokračovat a pokračovat.
CELL GUARD STAR obsahuje antioxidanty, které jsou biologickými „elektrárnami“ pro ničení volných radikálů –
jsou proslaveny svým rychlým účinkem

a okamžitou biologickou využitelností.
Z
hlavních
obsahových látek
je nutno zdůraznit
především pycnogenoly. Super antioxidanty – Proanthocyanidiny (OPC) jsou
nejúčinnější přírodní lapače volných
radikálů, které jsou dnes k dispozici.
Odhaduje se, že OPC antioxidanty jsou
50× silnější než vitamín E a 20× silnější
než vitamín C. Dalším důležitým faktorem v účinnosti OPC je, že se udržují
v těle asi 3 dny; zatímco vitamín C zůstává v krevním oběhu jen asi 3 hodiny.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jarmila

Byla jsem několik měsíců v těžké depresi. Návštěvy u psychologa nepomáhaly. Byly mi doporučeny
produkty LIFE STAR 1-0-1, NONI GOLD STAR víčko 1-0-1, CELL GUARD STAR 1-0-1, PROTECT STAR 1-0-1. Už
po měsíci jsem začala cítit, "že žiji" a po šesti týdnech se mé blízké okolí ptalo, co beru, protože se můj stav
rapidně zlepšil. Kombinaci jsem brala ještě další 3 měsíce a produkt LIFE STAR beru stále.
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti.
Složení 2 kapslí: Protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý; rýžová moučka; Ginkgo biloba
(jinan dvoulaločný, list, extrakt 24/6, 50:1) 2.000 mg; Curcuma longa (kurkuma dlouhá, oddenek, extrakt 4:1)
400 mg; Pinus strobus (borovice vejmutovka, kůra, extrakt) 100 mg; Vitis vinifera (vinná réva, semeno, extrakt)
80 mg; vitamin C (kyselina askorbová) 74 mg (92,5 % RHP*); vitamin E (D-alfa tokoferol acetát) 60 mg (500 %
RHP*); Pinus nigra var. Maritima (borovice černá – korsická, kůra, extrakt 4:1) 4 mg; vitamin A (beta- karoten)
21,6 µg (2,7 % RHP*). Želatinová kapsle. RHP* = referenční hodnota příjmu.
#1700 – 22.203.134.616.937.268

53

CLA 1000 STAR

CLA - konjugovaná kyselina linolová
z oleje světlice barvířské je podle vědců schopná působit v těle tak, že zvýší
a podpoří odbourávání tukových zásob.
Olej ze světlice napomáhá omezovat
ukládání tuků v těle, podílí se při jejich
spalování a současně přispívá k růstu
svalové hmoty.

doplněk stravy

konjugovaná k. linolová – redukce hmotnosti

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Helena K.

Muž 61 roků, 177 cm, vážící 100 kg se s nadváhou a v tomto případě už obezitou I. stupně potýkal celý
život. Postupem času se přidaly zdravotní komplikace (hypertenze, steatóza a diabetes II., též zvýšený
cholesterol) a tak se rozhodl řešit svoje kila a to úspěšně! Na základě vyhodnocení dosavadního přímo
hrozného stravování (vůbec nesnídal, první jídlo měl čas do sebe dostat až odpoledne a pak po práci
se musel dojíst až do doby než šel spát). Tím si zapracoval na výskytu velkého množství viscerálního
tuku (uvnitř břicha) a velmi zpomaleného metabolismu. V první řadě se musela upravit strava a změna
návyků – ráno snídat a pak pravidelně v průběhu dne jíst, omezit smažené pokrmy a sladké, nejíst
před spaním. Vzhledem ke zdravotním potížím ale též na podporu hubnutí hned od začátku užíval
COENZYSTAR Q10 EXTRA 1-0-0 (hypertenze, podpora metabolismu), PROTECT STAR 1-0-1 (ztučnění jater,
metabolismus), GYMNEMA SYLVESTRE STAR 1-0-1 (diabetes, hubnutí), CLA 1000 STAR 0-0-2 (cholesterol,
odbourávání tuku). Výsledkem kombinace změny životního stylu a doplňků stravy bylo, že po roce se mu
jaterní testy dostaly na normální hodnoty, zlepšila se glykémie (lékař snížil léky), též se snížili hodnoty
celkového a LDL cholesterolu. A co navíc – během 1 roku odboural 18 kg tuku, cítí se skvěle!

Doporučené dávkování: 2 tobolky 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 4 tobolek: Olej světlice barvířské 4.000 mg s obsahem konjugované kyseliny linolové (CLA)
2.960 - 3.360 mg; barvivo: oxid titaničitý. Želatinová tobolka.
#1422 – 20.472.293.065.276.487
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CLEANSER STAR

Plantago ovata – Psyllium Husk –
jitrocel – podporuje zdravé trávení
a střevní funkce. Usnadňuje střevní
tranzit a pomáhá udržovat zdravá střeva. Je vhodný při obtížích s žilní pleteninou v konečníku (hemeroidy) kdy vhodně předchází příležitostní zácpě.
Aloe obsahuje přirozeně se vyskytující antioxidanty, které pomáhají chránit buňky a tkáně před volnými radikály, a tak se podílí na obranyschopnosti
celého organismu. Přispívá k udržení
dobré funkce střev, jejich pohybu, podporuje trávení a pravidelnost stolice.
Pomáhá zvyšovat odolnost vůči psychické zátěži a má příznivý vliv při únavě. Je
důležitá i pro zdravý vzhled pokožky. Je
blahodárná pro fyzickou i psychickou
kondici a imunitní systém. Příznivě ovlivňuje ženské pohlavní orgány a menstruační cyklus.
Avena sativa – oves podporuje normální funkce střevního traktu, energetický metabolismus a detoxikaci
organismu. Podílí se na činnosti urogenitálního systému žen a hormonální rovnováze. Má relaxační účinek nejen při
usínání, ale i při osvěžení těla. Podporuje
přirozený stav pokožky. Rovněž přeslička rolní podporuje normální stav
pokožky, vlasů a nehtů (mineralizace).
Přispívá k normální funkci močové soustavy, činnosti jater a k celkovému osvěžení těla. V neposlední řadě blahodárně
ovlivňuje normální stav kostí a kloubů.

doplněk stravy

byliny – trávení, detoxikace organismu

Medicago – vojtěška – Alfalfa – příznivě ovlivňuje funkce dolních močových cest a sexuální zdraví žen. Je
vitalizující při vyčerpání, podporuje
energetický metabolismus.
Eleutherococcus – sibiřský ženšen –
podporuje přirozenou obranyschopnost, fyzické i duševní zdraví a kognitivní výkon. Řadí se mezi antioxidanty
a adaptogeny. Pomáhá udržovat normální hladinu cukru v krvi. Podílí se na
dobré náladě a relaxaci.
Capsicum annum - paprika roční –
napomáhá normální funkci žaludku. Je
vhodná při kontrole tělesné hmotnosti.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Plantago ovata (Jitrocel indický) 350 mg; Aloe Vera var. Chinensis (Aloe vera, listy) 150 mg;
Avena sativa (oves setý, listy) 150 mg; Pimpinella anisum (anýz vonný, semeno) 30 mg; Equisetum arvense (přeslička
rolní) 20 mg; Medicago sativa (Alfalfa, tolice vojtěška, listy) 20 mg; Taraxacum mongolicum (Dandelion, smetánka
mongolská, listy) 20 mg; Petroselinum crispum (petržel zahradní, listy) 20 mg; Arctium lappa (lopuch větší, kořen)
20 mg; Eleutherococcus senticosus (Akantopanax ostnitý, sibiřský ženšen, kořen) 20 mg; Lactobacillus acidophilus 10
mg; Capsicum annuum (paprika roční, plod) 10 mg. Želatinová kapsle.
#1482 – 24.923.174.276.608.149
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C-M-Z-3 STAR

Vápník napomáhá normální srážlivosti krve, podporuje energetický metabolismus, činnost svalů, funkci nervových přenosů, funkce trávicích enzymů
a stav kostí a zubů. Podílí se na procesu
dělení a specializaci buněk.
Hořčík se podílí na snížení míry
únavy a vyčerpání. Podporuje elektrolytickou rovnováhu a normální energetický metabolismus, činnost nervové soustavy, činnost svalů, syntézu bílkovin,
psychickou činnost, normální stav kostí
a zubů. Přispívá k procesu dělení buněk.
Zinek podporuje normální metabolismus kyselin a zásad, metabolismus
sacharidů, rozpoznávací funkce, syntézu
DNA, plodnost a reprodukci, metabolismus makroživin, metabolismus mastných kyselin, metabolismus vitaminu A,
syntézu bílkovin, normální stav kostí,
vlasů, nehtů, pokožky a zraku a imunitní systém. Udržuje správnou hladinu
testosteronu v krvi. Podílí se na procesu
dělení buněk a jejich ochraně před oxidačním stresem.
Vitamin D přispívá k normálnímu
vstřebávání vápníku a fosforu a jeho

doplněk stravy

vápník, hořčík, zinek

využití v těle, pomáhá udržovat správnou hladinu vápníku v krvi. Podporuje
normální stav kostí a zubů, činnost svalů, funkce imunitního systému a proces
dělení buněk.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Poradna:
Martina L.

Dobrý den, trápí mě brnění rukou při a po spaní. Prý to může být zapříčiněno syndromem karpálního
tunelu, má STARLIFE nějaký produkt pro zlepšení stavu? Děkuji.
STARLIFE: Dobrý den, myslím, že problém bude v krevním oběhu a tlaku, pak v páteři a svalstvu. Hodně
záleží, jaký máte přísun tekutin denně a kolik berete léků. Určitě bych Vám doporučil i kvalitní masáž.
Z produktů STARLIFE užívejte: CARSICO STAR 1-0-1 (na tlak, srdce, cévy), REGEMAX STAR 0-0-3 (na svaly
a šlachy), C-M-Z-3 STAR (prvky vápník, hořčík a zinek) 1-1-1. Hezký den.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let.
Složení 2 tablet: Vápník (uhličitan vápenatý, glukonan vápenatý) 666 mg (83 % RHP*); hořčík (oxid hořečnatý, glukonan hořečnatý) 267 mg (71 % RHP*), emulgátor: rostlinná celulosa; stabilizátor: karboxymethylcelulosa;
potah tablety: celulosa; barvivo: oxid titaničitý; zinek (glukonan zinečnatý, citrát zinečnatý) 17 mg (167 % RHP*);
protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý; vitamin D (cholekalciferol) 10 µg (200 % RHP*). RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1857 – 12.561.532.633.304.074
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CMF 20 STAR

Směs, která napomáhá odstraňovat
nedostatek vitaminů a minerálů při běžném stravování.
Vápník je nejvíce se vyskytující esenciální minerální prvek v lidském těle, který je z 99% obsažen v kostech a zubech.
Vápník je potřebný nejen pro vývoj zubů
a kostí a pro udržení jejich struktury,
mineralizaci a hustoty, ale je důležitý
pro krevní srážlivost. Podílí se na přenášení signálů mezi nervovými buňkami,
moduluje energetický metabolismus
a tím přispívá i ke kontrole hmotnosti.
Má vliv na funkce svalů. Jeho významná úloha je v těhotenství a při kojení.
Udržuje mírně alkalické prostředí v těle.
Má vliv na funkci trávicích enzymů.
Hořčík ovlivňuje elektrolytickou
bilanci, energetický metabolismus, přenos neuronů pro správné fungování nervového systému, mrštění svalů, buněčné dělení, udržení zdravých kostí, zubů
a syntézu bílkovin.
Železo má vliv na tvorbu červených
krvinek a hemoglobinu, transport kyslíku, energetický metabolismus, funkci
imunitního systému, dělení buněk.
Vitamin C je antioxidant, který chrání buňky těla proti volným radikálům, je
nezbytný pro udržení zdravých krevních
cév, je ho třeba k udržení zdravých kostí,
zubů, chrupavky, dásní a kůže. – vitamin
C přispívá k vstřebávání železa z potravy, je důležitý pro fungování nervové
soustavy a normální duševní funkce.
Podporuje obranyschopnost organismu
a energetický metabolismus (přeměna
potravin na energii).
Vitamin E je antioxidant, který chrání buňky těla proti působení volných
radikálů.

doplněk stravy

vápník, hořčík, železo a dalších živiny

Zinek má vliv na normální funkci
imunitního systému, tvorbu DNA, dělení buněk, ochranu DNA, bílkovin a lipidů před oxidací, na normální kognitivní
funkce, metabolismus mastných kyselin
a funkce kloubů, zraku, metabolismus
vitaminu A, vliv na acidobazickou rovnováhu, plodnost a reprodukci.
Vitamin B3 – niacin – vhodně ovlivňuje energetický metabolismus a normální
funkci nervového systému. Pomáhá udržovat normální stav kůže a slizničních
membrán. Podílí se na zachování normálních duševních pochodů.
Vitamin B5 – kyselina panthotenová – má vliv na normální duševní
výkonnost a zvýšení mentální energie.
Podporuje využití tuků v těle a energetický metabolismus.
Vitamin A – má vliv na buněčné dělení, imunitní systém, udržení zdravé kůže,
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slizničních membrán, udržení normálního vidění.
Mangan – má vliv na ochranu DNA,
bílkovin a lipidů před oxidací, udržování
zdravých kostí, energetický metabolismus.
Fosfor je nezbytný pro stavbu kostí
a zubů, pro strukturu buněčných membrán a pro normální energetický metabolismus.
Měď – ochrana DNA, bílkovin, lipidů před oxidací, normální funkce imunitního systému, udržování normálních
konektivních (pojivových) tkání, energetický metabolismus, normální funkce
nervového systému, udržování zdravé
kůže a pigmentace vlasů pro transport
železa.
Vitamin B6 – má příznivý vliv na
metabolismus glykogenu a bílkovin,
normální funkci nervového systému,
normální funkci imunitního systému,
normální tvorbu červených krvinek,
regulaci hormonální aktivity.
Vitamin B2 – riboflavin má příznivý
vliv na energetický metabolismus a nervový systém, podporuje normální hladinu železa v organismu, podporuje zdraví
pokožky a vlasů.
Vitamin B1 thiamin – má příznivý
vliv na energetický metabolismus a nervový systém, normální funkce srdce.
Selen – ochrana DNA, bílkovin a lipidů před oxidací, vliv na imunitní systém,

vliv na činnost štítné žláz.tém, vliv na
činnost štítné žláz.dů před oxidací, na
normální kognitivní funkce, metabolismus mastných kyselin a funkce kloubů,
zraku, metabolismus vitaminu A, vliv
na acidobazickou rovnováhu, plodnost
a reprodukci.
Vitamin D – má vliv na vstřebávání
a využití vápníku, fosforu z potravy, na
normální koncentraci vápníku v krvi, na
podporu kostí a zubů vliv na normální
dělení buněk udržení normální funkce
imunitního systému, udržení normální
svalové funkce.
Foláty – má vliv na krvetvorbu, na
metabolismus homocysteinu, na normální funkci imunitního systému, vliv na
normální vývoj mateřských tkání během
těhotenství.
Jód – má vliv na štítnou žlázu, produkci hormonů štítné žlázy, energetický
metabolismus; podpora kůže.
Chróm hraje důležitou roli při metabolizaci cukrů a tuků a pomáhá stabilizovat hladinu krevního cukru.
Molybden se podílí na normálním
metabolismu sirných aminokyselin.
Vitamín K – přispívá k udržení zdravých kostí, podporuje krevní srážlivost.
Vitamín B12 – má vliv na tvorbu červených krvinek, dělení buněk, energetický metabolismus, imunitní systém.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let.
Složení 1 tablety: Emulgátor: mikrokrystalická celulosa; vápník (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý)
129,5 mg (16 % RHP*); hořčík (oxid hořečnatý) 106 mg (28 % RHP*); maltodextrin; stabilizátor: zesíťovaná
sodná sůl karboxymethylcelulosy; vitamin C (kyselina askorbová) 23 mg (29 % RHP*); železo (fumaran železnatý)
18 mg (129 % RHP*); protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý; fosfor (fosforečnan vápenatý) 13 mg
(2 % RHP*); emulgátor: hydroxypropylmethylcelulosa; vitamin B3 - niacin (nikotinamid) 7 mg (44 % RHP*);
vitamin E (Dl-alfa-tokoferyl acetát) (10 IU) 6,67 mg (56 % RHP*); zinek (síran zinečnatý) 4,5 mg (45 % RHP*);
vitamin B5 - kyselina pantothenová (panthotenan vápenatý) 3 mg (50 % RHP*); mangan (síran manganatý) 0,8 mg
(40 % RHP*); vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 0,7 mg (50 % RHP*); vitamin B2 (riboflavin) 0,6 mg (43 %
RHP*); vitamin A (retinol acetát) 540 µg (68 % RHP*); měď (síran měďnatý) 0,5 mg (50 % RHP*); pivovarské
kvasinky 0,5 mg; vitamin B1 (thiamin hydrochlorid) 0,4 mg (36 % RHP*); kyselina listová (kyselina pterolmonoglutamová) 148 µg (74 % RHP*); jód (jodid draselný) 50 µg (33 % RHP*); vitamin K (fytomenadion) 23 µg (31 %
RHP*); selen (L-seleno-methionin) 16 µg (29 % RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 8 µg (320 % RHP*);
chróm (pikolinát chromitý) 7 µg (18 % RHP*); vitamin D3 (cholekalciferol) 2,6 µg (52 % RHP*). RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1528 – 23.613.154.446.377.209
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COCONUT OIL STAR

Hlavní složkou produktu COCONUT
OIL STAR je panenský kokosový olej,
který se skládá z kyselin se středně dlouhými řetězci (MCFA – medium chain fatty acid), což je velmi významné, neboť
i když se jedná o tuk, je tělem zpracováván spíše jako sacharidy – jejich trávení začíná už v ústech a kompletní rozklad proběhne v žaludku. Toto rychlejší
zpracování má za následek poskytnutí
pohotovější energie bez přílišného zatížení organismu. Mezi další přednosti
kokosového oleje patří jeho pomoc při
redukční dietě, má nižší energetickou
hodnotu než ostatní tuky.

doplněk stravy

panenský kokosový olej

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

J.

Byl jsem stále unavený a nesoustředěný. Po konzultaci jsem začal užívat produkty WILD YAM STAR
1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 ml a COCONUT OIL STAR 1-0-1. Tato kombinace mi vyhovuje a jsem plný energie.
Děkuji za tyto produkty.

Blanka

Před každou dovolenou k moři začínám vždy užívat produkty EYE STAR nebo BETA CAROTENE STAR.
Tentokrát jsem si vybrala produkt COCONUT OIL STAR, využívala jsem celou krabičku i na dovolené a byla
jsem překvapená – pokožka rovnou hnědla (manžel mi říkal sameťáčku) a vůbec se neloupala, sluneční
brýle jsem sice měla s sebou, ale zapomínala jsem si je vzít na oči a vůbec jsem s nimi neměla problémy.
Dokonce jsem neměla střevní problémy. Skvělý pomocník do teplých krajin.

Ilona

Stále jsem byla nemocná a trápily mě záchvaty kašle. Občas jsem měla horečky a bolesti v krku. Pořád se to
opakovalo, i dvakrát do měsíce. Užívala jsem stále antibiotika, až přestaly zabírat. Na radu své kamarádky
jsem si koupila produkty OREGANO STAR 0-1-0, GREPO STAR 1-1-1, IMMUNITY STAR 1-0-0 a COCONUT OIL
STAR. Po delším užívání produktů jsem neonemocněla a stále se držím. Produkty STARLIFE jsou skvělé.
Děkuji za ně.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Kyselina laurová 620 mg; kyselina kaprylová 520 mg; kyselina myristová 300 mg; kyselina palmitová 160 mg; kyselina kaprinová 140 mg; triglyceridy se středně dlouhým řetězcem 120 mg; kyselina olejová 100 mg;
kyselina linolová 80 mg; kyselina stearová 60 mg; kyselina linolenová 20 mg. Želatinová tobolka.
#1425 – 18.742.353.405.506.607
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COENZYSTAR Q10

COENZYSTAR Q10 je formule,
jejíž hlavní složkou je koenzym Q10.
Koenzym Q10 – ubichinon – je energetický nutrient nezbytný pro život všech
druhů buněk. V lidském organismu se
tento koenzym syntetizuje z mevalonové
kyseliny, což je jedna z klíčových organických kyselin v živých organismech. S rostoucím věkem tento proces postupně
mizí. Největší potřebu koenzymu Q10
pociťují orgány s maximálními energetickými ztrátami. Se zvyšujícím se věkem
ztrácí organismus schopnost vstřebávat
potřebné množství koenzymu Q10, který
získává z potravy. Mladý zdravý jedinec
udržuje normální hladinu koenzymu
Q10 příjmem z potravy a vlastní produkcí. Po dvacátém roce věku dochází k úbytku koenzymu Q10 v organismu tak, že po čtyřicítce je ho polovina
původního množství.

doplněk stravy

koenzym Q10, 30 mg

30 mg Co-Q10

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jitka

Jelikož můj muž má kardiomyopatii, vysoký tlak, arytmie, okamžitě jsem mimo jiné nasadila produkt
COENZYSTAR Q10 1-0-1. Velmi rychle odezněla dušnost a arytmie, již po 3 měsících na kontrole na
kardiologii se pan doktor nestačil divit celkovému zlepšení v přístrojově měřených údajích na Echu.
Celkově se muž i klienti, kterým jsem přípravek doporučila, cítí jako na jiném světě, jsou daleko vitálnější,
zmizela bledost v obličeji, zlepšily se arytmie. I když já sama žádné problémy se srdcem nemám, začala
jsem ho užívat také, aby to moje srdce vydrželo co nejdéle (máme 6 vnuků), zatím jen preventivně – 1×
denně.

Denisa

Nebude to úplně zkušenost má, ale mého bratra, který se vydal s expedicí na Kilimandžáro. Jak on sám
říká, díky kombinaci: houbičky (CORDYCEPS STAR), COENZYSTAR Q10, VITAMIN C 1000 STAR a TAURINE
600 STAR nejenže došel až na samotný vrchol, ale celé to vydržel oproti ostatním „docela“ v pohodě,
neopouštěla ho síla a byl schopen vnímat krásy okolí :-)

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně, děti od 3 do 7 let 1 tobolku denně. Upozornění: Není určeno pro
děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Olej z rýžových otrub; antioxidant: sójový lecitin; koenzym Q10 60 mg (Japan 99,97%); leštidlo:
směs včelího vosku a oleje ze sójových bobů; vitamin E (d-alfa-tokoferol acetát) 9,1 mg (75,8 % referenční hodnoty
příjmu); barvivo: oxid titaničitý. Želatinová tobolka.
#1117 – 20.472.293.065.276.487
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COENZYSTAR Q10 EXTRA

COENZYSTAR Q10 je formule,
jejíž hlavní složkou je koenzym Q10
a L-karnitin.
Koenzym Q10 – ubichinon – je energetický nutrient nezbytný pro život všech
druhů buněk. V lidském organismu se
tento koenzym syntetizuje z mevalonové
kyseliny, což je jedna z klíčových organických kyselin v živých organismech. S rostoucím věkem tento proces postupně
mizí. Největší potřebu koenzymu Q10
pociťují orgány s maximálními energetickými ztrátami. Se zvyšujícím se věkem
ztrácí organismus schopnost vstřebávat
potřebné množství koenzymu Q10, který
získává z potravy. Mladý zdravý jedinec
udržuje normální hladinu koenzymu
Q10 příjmem z potravy a vlastní produkcí. Po dvacátém roce věku dochází k úbytku koenzymu Q10 v organismu tak, že po čtyřicítce je ho polovina
původního množství.

100 mg Co-Q10
20 mg L-karnitinu
L-karnitin je aminokyselina, která
je v organismu přirozeně syntetizována
v játrech z aminokyselin lysinu a methioninu. Nejvíce karnitinu je ve svalové
a srdeční tkáni, kam je spolu s krví dopra-

doplněk stravy

koenzym Q 10, 100 mg, karnitin

vován. Název Carnitine byl odvozen od
latinského slova „Carnus“, což znamená maso, ze kterého byl poprvé v roce
1905 izolován. Za funkční je považován
pouze izomer L, tedy L-karnitin, který je
také nazýván vitaminem BT. V přirozené
potravě je nejvíce L-karnitinu v hovězím
mase a v avokádu. V doplňcích stravy
je karnitin nejčastěji přijímán ve formě
L-karnitinu.

Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:
Organismus si koenzym Q10 částečně sám vytváří, ale jeho spotřeba
je velmi vysoká. Pokud ho nemáme dostatek, cítíme se unaveni, přetíženi
a náš imunitní systém nefunguje správně. S rostoucím věkem jeho produkce výrazně klesá, od 20. roku života začíná postupné snižování hladiny koenzymu Q10 o 40 – 70 %.
Koenzym Q10 byl poprvé izolován cenu. Jedná se o látku, která je rozpustná
v roce 1957 a za objasnění jeho funkce v tucích a přirozeně se vyskytuje ve všech
obdržel profesor Peter Mitchell Nobelovu
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živých tvorech. Jeho nejvyšší koncentrace
je v srdci, plicích a ledvinách.
Podobně jako hormony a některé
vitaminy, je i koenzym Q10 katalyzátorem
reakcí životně důležitých pro organismus.
Je to látka umožňující biochemickou reakci, nebo ji usměrňující. Ať už jde o proces
látkové výměny, pohyb nebo dělení, každá aktivita buňky vyžaduje energii. Chybíli koenzym Q10, tvorba energie se přeruší,

Hladina koenzymu Q10 podle věku v %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

20 let

35 let

50 let

65 let

80 let

Leták COENZYSTAR Q10
V prodeji je barevný leták
obsahující podrobné
informace o produktu
COENZYSTAR Q10.
#0706 – barva, 4 strany
A5, 5 Kč

Lidské tělo se skládá
ze 70–100 bilionů buněk.
Koenzym Q10 se nachází
v každé buňce našeho těla.
v důsledku čehož ustanou všechny biochemické pochody v buňce.
Koenzym Q10 je nezastupitelný v procesu buněčného dýchání. Při přenášení
elektronů a vodíkových atomů, získaných
při spalování živin, skrz vnitřní membránu mitochondrií, je získávána energie pro
živé děje v buňce. Ta se ukládá do molekuly ATP. Jako mobilní přenašeč elektronů mezi dalšími součástmi membrány
funguje právě koenzym Q10. Zvláště
důležitou roli hraje koenzym Q10 ve svalových buňkách, které potřebují mnoho
energie. Klíčový je pro srdeční svalovinu,
která získává 60–80 % energie z ATP, takže
již při 10% snížení obsahu koenzymu Q10
v myokardu může vést k poruše funkce
srdce. Při 25% nedostatku koenzymu Q10
v organismu je již značně snížena výkonnost i odolnost organismu.
Deficit tohoto koenzymu vyšší než
75 % je prakticky neslučitelný se životem.
Doplňky stravy s koenzymem Q10
potřebují všichni starší 25 let, zejména lidé
trpící chorobami koronárních cév a srdce,
vysokým krevním tlakem, vysokou hladinou cholesterolu, poruchami imunitního
systému, parodontózou. Mnoho lidí užívá koenzym Q10 jako efektivní a jednoduchou náhradu energie. Takoví lidé se pak
necítí unavení, jsou aktivnější, výkonnější,
vitálnější, mají spoustu energie, zlepšuje
se jim paměť a schopnost lépe se učit.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti.
Složení 2 tobolek: Olej z rýžových otrub; koenzym Q10 200 mg; leštidlo: olej ze sójových bobů; L-karnitin 40 mg;
sójový lecitin 30 mg; leštidlo: včelí vosk. Želatinová tobolka (obsahuje barvivo: oxid titaničitý).
#1119 – 42.675.328.6711.1141.6461
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COLOSTRUM STAR

Kolostrum stojí pro svůj obsah přírodních látek v popředí zájmu odborníků. Je bohatší na biologicky aktivní látky
než kolostrum lidské a je kvalitním zdrojem protilátek IgG, IgA a IgM a celé řady
dalších imunostimulačních faktorů.

doplněk stravy

kolostrum, IgG, IgA a IgM

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Poradna:
Lucie

Dobrý den, mám 4,5 letou dceru, bývá často nemocná, 2× voperované ventilační trubičky a 2× trhaná
nosní mandle. Můžete mi, prosím, pro ni doporučit něco na imunitu? Moc děkuji.
STARLIFE: Dobrý den, nejrychlejší a nejúčinnější pomoc pro děti se sníženou imunitou a častou
nemocností je kolostrum – mlezivo, zdroj hotových protilátek a imunostimulačních faktorů, u nás produkt
COLOSTRUM STAR – dávkování úvodem asi 1 kapsle nalačno na 10 kg váhy, při onemocnění i více, při
dobrém stavu preventivně 1 kapsle na 20 kg váhy možno užívat dlouhodobě. Pokud dítě kapsli nespolkne,
vysypte ji, přimíchejte na lžičku do trochy jídla, nepodávat však s hlavním jídlem. Doporučovala bych také
i užívání kvalitního doplňku stravy obsahujícího stopové prvky, minerály a vitaminy, nejlépe produkt
MULTI STAR, dětem stačí 1 čajová lžička do sklenice vody a popíjet. Kolostrum je možné například u těžších
případů kombinovat u dětí nad 3 roky s produktem IMMUNITY STAR, stačí 1 kapsle denně.

Denisa

Dobrý den, velice vás prosím o vaši radu. Moje dcera (29 let) má již 2 roky zjištěné chlamydie pneumoniae,
prošla dlouhodobou léčbou antibiotiky, které nezabraly. Doslechla jsem se, že by mohlo pomoct užívání
produktu OREGANO STAR. Prosím o váš názor a radu, jak jej případně užívat. Děkuji.
STARLIFE: Dobrý den, na chlamydie doporučuji produkty: CHLAMYNYL STAR 2-0-2, k tomu CHLORELLA
STAR 2-2-2 a současně posilovat imunitní systém produkty: COLOSTRUM STAR 2-0-2 nalačno, CORDYCEPS
STAR 1-1-1 minimálně 1 hodinu po jídle, nepodávat současně s kolostrem. Mezi jednotlivými bylinnými
produkty minimálně 1 hodinu pauzu. Takto alespoň 3-4 měsíce. Současně doporučuji zkontrolovat
překyselení organismu, změřit pH moči, mělo by být 7, pokud je méně doporučuji nasadit produkt CORAL
CALCIUM STAR 1-0-1.
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Kolostrum (mlezivo) 800 mg; protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová
kapsle.
#1720 – 35.084.686.089.6711.2731
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COPPER STAR

Měď působí v organismu jako
významný antioxidant. Dovede ochránit
buňky a tkáně před působením volných
radikálů, podílí se na obranyschopnosti
organismu. Pomáhá udržovat pojivové
tkáně, jako jsou kosti, plíce a cévní systém. Je nezbytná pro normální činnost
nervového systému. Měď napomáhá
při dopravě železa a jeho metabolismu
v těle. Měď je důležitá i při pigmentaci
pokožky a vlasů.

doplněk stravy

doplněk mědi – nervová soustava

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let.
Složení 2 tablet: Emulgátor: Fosforečnan vápenatý, rostlinná celulosa; stabilizátor: hydroxymethylcelulosa; protispékavá látka: křemičitan vápenatý, oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; měď (glukonan měďnatý) 4 mg (400 %
referenční hodnoty příjmu).
#1670 – 9.421.771.252.203.353
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CORAL CALCIUM COMPLEX STAR

Vitamin A podporuje normální stav
sliznic, pokožky, zraku a imunitního systému. Podílí se na procesu specializace
buněk a metabolismu železa.
Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý
pro správnou funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá
k normální činnosti nervové soustavy,
psychické činnosti a obranyschopnosti
organismu. Jeho nezastupitelná funkce
je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle.
Vitamin C pomáhá snižovat únavu
a vyčerpání a podílí se na regeneraci
redukované formy vitaminu E.
Vitamin D přispívá k normálnímu
vstřebávání vápníku a fosforu a jeho
využití v těle, pomáhá udržovat správnou hladinu vápníku v krvi. Podporuje
normální stav kostí a zubů, činnost svalů, funkce imunitního systému a proces
dělení buněk.
Vitamin E se podílí na ochraně
buněk před oxidačním stresem.
Vápník napomáhá normální srážlivosti krve, podporuje normální energetický metabolismus, činnost svalů, funkci nervových přenosů, funkce trávicích
enzymů a stav kostí a zubů. Podílí se na
procesu dělení a specializaci buněk.
Hořčík se podílí na snížení míry únavy a vyčerpání. Podporuje elektrolytickou rovnováhu a normální energetický
metabolismus, činnost nervové soustavy, činnost svalů, syntézu bílkovin,
psychickou činnost, normální stav kostí
a zubů. Přispívá k procesu dělení buněk.

doplněk stravy

organický vápník, hořčík, vitamin C, E, A, D

Zinek podporuje normální metabolismus kyselin a zásad, metabolismus
sacharidů, rozpoznávací funkce, syntézu
DNA, plodnost a reprodukci, metabolismus makroživin, metabolismus mastných kyselin, metabolismus vitaminu A,
syntézu bílkovin, normální stav kostí,
vlasů, nehtů, pokožky a zraku a imunitní systém. Udržuje správnou hladinu
testosteronu v krvi. Podílí se na procesu
dělení buněk a jejich ochraně před oxidačním stresem.
Selen se podílí na normální spermatogenezi, podporuje normální stav
vlasů, nehtů a imunitního systému a čin-
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nost štítné žlázy. Přispívá k ochraně
buněk před oxidačním stresem.
Měď pomáhá udržovat normální
stav pojivových tkání, energetického
metabolismu, činnost nervové soustavy, pigmentace vlasů a pokožky, přenosu železa v těle a imunitního systému.

Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Mangan podporuje normální energetický metabolismus, stav kostí, tvorbu
pojivových tkání a přispívá k ochraně
buněk před oxidačním stresem.

Doporučené dávkování: 30 ml - 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení (30 ml): Čištěná voda; vápník (mořský korál) 300 mg (37,5 % RHP*); směs mořských živin; přírodní
aroma pomeranč a mango; pektin z citrusové vlákniny 170 mg; antioxidant: kyselina citrónová; hořčík (mořský korál,
oxid hořečnatý) 150 mg (40 % RHP*); invertní cukr z červené řepy 140 mg; zahušťovadlo: guma guar; iontové stopové prvky** 100 mg; vitamin C (kyselina askorbová) 80 mg (100 % RHP*); konzervant: sorbát draselný; barvivo:
oxid titaničitý; vitamin E (alfa-tokoferyl acetát) 15 mg (125 % RHP*); zinek (oxid zinečnatý) 15 mg (150 % RHP*);
měď (glukonan měďnatý) 3 mg (300 % RHP*); mangan (glukonan manganatý) 3 mg (150 % RHP*); vitamin
A (beta-karoten) 600 µg (75 % RHP*); selen 200 µg (364 % RHP*); vitamin D (cholekalciferol) 10 µg (400 IU,
200 % RHP*). RHP* = referenční hodnoty příjmu.
**iontové stopové prvky = neodym, uhlík, křemík, rubidium, vanad, draslík, nikl, kobalt, bor, yttrium, stroncium,
cérium, lithium, thalium, palladium, lanthan, ytterbium, rhenium, fosfor, thorium, osmium, fluor, brom, thulium,
gadolinium, berylium, zlato, titan, dysprosium, samarium, cesium, zirkon, jód, erbium, praseodym, ruthenium, cín,
scandium, terbium, selen, germanium, holmium, gallium, hafnium, tellur, lutecium, vismut, indium, molybden, niob,
barium, rhodium, europium, tantal, wolfram a stříbro.
#1853 – 40.945.487.0211.4431.8651
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CORAL CALCIUM STAR
doplněk stravy

vápník, hořčík, vitamin C

Vědecké výzkumy dokazují, že mnoho nemocí je způsobeno nedostatkem
vápníku. Vápník není určen pouze
pro zdraví kostí a zubů, ale je zapojen
doslova do stovek zásadních tělesných
funkcí. Jednou z nejdůležitějších funkcí vápníku je neutralizovat kyselost
a pomáhat dosáhnout fyziologické pH
rovnováhy v těle. Mírně alkalické prostředí je základní pro život, zdraví, růst
a vitalitu. Nižší úrovně pH v těle než pH
7, jsou považované za kyselé a pro zdraví
nevyhovující. Například než si uvědomíme význam udržování neutrální alkalické
úrovně, tak se podívejme na tyto příklady: při pH 6 muňky zemřou, losos zemře
při pH 4 a všechny ryby umírají při pH 3.
Dále je vápník důležitý pro krevní
srážlivost. Podílí se na přenášení signálů mezi nervovými buňkami, moduluje
energetický metabolismus a tím přispí- správné fungování nervového systému.
vá i ke kontrole hmotnosti. Má vliv na Podporuje mrštění svalů, je důležitý pro
funkce svalů a napomáhá činnosti trá- udržení zdravých kostí a zubů. Příznivě
vicích enzymů. Jeho významná úloha je ovlivňuje syntézu bílkovin. Jeho významv těhotenství a při kojení.
ná úloha je i při buněčném dělení.
Hořčík má vliv na elektrolytickou
Přítomný vitamin D podporuje
bilanci, energetický
vstřebávání vápmetabolismus a přeníku a umocňuje
Mořský korálový vápník
nos neuronů pro
jeho působení.
Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Nejlépe vstřebatelný přírodní vápník se stopovými prvky
Studie ukázaly, že přirozený mořský korálový vápník je lépe vstřebatelný a následovně
využitý lidským tělem než všechny další produkty obsahující vápník a to s vstřebatelností
(biologickou dostupností) vyšší než 98 %.
Tato fenomenálně vysoká vstřebatelnost je přisuzována perfektní rovnováze organického vápníku, hořčíku a více

než 70 základních mořských stopových minerálů. Nejvíce degenerativních
nemocí (rakovina, řídnutí kostí, srdeční
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choroby a další nemoci, jako alergie,
ledvinové a žlučové kameny) přisuzujeme stárnutí. Všechny tyto nemoci byly
vědecky spojeny s nedostatkem minerálů. Jedinci s těmito nedostatky minerálů
budou mít více kyselých tělních tekutin
a tím nižší pH, než jedinci, kteří jsou
zdraví. Ti budou mít relativně alkalické
tělní tekutiny vyšší než pH 6,5.
CORAL CALCIUM STAR je jedinečná kombinace velmi dobře vstřebatelného vápníku s potřebnou dávkou hořčíku, vitaminu D a C.
Hořčík se uplatňuje při přenosu
nervových vzruchů ve svalovém vláknu,
zasahuje do regulace tělesné teploty,
podílí se na vzniku a „uskladňování“,
syntéze nukleových kyselin (RNA/DNA)
a stavbě kostí.
Není náhodou, že většina tělesného
hořčíku (60 %) byla nalezena v kostech.
Hořčík je také potřebný pro činnost
enzymů přeměňujících sacharidy, proteiny a tuky na energii – hraje důležitou
energeticko-metabolickou roli. Je velmi
vhodný při zvýšené sportovní aktivi-

tě, při které zajišťuje vyšší výkonnost
a efektivitu tréninku.
Vitamin D, rozpustný v tucích, je
jedním z nejdůležitějších vitaminů v lidském životě, protože se přímo podílí
na zabudování vápníku do kostí a tím
umožňuje stabilitu a funkčnost těla. Je
biologicky velmi aktivní, a proto je jeho
dávka regulována pravidly o doplňcích
stravy; maximální denní dávka je 400
I.U., což je obsaženo ve dvou kapslích
CORAL CALCIUM STAR. Protože vitamin D může být sice „vyráběn“ lidským
tělem při dostatečném slunění, nepokládá se přídavek tohoto biokatalyzátoru do doplňků stravy nepostradatelným
v každém případě. V tomto případě však
hraje velmi příznivou, doplňkovou roli
v komplexu s ostatními látkami a přispívá pro zdravý vývoj, hustotu a pevnost
kostí.
Vitamin C svými antioxidačními
vlastnostmi a vlivem na syntézu kolagenu přispívá ke zvýšení účinku produktu
CORAL CALCIUM STAR.

Osteoporóza v ČR

Smutná statistika uvádí, že v České republice osteoporóza trápí každou třetí ženu
a každého šestého muže.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Vhodné pro děti od 3 let.
Složení 2 kapslí: Vápník (mořský korál) 370 mg (46,3 % RHP*); rýžový prášek; protispékavá látka: rostlinný
stearan hořečnatý; hořčík (hořečnaté soli kyseliny citronové) 56 mg (14,9 % RHP*); vitamin C (kyselina askorbová)
5 mg (6,3 % RHP*); vitamin D (cholekalciferol) 10 μg (200 % RHP*). Želatinová kapsle. RHP*= referenční
hodnota příjmu.
#1852 – 18.742.353.405.506.607
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CORDYCEPS STAR
doplněk stravy

Cordyceps + Ganoderma

CORDYCEPS STAR je originální
produkt z císařské dynastie Ming, který
obsahuje vysoce účinné extrakty léčivých
hub a bylin. Parazitární houby a části
použitých bylin jsou v tradiční čínské
medicíně vysoce ceněné pro svoji účinnost.
Lesklokorka lesklá – Reishi –
Ganoderma lucidum – podporuje přirozenou obranyschopnost organismu,
normální funkce oběhové soustavy včetně správné hladiny cholesterolu v krvi.

Síla čínské receptury
starší než 1.500 let
Báječný zázvor – Zingiber officinale – působí jako digestivum – podporuje
trávení, potlačuje nadýmání a přispívá
k normální funkci střev a žaludku. Je
blahodárný pro činnost srdce a cévní
systém. Dovede odolávat nevolnosti při

cestování. Je pomocníkem organismu
při zvyšování jeho obranyschopnosti.

Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Během měsíce se můžete cítit o 40 % svěžejší
CORDYCEPS STAR zlepšuje fyzickou vytrvalost, mentální energii a sexuální sílu.
Zároveň uklidňuje a oživuje organismus za současného prodloužení života.
CORDYCEPS
STAR
obsahuje
Cordyceps sinensis (Kordyceps čínský
nebo také Housenice čínská), což je
výtažek z plodnic hub. Plodnice tohoto druhu houby jsou v Číně a v asijské
oblasti používány po dlouhou dobu
jako léčivo.
Cordyceps sinensis má pozitivní účinek na oběhový systém, tonizuje ledviny,
působí proti bronchiálnímu astmatu,
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zlepšuje funkci jaterních buněk a chrání
je před poškozením. Dlouhodobě mírně
rozšiřuje krevní cévy, což značně zlepšuje zásobení srdečního svalu a jiných
orgánů krví, a to zase zamezuje tvorbě
krevních sraženin a slouží jako prevence vážných onemocnění jako je infarkt
myokardu, ischemická choroba srdeční,
stenokardie (bolesti na hrudi), mrtvice,
onemocnění jater, ledvin, plic, atd., má

antioxidační účinek, zvyšuje odolnost
organismu ke kyslíkovému deficitu, zvyšuje produktivitu práce, snižuje hladinu
lipidů v krvi, reguluje rovnováhu vápníku a fosforu v krvi, aktivně vyvádí z organismu toxické látky i produkty metabolismu léků, odstraňuje tupou bolest
v nohách a v křížové oblasti, zabraňuje
polucím a časté inkontinenci, velmi pozitivně působí na choroby vylučovacích
a pohlavních orgánů, jako např. cystitida, glomerulonefritida, endometrióza
atd. (zánět močového měchýře bakterielního původu, zánětl i v é
onemocnění ledvin, výskyt ložisek v podobě
cyst na sliznici
dělohy).
Podobné
účinky
má
i
druhá
houba a to
Ganoderma (houba Reishi). Beta
Glukany (hlavní obsahová látka těchto hub) stimulují všechny základní typy
buněk účastnící se obranných reakcí,
zejména makrofágy, neutrofily a NK
buňky (přirozené zabíječe). Tyto buňky
tvoří první obrannou linii organismu
a jejich úlohou je pohlcování a likvidace nepřátelských mikroorganismů
a vlastních degenerovaných a poškozených buněk, které mohou dát vznik
nádorovému bujení. Mají antioxidační účinek – neutralizují volné radikály
(hlavně agresivní hydroxylové radikály)
z toho vyplývá profylaktický účinek při
diagnostickém ozařování a při onemoc-

nění z ozáření, ale i vychytávání volných
radikálů působících ze stravy a prostředí. Vedou k revitalizaci kůže, k redukci
počtu vrásek, k úpravě vlhkosti kůže –
při lokálním podání na nepoškozenou
kůži, zvyšují svalový výkon a efektivně
jsou využívány u sportovců jako povolený stimulant.
Tento komplexní produkt je pak
doplněn o Pseudostelárii, která se používá především proti chronické únavě.
Další složkou je Gymnostema, rostlina používaná v tradiční čínské medicíně. Při studiu čínských léčivých rostlin bylo zjištěno, že
obsahové látky
Gymnostemy
tlumí výrazně
růst buněk
lidského
plicního
a d e n o karcinomu
a obsažené saponiny mají
pozitivní vliv na imunologické ukazatele u pacientů s rakovinou. Tento
výrazný ochranný a antioxidační účinek
může být také využit organismem k prevenci nemocí, jako je ateroskleróza,
jaterní choroby a záněty.
Další obsahovou složkou je zázvor,
který byl léčiteli po staletí používán jako
lék proti nevolnosti a žaludečním potížím vůbec. Dále má protizánětlivé účinky, je skvělou zbraní proti nachlazení,
chřipce i astmatu, má významnou roli
proti migrénám a kloubním zánětům.

Doporučené dávkování: 2 kapsle 2× denně. Upozornění: Vhodné pro děti od 3 let.
Složení 4 kapslí: Cordyceps sinensis (housenice čínská, mycelium, extrakt 8:1) 5.760 mg; Ganoderma lucidum
(lesklokorka lesklá, plodnice dřevokazné houby, extrakt 4:1) 1.600 mg; Pseudostellaria heterophylla (pseudostelárie různolistá, kořen, extrakt 4:1) 800 mg; rýžová moučka; Gymnostemma Pentaphyllum (gymnostema, nať,
extrakt 10:1) 400 mg; Zingiber officinale (zázvor obecný, extrakt z kořene 4:1) 320 mg; protispékavá látka:
stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1888 – 26.753.015.827.478.9101
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CRANBERRY STAR

Původní Američané považovali brusinky (cranberry) nejen za důležitou
složku potravy, ale i za prostředek s blahodárnými účinky. Přítomné vitaminy
C a E spolupůsobí jako antioxidanty,
podporují imunitní systém organismu.
Vitamín C se podílí na podpoře udržení
zdravých cév.
Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý
pro správnou funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá
k normální činnosti nervové soustavy,
psychické činnosti a obranyschopnosti
organismu. Jeho nezastupitelná funkce
je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle. Vitamin C pomáhá snižovat
únavu a vyčerpání a podílí se na regeneraci redukované formy vitaminu E.
Vitamin E se podílí na ochraně buněk
před oxidačním stresem.

doplněk stravy

klikva velkoplodá, vitamin C, vitamin E

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Tomáš M.

55 r. klient užívá léky na vysoký tlak, cítí se zle, stále tvrdne ruka, noha, nedostatečné prokrvení končetin,
dále má pocit stálého nafukování a pálení žáhy, též problém s prostatou /užívá prostamol uno, avšak
nepociťuje zlepšení urogenitálního traktu/. Na základě diagnostiky nasazená detoxikace CLEANSER
STAR, CHLOROPHYLL STAR, ALFALFA STAR, na krevní oběh CARSICO STAR, KUDZU STAR /velký kuřák/
a CELL GUARD STAR, na prostatu CRANBERRY STAR a SAW PALMETTO STAR. Klient se už po měsíci užívání
produktů cítí lépe, hlavně tvrdnutí končetin už nepociťoval. Dále na 2 měsíce nasazený ACIDOPHILUS STAR,
INULIN STAR a všechny produkty na krevní oběh a prostatu. Při návštěvě u lékaře, si klient pochválil, že
se cítí dobře. Informoval lékaře o produktech, které užívá. Nasazené na základě diagnostického přístroje.
Lékař nic nenamítal a po zvážení a vyšetření pacienta, lékař snížil užívání z 5 prášků denně jen na 3 prášky.

Tomáš M.

CRANBERRY STAR používáme vždy, pokud se objeví problémy močových cest (svědění, pálení). Dávkujeme
2-2-2 první tři dny, dále pak 1-1-1. Při silnějších projevech se nám osvědčilo, přidat BETA GLUCAN STAR
2-0-2 po dobu jednoho týdne. Užíváme CRANBERRY STAR celoročně - preventivně i pro jeho účinky hygieny ústní dutiny (rozkousnout).
Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Vhodné pro děti od 3 let.
Složení 2 tobolek: Vaccinium macrocarpon (klikva velkoplodá, cranberry, plod, koncentrát 50:1) 8.400 mg; olej ze
sójových bobů; vitamin C (kyselina askorbová) 40 mg (50 % RHP*); leštidlo: včelí vosk; antioxidant: sójový lecitin;
vitamin E (d-alfa-tokoferylacetát) 5,46 mg (46 % RHP*). Želatinová tobolka. RHP* = referenční hodnota příjmu.
#1111 – 14.291.572.293.074.945
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CREATINE CAPS STAR

Kreatin se vyskytuje v lidském těle
přirozeně (většinu potřebného množství kreatinu dovede tělo vytvořit samo)
a slouží jako rychlý a efektivní zdroj
energie. Kreatin je výhodný zejména pro
rychlostní a silové sporty. Účinky kreatinu se příznivě projeví již po 4–6 týdnech
užívání a cíleného tréninku. Experimenty
jednoznačně prokázaly, že podáváním
kreatinu lze zlepšit kvalitu výkonnosti
při sportování a fyzické zátěži. Kreatin
zvyšuje fyzickou výkonnost při po sobě
jdoucích krátkodobých intervalech
vysoce intenzivního fyzického výkonu při
denní dávce 3 g.

doplněk stravy

kreatin monohydrát – fyzický výkon

Doporučené dávkování: 3 kapsle před cvičením a 3 kapsle po cvičení. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné
a kojící ženy.
Složení 6 kapslí: Kreatin monohydrát 4.200 mg; emulgátor: rostlinná celulosa; protispékavá látka: rostlinný stearan
hořečnatý, oxid křemičitý; odpěňovač: kyselina stearová. Želatinová kapsle.
#4530 – 13.971.552.463.734.015
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CREATINE STAR

Kreatin se vyskytuje v lidském
těle přirozeně (většinu potřebného
množství kreatinu dovede tělo vytvořit samo) a slouží jako rychlý a efektivní zdroj energie pro svalovou tkáň.
Kreatin je výhodný zejména pro rychlostní a silové sporty při denní dávce 3
g. Kreatin pracuje na principu plnění
svalových tkání glykogenem a vodou.
Kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost při po sobě jdoucích krátkodobých intervalech vysoce intenzivního
fyzického výkonu Účinky kreatinu se
příznivě projeví již po 4-6 týdnech užívání a cíleného tréninku. Experimenty
jednoznačně prokázaly, že podávání
kreatinu lze zlepšit kvalitu svalové činnosti.

doplněk stravy

kreatin monohydrát – fyzický výkon

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Poradna:
František Š.

Dobrý den, prosím Vás, můžete mi poradit produkty, které by byly vhodné na podporu regenerace svalstva
a urychlené odbourávání kyseliny mléčné při rekreační lyžařské sportovní činnosti při dovolené? Děkuji.
STARLIFE: Dobrý den, doporučovala bych užívat produkt REGEMAX STAR a produkt STAR MEN, který
obsahuje Tribulus terrestris /kotvičník zemní/, který omezuje tvorbu kyseliny mléčné. Podobně působí
i kreatin /CREATINE STAR/.

Doporučené dávkování: Nejvyšší denní dávka u dospělých činí 4 rovné kávové lžičky pro dlouhodobý příjem bez nutnosti snižování nebo přerušení. U osob s nižší hmotností úměrně upravené množství 1 rovná kávová lžička na 20 kg
tělesné hmotnosti denně.
Složení: 100% kreatin monohydrát 500 g.
#4533 – 55.557.8701.0451.8481.6512
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CURCUMA LONGA STAR

Kurkuma neboli indický šafrán má
původ v jižní Asii. K léčebným účelům
se toto zlatožluté koření získávané z této
rostliny v zemích svého původu používá
již 4.000 let.
Kurkuma podporuje funkci jater
zejména tím, že zabraňuje hromadění tuků a usnadňuje jejich vylučování.
Ovlivňuje zdraví kloubů a jejich flexibilitu. Kurkuma působí jako antioxidant proti volným radikálům, přispívá
k udržení obranyschopnosti organismu
a pomáhá udržovat odolnost proti přecitlivělostem (alergiím). Podporuje tvorbu a kvalitu krve, srdeční funkce, krevní
oběh. Její blahodárné účinky se podílejí
i na správném fungování dýchacího systému. Příznivě ovlivňuje nervový systém.
Kurkuma se používá i při nechutenství,
podporuje chuť k jídlu a činnost trávícího sytému.

doplněk stravy

kurkuma dlouhá – zdravé zažívání

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy, u citlivých
osob může vyvolat alergickou reakci vylučující další používání, nevhodné pro osoby s problémy v průchodnosti žlučových
cest a s vředovou chorobou žaludku, nedoporučuje se užívat při poruchách srážlivosti krve.
Složení 2 kapslí: Curcuma longa (Turmeric, kurkuma, oddenek s obsahem kurkuminoidů 2,5 %) 800 mg; protispékavá látka: stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#2606 – 12.561.532.633.304.074
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DEVIL STAR

Současný životní styl okolo nás nám
příliš nepomáhá a propadáme se do
uspěchaných každodenních pravidel.
Zvyšuje se zatížení životním prostředím,
stresem, pracovními problémy i následně problémy partnerskými. Špatné
ovzduší je důvodem nedostatečného
okysličování a vede k nesprávné látkové výměně v buňkách. První důsledky
jsou ztráta optimismu, špatná nálada,
u mužů mizící erekce a u obou pohlaví
dokonce nechuť k sexu.

DEVIL STAR je speciálně vyvinutá
formule s obsahem argininu a bylin, které se pro své znamenité účinky používaly
již dávno v lidové medicíně a v současné
době jsou předmětem výzkumu lékařských vědeckých týmů.
Maca je od nepaměti využívána
v medicíně domorodých národů hlavně
jako účinné afrodisiakum. Maca pod-

doplněk stravy

ďábelsky dobrý sex

poruje fyzické i duševní zdraví, plodnost,
vytrvalost a vitalitu.
Obsažená bylina škornice šípolistá si
v Číně vysloužila přezdívku „bylina prostopášného kozla“ – tamními pastevci
bylo totiž zpozorováno, že zvířata pojídající tuto rostlinu jsou velmi sexuálně
aktivní.
Eleutherococcus – sibiřský ženšen –
podporuje přirozenou obranyschopnost, fyzické i duševní zdraví a kognitivní výkon. Řadí se mezi antioxidanty
a adaptogeny. Pomáhá udržovat normální hladinu cukru v krvi. Podílí se na
dobré náladě a relaxaci.

Doporučené dávkování: 2 kapsle 30 minut před aktem. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Eleutherococcus senticosus (sibiřský ženšen; kořen; extrakt 50:1) 2.000 mg; stabilizátor: hydrogenfosforečnan vápenatý; L -arginin monohydrochlorid 800 mg; Lypedium meyenii (Maca horská; kořen; extrakt
4:1) 160 mg; L -arginin alfaketoglukarát 120 mg; L -citrulin 120 mg; Amaranthus caudatus (laskavec ocasatý)
100 mg; emulgátor: zesíťovaná sodná sůl karboxylmethylcelulosy, celulosa; Epimedium sagitatum (škornice šípolistá,
extrakt s obsahem 40 mg ikariinu) 60 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý.
#1677 – 30.214.885.048.8001.6711
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DOLOMITE STAR

Vápník je nejvíce se vyskytující esenciální minerální prvek v lidském těle, který je z 99 % obsažen v kostech a zubech.
Přísun vápníku do těla ve správném
množství a také správná výživa a dostatečná fyzická zátěž napomáhají vzniku
vápníkové zásoby kostní tkáně.
Vápník je potřebný nejen pro vývoj
zubů a kostí a pro udržení jejich struktury, mineralizaci a hustoty, ale je důležitý
pro krevní srážlivost, podílí se na přenášení signálů mezi nervovými buňkami,
podílí se na procesu dělení a specializaci
buněk. Podporuje normální energetický
metabolismus, má vliv na funkce svalů
a napomáhá činnosti trávících enzymů.
Hořčík se podílí na snížení míry únavy a vyčerpání. Podporuje elektrolytickou rovnováhu a normální energetický
metabolismus, činnost nervové soustavy, činnost svalů, syntézu bílkovin,
psychickou činnost, normální stav kostí
a zubů. Přispívá k procesu dělení buněk.

doplněk stravy

vápník, hořčík

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně, doporučujeme po každém hlavním jídle. Upozornění: Není určeno
pro děti do 3 let.
Složení 2 tablet: Vápník (dolomit, uhličitan vápenatý) 264 mg (33 % RHP*); hořčík (dolomit, uhličitan hořečnatý)
144 mg (38 % RHP*); emulgátor: rostlinná celulosa; zahušťovadlo: arabská guma; stabilizátor: zesíťovaná sodná sůl
karboxymethylcelulosy; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1580 – 11.151.612.803.073.134
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ECHINACEA STAR

Imunita – vitalita v každé kapce :-)
A to díky:
Třapatka nachová – Echinacea purpurea – podporuje dnes tak potřebnou
odolnost organismu, imunitní systém
a přispívá k mobilizaci obranyschopnosti organismu. Podporuje normální
funkce dýchacích cest, má zklidňující
a příjemný vliv na krk, hltan a hlasivky.
Napomáhá ke zdraví dolních cest močových.
Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý
pro správnou funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá
k normální činnosti nervové soustavy,
psychické činnosti a obranyschopnosti
organismu. Jeho nezastupitelná funkce
je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle. Vitamin C pomáhá snižovat únavu a vyčerpání, podílí se na
regeneraci redukované formy vitaminu
E. Podporuje imunitní systém během
intenzivního fyzického výkonu i po něm.
Vitamin B1- thiamin pomáhá podporovat normální nervovou soustavu
včetně psychické činnosti. Podílí se na
normální srdeční funkci a energetickém
metabolismu.
Vitamin B6 podporuje normální
syntézu cysteinu a jeho metabolismus,

doplněk stravy

obranyschopnost organismu

energetický metabolismus, metabolismus bílkovin a glykogenu, činnost
nervové soustavy, psychickou činnost,
tvorbu červených krvinek a funkce imunitního systému.
Vitamin B12 podporuje normální
energetický metabolismus, činnost nervové soustavy, metabolismus homocysteinu, psychickou činnost, tvorbu červených krvinek a imunitní systém. Podílí se
na snížení míry únavy a vyčerpání a procesu dělení buněk.

Doporučené dávkování: 2× 5 ml denně, dětem do 6 let 5 ml 1× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do
12 let. Vyvarujte se překročení denního doporučeného dávkování. Ukládat mimo dosah dětí! Minimální trvanlivost
do data uvedeného údajem EXP na horní straně obalu.
Složení 10 ml: Sacharóza; vitamin C (kyselina askorbová) 200 mg (250 % RHP*); Echinacea purpurea (třapatka
nachová, květ) 100 mg; aroma: pomerančová esence; konzervant: sorbát draselný; vitamin B1 (thiamin hydrochlorid)
4 mg (363,6 % RHP*); vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid) 4 mg (285,6 % RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 4 µg (160 % RHP*). RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#6618 – 17.332.333.674.175.666
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EMPEROR STAR

EMPEROR STAR je také nazývána
manažerskou formulí, neboť je pro své
účinky vyhledávána lidmi, kteří jsou
vystaveni enormnímu pracovnímu vytížení. Recept této ojedinělé formule má
původ v proslulém léčitelství staré Číny.
Zvláště obsažený akantopanax neboli „sibiřský ženšen“ se podílí na udržení
fyzické i duševní energie, zajišťuje tělu
vitalitu a podporuje jeho obranyschopnost i v nepříznivých podmínkách.
Přispívá k udržení normálního krevního oběhu, který je spojován s výkonem mozku a podporuje tak optimální
duševní a kognitivní činnost.
Vápník je potřebný nejen pro vývoj
zubů a kostí a pro udržení jejich struktury, mineralizaci a hustoty, ale je důležitý
pro krevní srážlivost. Podílí se na přenášení signálů mezi nervovými buňkami
a moduluje energetický metabolismus.
Má vliv na funkce svalů a napomáhá činnosti střevních buněk, udržuje normální
regulaci jejich vývoje a růstu.

doplněk stravy

manažerská formule

Rehmánie podporuje správnou činnost cévní soustavy, jnormální krevní
tlak a hladinu glukózy v krvi.

Doporučené dávkování: 2 tablety denně na lačno. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tablet: Rehmannia glutinosa (rehmanie lepkavá; kořen, extrakt 10:1) 800 mg; Astragalus membranaceus
var. Mongholicus (kozinec blanitý mongolský, kořen, extrakt 10:1) 360 mg; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; Asparagus cochinchinensis (chřest kočinčínský, kořen, hlíza, extrakt 10:1) 240 mg; vápník (uhličitan vápenatý)
158 mg (20 % referenční hodnoty příjmu); Acanthopanax senticosus (akantopanax ostnitý; „sibiřský ženšen“, kořen,
extrakt 50:1) 130 mg; maltodextrin; Polygonatum odoratum (kokořík vonný, oddenek, extrakt 4:1) 60 mg; stabilizátor: zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy; Lycium barbatum (kustovnice čínská, plod, extrakt 4:1) 30 mg;
Cistanche salsa (rostlina čeledi zárazovité; nať; extrakt 4:1) 12 mg; protispékavá látka: stearan hořečnatý.
#1240 – 25.343.094.007.048.089
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ENZYME STAR

ENZYME STAR obsahuje zažívací
enzymy, hlavně amylázu, gluoamylázu,
invertázu, celulázu, proteázu, lipázu
a bromelin.
Dále je přítomen oddenek zázvoru – Zingiber officinale, v Indii známý
pod názvem Adrak nebo také Sunthi.
Pochází z jihovýchodní Asie a pro svou
sladce pikantní chuť se pěstoval již ve
starověké Indii a Číně. Do antického
Řecka a Říma se pak dostal jako jedno
z prvních běžně užívaných koření. V sou-

doplněk stravy

směs trávících enzymů

Pro zdravé trávení
časné době se zázvor pěstuje pouze
v uměle pěstovaných kulturách a planě
rostoucí se již nevyskytuje. Užívanou
částí zázvoru je jeho kořen nebo přesněji
řečeno oddenek. Léčivé účinky zázvoru trápení s bříškem. Bylina se v lidovém
jsou v tradiční indické medicíně využí- léčitelství využívá jak ve formě čaje (i ve
vány již po celá staletí a to hlavně při směsi s dalšími bylinami), tak i např.
potížích s trávením. Zázvor byl tamtéž k výplachům. Účinky fenyklu znali již stavyužíván i jako afrodisiakum.
ří Egypťané, Arabové a Číňané. Fenykl
zázvor – Zingiber officinale – půso- podporuje normální trávení, napomáhá
bí jako digestivum – podporuje trávení, sekreci hlenu, je pomocníkem při vylučopotlačuje nadýmání a přispívá k nor- vání moči a podporuje detoxikaci. jeho
mální funkci střev
nezanedbatelná
Podporuje vitalitu a aktivitu
a žaludku. Je blaúloha je i při pomohodárný pro činci v menopauze.
organismu
nost srdce a cévní
Kurkuma nebosystém. Dovede odolávat nevolnosti při li indický šafrán má původ v jižní Asii.
cestování. Je pomocníkem organismu Je známá především jako koření žluté
při zvyšování jeho obranyschopnosti.
barvy ze sušeného mletého oddenku. Je
Foeniculum vulgare neboli fenykl součástí oblíbené směsi karí. Kurkumin
obecný, vlašský kopr, sladký kopr, řím- je známý jako barvivo, které se používá
ský kopr. Fenykl je nám všem odjakživa i do potravinářských výrobků. Kurkuma
známý především pro své působení proti hrála prominentní úlohu na začátcích
nadýmání a křečím v břiše a pro podpo- ajurvédy, nejstarší celostní medicíny na
ru správné činnosti střev. Fenyklový čaj světě, jejíž počátky se stanovují kolem
pomáhá mnohým miminkům při jejich roku 2000 př. n.l.
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Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Velký pomocník pro trávicí ústrojí
Enzymy zajišťují správné fungování
miliard tělesných buněk, urychlují veškeré biochemické procesy a umožňují
přeměnu látek a vznik životní energie.
Schopnost vytvářet dostatečné množství enzymů se však s přibývajícím věkem
snižuje a je navíc negativně ovlivněna

užíváním nejrůznějších chemických
léků, nesprávným stravováním, vysokým
obsahem chemikálií v potravě a znečištěným životním prostředím, tedy podmínkami, kterým se lidské tělo zatím
nedokáže přizpůsobit a které narušují
jeho enzymatickou rovnováhu.

Pokus s ovesnou kaší hustou tak, aby ji nebylo možné vyklopit z misky

1. Hustá ovesná kaše je vložena do misky vpravo.

2. Obsah kapsle ENZYME STAR je vsypán
do kaše.

3. ENZYME STAR je vmíchán do kaše.

4. Po 20 minutách je kaše řídká, lze ji přelévat.

Stejně působí ENZYME STAR v našem trávicím traktu:
díky svým enzymům napomáhá trávit požitou stravu
a tím odlehčuje od „těžkého“ žaludku,
snižuje nadýmání a normalizuje střevní peristaltiku.
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně s jídlem. Upozornění: Není určeno pro děti od 3 let.
Složení 2 kapslí: Betain hydrochlorid 200 mg; bromelain 200 mg; proteáza 4,5 160 mg; maltodextrin; TM proteáza 120 mg; amyláza 120 mg; CereCalase (fytáza, hemiceluláza a beta-glukanáza) 70 mg; pankreatin 70 mg; papain
70 mg; glukoamyláza 60 mg; pepsin 60 mg; laktáza 50 mg; lipáza 50 mg; Zingiber officinale (zázvorník lékařský,
kořen, extrakt 4:1) 44 mg; invertáza 40 mg; volská žluč 40 mg; maltáza 40 mg; celuláza 30 mg; protispékavá látka:
oxid křemičitý, stearan hořečnatý; Foeniculum vulgare (fenykl obecný, plod, extrakt 4:1) 26 mg; Curcuma longa
(kurkuma dlouhá, oddenek) 12 mg; Capsicum annuum (paprika roční, plod) 10 mg. Želatinová kapsle.
#1044 – 25.343.094.007.048.089
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EVENING PRIMROSE STAR

Pupalka dvouletá – lidově nazývaná
noční svíce, obsahuje pro organismus
nezbytné esenciální mastné kyseliny,
tzv. vitamin F, kyselinu linolovou (LA)
a kyselinu gama-linolenovou (GLA), které organismus není schopen sám vyrobit a proto je nutné je dodávat ve stravě
a doplňky stravy. Je prekurzorem prostaglandinů, které jsou jako regulátory
mnoha tělesných funkcí pro tělo nepostradatelné, zvláště pro funkce metabolické.
Pupalkový olej je důležitý pro zdraví
kloubů, pomáhá udržovat jejich spoje
pružné a flexibilní.
Pupalkový olej pomáhá odstraňovat
premenstruační napětí a přináší uvolnění v bolestivé menstruaci.
Podporuje kardiovaskulární zdraví
a tím normalizuje hladinu krevního tlaku
a správnou hladinu cholesterolu v krvi.
Pravidelné užívání pupalkového oleje
pomáhá udržovat zdravý vzhled pleti,
její pružnost, jemnost a hydrataci.

doplněk stravy

pupalka dvouletá – hormonální systém

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Anna G.

Před 3 měsíci jsem začala mít návaly tepla, velmi jsem se potila přes den i v noci, už to bylo nesnesitelné.
Požádala jsem o radu, byli mi doporučené produkty EVENING PRIMROSE STAR a KOREAN GINSENG STAR
a mohu říci, že v průběhu 2 týdnů se to začalo upravovat a teď je to už lepší.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Olej z Oenothera biennis (Evening Primrose, pupalka dvouletá, semena) 1.000 mg: z toho linolová kyselina (LA) 700 mg, linolenová kyselina (GLA) 90 mg. Želatinová tobolka.
#2755 – 21.882.214.885.607.328
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EYE STAR

EYE STAR je výživná formule pro
naše oči. Obsahuje léčivky, které znaly již
naše babičky, brusnici borůvku a světlík
lékařský.
Světlík podporuje normální stav zraku.
Lutein je uložen v oku, je součástí
makulárního pigmentu a je důležitý pro
jeho hustotu.
Zinek je nezbytný pro funkci imunitního systému. Je nepostradatelný
pro ochranu buněk a buněčné dělení.
Působí jako antioxidant. Je důležitý pro
pro plodnost a v neposlední míře podporuje funkci zraku.
Rovněž tak vitamin A podporuje imunitní systém, pomáhá udržovat
zdravé slizniční membrány a pokožku
a je důležitý pro udržení normálního
vidění.

doplněk stravy

podpora očí

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Hana

Ráda bych napsala zkušenost s produktem EYE STAR. Vím o čtyřech lidech, kteří tímto produktem posílili
zrak. Můj manžel, který pracuje většinu času u počítače, měl unavené oči, pořád měl pocit pálení očí,
svědění, a tak si je stále mnul, vyzkoušel produkt EYE STAR a pálení a svědění očí úplně zmizelo. Teď už
víme, jak na to a stačí pouze jedno balení za rok. Děkujeme.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Syrovátková bílkovina 600 mg; Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka, plod, extrakt 4:1) 280 mg;
vápník (hydrogenfosforečnan vápenatý) 176 mg (22 % RHP*); Euphrasia officinalis (světlík lékařský, nať, extrakt
4:1) 64 mg; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; luteinový prášek 50 mg; fibrosol 40 mg; L- glutation (redukovaný)
16 mg; protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý; zinek (zinek vázaný na methionin) 6 mg (60 % RHP*);
vitamin A (retinyl-palmitát) 600 µg (75 % RHP*). Želatinová kapsle. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1012 – 28.483.945.487.149.8901
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FIBER STAR

FIBER STAR obsahuje známé léčivky: len setý, jitrocel psyllium, plody
švestky, artyčok, proskurník, hořec žlutý, kůru jilmu, třapatku nachovou, Aloe
vera, Alfalfa a kayenský pepř.
Plantago ovata – Psylium Husk – jitrocel blešník – odporuje zdravé trávení a střevní funkce. Usnadňuje střevní
tranzit a pomáhá udržovat zdravá střeva. Je vhodný v těhotenství a při obtížích
s žilní pleteninou v konečníku (hemeroidy) kdy vhodně předchází příležitostní
zácpě.
ALFALFA – tolice vojtěška –
Medicago – vojtěška – Alfalfa – příznivě
ovlivňuje funkce dolních močových cest
a sexuální zdraví žen. Je vitalizující při
vyčerpání, podporuje energetický metabolismus.
Artyčok je antioxidant, podporuje
normální činnost srdce am metabolismus lipidů, podílí se na normální hladině cholesterolu v krvi. Účastní se správných pochodů ve střevech a podporuje
trávení. Mám vliv na funkci jater a přispívá k detoxikaci organismu. Je pomocníkem při kontrole tělesné hmotnosti.

doplněk stravy

doplněk vlákniny – zdravá střeva

Semínka lnu podporují trávení a normální pravidelné funkce střev. Je také
vydatným pomocníkem při kontrole
tělesné hmotnosti.
Produkt FIBER STAR je účinným
doplňkem redukčních programů.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jana D.

Muž 68 let, problémy se zrakem, byla plánovaná operace. Masáže body trojího účinku a úprava stravy.
Produkty STARLIFE: ANTI-PARASITE STAR, FIBER STAR, po vybrání 3 dávek, EYE STAR, CELL GUARD STAR.
Výrazné zlepšení zraku a odložení operace.
Doporučené dávkování: 2 tablety ráno a 4 tablety večer. Nutno zapít nejméně půl litrem vody. Upozornění: Není
určeno pro děti do 3 let.
Složení 6 tablet: Stabilizátor: hydrogenfosforečnan vápenatý; Linum usitatissimum (len setý, semeno) 1.500 mg;
Plantago psyllium (jitrocel blešník, semeno) 600 mg; Prunus domestica (slivoň švestka, plod) 300 mg; emulgátor:
zesíťovaná sodná sůl karboxylmethylcelulosy; jablečná vláknina 240 mg; Cynara carduncullus (artyčok kardový, list)
210 mg; Althaea officinalis (proskurník lékařský, kořen) 150 mg; Gentiana lutea (hořec žlutý, kořen) 150 mg;
emulgátor: celulosa; protispékavá látka: oxid křemičitý; Ulmus rubra (jilm plavý, kůra) 60 mg; Echinacea purpurea
(třapatka nachová, kořen) 60 mg; Aloe barbadensis (aloe vera, listy) 60 mg; fruktóza – oligosacharidy 60 mg;
protispékavá látka: stearan hořečnatý; Medicago sativa (tolice vojtěška, Alfalfa, nať) 48 mg; Capsicum frutescens
(paprika křovitá, „kayenský pepř“, chillies, plod) 42 mg.
#1400 – 28.483.945.487.149.8901
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FLAX SEED STAR

Lněné semínko (potažmo olej
z něho) je zejména pro svůj vysoký obsah
omega 3 mastných kyselin.
Blahodárně působí při trávení
a ovlivňuje zdravou činnost střev, podporuje střevní peristaltiku a tím pomáhá
či předchází zácpám.
Vedle nenasycených mastných kyselin je lněné semínko bohaté také na
hemicelulózu a lignin, slizy, některé oleje
a bílkoviny. Obsažené lignany podporují normální funkce prsou u stárnoucích žen, dodávají určítý komfort při
menopauze a podporují zdraví prostaty
u mužů.
Lněný olej pomáhá kontrolovat chuť
k jídlu, podporuje pocit sytosti a tak
můžeme jeho zásluhou snížit kalorický
příjem a mít dozor nad naší hmotností.

doplněk stravy

lněné semínko – činnost střev

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Milan S.

Dítě, 5.let, dlouhodobé problémy z vyprazdňováním spojené s psychickými problémy, doporučil jsem
FLAX SEED STAR a RELAX STAR potom LECITHIN STAR. Už při první kontrole po měsíci, přestali bolesti při
stolici a dítě se přestalo bát chodit na WC. Dnes už nemá žádné problémy.

L.

U klientky 56 roků na základě biochemického vyšetření krve byla zjištěna dyslipidémie (ani jeden ukazatel
nebyl v normě) s těmito hodnotami: Cholesterol 7,5 mml/l, LDL cholesterol 3,85 mm1/1, HDL cholesterol
0,80 mm1/1, Triacylglyceroly 2,80 mm1/1.
Toto onemocnění má úzký vztah k výskytu rizika kardiovaskulárních onemocnění a to v případě klientky
je závažné v tom, že se u ní vyskytuje nadváha a v rodinné anamnéze je až 80% výskyt úmrtí na toto
onemocnění.
Doporučila jsem klientce upravit životosprávu směrem k nízkocholesterolové dietě, což jí pomůže
i zhubnout a k tomu bude užívat tuto skupinu doplňků stravy: CHOLESS STAR 1-0-1, CLA 1000 STAR 1-01, FLAX SEED STAR 1-0-1, OMEGA-3 STAR 1-0-0, CHITOSAN STAR v případě stravování v restauraci, když
nebude moci dodržet stravovací režim.
Vláknina v podobě produktů SPIRULINE STAR, SLIM FIBER STAR, FIBER STAR nebo INULIN STAR dle potřeby,
aby denní příjem vlákniny neklesl pod 30 g.
Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Linum usitatissimum (olej ze lněného semínka) 2.000 mg: obsahuje mastné kyseliny: alfa-linolenová kyselina (ALA, omega-3) 900 mg, linolová kyselina (LA, omega-6) 220 mg, olejová kyselina (omega-9) 220
mg. Želatinová tobolka.
#1410 – 17.332.333.674.175.666
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FLEXI-MOBILITY STAR

Glukosamin sulfát tvoří přirozenou
součást kloubních chrupavek a synoviální tekutiny. Je to látka tělu vlastní, která se tvoří z krevního cukru.
Methylsulfonylmetham – MSM – je
přirozená sloučenina síry. Přítomná síra
částečně přispívá k tvorbě základních
aminokyselin methionu a cysteinu.

doplněk stravy

glukosamin hydrochlorid, MSM

Příznaky problémů pohybového
aparátu a jejich příčiny
Nejčastější stížnosti osob trpících
artritickými (především ranními) nebo
i jinými problémy pohybového aparátu směřují ke zhoršené kvalitě života
zapříčíněné jejich sníženou pohyblivostí. Příčina těchto obtíží může spočívat
v genetických predispozicích, biomechanickém poškození, zranění či biochemických změnách chrupavky. Stoupající
výskyt těchto obtíží v dnešní vyspělé společnosti spolu se stárnutím populace
může přinést velmi významný problém
nejen pro systém zdravotnictví, ale i pro
hospodářství a ekonomiku. Je proto
žádoucí pokračovat v intenzivním výzkumu efektivnějších možností zmírňování
a odstraňování těchto obtíží.
Chrupavka
pokrývající
kloubní
povrchy se skládá z buněk (chondrocytů, chondroblastů) a velkého množství
mezibuněčné hmoty. Tato hmota určuje
mechanické vlastnosti chrupavky (pružnost a odolnost). Pro kloubní chru-

pavčité tkáně je velmi důležitý obsah
proteoglykanu vážícího vodu. Díky tomu
má chrupavka schopnost tlumit nárazy.
V případě snížení množství proteoglykanu v chrupavce se její flexibilita snižuje
a postupně dochází k jejímu poškození.

Doporučené dávkování: 1 víčko (30 ml) denně.
Složení: 100% koncentrát z pomerančové šťávy, glukosamin hydrochlorid 1.650 mg, methylsulfonylmetan (MSM)
275 mg, 100% olej z kůry sladkých pomerančů.
#2798 – 70.069.2731.0691.2532.4472
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FOLIC ACID STAR

Folic acid – foláty – kyselina listová –
vitamin B9 – to vše je vitamin skupiny
B, který je nezbytný pro obnovu a růst
buněk. Vysokou potřebu kyseliny listové mají rychle rostoucí tkáně, zejména
tkáně lidského plodu, pro který je tento nutrient naprosto nezbytný a podílí
se na vývoji a normálním růstu dítěte
v děloze. Je potřebná pro vývoj buněčného dělení a rozmnožování buněk.
Kyselina listová je nezbytná při tvorbě krve a pomáhá udržovat normální
hladinu homocysteinu.
V neposlední řadě je kyselina listová
důležitá pro obranyschopnost našeho
těla a snížení míry únavy a vyčerpání.

doplněk stravy

kyselina listová, vitamin B9

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Miluše R.

Anemie seniora / 85 let / dlouhodobá - pomohla kombinace produktů: MULTI STAR, B-COMPLEX STAR,
FOLIC ACID STAR, CMF 20 STAR, úprava do normy za 1rok.

Poradna:

Dobrý den, je mi 33 let, mám doma dvouletého syna. Téměř deset let se léčím s hypofunkcí štítné žlázy, jiné
onemocnění nemám. Nyní se snažíme s manželem o další dítě. Byly mi doporučeny tyto výrobky: SLEEP
WELL (bojím se, že se nevzbudím, když se vzbudí syn), CARNOSINE STAR, WILD YAM STAR (zde mám strach,
že obsahuje příliš progesteronu, resp. povzbuzuje jeho tvorby, tak aby to nezablokovalo ovulaci), RELAX
STAR (mám nyní s b–complexem Femibion), NONI STAR. Produkty mám doma, přesto ale váhám s jejich
užíváním. Poradíte mi prosím, co z toho bude dobré užívat a co ne? Velmi děkuji!
STARLIFE: Denis G. Dobrý den, Záleží na tom, jakého původu je hypofunkce štítné žlázy. Pokud se jedná
o autoimunní onemocnění /u mladých žen - nejčastější příčina hypofunkce/, je vhodné užívat produkty
CARNOSINE STAR a CORDYCEPS STAR, k tomu eventuálně SELENIUM STAR. Pokud se Vám nyní jedná
hlavně o otěhotnění, já osobně doporučuji produkt CORDYCEPS STAR /zvyšuje plodnost, kromě dalších
úžasných účinků na imunitu nebo psychiku/. Před těhotenstvím a první měsíce těhotenství doporučuji
kyselinu listovou - FOLIC ACID STAR. Pokud Vám byly doporučeny jiné produkty, určitě to konzultujte
s člověkem, který Vám je doporučil.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let.
Složení 1 tablety: Stabilizátor: fosforečnan vápenatý, zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy; odpěňovač:
rostlinná kyselina stearová; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý; kyselina listová 800 µg
(400 % referenční hodnoty příjmu).
#7154 – 6.28.811.861.202.532
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FUCOIDAN STAR

FUCOIDAN STAR patří díky jedinečné kombinaci obsažených extraktů z celé
škály exotických plodů ke zcela unikátním produktům. Jeho nejdůležitější složky jsou fucoidan, vláknina z mořské
řasy Aascophyllum, koncentrovaná
šťáva z vinných hroznů a pyré z brazilského ovoce Açaí. Všechny přítomné
ovocné složky – Açaí, arónie, granátové jablko, borůvky, rybíz, ostružiny
a bezinky – jsou známy jako přírodní
antioxidanty. Jsou přirozeným zdrojem
vitaminů, minerálních látek, aminokyselin, flavonoidů a jiných hodnotných
látek. Vinná réva působí nejen jako antioxidant, který ochraňuje buňky v těle
proti volným radikálům, ale také napomáhá udržovat zdraví srdce a správný
krevní tlak. Přispívá k normální funkci
cév a podporuje jejich průtočnost, hlavně v dolních končetinách a tím osvobozuje od únavy těžkých nohou. Pomáhá
ke zlepšení celkového zdravotního stavu
a podporuje metabolismus. Má vliv na
zdraví pokožky.
Přítomný fucoidan je získán z mořské řasy Ascophyllum nodosun, která
dovede podpořit trávení a střevní funkce, hlavně jejich pohyb, který přispívá
k pravidelnosti stolice.

doplněk stravy

komplexní podpora organismu

Doporučené dávkování: 30 ml 1–2× denně.
Složení: White Grape Juice Concentrate (Vitis vinifera, extrakt z vinné révy), kyselina fulvinová, Pear Juice Concentrate (Pyrus communis, extrakt z hrušek), Açaí Purée (Euterpe oleracea, extrakt z plodů euterpe, „Açaí“), Chokeberry, Pomegranate, Mangosteen, Apricot, Blueberry, Dark Grape Juice Concentrate (Aronia melanocarpa, Punica
granatum, Garcinia mangostena, Armeniaca vulgaris, Vaccinium myrtillus, Vitis vinifera, extrakt z černého jeřábu,
granátového jablka, z plodů garcinie mangostanu, extrakt z meruněk, borůvek, modrých hroznů), Fucoidan (sulfatovaný polysacharid z hnědých řas), Black Currant, Black Raspberry, Elderberry Juice Concentrate (Ribes nigrum,
Rubus fruticosus, Sambucus nigra, extrakt z černého rybízu, ostružin, bezu černého), přírodní mangostenová příchuť,
brusinkový prášek.
#1880 – 75.9201.0741.0012.0252.0492
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GARCINIA STAR

Plod indické rostliny Garcinia cambogia obsahuje substanci nazývanou
kyselina hydroxycitrónová (HCA). Více
než dvacetileté výzkumy shodně ukazují, že vykazuje významné pozitivní účinky v řadě oblastí včetně ukládání tuků,
fungování energetického metabolismu,
snižování chuti k jídlu, a tím kontroly váhy se zárukou zachování svalové
hmoty. Nejenže je efektivní, ale jak bylo
prokázáno, také velmi bezpečná, což je
důležitý faktor.
Významnou složkou je chróm, který
napomáhá štěpení sacharidů a tuků,
přispívá ke stabilizaci hladiny krevního
cukru. Obsažený čajovník čínský je náš
důvěrný známý, který stojí po našem
boku snad po celý život. V čínské medicíně se používá již tisíce let. Blahodárné
účinky v něm obsažených vitaminů,
minerálních látek a flavonoidů ve formě nápoje využívají lidé na celém světě
takřka denně.
Chaluha bublinatá má v přípravku GARCINIA STAR také svoji úlohu.
Podporuje trávení a pravidelný pohyb
střev a jejich správnou funkci, také
pomáhá navodit pocit sytosti. Tím vším
také přispívá ke kontrole hmotnosti.

doplněk stravy

kyselina HCA, redukce hmotnosti

A nepostradatelný vitamin C antioxidant, který chrání buňky těla proti volným radikálům a přispívá k vstřebávání
železa z potravy, je důležitý pro fungování nervové soustavy a normální duševní
funkce. Podporuje obranyschopnost
organismu a energetický metabolismus.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE
Je mi 46 let, měla jsem problémy s nadváhou a těžké nohy mě trápily čím dál víc. Moje kamarádka mi
doporučila užívat produkty STARLIFE: SPIRULINE STAR 3-3-3, CHITOSAN STAR 2-0-2, GARCINIA STAR 2-02. Už po týdnu užívání byly nohy lehčí, zmenšily se bolesti a po měsíci jsem shodila 3 kg. Stále v tom
pokračuji a mám již o 9 kg méně. Moc děkuji.
Doporučené dávkování: 2 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let. Nevhodné pro osoby trpící
thyreotoxikózou (nadměrnou činností štítné žlázy – vysokým obsahem hormonů štítné žlázy v krvi).
Složení 4 kapslí: Garcinia Cambogia (extrakt 60 % HCA) 1.000 mg; Camellia sinensis (Green Tea, čajovník čínský – „zelený čaj“, list, extrakt 5:1) 1.000 mg; rýžový prášek; Fucus vesiculosus (chaluha bublinatá, extrakt 4:1)
640 mg; vitamin C (kyselina askorbová) 200 mg (250 % RHP*); Uncaria tomentosa (Cat’s Claw, „kočičí dráp“,
kůra, extrakt 4:1) 80 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý; chróm (chlorid chromitý) 200 µg (500 % RHP*).
Želatinová kapsle. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1190 – 22.203.134.616.937.268
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GARLIC PARSLEY STAR

Česnek a petržel jsou zelenina, bylinky i léčivky našich babiček.
Česnek, který je odedávna znám jako
rostlina s léčivými účinky, má na lidský
organismus mnohostranně příznivý vliv.
Zlepšuje činnost kardiovaskulárního
systému, napomáhá udržovat správnou činnost srdce, tepen a cév a přispívá k udržení normální hladiny krevního tlaku, cholesterolu, homocysteinu
a tuků v krvi. Napomáhá trávení a podporuje funkci jater. Poskytuje ochranu
proti působení volných radikálů a proti
momentálnímu stresu. Jeho nezanedbatelná úloha je i v dobré činnosti imunitního systému.
Petržel napomáhá normální funkci
ledvin.

doplněk stravy

česnek, petržel – činnost srdce

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jaroslava K.

Moje máma se 4 měsíce nemohla uzdravit z kašle. Dobrala 4. antibiotika a kašel v podstatě vůbec
neustoupil. Rozhodli se jí nasadit kortikoidy. Já jsem navrhla zkusit ještě přírodní léčbu a do týdne co
začala brát RESPIRAL STAR, GARLIC PARSLEY STAR a KUDZU STAR kašel konečně začal ustupovat a do 2
týdnů úplně zmizel.

Alena K.

40 r. muž měl vyšší krevní tlak. Začal používat GARLIC PARSLEY STAR ráno 1 tabl. a CRANBERRY STAR 1-0-1,
po 3 měsících se jeho tlak začal upravovat, teď je v normě.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Olej ze sójových bobů; protispékavá látka: oxid křemičitý; Allium sativum (česnek kuchyňský, extrakt z cibulky, odpovídá 1 g čerstvého česneku) 10 mg; Petroselinum crispum (petržel kadeřavá, koncentrát z čerstvé
natě, odpovídá 200 mg čerstvé petržele) 0,4 mg; barvivo: komplex chlorofylinů mědi. Želatinová tobolka.
#7160 – 10.731.691.082.633.293
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Želatina je přírodní směs bílkovin
živočišného původu potřebná pro výživu kloubů a chrupavek. Želatina obsahuje cca. 15 % vody, 85 % bílkovin a malý
podíl anorganických látek. Želatina se
vyrábí pro farmaceutické výrobky, i jako
výživově hodnotná součást doplňků
stravy; je vhodným dodavatelem aminokyselin glycinu a prolinu, kterých obsahuje 10 až 20× více než jiné bílkoviny.

doplněk stravy

GELATINE STAR

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Pavla N.

S produktem ARTHRIMAX STAR mám velice dobrou zkušenost a to dokonce u svého psa německého
ovčáka, kterému se již v 5 letech projevila artróza loketních kloubů. Pes trpěl bolestmi a bez prášku proti
bolesti ráno ani nevstal. Věděla jsem, že takto to nemůže jít dál a začala jsem hledat alternativy. Jednu
alternativu jsem našla v tomto preparátu - přidávala jsem ARTHRIMAX STAR k práškům proti bolesti každý
den, pak jsem pomalu analgetika vynechávala a ARTHRIMAX STAR nechala každý den a čekala jsem, co
se bude dít. Pes mi dnes dělá velkou radost, nekulhá, chodí ochotně na procházky a opět se mu vrátila
radost z pohybu. Musím taktéž dodat, že ARTHRIMAX STAR střídám i s GELATINE STAR (v letních obdobích,
kdy klouby netrpí tolik).

Pavla N.

Produktem GELATINE STAR jsem pomohla již více lidem, ale nejvíce mě těší příběh zahradnice, která
měla velice silné bolesti v kolenních kloubech. Byla jí nabídnuta možnost aplikace kloubního maziva pro
odlehčení od bolesti - však při představě aplikace jehlou přímo do kolenního kloubu zahradnice nejprve
oslovila pro pomoc mne. Nasadili jsme ihned GELATINE STAR (1 balení s trošku vyšším dávkování) již po
2 měsících jsme věděli s jistotou, že jdeme správnou cestou a zahradnici se ulevilo. Je to již přes 1/2 roku
a zahradnici je lépe, GELATINE STAR užívá již pouze 1 tabletu denně a už asi nepřestane.

Doporučené dávkování: 2 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let.
Složení: Složení 4 kapslí: Želatina 2.200 mg; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#4550 – 16.912.413.844.835.726

90

GINGER STAR

Zázvor podporuje trávení, příznivě
působí proti nevolnosti, zvláště v období časného těhotenství a při cestování, odstraňuje plynatost a nadýmání
bez vedlejších účinků. Obsahové látky
zázvoru příznivě ovlivňují funkci žaludku a trávicího ústrojí. Zázvor stimuluje
cirkulaci krve a pomáhá udržovat správnou činnost srdečního svalu a zdravé
cévy. Podporuje celkovou imunitu organismu.Nezpůsobuje ospalost ani snížení
pozornosti. Pomáhá při stavech napětí
a podporuje naši přirozenou vitalitu.

doplněk stravy

zázvor – trávicí ústrojí

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jana D.

Žena 50 let, trápí ji velká únava, ztráta energie, bolesti kloubů, problémy se zažíváním. Úprava stravy
a pitného režimu + masáže body trojího účinku, nasazeny produkty STARLIFE: COENZYSTAR Q10, ROYAL
JELLY STAR, GINGER STAR, CORAL CALCIUM STAR, JOINT ACTIVITY STAR, SILICA STAR. Po půl roce návrat
vitality, ústup bolestí, samovolný úbytek váhy, zlepšení kvality vlasů a nehtů.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Zingiber officinale (Ginger, zázvor, kořen) 1.100 mg; hnědý rýžový prášek; protispékavá látka:
rostlinný stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#7161 – 14.291.572.293.074.945
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GINKGO STAR

Ginkgo biloba má významné antioxidační vlastnosti. Působí proti účinku
volných radikálů a dovede před nimi
ochránit buňky a tkáně našeho těla. Je
důležitá pro mikrocirkulaci krve, přispívá tak k normálnímu krevnímu oběhu,
který je spojován i s výkonem mozkové
aktivity, a tím udržuje kognitivní funkce,
paměť a koncentraci na patřičné úrovni.
Normální krevní oběh je důležitý
pro správnou činnost srdce a cév, i tím
Ginkgo biloba velice přispívá ke kardiovaskulárnímu zdraví. Ginkgo biloba
posiluje cévní činnost zvláště v končetinách a zmírňuje tak pocit chladných
rukou a nohou i pocity těžkých nohou.
Podporuje
duševní
rovnováhu
a fyzickou svěžest. Podílí se na celkové
obranyschopnosti organismu.

doplněk stravy

Ginkgo biloba – krevní oběh

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

MUDr. Martina J.

Manažer 56 let, angina pectoris – nedokrvení srdečního svalu, většinou manifestace ve středím věku, po
námaze – bolesti na hrudi svíravého charakteru. Nasazeny produkty: GOTU KOLA STAR + GINKGO STAR,
v kombinaci s produktem COENZYSTAR Q10 1-1-1. FUCOIDAN STAR 2× denně polévková lžíce (15 ml) –
výrazně méně arytmií, zlepšení fyzické výkonnosti. Silní kuřáci dlouhodobě nepříznivě ovlivňují své cévy –
hlavně horní a dolní končetiny, ve smyslu konstrikce neboli stažení cév. GOTU KOLA STAR + GINKGO STAR
+ MULTI STAR, ev. COENZYSTAR Q10 výrazně zlepší celkové cévní potíže. Výsledkem těchto komplikací
je také ucpávání cév na dolních končetinách. Projevuje se silnou bolestí při chůzi, které svou intenzitou
postiženého donutí dokonce zastavit. Prakticky všechny silnější stresy vedou ke stažení nervového
a cévního systému a následně k nedostatku prokrvení postižené tkáně – ať je to zažívací trakt, močový,
gynekologický systém či svalstvo a GOTU KOLA STAR + GINKGO STAR jsou naprosto jedinečné v síle svého
působení na všechny složky cévního systému – prokrví a tím zlepší všechny postižené systémy v celém
organismu.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Upozornění: Nevhodné pro děti. Ginkgo biloba může snižovat srážlivost
krve.
Složení 1 tablety: Stabilizátor: hydrogenfosforečnan vápenatý; Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný, list, standard.
extrakt 24/6) 60 mg; maltodextrin; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; stabilizátor: zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulózy; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; potah tablety: hydroxypropylmethylcelulosa; protispékavá
látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý.
#7162 – 14.291.572.293.074.945
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Tělo si dokáže glukosamin přirozeně vyrobit samo pro hladké fungování
svalů a kloubů, ale při vysokém zatížení
pohybového aparátu nebo při jeho stárnutí, nemusí tato produkce stačit, což
se projevuje známými příznaky v zádech,
kolenou a jiných kloubech a potřebné
množství je nutné doplnit ve stravě.
Pro větší účinnost produktu
GLUCOSAMINE STAR je přítomna kůra
z rostliny, která je domovem v nížinných tropických oblastech střední a jižní
Ameriky, zejména pak v oblastech Peru.
Tamními domorodými kmeny je používána již 2000 let jako širokospektrální
léčivka. Do povědomí ostatního světa
se dostala v 70. letech minulého století
díky činnosti misionářů. Od té doby jsou
její mimořádné účinky v popředí zájmu
lékařských výzkumů na celém světě.
Jedná se o kůru rostliny Uncaria
tomentosa – Cat’s Claw (kočičí dráp) –
vilcacora, která kromě svých ostatních
nezanedbatelných vlastností, jako pod-

doplněk stravy

GLUCOSAMINE STAR

pora imunity, zdraví pro pokožku, přispívá i k udržení zdravých a pružných
kloubů.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

M.

Jsem starší paní, mám osteoporózu a bolesti kloubů. Byly mi doporučeny produkty: CORAL CALCIUM STAR
1-0-1, CARTILAGE STAR 15-0-15 ml, GLUCOSAMINE STAR 1-0-1. Po 14 dnech užívání jsem zaznamenala
zlepšení. Ustoupily bolesti a po měsíci jsem mohla i bez problémů hýbat s koleny. I nadále budu tyto
produkty užívat. Děkuji.

Ilona

Paní 60 let: měla problémy s nohama, bolesti, křeče a ztuhlost jí nedaly spát ani chodit. Na doporučení
začala užívat produkty GLUCOSAMINE STAR 1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 ml a CHLOROPHYLL STAR 1-0-1.
Po měsíci užívání nastaly velké úlevy a po dalším měsíci ustoupily úplně.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 2 kapslí: Glukosamin hydrochlorid 1.100 mg; Uncaria tomentosa (Cat’s Claw, „kočičí dráp“, kůra, extrakt
4:1) 800 mg; maltodextrin; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#2722 – 22.203.134.616.937.268
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GLUTAMINE STAR obsahuje glutamin – derivát kyseliny glutamové, která
představuje nejvíce se vyskytující neesenciální aminokyselinu v lidském organismu, která se zúčastní mnoha metabolických procesů.
Glutamin je součástí svalových tkání. Využití produktu GLUTAMINE STAR
ocení sportovci a osoby se zvýšeným
pracovním nasazením, jak fyzickým, tak
i duševním.

doplněk stravy

GLUTAMINE STAR

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Martin H.

Tablety REGEMAX STAR používám dvě až tři vždy po tréninku. Tyto tablety mi plně nahradí aminokyseliny,
kterých jsem si po tréninku dříve dával vždy minimálně 6 tablet od jiných značek. Během těžkých silových tréninků často kombinuji REGEMAX STAR s GLUTAMINE STAR. Při silových trénincích vždy používám
dvě tablety GLUTAMINE STAR před a dvě tablety po tréninku. Kombinace těchto dvou produktů mi zaručí
dobrou regeneraci, kterou nejvíce ocením v závodním období.

Doporučené dávkování: Nesportující dospělá populace 1 tableta 2× denně. U dospělých sportovců dle výkonnosti
5–10 tablet před i po tréninku. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 2 tablet: Glutamin 1.000 mg; emulgátor: rostlinná celulosa; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; protispékavá látka: křemičitan vápenatý, oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; potah tablety: celulosa.
#4566 – 15.602.492.024.405.885
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GOLD STAR

doplněk stravy

Cordyceps + Ganoderma

Hlavními složkami produktu GOLD
STAR jsou výtažky z čínských hub
Cordyceps sinensis a Ganoderma lucidum.

No. 1 pro sportovce
Ganoderma lucidum – Reishi – podporuje imunitní systém organismu, příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém,
činnost srdce a tím i hladinu krevního
tlaku. Napomáhá k udržení správné
hladiny cholesterolu. Přítomný zázvor
přispívá k upevnění obranyschopnosti
organismu, podpory srdeční činnosti
a fungování cév. Jeho vliv je významný
i na funkce žaludku, hlavně při cestování
a v časném těhotenství.
Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Čínské houbičky pro lepší výkonnost sportovců
GOLD STAR vhodný jak pro sportovce všech výkonností, tak pro běžnou populaci…
nemusíte být zrovna světovými šampióny, ale nemusí být špatné se cítit tak, jako byste jimi
byli.
Houby byly po tisíciletí nedílnou
součástí bylinářské magie. Tradiční léčitelé v Číně, Japonsku a jiných částech
Asie vysoce oceňovali a uznávali léčivou sílu řady hub; často je považovali
za potravu dlouhého života a nesmrtelnosti. Cordyceps, jako jedna z hlavních
účinných ingre-

diencí GOLD STAR, se používá již více
než 5.000 let jako zdroj energie, k upevnění a posílení zdraví. Jedná se o velmi
žádané tonikum, které zlepšuje fyzickou
vytrvalost, mentální energii, sexuální
sílu a udržuje dlouhověkost. Čínští lékaři říkají, že uklidňuje i oživuje zároveň.
Další obsaženou houbou je Ganoderma
Lucidum (Reishi), Číňany nazývaná ling
zhi, což znamená „rostlina duše“. Stala
se známou jako „Houba nesmrtelnosti“
a jistou dobu sloužila výlučně pro užívání císařské rodině.
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Čínské jméno Cordyceps sinensis je dong chong xia cao, což doslovně znamená „léto tráva, zima červ“.
Již před 1.500 lety pozorovali pastevci v Tibetu pozitivní účinek travních hub Cordycepsu na chování
zvířat.
Housenice Cordyceps sinensis patří mezi nejexotičtější přírodní tonika. Neroste na stromech, ale na
živých tělech larev molů. Organismus této houby pronikne ve formě jemných vláken larvou, kterou
nakonec zabije a mumifikuje, vyrostlá houba pak vyšle nahoru svou plodnici – štíhlou nožku s rozšířeným koncem.

Česká atletika s úspěchy
Prvním sportovcem
v České republice,
který vyzkoušel účinky produktu GOLD
STAR byl Robert
Změlík, který pět týdnů před olympijskými hrami v Atlantě
roku 1996 začal
poznávat tajemství tohoto čínského zázraku.
Po třech letech
zdravotních problémů se vrátil
do světové atletiky. Výborný výkon
podal i v následujícím roce 1997, v Paříži,
kde získal titul halového
mistra v nejlepším světovém
výkonu roku, navíc v českém rekordu.
Další světovou hvězdou,
která si produkt GOLD

STAR vyzkoušela, je trojskokanka Šárka
Kašpárková, která začala v následujících
letech sbírat medaile na světových soutěžích.
Dnes je produkt GOLD STAR nejoblíbenějším produktem dlouhé řady špičkových sportovců, kteří na „houbičky“
nedají dopustit.
Řada závodníků a světových šampionů, mezi něž patří i Roman Šebrle, používá GOLD STAR dlouhá léta v předzávodní přípravě jako součást programu
k získání světových medailí a dosažení rekordů. GOLD STAR je nejlepším
doplňkem svého druhu na světě, jeho
účinek je téměř okamžitý a nabídka přirozené energie přímo fantastická.
Dokáže harmonizovat denní biorytmus, zkracuje dobu regenerace (spánek) a obsažená aktivní látka jak v houbách Reishi (Ganoderma lucidum),
tak i v Cordycepsu pozitivně ovlivňuje
imunitní systém, potlačuje růst nádorových buněk a napomáhá proti zánětům
a alergiím.

Naprosto originální produkt na světovém trhu
Doporučené dávkování: 3 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 6 kapslí: Cordyceps sinensis (housenice čínská,mycelium, extrakt 8:1) 8.640 mg; stabilizátor: uhličitan
vápenatý; Ganoderma lucidum (lesklokorka lesklá, prášek z plodnice, extrakt 4:1) 2.400 mg; maltodextrin; emulgátor: mikrokrystalická celulosa, hydroxypropylmethylcelulosa; Pseudostellaria heterophylla (pseudostelárie různolistá,
kořen, extrakt 4:1) 1.200 mg; Gymnostemma Pentaphyllum (gymnostema, nať, extrakt 10:1) 600 mg; Zingiber
officinale (zázvor obecný, kořen, extrakt 4:1) 480 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1860 – 26.753.015.827.478.9101
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GOJI JUICE STAR

Granátovník – Punica granatum
je nazýván jako strom lásky v ráji.
Granátovník není divoce rostoucím
stromem, nýbrž starou rostlinnou kulturou, původem z Íránu a Přední Asie.
Byl oblíben ve starověkém Egyptě i jako
symbol plodnosti.
Plody maqui – Aristotelia chilensis
jsou pěstovány v Chile. Původní domorodé obyvatelstvo je považuje za magické ovoce a přisuzuje mu mnoho pozitivních účinků na lidský organismu.
Maqui bylo podrobeno současnými
vědci mnoha testům a studiím. Největší
překvapení ale bylo, když jeho hodnota
naměřená ORAC (velikost antioxidační
kapacity) ve 100 mg byla 27.600. Naše
borůvky mají „pouhých“ 6.500 ORAC.
Brusinka – Vaccinium vitis-idaea –
není „pouhý“ známý antioxidant, ale
dodává přirozenou obranyschopnost
a odolnost proti vnějším vlivům a přináší úlevu při premenstruačním syndromu
a v menopauze.
Borůvka – Vaccinium myrtillus –
podporuje metabolismus glukózy, lipidů a bílkovin, udržuje správnou hladinu
cukru v krvi a podílí se na dobrém trávení a střevním tranzitu. Mimo to má

doplněk stravy

unikátní směs antioxidantů, imunita, trávení

blahodárný účinek na normální činnost
cévní soustavy a příznivě ovlivňuje tzv.
„pocit těžkých nohou“.

Doporučené dávkování: 30 ml – 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení (30 ml): Šťáva z plodů Goji (Lycium barbarum) 726 mg; koncentrovaná šťáva z hrušky 272 mg; koncentrovaná šťáva z jablka 272 mg; koncentrovaná šťáva z černé třešně 145 mg; prášek z plodů granátového jablka 90,69
mg; prášek z plodů borůvky 90,69 mg; prášek z plodů maliny 50 mg; prášek z plodů černé třešně 36 mg; prášek z plodů maqui (Aristotelia chilensis) 36 mg; prášek z plodů brusinky 36 mg; prášek z plodů bezinky 36 mg; čištěná voda;
pektin z citrusové vlákniny 4,43 mg; zahušťovadlo: guma guar; invertní červená řepa; antioxidant: kyselina citrónová;
přírodní goji aroma; konzervant: sorbát draselný.
#1830 – 41.265.408.8411.8731.7061
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GOTU KOLA STAR

Gotu Kola – Centella asiatica – je kultovní bylinou mistrů jógy i jiných orientálních umění, má více jak tisíciletou
pověst omlazujícího přípravku, která
zajímá současné době vědce a lékaře a je
podrobována pečlivým výzkumům.
Gotu Kola pomáhá vyrovnávat kardiovaskulární funkce, přispívá k ochraně srdce a k udržení žilního oběhu, jeho
periferním oběhu a tím i cirkulaci krve
v končetinách, pomáhá při pocitu „těžkých nohou“. Je přínosem k ulehčení při
menstruačním cyklu. Blahodárně působí na zdraví žaludku a zažívacího ústrojí.
Podílí se i na podpoře duševního zdraví
a zachování zejména poznávacích funkcí
mozku.

doplněk stravy

Gotu Kola – oběhový systém

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Irena D.

Jelikož jsem začala špatně chodit, neboť mi diagnostikovali neuropatii, začala jsem používat produkt
GOTU KOLA STAR. Nejen, že se mi produkt osvědčil, ale i se zlepšila paměť. Po této zkušenosti jsem ho
začala dávat i manželovi, který prodělal ke všemu ještě mrtvici. Tak i u něj jsem s produktem spokojena.

Kateřina B.

U studentů a u klientů s náročnou prací na paměť, rozhodování, soustředění a se zodpovědností používám s úspěchem kombinaci produktů GOTU KOLA STAR 2-1-0 a BRAIN STAR 2-1-0. Po 5 dnech se osvědčilo
snížení na 1-1-0 obou přípravků. Výhodou je, že nedochází ke zvyšování arteriálního tlaku, bušení srdce, či
třesu končetin. Velmi rychle dochází ke zlepšení učení i zapamatování, při delším užívání tato kombinace
potlačuje špatnou, smutnou náladu a lehčí deprese.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Centella asiatica (Gotu Kola, pupečník asijský, nať) 800 mg; maltodextrin; protispékavá látka:
oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#2723 – 18.742.353.405.506.607
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GRAPESEED STAR

Vinnou révu zná lidstvo již několik
tisíciletí. Zpočátku z jejích hroznů lidé
vyráběli pouze nápoje, později se je naučili šlechtit, křížit a jíst.
Jadérka hroznů obsahují zejména
přirozeně se vyskytující antioxidanty,
které pomáhají chránit buňky před
poškozením volnými radikály. Kromě
toho je vědecky prokázáno, že podporují metabolismus a celkové zdraví, mají
příznivý dopad na činnost srdce, cévní
systém a správný krevní tlak. Jejich blahodárný vliv se projevuje i na vzhledu
pokožky.
Bioflavonoidy jsou látky s příznivým
biologickým působením. V rostlinné
říši mají funkci barviv, dodávají ovoci
a zelenině charakteristické zabarvení.
K nejznámějším patří rutin, kvercetin,
citrin a hesperidin, hesperin, eriodictyol,
quercetin, quercertrin a další. Některými
autory jsou bioflavonoidy zařazovány
do skupiny tzv. vitaminů P. V přírodě
jsou přirozeně přítomny ve slupkách

doplněk stravy

jadérka vinných hroznů

citrusových plodů, ale také v dalších
druzích ovoce, plodech šípku a zelenině.
Z obilovin je na bioflavonoidy bohatá
pohanka.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Citrus sinensis (citrusové bioflavonoidy) 600 mg; Vitis vinifera (standardizovaný extrakt z jader
hroznů s obsahem 50 % polyfenolů) 200 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#1711 – 14.291.572.293.074.945
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GREEN PUU STAR

Chlorofyl je přírodní látka, kterou
obsahují všechny zelené rostliny a některé řasy. Tím, že zajišťuje fotosyntézu,
která je nezbytná pro všechny živé organismy, se mu někdy říká „tekuté-zelené
slunce“. Chlorofyl se v organismu podílí
na produkci hemoglobinu, je tedy důležitý pro normální funkce svalů, nervů
a srdce.
Spirulina – sladkovodní řasa – je
bohatým zdrojem antioxidantů, které
pomáhají chránit tělo před oxidačním
stresem. Podporuje obranyschopnost
organismu, přísun vitality a energie,
napomáhá v případě únavy. Přispívá
také k udržení normální hladiny cukru
v krvi, normálnímu trávení a střevní činnosti, a tím i ke kontrole tělesné hmotnosti.
Chlorella je také sladkovodní řasa.
Je zdrojem důležitých vitaminů, minerálních látek a látek s antioxidačním účinkem. Posiluje vitalitu a energii, napomáhá přirozené očistě organismu a udržuje
jeho obranyschopnost. Má příznivý vliv
na střevní mikroflóru, trávení a funkci
jater, podporuje látkovou výměnu.
Tolice vojtěška – Alfalfa – blahodárně působí na ženské sexuální zdraví, podporuje komfort při menopauze
a zlepšuje metabolismus, zvláště metabolismus sacharidů. Podporuje trávení,
přispívá k normální funkci dolních cest

doplněk stravy

unikátní zelená směs pro trávicí ústrojí

močových, podílí se na udržení normální hladiny cukru v krvi a je vitalizující v případech vyčerpání. V neposlední
řadě napomáhá ke zdraví vlasů a nehtů.
Mladý ječmen a mladá pšenice
obsahují významné množství vitaminů a minerálních látek. Zelený ječmen
působí zejména jako antioxidant.

Doporučené dávkování: 30 ml – 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení (30 ml): Chlorofyl (sodné měďnaté chlorofyliny) 200 mg; spirulina (Asthrospira plantensis) 200 mg; chlorella (Chlorella vulgaris) 200 mg; koncentrát listů Alfalfa (Medicago sativa) 200 mg; koncentrát šťávy z mladého
ječmene (Hordeum vulgare) 200 mg; koncentrát mladých listů pšenice (Triticum aestivum) 200 mg; čištěná voda;
zahušťovadlo: rostlinný glycerin; antioxidant: kyselina citrónová; konzervant: sorbát draselný.
#1825 – 47.546.129.6131.9751.2481
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GREEN TEA STAR

Extrakt ze zeleného čaje je bohatý na
flavonoidy a je rovněž dobrým zdrojem
antioxidantu epigallo-katechinu-3-galátu (EGCG), který je 200× účinnější v boji
proti volným radikálům, než vitamin
E. Antioxidant EGCG přispívá ke zlepšení krevního průtoku a v kombinaci
s fyzickou aktivitou podporuje zdravou
funkci kardiovaskulárního systému včetně normalizace hladiny krevního tlaku
a cholesterolu. Podporuje snižování
tělesného tuku a tím i řízenou regulaci hmotnosti těla bez vedlejších účinků
a projevů nervozity. Funguje bez toho,
že by zvyšoval srdeční tep.
Je důležitý pro správné funkce nervového systému, podporuje mikrocirkulaci v mozku. Pomáhá chránit zdraví
zubů.
Jeho blahodárné účinky se projevují
u podpory obranyschopnosti organismu.

doplněk stravy

zelený čaj – duševní pohoda

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Camellia sinensis (Green Tea Extract, čajovník čínský – „zelený čaj“, standardizovaný extrakt z listů
čajovníku s obsahem 15 % polyfenolů - 105 mg) 700 mg; maltodextrin; stabilizátor: uhličitan vápenatý; protispékavá
látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#1166 – 11.151.612.803.073.134
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GREPO STAR

Šíření kvasinky Candida ve střevech
a vnitřních orgánech může vyvolat celou
řadu onemocnění, které byly doposud
jen velmi obtížně léčitelné.
Přípravek GREPO STAR je vytvořen řadou přírodních složek – extraktu
ze zrnek grapefruitu, glukomananu,
jablečného octa, medvědice lékařské,
fenylalaninu, vitaminu B6 a sodíku, které mají synergický účinek a široké uplatnění pro lidský organismus.
Hlavní složka extrakt ze zrnek grapefruitu obsahuje bioflavonoidy a glykosidy. Efektivní látky z grapefruitových jadérek přispívají k mikrobiální rovnováze
tělesných orgánů a tkání.
Vitamin B6 má příznivý vliv na metabolismus glykogenu a bílkovin, normální
funkci nervového a imunitního systému.
Podporuje normální tvorbu červených
krvinek a regulaci hormonální aktivity.
Sodík je nezbytný pro vodní a elektrolytovou rovnováhu v celém těle a pro

doplněk stravy

posílení mikrobiální rovnováhy organismu

doplnění ztracených solí v důsledku
pocení a dehydratace.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

H.

Již od dětství mám problém s atopickým ekzémem. Je to velice nepříjemná záležitost, nejen že pokožka
velice nepříjemně svědí, ale i ostych před ostatními zrovna není žádná sláva. Člověk se potýká se stresem
z choroby. Na doporučení jsem začala užívat produkt GREPO STAR. Už po dvou měsících užívání se ekzém
rapidně zlepšil. Mohu doporučit všem lidem, kteří mají také problémy s atopickým ekzémem jako já. Na
nic nečekejte a čistěte organismus, opravdu to stojí za to!

Ilona

Podnikatel, velmi vytížený, měl problémy s opary a ekzémy. Na jeho cestách přišel do styku se spousty
lidmi a proto se stále vracely. Po užívání produktu EFFECTIVE STAR BASIC, GREPO STAR 1-0-1 a IMMUNITY
STAR 2-0-2 se problémů zbavil. Sám nevěřil, jak velká je účinnost produktů STARLIFE.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 2 tablet: Citrus paradisi (grapefruit, extrakt ze zrnek 10:1) 600 mg; emulgátor: mikrokrystalická celulosa;
Amorphophallus konjac (glucomanan, zmijovec konjakový, kořen) 400 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; sójový
lecitin 100 mg; jablečný ocet 100 mg; stabilizátor: zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy; protispékavá látka:
stearan hořečnatý, oxid křemičitý; Arctostaphylos uva-ursi (medvědice lékařská, list) 12 mg; L-fenylalanin 12 mg;
vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 10 mg (714 % referenční hodnoty příjmu); antioxidant: askorban sodný.
#1644 – 20.472.293.065.276.487
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GYMNEMA SYLVESTRE STAR

Plazivá rostlina – liána gymnéma
lesní – Gymnema sylvestre je domovem v Indii, zejména na jejím severu
a v západní části. Tato neobyčejná rostlina se užívá v ájurvédské medicíně již
přes 2000 let. V současné době se pěstuje pro léčebné účely. Nejdůležitějšími
obsahovými látkami jsou gymnema
saponiny I – IV a gymnemové kyseliny I –
IX. Další zajímavou látkou je peptid gurmarin, u kterého byla prokázána selektivní blokáda chuti na sladké.
Gymnema sylvestre podporuje metabolismus glukózy a tuků a přispívá ke
snížení chuti k jídlu, zejména chuti na
sladké. Lze ji použít ke kontrole tělesné
hmotnosti.

doplněk stravy

redukce hmotnosti

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Helena K.

Muž 61 roků, 177 cm, vážící 100 kg se s nadváhou a v tomto případě už obezitou I. stupně potýkal celý
život. Postupem času se přidaly zdravotní komplikace (hypertenze, steatóza a diabetes II., též zvýšený
cholesterol) a tak se rozhodl řešit svoje kila a to úspěšně! Na základě vyhodnocení dosavadního přímo
hrozného stravování (vůbec nesnídal, první jídlo měl čas do sebe dostat až odpoledne a pak po práci
se musel dojíst až do doby než šel spát). Tím si zapracoval na výskytu velkého množství viscerálního
tuku (uvnitř břicha) a velmi zpomaleného metabolismu. V první řadě se musela upravit strava a změna
návyků – ráno snídat a pak pravidelně v průběhu dne jíst, omezit smažené pokrmy a sladké, nejíst
před spaním. Vzhledem ke zdravotním potížím ale též na podporu hubnutí hned od začátku užíval
COENZYSTAR Q10 EXTRA 1-0-0 (hypertenze, podpora metabolismu), PROTECT STAR 1-0-1 (ztučnění jater,
metabolismus), GYMNEMA SYLVESTRE STAR 1-0-1 (diabetes, hubnutí), CLA 1000 STAR 0-0-2 (cholesterol,
odbourávání tuku). Výsledkem kombinace změny životního stylu a doplňků stravy bylo, že po roce se mu
jaterní testy dostaly na normální hodnoty, zlepšila se glykémie (lékař snížil léky), též se snížili hodnoty
celkového a LDL cholesterolu. A co navíc – během 1 roku odboural 18 kg tuku, cítí se skvěle!

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Pacienti s onemocněním diabetes, konzultujte užívání doplňku stravy se svým lékařem.
Složení 2 tablet: Gymnema sylvestre (Gymnéma lesní) 800 mg; citrusový pektin 400 mg; emulgátor: rostlinná
celulosa; látka protispékavá: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý.
#1689 – 20.472.293.065.276.487
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HARD WOOD STAR

HARD WOOD obsahuje byliny,
taurin, vitaminy a minerální látky, které
díky synergickému účinku výrazně podpoří tělesné funkce.
Tribulus terrestris – kotvičník obsahuje látky (sapogeniny, alkaloidy, flavonoidy, třísloviny, pryskyřice, vitamin C,
sacharidy, steroly, kyseliny a bílkoviny),
které mají vliv na zvýšení hladiny testosteronu u mužů. Podílí se na zvýšení fyzické
a psychické výkonnosti, dodá energii
a zlepší náladu. Působí jako přírodní
antioxidant, posiluje imunitu. Příznivě
ovlivňuje sexuální zdraví, podporuje
erekci, sexuální výkonnost, spermatogenezi a zdraví prostaty. Blahodárně
čímž ovlivňuje anabolické procesy se
zachováním svalové hmoty. Má blahodárný vliv na bezprostřední fyzický výkon
a vytrvalost. Tribulus terrestris podporuje normální kardiovaskulární systém.
Extrakt z rozchodnice růžové má
posilující účinky, podporuje vitalitu celého těla, jeho duševní a fyzický výkon.
Pomáhá stimulovat centrální nervový
systém, příznivě ovlivňuje duševní zdraví
a mozkovou činnost. Rozchodnice má
příznivý vliv na kardiovaskulární systém,
protože pomáhá chránit proti stresu
a podílí se na udržení správné hladiny krevního tlaku. Podporuje normální
krevní oběh, který je spojován s výkonem mozku a reaktivitou.
Vitamin E patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a v organismu slouží

doplněk stravy

podpora pro muže :-)

jako důležitý antioxidant, chrání buněčné membrány před poškozením volnými
radikály. Posiluje obranyschopnost.
Zinek je nezbytný pro funkci imunitního systému. Je nepostradatelný
pro ochranu buněk a buněčné dělení.
Působí jako antioxidant. Je důležitý pro
zachování rozpoznávacích funkcí i pro
plodnost.
Mangan a měď jsou antioxidanty,
podporují energetický metabolismus
a funkce nervového systému.
Také selen patří mezi antioxidanty,
ovlivňuje imunitní systém a podílí se na
tvorbě spermií.

Doporučené dávkování: 1 kapsle denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 1 kapsle: Tribulus terrestris (kotvičník pozemní, extrakt 4:1, 40 % saponinů) 2.000 mg; Rhodiola rosea
(rozchodnice růžová, kořen, extrakt 10:1, 3 % rosavin) 320 mg; taurin 50 mg; rýžová moučka; vitamin E (D-alfa-tokoferol acetát) 45 mg (375 % RHP*); Piper nigrum (pepřovník černý, plod) 8 mg; zinek (glukonan zinečnatý) 7 mg
(70 % RHP*); protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý; měď (glukonan měďnatý) 0,2 mg
(20 % RHP*); mangan (síran manganatý) 0,2 mg (10 % RHP*); selen (kvasnice obohacené selenem) 50 µg (91 %
RHP*). Želatinová kapsle. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1666 – 30.214.885.048.8001.6711
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HERBAL STAR

Složení produktu HERBAL STAR je
opravdu bohaté a účinné:
Cat’s Claw – Vilcacora – kočičí dráp – je dřevitá liána, která vytváří
trny podobné kočičím drápům. Roste
ve Střední a jižní Americe, zejména pak
v oblastech Peru. Tamními domorodými kmeny je používána již 2000 let jako
širokospektrální léčivka. Od té doby jsou
její mimořádné účinky v popředí zájmu
lékařských výzkumů na celém světě.
Camellia – zelený čaj obsahuje
epigalokatechingalát (EGCG), který
významně povzbuzuje centrální nervovou soustavu, zlepšuje obranyschopnost organismu, přispívá ke zdravé funkci kardiovaskulárního systému a udržení
normální hladiny glukózy v krvi a optimálního krevního tlaku.
Astralagus membranaceus – kozinec blanitý – známá léčivka, rostlina
z čeledi bobovitých, příbuzná s hrachem
a lékořicí. Používá se kořen pro obsah
tripernoidních glykosidů, saponinů, flavonoidů, isoflavonoidů, polysacharidů,
aminokyselin, slizu atd.
Grifola frondosa (Maitake) obsahuje polysacharidy, alfa-gukany a beta-glukany.
Také oba druhy použitých hub Reishi
a Shiitake jsou známé svými účinky

doplněk stravy

směs pro vitalitu, imunitu

a jsou již od nepaměti používány v širokém spektru medicíny Číny a Japonska.
Houby Reishi jsou velmi bohaté na prospěšné fytonutrienty jako polysacharidy,
triterpeny a fytosteroly. Houby Shiitake
jsou objektem dlouhodobého zkoumání
vzhledem k aktivním komponentům eritadeninům, polysacharidům a ligninům.
Přítomný zinek a selen jsou antioxidanty s blahodárným vlivem na zachování
funkce imunitního systému a plodnosti.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tablet: Camellia sinensis (Green Tea, čajovník čínský – „zelený čaj“, list) 280 mg; stabilizátor: fosforečnan
vápenatý; Uncaria tomentosa (Vilcacora, Cat’s Claw, „kočičí dráp“, kořen) 200 mg; emulgátor: sodná sůl karboxymethylcelulosy, mikrokrystalická celulosa; Camellia sinensis (Green Tea Extract, čajovník čínský – „zelený čaj“, list,
extrakt s obsahem 50 % polyfenolů) 120 mg; vitamin C (kyselina askorbová) 120 mg (150 % RHP*); Astragalus
membranaceus (kozinec blanitý, kořen) 100 mg; Spirulina platensis (spirulina, sinice) 100 mg; Ligustrum lucidum
(ptačí zob lesklý, plod, extrakt 4:1) 100 mg; Ganoderma lucidum (Reishi Mushroom, lesklokorka lesklá) 50 mg;
Lentinus edodes; (Shiitake Mushroom, houževnatec jedlý) 50 mg; Grifola frondosa (Maitake Mushroom, trsnatec
lupenitý, extrakt 10:1) 50 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; zinek (glukonan zinečnatý) 12 mg (120 % RHP*); selen (selenan sodný) 100 µg (182 % RHP*). RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1890 – 22.203.134.616.937.268
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HMB STAR

HMB STAR obsahuje derivát aminokyseliny leucinu, resp. ketoleucinu,
která je ve sportovní výživě považována
za nejsilnější anabolickou, či lépe řečeno
antikatabolickou aminokyselinu omezující tvorbu katabolického hormonu kortizonu.
HMB – Hydroxymetylbutyrát je chemická látka – metabolit větvené aminokyseliny leucinu a také se přirozeně
nachází v malém množství v rybím mase
(bohatý na HMB je sumec), některých
citrusových plodech (například grepech), ale i v mateřském mléce. HMB
je poslední dobou hojně užívaná sportovci. Vzhledem k jeho popularitě i jeho
poměrně vysokému dávkování (okolo
3 g denně) byla problematika možných
nežádoucích účinků intenzivně studována. Bylo kupodivu prokázáno, že užívání HMB není doprovázeno prakticky
žádnými nežádoucími účinky. Zkoumaly
se nejen vlivy na orgánové funkce, ale
i celá řada biochemických a hematologických parametrů. Můžeme tedy říci, že
HMB je jeden z mála doplňků, u kterého
nebyly nalezeny negativní vlivy na lidský
organismus, které by zpochybňovali
bezpečnost či etiku suplementace touto
látkou. U HMB STAR byla při klinické

doplněk stravy

metabolit větvené aminokyseliny leucinu

studii prokázána schopnost podílet se
na zvýšení množství čisté svalové hmoty
u posilujících sportovců, kteří konzumovali 3 gramy této látky denně. Atleti, kteří užívali 3 gramy HMB STAR po dobu
3 týdnů a trénovali se zátěží, zaznamenali nárůst síly o více než 29,5 % oproti
těm, kteří prováděli stejný trénink a měli
stejný stravovací režim, pouze neužívali
HMB STAR.

Doporučené dávkování: 4 kapsle denně po cvičení. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Není
vhodné při potřebě snížení přísunu vápníku.
Složení 4 kapslí: Vápenatá sůl kyseliny beta-hydroxy-beta-methylmáselné 1.000 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý, hydroxypropylmethylcelulosa; maltodextrin; protispékavá látka: steran hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová
kapsle.
#4568 – 21.882.214.885.607.328
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CHITOSAN STAR

doplněk stravy

magnet na tuky, redukce hmotnosti

CHITOSAN je doplněk obsahující
látku chitosan, která má vysokou přirozenou vazebnou schopnost pro tukové
látky. Je to přírodní vláknina, na kterou
se ve střevě navážou tuky a tím se zabrání jejich vstřebávání do krevního oběhu.
Snížení resorpce tuků vede k udržení
normální hladiny cholesterolu a triglyceridů. Na chitosan navázané tukové látky
jsou vyloučeny z těla stolicí. Přidaný vitamin C v těle je nezbytný při přeměnách
potravin na energii a při vstřebávání
železa z nich.
Produkt vhodný jako doplněk při
redukčních dietách.
CHITOSAN STAR je vlákninový
doplněk pro snížení cholesterolu a kalorií s vysokou vazební schopností pro tuk
a cholesterol. Chitosan působí jako silný magnet na tuk a jiné vysoce kalorické substance vytvářející tuk v zažívacím
traktu. Dokáže navázat tuk až do osminásobku své specifické váhy. Zlepšuje
činnost tlustého střeva, odvádí z organismu toxiny, snižuje pocit hladu, urychluje proces hojení jizev a zánětů, snižuje
schopnost tvorby ledvinových kamenů.
Tato vláknina pomáhá snižovat
cholesterol (po pěti týdnech užívání až

o 32 %!), snižuje riziko kardiovaskulárních chorob, snižuje krevní tlak a podporuje růst užitečné střevní mikroflóry.
Podporuje rovněž pravidelnou funkci
střev, zejména vyměšování, pomáhá
trávení, udržuje střeva v čistotě a brání
tak tvorbě divertikulózy tlustého střeva.
Upravuje tak hmotnost člověka a zlepšuje celkový zdravotní stav. Účinnost lze
zvýšit přidáním vitaminu C.

Magnet na tuky: 1 kapsle na sebe váže až 8 g tuku
Není chitosan jako chitosan!
Produkt CHITOSAN STAR obsahuje navíc i vitamin C,
který zesiluje jeho účinky.
CHITOSAN STAR není zázračnou tabletkou, kterou spolknete a jste ihned o kilo lehčí.
CHITOSAN STAR nabízí každému možnost dosáhnout permanentní ztráty na váze
doprovázené dalšími zdraví prospěšnými účinky.
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CHITOSAN STAR nabízí každému
možnost dosáhnout trvalé ztráty na
váze a dalších zdraví prospěšných účinků. Produkt CHITOSAN STAR není
zázračnou pilulkou, kterou spolknete
a budete o 5 či 10 kilo lehčí, ale je bezpečným a účinným pomocníkem, se kterým to dokážete. Stačí nezapomínat na
jeho užívání s každým tučným jídlem.

V zažívacím ústrojí se chitosan rozpouští a vytváří pozitivně nabitý gel.
Negativně nabité molekuly tuku a jiné
vysokokalorické molekuly jsou přitahovány k chitosanu. Vytvářejí se velké polymerní sloučeniny, které trávicí proces
nemůže rozštěpit a tak odcházejí z těla
ven.

Byl proveden pokus se sklenicí vody, do které byl nalit stolní olej

1. Do sklenice s vodou je nalit stolní olej.

2. Je přisypán obsah kapsle CHITOSAN STARU.

3. Promícháním se olej navazuje na CHITOSAN STAR.

Stejně CHITOSAN STAR
pracuje i ve střevě.
Naváže na sebe tuky,
které jsou odvedeny stolicí
a neukládají se v těle.

4. Vzniká „klk“ klesající ke dnu.

Doporučené dávkování: 3 kapsle 2× denně před jídlem. Upozornění: Není určeno pro děti do 16 let. Vyvarujte se
překročení denního doporučeného dávkování. Obsahuje alergenní složky: korýši a výrobky z nich.
Složení 6 kapslí: Maltodextrin; chitosan 1.800 mg; vitamin C (kyselina askorbová) 291 mg (363 % referenční
hodnoty příjmu); protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý; arabinogalaktan 150 mg. Želatinová kapsle.
#1025 – 19.162.373.235.836.547
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CHITOSAN 500 STAR

CHITOSAN je doplněk obsahující
látku chitosan, která má vysokou přirozenou vazebnou schopnost pro tukové
látky. Je to přírodní vláknina, na kterou
se ve střevě navážou tuky a tím se zabrání jejich vstřebávání do krevního oběhu.
Snížení resorpce tuků vede k udržení
normální hladiny cholesterolu a triglyceridů. Na chitosan navázané tukové látky jsou vyloučeny z těla stolicí. Produkt
vhodný jako doplněk při redukčních dietách.

doplněk stravy

magnet na tuky, redukce hmotnosti

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

D.

Je mi 46 let, měla jsem problémy s nadváhou a těžké nohy mě trápily čím dál víc. Moje kamarádka mi
doporučila užívat produkty STARLIFE: SPIRULINE STAR 3-3-3, CHITOSAN STAR 2-0-2, GARCINIA STAR 2-0-2.
Už po týdnu užívání byly nohy lehčí, zmenšily se bolesti a po měsíci jsem shodila 3 kg. Stále v tom pokračuji
a mám již o 9 kg méně. Moc děkuji.

Poradna:
Petr

Dobrý den, mohli byste mi prosím doporučit produkt, který by byl vhodný pro klienta se zvětšenými játry,
která jsou prorostlá tukem? Děkuji.
STARLIFE: Dobrý den, doporučuji produkty PROTECT STAR 1 tabletu večer kolem 22 hodiny a CHITOSAN
STAR 2-4 kapsle denně, hlavně při každém tučném jídle. Samozřejmě změna stravy a hlavně pozor na
pivo, má vysoký glykemický index :-)

Doporučené dávkování: 2 tablety 3× denně 10 minut před jídlem. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné
a kojící ženy. Obsahuje alergenní složky: korýši a výrobky z nich.
Složení 6 tablet: Chitosan 3.000 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; maltodextrin; emulgátor: mikrokrystalická celulosa, hydroxypropylmethylcelulosa; stabilizátor: polyvinylpolypyrrolidon; protispékavá látka: oxid křemičitý,
stearan hořečnatý.
#1026 – 23.613.154.446.377.209
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CHLORELLA STAR

Chlorella je zelená sladkovodní řasa,
jednobuněčný organismus, jehož název
je odvozen od latinského slova s významem „malý a zelený“. Nejúčinnější
obsaženou látkou je Chlorella růstový
faktor (Chlorella Growth Factor, CGF),
který pomáhá zvyšovat tvorbu lymfocytů odpovědných za syntézu protilátek,
které zabezpečují imunitní funkce organismu. Chlorella je antioxidant, je zdrojem důležitých vitaminů a minerálních
látek. Posiluje obranný systém, antioxidační kapacitu a vitalitu organismu, je
vítaným pomocníkem v případě únavy.
Chlorella má schopnost absorbovat
toxiny a přispívat tak k přirozenému
detoxikačnímu procesu v těle. Obsažená
vláknina na sebe váže odpadní látky ve
střevech, hlavně těžké kovy, které se pak
vylučují stolicí a nevstřebávají se do krve.
Chlorella má příznivý vliv na funkci žlučníku, jater a ledvin (orgány, které mají
detoxikační funkce). Ovlivňuje správnou
hladinu cukru a cholesterolu, podporuje látkovou výměnu a pomáhá udržovat normální střevní funkce, zvýšit růst
prospěšné střevní mikroflóry a zklidnit
podráždění střevní stěny Podporuje

doplněk stravy

zelená řasa – detoxikace

vitalitu a aktivitu organismu, udržuje
potřebnou energii a tonus.
Chlorella obsahuje celé spektrum
vitaminů, minerálů a stopových prvků,
60 % bílkovin, 19 aminokyselin, chlorofyl a je jedinečným komplexním přípravkem pro podporu detoxikace organismu
a zlepšení imunity.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Ivana W.

Můj 9 letý syn, jindy velmi veselý, živý a stále v pohybu, začal být často unavený a spavý. Byly mu zjištěny
plísně nejen v trávicím traktu, ale i v průduškách a plících. Po 2 měsíčním užívání produktů CHLORELLA
STAR 1-0-1, OREGANO STAR 1-0-1 a ACIDOPHILUS STAR 1-0-1 je syn opět v pořádku. Kontrolní měření
zjistilo, že plísně z tělíčka zmizely.

Doporučené dávkování: 2 tablety 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 4 tablet: Chlorella pyrenoidosa (čínská chlorela, „zelenivka“, sladkovodní řasa) 2.000 mg; stabilizátor:
sodná sůl karboxymethylcelulosy, fosforečnan vápenatý; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; protispékavá látka:
rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý.
#2799 – 17.332.333.674.175.666
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CHLOROPHYLL JUICE STAR

Chlorofyl je přírodní látka, kterou
obsahují všechny zelené rostliny a některé řasy. Tím, že zajišťuje fotosyntézu,
která je nezbytná pro všechny živé organismy, se mu někdy říká „tekuté-zelené
slunce“. Chlorofyl se v organismu podílí
na produkci hemoglobinu, je tedy důležitý pro normální funkce svalů, nervů
a srdce.

doplněk stravy

podpora svalů, nervů a srdce

Doporučené dávkování: 30 ml – 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let.
Složení (30 ml): Čištěná voda; chlorofyl (sodné měďnaté chlorofyliny z Medicago sativa a Morus alba) 100 mg;
aroma přírodní peprmint; zahušťovadlo: rostlinný glycerin.
#2710 – 49.276.169.2731.6461.1291
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CHLOROPHYLL STAR

Chlorofyl je obecný název pro skupinu zelených barviv vyšších rostlin,
které se účastní metabolismu kyslíku.
Chlorofyl je spojen se železem a podílí se
na tvorbě krevního barviva – hemoglobinu, který umožňuje v procesu dýchání přenos kyslíku do tkání. Chlorofyl se
běžně používá i jako přípravek s desinfekčním a deodorantním účinkem v kosmetických prostředcích.

doplněk stravy

podpora svalů, nervů a srdce

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jitka

Dobrý den, chci se podělit o moje dobré zkušenosti s produktem CHLOROPHYLL STAR u léčby křečových žil
a bércových vředů. Při jeho nasazení se dobře detoxikuji a desinfikují žíly a pacientům se uleví. Současně
jsem doporučovala natírat si kůži v místě největších problémů obsahem kapsle. Dá se tedy používat
vnitřně i zvnějšku.

Poradna:
Alena

Dcera, 19 let, má časté mykózy v pochvě, nebere antikoncepci, nenosí tanga. V pochvě byla zjištěna
bakterie E.coli. Prosím o doporučení produktů.
STARLIFE: Dcera má zřejmě nízkou slizniční imunitu. Doporučuji tyto produkty: na posílení imunity
produkt COLOSTRUM STAR úvodem 2-0-2 na lačno, po zlepšení stačí 1-0-1. Zpočátku mohou být projevy
detoxikace a může mít třeba řidší stolici. Dále produkt ACIDOPHILUS STAR 2-0-2 na lačno, možno
užívat společně s kolostrem, po zlepšení opět stačí 1-0-1. Vhodné by bylo přidat i produkt MULTI STAR, 1
polévkovou lžíci denně do vody a popíjet během dopoledne. K tomu produkt CHLOROPHYLL STAR 1-1-1
s jídlem (má antibiotické i protiplísňové účinky). Po zlepšení stačí 1 denně. Lokálně produkt EFFECTIVE
STAR BASIC, při akutních projevech je možné nastříkat na tampon a zavést na 20 minut do pochvy.
Jinak doporučuji používat 2× denně po osprchování a nastříkat do pochvy. Pokud má dcera partnera,
doporučuji, aby používal produkt EFFECTIVE STAR BASIC také 2× denně na penis. Někdy se přenáší plísně
mezi partnery. Před stykem je vhodné produkt EFFECTIVE STAR BASIC také použít. E.coli jsou bakterie
z konečníku, které se u žen často lehce dostanou do pochvy, protože konečník je blízko pochvy. Proto vždy
po stolici použít produkt EFFECTIVE STAR BASIC i na konečník. Dále doporučuji nosit bavlněné spodní
prádlo, nepoužívat pěny do koupele, jen osprchovat vodou.
Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Olej ze sójových bobů; chlorofyl 120 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý. Želatinová tobolka.
#2709 – 16.912.413.844.835.726
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CHROMIUM STAR

CHROMIUM STAR obsahuje základní stopový prvek chróm, který pomáhá
udržovat normální hladinu krevního
cukru, zlepšovat využití glukózy v těle.
Chróm podporuje mobilizaci tuků
z podkožních zásob a jiných makroživin
v těle a jejich přednostní využívání jako
zdroje energie.

doplněk stravy

chróm – hladina glukózy v krvi

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Sandor B.

Klientka má dlouhou dobu střevní potíže a zvýšený cukr. Užívá od lékaře léky. Na základě diagnostiky
nasazené produkty INULIN STAR, YUCCA STAR, OREGANO STAR, RED CLOVER STAR. Střevní potíže ustoupili
avšak cukr stále kolísavý. Po dvou měsících užívání nasazený CHROMIUM STAR, ACIDOPHILUS STAR, RED
CLOVER STAR, LIPO CUCCINATE STAR a léky od lékaře. Cukr se stabilizoval, klientka je velmi spokojená
a i lékař.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let. Upozornění pro diabetiky
a hypoglykemiky: Vzhledem k obsahu chrómu, který může zvyšovat citlivost na inzulín a ovlivňovat hladinu glukózy
v krvi, užívejte pouze pod lékařským dohledem.
Složení 1 tablety: Stabilizátor: fosforečnan vápenatý, zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan
hořečnatý; chróm (chlorid chromitý) 200 µg (500 % referenční hodnoty příjmu).
#7177 – 9.421.771.252.203.353
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IMMUNE GUMMY STAR

Produkt nejen výborně chutná, ale
díky složení i posiluje obranyschopnost
organismu:
Echinacea purpurea – třapatka
nachová posiluje obranyschopnost
organismu, zvláště dýchací cesty, její
účinné látky jsou podporou při nachlazeních. Obsahuje látky podporující
terapii recidivujících infekcí horních
cest dýchacích. Přináší zklidňující efekt
v hrdle, hltanu i pro hlasivky. Odstraňuje
šimrání v krku. Je přínosem v době
rekonvalescence při znovu nabývání rovnováhy a tělesných sil. Přispívá k pohyblivosti kloubů a příznivě ovlivňuje zdraví
pokožky.
Vitamin C napomáhá posilovat
imunitní systém, umocňovat odolnost
organismu zejména v období nachlazení, aktivovat řadu enzymů a hraje důležitou úlohu v procesu dýchání buněk.
Pomáhá regeneraci, při obnově vazivové
tkáně, účastní se tvorby kostí, kolagenu
a chrupavek. Pomáhá při obraně proti
stresu, usnadňovat vstřebávání železa
a stimulovat zrání červených krvinek.
Je antioxidant, který chrání tělní buňky
před volnými radikály a výrazně podporuje imunitní systém. Je důležitý pro
optimální fungování nervového systému a zachování normálních duševních
funkcí. Pomáhá udržovat zdravé cévy.

doplněk stravy

imunita, vitalita

Jeho významná role je v energetickém
metabolismu, to znamená při přeměně
potravy na energii.
Zinek se řadí mezi antioxidanty, má
blahodárný vliv na normální funkci imunitního systému.
Vitamin D3 se zúčastňuje procesu
dělení buněk a přispívá k normální funkci
imunitního systému. Podílí se na udržení
normálního stavu kostí a zubů a správné
hladině vápníku v krvi. Pomáhá udržovat normální činnost svalů.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 želatinových tablet: Glukózový sirup; cukr; Echinacea purpurea (třapatka nachová, extrakt 45:1)
281 mg; želatina; koncentrovaná ovocná šťáva; sladidlo: sorbitol; vitamin C (kyselina askorbová) 60 mg (75 %
RHP*); zahušťovadlo: agar; regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný; pomerančové aroma; Echinacea purpurea (třapatka nachová, 4 % polyfenolů) 12,5 mg; zinek (citrát zinečnatý) 3 mg (30 % RHP*);
vitamin D3 (cholekalciferol) 5 μg (100 % RHP*); palmový olej. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#6881 – 22.203.134.616.937.268
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IMMUNITY STAR

Zvyšování imunity má v dnešní době
mimořádný význam, protože lidský
organismus je velmi často oslabován
chemickými přísadami (hlavně z potravin), špatným ovzduším, stresem a konzumním způsobem života.
IMMUNITY STAR je formule pečlivě připravená z bylinek, které byly využívány v lidové v medicíně již po staletí
původními etniky v různých zeměpisných
polohách. V současné době jsou často
využívány i farmaceutickým průmyslem.
Yzop lékařský pochází z Malé Asie
a Středozemí. Ve střední Evropě se

IMMUNITY STAR je vysoce
účinný produkt pro zvýšení
odolnosti organismu, která
pravidelně klesá v jarním
i podzimním období
pěstoval od raného středověku, a to
především v klášterních zahradách,
pro výrobu přípravků na kašel, trávení
a vylučování vody z těla. Yzop lékařský je
známá léčivka, obsahuje silice, třísloviny
a flavonoidy.
Třapatka nachová (Echinacea purpurea) se svým vzhledem řadí mezi nejkrásnější rostliny. Byla tradiční léčivou
rostlinou severoamerických Indiánů. Při
jakýchkoli bolestech žvýkali její kořen,
listy přikládali na rány a šťávou potírali místo po uštknutí hadem. Její mimořádné vlastnosti, zvláště to, že podporuje dnes tak potřebnou odolnost
organismu, ji řadí mezi vzácné byliny.
Nejúčinnější a také nejpoužívanější částí echinacei je kořen. Obsahuje zejména

doplněk stravy

směs bylin – imunita

steroidy, silice, polysacharidy, flavonoidy, echinakosid, deriváty polyacetylénu
a jiné látky, u kterých je významné, že
působí komplexně.
Rozmarýna lékařská je stále zelený
bohatě rozvětvený hustý keř s voňavými
listy, který poskytuje mimořádně aromatické a oblíbené středomořské koření. Obsahuje 1 až 2 % silice (verbenon,
borneol, cineol, kafr, limonen aj.), flavonoidy (luteolin, apigenin, diosmetin
aj.), diterpenové hořčiny (pikrosalvin,
rosmanol, rosmadial aj.), kyselinu ursulovou, oleanovou, kávovou, chlorgenovou a rozmarýnovou, třísloviny (až
8 %) a další látky. Dodává jídlům trpce
kořeněnou chuť a podporuje jejich stravitelnost. Rozmarýna je nejen vynikající
koření, ale má dlouhou tradici v lidovém
léčitelství nejen ve Středomoří, ale znaly
ji dobře i naše babičky, které ji pěstovaly
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na zahrádkách a za okny pro krásu, jako Balkáně, ale i v české kuchyni pro jeho
koření a pro její uklidňující a desinfekční chuť a podporu trávení.
účinky.
Ženšen pravý – Panax ginseng je
Mořská řasa – Irish Moss – Irský přírodní bylina, jejíž využívání je v oblasmech, latinsky Chondrus Crispus; uži- ti východní Asie doloženo téměř 5 000
tečnost rostliny, používané v lidovém let. Rostl zde již v třetihorách, tedy před
léčitelství proti zánětům, potvrdily více než milionem let. Dokázal přežít
i novodobé výzkumy. Jejími účinnými tvrdé klimatické změny a je tedy i jistým
látkami jsou bílkoviny, vitaminy, minerá- symbolem života na Zemi. Má zcela spely a stopové prvky. Řasa je i jako potravi- cifické vlastnosti. Existují kořeny staré
na výživná a velmi dobře stravitelná.
300 až 400 let. Pro svoje využití jsou mu
Verbascum thapsus – divizna přisuzovány téměř magické vlastnosti.
malokvětá; obsahuje zejména pentasa- Ve staré Číně a Japonsku byl symbolem
charid verbascosu, v listech je obsažen mládí, zdraví, výkonnosti a vitality a byl
glykosid aucubin, v květech jsou pak používán takřka na všechny lidské fyzicslizovité látky, karotenoidy, saponiny ké i psychické problémy. Nejčastěji uží(verbascosaponin, verbascogenin), fla- vanou součástí ženšenu je kořen. Ženšen
vonoidy (rutin, hesperidin, apigenin, obsahuje směs několika desítek unikátluteolin), a dále jsou přítomny tříslo- ních silně účinných látek, které tvoří více
viny, éterické oleje, mastné substance, než 20% hmotnosti sušeného kořene.
karbohydráty a tzv. thipsikyselina. Látky Ženšen předčí běžné povzbuzující látky
v divizně obsažené se vzájemně doplňu- (káva, čaj, nikotin, energetické nápoje
jí. V lidovém léčitelství byla používána atd.). Jeho účinek nastupuje pomaleji, je
hlavně „na kašel a žaludek“. V součas- však dlouhodobý a po všech stránkách
né době je divizna nepostradatelnou zdraví prospěšný. Obsahové látky jsou
součástí léčivých bylinných čajů např. dobře prozkoumány, ale nacházejí se
prsního čaje Species pectorales Planta stále nové. K hlavním patří panax saponiny, panax glykosia i Dětského čaje
Bylinky vrátí
dy, seskviterpenová
s heřmánkem.
silice, směs mastTymián obecpřirozenou imunitu
ný – léčivé a dezných kyselin – oznainfekční účinky 30 – 40 cm vysokého čována jako kyselina panaxová, panax
polokeře tymiánu jsou známy už tisíce alkaloidy, škroby, nižší cukry, fytosterolet. Nařezanou nať užívali už Egypťané ly, pektiny, třísloviny, pryskyřice, slizy,
při balzamování, Řekové v koupelích řada vitaminů, zvláště vitamin C a koma Římané jako deodorant a pro dez- plex vitaminů skupiny B, minerální látky
infekci. Ve Francii, od poloviny minu- a další. Ženšen je základním představitelého století, říkají tymiánu obecnému lem skupiny harmonizérů čili adaptogepro jeho výborné vlastnosti penicilin nů. Ženšen není toxický a nebyly zjištěny
chudých. Naše babičky pěstovaly, sbí- žádné vedlejší účinky nebo kontraindiraly a sušily snítky tymiánu na klokta- kace. Je to prostě skutečně všelék, všedla a čaje na kašel, krk a rány. Tymián hoj, jak zní český název.
je také velice oblíbené koření nejen na
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Hyssopus officinalis

Crataegus oxyacantha

Chondrus crispus

Verbascum thapsus

Echinacea purpurea

Rosmarinus officinalis

Thymus vulgaris

Panax ginseng

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Marie

Díky častým chřipkám a angínám jsem se léčila se sníženou imunitou. Teď užívám produkt IMMUNITY
STAR a celou zimu přejdu bez chřipky, proto můžu produkt IMMUNITY STAR vřele doporučit. Už nemám
strach ze zimního a chřipkového období.

Dagmar

Dcera měla v dětství oslabenou imunitu, měla neustále vracející se angíny a dokonce i zápal plic, a proto
nám bylo doporučeno užívat produkt IMMUNITY STAR 2-2-2 jeden týden, poté 1-1-1. Dále jsme dávali
IMMUNITY STAR preventivně vždy, když problém nastal a především jsme posilovali imunitu na jaře a na
podzim. Vše jsme podpořili produktem MULTI STAR, víčko na noc. Mohu jen poděkovat za takovéto skvělé
produkty!

Anna

Moje známá z pojištovny měla hrozný štěkavý kašel. Lékařka jí dala 2× antibiotika, ale nepomohly. Bolel ji
také žaludek, nemohla jíst, ani v noci spát. Doporučila jsem jí produkty RESPIRAL STAR a IMMUNITY STAR.
RESPIRAL STAR užívala 2-2-2 a to po 4 hodinách, 3 dny. K tomu IMMUNITY STAR 1-1-1. Přestala kašlat,
uzdravila se a začala normálně jíst, v noci klidně spala. Nyní nakupuje produkty pro svou rodinu od skvělé
společnosti STARLIFE.

Doporučené dávkování: 1 kapsle denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let. Těhotné ženy by užívání produktu měly konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
Složení 1 kapsle: Hyssopus officinalis (yzop lékařský, nať, extrakt 4:1) 280 mg; maltodextrin; Crataegus oxyacantha
(hloh obecný, plod, extrakt 4:1) 140 mg; Verbascum thapsus (divizna malokvětá, listy, extrakt 4:1) 140 mg; Chondrus crispus (puchratka kadeřavá, červená řasa, extrakt 4:1) 140 mg; Echinacea purpurea (třapatka nachová, kořen,
extrakt 4:1) 110 mg; Rosmarinus officinalis (rozmarýna lékařská, list, extrakt 4:1) 70 mg; Thymus vulgaris (tymián
obecný, list, extrakt 4:1) 70 mg; vanilkové aroma; Panax ginseng (všehoj ženšenový, kořen, extrakt 4:1) 25 mg;
protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1180 – 18.742.353.405.506.607
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INOSINE STAR

INOSINE STAR obsahuje inosin,
který je tělu vlastní a ze kterého se
v organismu tvoří základní zdroj energie – ATP (adenosintrifosfát), který má
přímý vliv na řadu procesů ovlivňující
pracovní výkon. Je součástí nukleotidů
purinové řady a podílí se na řadě procesů v organismu, zejména na ty, které
ovlivňují fyzický výkon.

doplněk stravy

inositol – zdroj energie

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jiří S.

Dobré zkušenosti mám s produktem, TAURINE 600 STAR, který používám společně s produkty CORDYCEPS
STAR, GOTU KOLA STAR a INOSINE STAR. Když musím řídit auto na větší vzdálenost, používám tyto
doplňky, aby mě nepřepadla únava a mikrospánek. Tak jsem si tyto doplňky oblíbil, že je již užívám i na
kratší vzdálenosti.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let. Výrobek není vhodný pro
osoby s poruchou metabolismu kyseliny močové a trpící celiakií.
Složení 2 kapslí: Inosin 1.000 mg; rýžová moučka; protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý. Želatinová
kapsle.
#4577 – 19.162.373.235.836.547
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INOSITOL HEXA STAR

INOSITOL HEXA STAR obsahuje
přírodní, velmi bezpečnou látku Inositol
Hexaphosphate (IP-6), která se přirozeně nachází nejen v rostlinách (luštěniny,
obiloviny, rýže), v nichž je základním
zdrojem energie pro klíčící semena, ale
i ve většině buněk savců, kde hraje důležitou roli při řízení řady významných
buněčných funkcí.
Inositol je velmi důležitá látka rozpustná ve vodě, kterou si tělo neumí
v dostatečném množství samo vyrobit,
a proto musí být tělu dodávána potravou. Inositol bývá zařazován do skupiny
vitamínů B pod názvem vitamin B8. Za
samostatný vitamin však byl uznán až
v roce 1940. Po chemické stránce se jedná o šestisytný cyklický alkohol. V rostlinách, zejména v obilovinách, se myoinositol vyskytuje především vázaný jako
kyselina fytová (nebo také fytinová),
jiným názvem inositol hexafosfát neboIP-6. Kyselina fytová je označována jako
antinutriční látka ve vztahu k minerálům
a je v odborné literatuře uváděna jako

doplněk stravy

inositol – antioxidant

významný antioxidant. V současné době
je kyselina fytová – inositol-hexafosfátstředem zájmu vědců a lékařů hlavně
v USA, kteří se zabývají výzkumem léčby
rakoviny.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Viera L.

Dcera měla cystu velikosti tenisového míčku. Lékař doporučil operaci. Rozhodla se pro jiné řešení. Užívala
CORDYCEPS STAR 3x5, INOSITOL HEXA STAR 3x3, FUCOIDAN STAR 3x40ml, ANGELICA STAR 3x2, 1 měsíc.
Postupně snižovala dávky a po půl roce se cysta vstřebala - nebylo třeba operovat. Přípravky užívá
i nadále - velmi jí pomáhají proti únavě a vyčerpanosti při náročné práci.

Mária S.

Dlouhodobý problém s cystami na vaječníkách, s kterými si lékař nevěděl rady. Poslední a zároveň jedinou
možností už byla operace. Natolik jsem však s touto možností nebyla ztotožněná, hledala jsem opravdu
všechny možnosti jak předejít zákroku. A tak jsem narazila na STARLIFE, kde jsem začala užívat produkt
INOSITOL HEXA STAR v kombinaci s produktem SHOCK STAR. Jako zázrakem po měsíci byli cysty pryč a co
je nejpodstatnější, vůbec se už neobjevili. A jsou to dobré 3 roky. A za to vděčím STARLIFE.
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 2 kapslí: Inositol hexafosfát IP-6 1.100 mg; rýžová moučka; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý,
oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1822 – 20.472.293.065.276.487
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INULIN STAR

V kořenech čekanky je obsažen
zásobní polysacharid inulin (až 15 %),
tvořený zbytky molekul fruktózy. Je to
hydroskopický bílý prášek bez chuti
a zápachu, který se používá jako výživa
pro diabetiky. Čekanka obsahuje dále
třísloviny, manit, kaučuk, cholin, arginin
a také množství minerálních látek.
Cichorium intybus – čekanka obecná
podporuje trávení a přispívá ke stimulaci produkce trávících tělních tekutin
a gastrointestinálnímu pohybu. Přispívá
k podpoře činnosti srdce, jater a močového měchýře, vyrovnává hladinu cukru
v krvi a podporuje detoxikační a vylučovací systémy v organismu. V neposlední
řadě se uplatňuje v programech regulace tělesné hmotnosti. Mimo to přispívá
k normálnímu stavu kostí a kloubů.

doplněk stravy

pro zdravý střevní trakt

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Alena

Matka prišla so svojim 5ročným dievčatkom s neustále sa opakujúcimi bolesťami bruška a s nevolnosťou.
Odporučili sme ALOE STAR ráno a večer odmerka, ACIDOPHILUS STAR 1-0-1, ANTI-PARASITE STAR
1-0-1. Po 7 dńoch problémy začali ustupovať. Po skončení užívania sme pokračovali GREPO STAR 1-0-1,
INULIN STAR 1-0-1. Matka od tejto doby nás vyhľadáva. Používala produkty aj pri nachladnutí, tam sme
odporučili IMMUNITY STAR 1-1-1 s výborným účinkom.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Vhodné pro děti od 3 let.
Složení 2 tobolek: Inulin (pocházející z Cichorium intybus var. Radicosum; čekanka obecná setá, extrakt z kořene)
2.000 mg. Želatinová tobolka.
#4580 – 20.472.293.065.276.487
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IRON GT STAR

doplněk stravy

železo, kyselina listová, vitamin C a B12

Produkt IRON GT STAR není jen
„železo“, ale je doplněn o další, příznivě
působící, látky:
Železo aktivuje metabolismus těla,
je nezbytné pro transport kyslíku a fungování imunitního systému; je zapotřebí
pro výrobu hemoglobinu a červených
krvinek, podporuje výrobu energie pro
organismus a podílí se na dělení buněk.
Přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.

Nejlépe vstřebatelná
forma železa
Vitamin C je významný antioxidant,
je nezbytný pro udržení zdravých krevních cév, podporuje nervový a imunitní
systém, je důležitý pro obranyschopnost
těla.
Kyselina listová podporuje imunitní
systém a příznivě ovlivňuje růst a vývoj
mateřských tkání v průběhu těhotenství.
Vitamin B12 má vliv na tvorbu červených krvinek a dělení buněk, podpo-

ruje energetický metabolismus a imunitní systém, přispívá ke snižování únavy
a vyčerpání a je nutný k udržení zdravé
nervové soustavy.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Miroslava R.

Dobrý den, ráda bych se podělila se zkušeností s potravinovým doplňkem IRON GT STAR. Léta se potýkám
s občasným nedostatkem železa (až s chudokrevností) a obvodní lékařka mi pokaždé předepisovala
běžné preparáty, po kterých, mi nebylo dobře a užívala jsem je pouze po nezbytně nutnou dobu. Nedávno
se situace opět opakovala. Lékařka nebyla nadšená, když jsem se rozhodla užívat produkt, který neznala.
Při kontrolním odběru za měsíc byla hladina železa v pořádku. Navíc se přípravek IRON GT STAR nebere na
lačno, ale se snídaní, stačila 1 kapsle denně.

Jitka R.

IRON GT STAR je výborný doplněk. Vloni jsem byla fyzicky vytížená, začala jsem užívat produkty IRON GT
STAR a VITAMIN C 1000 STAR na povzbuzení organismu a opravdu jsem nebyla vůbec unavená, funguje
to :-)
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 1 kapsle: Emulgátor: celulosa; vitamin C (kyselina askorbová) 60 mg (75 % RHP*); železo (bisglycinát
železnatý) 28 mg (200 % RHP*); stabilizátor: kroskarmelóza sodná; protispékavá látka: rostlinný stearát hořečnatý, oxid křemičitý; kyselina listová 400 μg (200 % RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 8 μg (320 % RHP*).
Želatinová kapsle. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1577 – 16.912.413.844.835.726
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JOINT ACTIVITY STAR

JOINT ACTIVITY je vysoce účinnou
kombinací látek – glukosamin, chondroitin a MSM (metylsulfonylmetan).

doplněk stravy

chondroitin, MSM, kolagen…

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Marie

Můj manžel, 75 let, má problémy s chůzí, s koleny a celkově s pohyblivostí. Objednala jsem mu a pravidelně
objednávám produkt JOINT ACTIVITY STAR a po půl roce se jeho problémy s pohyblivostí a bolestí zlepšily.

Doporučené dávkování: 1 tableta 3× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 3 tablet: Glukosamin sulfát 2 KCl 1.500 mg; methylsulfonylmetan (MSM) 536 mg; chondroitin sulfát
402 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý, polyvinylpolypyrrolidon, hydroxymethylcelulosa; emulgátor: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylcelulosy; rybí kolagen 300 mg, Boswellia serrata (kadidlovník – klejopryskyřice, extrakt) 300 mg; bioflavonoidy citrusových plodů 150 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý;
potah tablety: celulosa.
#7187 – 30.214.885.048.8001.6711

122

JOINT MOBILITY STAR

JOINT MOBILITY, jak již z názvu
vyplývá, je forma speciálně sestavená
pro pohybový aparát lidského těla.
Obsažené složky pomáhají udržovat
optimální stav pojivových tkání.
Lněné semeno je bohaté na omega 3
mastné kyseliny, které jsou důležité jako
stavební materiál pro buňky a pro správnou funkci buněčných membrán.
Kolagen je základní stavební bílkovinou, tvořící pojivové tkáně pohybového
aparátu. Představuje 30 % všech tělních bílkovin a tvoří 70 % sušiny kloubních chrupavek. Kolagen je vláknitá, ve
vodě nerozpustná bílkovina, jejíž zásluhou naše těla, která jsou ze 70 % voda,
nejsou tekutá resp. kapalná. Z toho je
vidět, jak velký význam má kolagen pro
strukturu a integritu našich těl. Pouze
pojivová tkáň dobře nasycená kolagenem s pevnou arkádovitou strukturou
se může správně vyvíjet.
Zinek a mangan jsou antioxidanty,
které chrání buňky před volnými radi-

doplněk stravy

kolagen, hořčík, lněné semínko…

kály a podporují udržení zdravých kostí.
Hořčík má vliv na zdravé kosti. Měď se
podílí na udržení normálních pojivových
tkání.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Vilma F.

Nemohla jsem bez bolestí pohybovat hlavou a zvednout jí bez pomoci rukou vůbec nešlo. Užívala jsem
produkty WILD YAM STAR 1-0-1, NONI STAR 2-0-2, GLUCOSAMINE STAR 2-0-0, ANTI-PARASITE STAR 1-0-1,
JOINT MOBILITY STAR 0-0-2. Po dvou měsících jsem změnila produkty na MULTI STAR, JOINT ACTIVITY
STAR 2-0-0, CARNOSINE STAR 1-0-1, WILD YAM STAR 1-0-1, JOINT MOBILITY STAR 0-0-2. Hlavou již
pohybuji normálně. Jsem ráda, že existuje STARLIFE, kde se mohu poradit a užívat účinné produkty.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Prášek ze lněného semene (obsahuje kyselinu palmitovou, olejovou, linolovou, linolenovou, stearovou) 1.996 mg; rýžová moučka; hořčík (L-lysinát hořečnatý) 120 mg (32 % RHP*); protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý; kolagen typu II. 40 mg; cetylmyristoleate 54 mg; zinek (oxid zinečnatý) 10 mg (100 % RHP*);
mangan (glukonan manganatý) 2 mg (100 % RHP*); měď (oxid měďnatý) 1 mg (100 % RHP*). Želatinová kapsle.
RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1070 – 28.483.945.487.149.8901
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KELP STAR

Kelp je mořská řasa bohatá na
vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je
jedním z nejlepších přírodních zdrojů jódu pro lidský organismus. Kelp
je plnohodnotným zdrojem bílkovin
a nukleových kyselin a je podporou gastrointestinálního zdraví. Její působení
se využívá v redukčních programech,
protože napomáhá trávení, podporuje pohyb střev a pravidelnou stolici.
Dokáže se vyrovnat se zácpou.
Obsažený jód aktivuje energetický
metabolismus pro udržení optimální
tělesné hmotnosti. Jód je důležitý pro
rozpoznávací funkce, jčinnost nervové
soustavy, normální stav pokožky, tvorbu hormonů štítné žlázy a činnost štítné
žlázy.

doplněk stravy

mořská řasa – zdroj jódu

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Elena M.

10letá dívenka s poruchou štítné žlázy užívala produkty: KELP STAR + SELENIUM STAR + VITAMIN C 1000
STAR. Vše se velmi rychle srovnalo, nyní již bere nepravidelně produkty KELP STAR a SELENIUM STAR a vše
je v pořádku.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let. Nevhodné pro osoby trpící
thyreotoxikózou (nadměrnou činností štítné žlázy – vysokým obsahem hormonů štítné žlázy v krvi).
Složení 1 tablety: Kelp (mořská řasa – s obsahem 150 μg jódu tj. 100 % referenční hodnoty příjmu) 220 mg;
emulgátor: mikrokrystalická celulosa; hydroxypropylmethylcelulosa; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; odpěňovač:
rostlinná kyselina stearová; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý.
#2726 – 7.69.731.691.532.472
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KOREAN GINSENG STAR

Ženšen pravý – Panax Ginseng – česky všehoj, je přírodní bylina, jejíž využívání je v oblasti východní Asie doloženo
téměř 5.000 let. Rostl zde již v třetihorách, tedy před více než milionem let.
Dokázal přežít tvrdé klimatické změny
a je tedy i jistým symbolem života na
zemi. Má zcela specifické vlastnosti. Existují kořeny staré 300 až 400 let.
Pro svoje využití jsou mu přisuzovány
téměř magické vlastnosti. Ve staré Číně
a Japonsku byl symbolem mládí, zdraví, výkonnosti a vitality a byl používán
takřka na všechny lidské fyzické i psychické problémy. Nejčastěji užívanou
částí ženšenu je kořen. Ženšen pravidelně užívali čínští císaři a jejich dvůr. První
zdokumentování této byliny pro léčebné
účely v čínském lékařství pochází z herbáře sepsaného před dvěma tisíci lety.
Ženšen obsahuje směs několika
desítek unikátních silně účinných látek,
které tvoří více než 20 % hmotnosti
sušeného kořene. Ženšen předčí běžné
povzbuzující látky (káva, čaj, nikotin,
energetické nápoje atd.). Jeho účinek
nastupuje pomaleji, je však dlouhodobý
a po všech stránkách zdraví prospěšný.
Obsahové látky jsou dobře prozkoumány, ale nacházejí se stále nové. Ženšen je
základním představitelem skupiny harmonizérů čili adaptogenů. Ženšen není
toxický a nebyly zjištěny žádné vedlejší
účinky nebo kontraindikace. Je to prostě
skutečně všehoj, jak zní český název.
Ženšen pomáhá udržovat dobrý
kognitivní výkon, přispívá k normální-

doplněk stravy

ženšen pravý – vitalita ověřená časem

mu krevnímu oběhu, který je spojován
s mozkovou výkonností a reaktivitou.
Podporuje optimální duševní a kognitivní činnosti – paměť, bdělost a vitalitu.
Podílí se na udržení fyzických a duševních schopností i v případě slabosti,
vyčerpání, únavy a ztráty koncentrace.
Blahodárně působí na normální hladinu glukózy v krvi a metabolismus insulinu. Ženšen působí jako antioxidant,
napomáhá přirozené obranyschopnosti
organismu a správné činnosti imunitního systému. V neposlední řadě příznivě ovlivňuje i sexuální zdraví a sexuální
pohodu.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tobolek: Sójový olej; Panax ginseng (ženšen pravý - všehoj, extrakt 15:1 s obsahem 68 ginsenosidů)
1.020 mg. Želatinová tobolka.
#2762 – 22.203.134.616.937.268
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Kudzu – Puearia lobata, má domov
v Indii, Číně a Japonsku. V současné
době je rostlina kudzu ve středu zájmů
vědců a lékařů, kteří se zabývají závislostí na alkoholu, nikotinu a jiných drogách. Za pozitivními výsledky zkoumání
působení kudzu jsou podle vědeckých
pracovníků isoflavonoidní glykosidy
daidzin a puerarin. Na programu výzkumu jsou i ostatní obsažené flavonoidy
v kudzu, které by mohly prospět ženám
v klimakteriu, působit na správnou hladinu tlaku, detoxikaci vnitřních orgánů
a podpořit oběhový systém.

doplněk stravy

KUDZU STAR

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Josef C.

Výrobky STARLIFE užívá celá naše rodina. Oceňujeme, že si můžeme koupit úžasné produkty za úžasnou
cenu. Bratr Milan úspěšně bojuje se závislostí na nikotinu pomocí KUDZU STAR, v dávkování 1-0-1.
Podobně jako většina našich produktů, má podpůrný účinek při celé další řadě zdravotných problémů –
detoxikuje vnitřně orgány, podporuje oběhový systém, upravuje tlak. Děkuji za tyto úžasné produkty.

Alena J.

Žena 65 let trpící od svých padesáti let nízkým tlakem a problémy s častým močením, obzvlášť ráno, před
odchodem z domu. Pravidelným užíváním RELAX STAR se močení vrátilo do normy. Přidáním produktu
KUDZU STAR se i tlak dostává na normální hodnoty, což přetrvává a je objektivně doloženo. Produkty byly
užívány dle doporučených dávek. RELAX STAR dokonce vyvolává v těle velmi příjemné pocity pohody.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tablet: Pueraria lobata (Kudzu, směs extraktu kořene a sušeného kořene s obsahem 1 % daidzeinu)
1.000 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; emulgátor: rostlinná celulosa; zahušťovadlo: arabská guma; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; látka protispékavá: oxid křemičitý; rostlinný stearan hořečnatý; potah tablety:
celulosa; látka zvlhčující: glycerin; regulátor kyselosti: citrát sodný.
#2622 – 25.343.094.007.048.089
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LACTASE ENZYME STAR

Laktóza je součástí mléka a všech
mléčných výrobků. Laktáza je enzym,
který se přirozeně vyskytuje v tenkém
střevě a má schopnost rozštěpit disacharid laktózu na monosacharidy glukózu a galaktózu. Tyto jednoduché cukry
jsou pak dále organismem vstřebávány
a metabolizovány. Některé osoby však
neprodukují dostatečné množství enzymu laktázy (laktózová intolerance)
a nezpracovaná laktóza se tak dostane
do tlustého střeva, kde ji bakterie přemění na oxid uhličitý, vodík a vodu. To
se může projevit křečovitou bolestí břicha, průjmem a plynatostí.

doplněk stravy

enzym laktáza – laktózová intolerance

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jaroslava K.

Manžel trpěl dlouhé roky nadýmáním a průjmy. Od té doby co užívá pravidelně s každým jedlem
obsahující mléko produkt LACTASE ENZYME STAR problémy zcela ustaly, samozřejmě nejdřív podstoupil
i kúru s ANTI-PARASITE STAR, OREGANO STAR a ACIDOPHILUS STAR na upravení střevní flóry, která byla
dlhoudobými průjmy narušena.

Doporučené dávkování: 2 tobolky denně těsně před konzumací jídla nebo nápoje obsahujícího laktózu. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tobolek: Enzym laktáza z Aspergillus oryzae (3.500 FCC jednotek) 250 mg; sójový olej; zahušťovadlo:
sorbitol; emulgátor: sójový lecitin; leštící látka: včelí vosk; barvivo: titanová běloba. Želatinová tobolka.
#1068 – 18.742.353.405.506.607
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L-ARGININE STAR

L-Arginin je semi-esenciální aminokyselina. Jedná se o aminokyselinu,
kterou si organismus za některých životních podmínek nedokáže v dostatečném množství vyrobit sám. Tyto situace
nastávají zejména v období růstu, při
zvýšené tělesné námaze, nemoci apod.
V přijímané stravě je nejvíce argininu
obsaženo v v kuřecím a krůtím vývaru
a v kaviáru. Významným přirozeným
zdrojem je také zelený hrášek, vaječný bílek, arašídy, čokoláda a obiloviny.
Arginin, získaný z těchto zdrojů již však
není tak účinný. V poslední době se arginin v podobě doplňkové výživy dostává
do popředí zájmu nejen sportovců pro
zlepšení sportovních výkonů, ale stále
častěji je užíván i běžnou populací.

doplněk stravy

v období růstu, při zvýšené tělesné námaze

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Martina R.

S výrobky STRARLIFE jsem spokojená. Užívám je, abych si srovnala tlak a posílila srdce, a vypadá to, že to
zabírá. Tlak se ustálil a mám podstatně více energie i přesto, že jsem byla hodně nastydlá. Nemám dobré
zkušenosti s léky, které jsem užívala. Vedlejší účinky byly dost nepříjemné a vyvolávaly další problémy.
Produkty CARNOSINE STAR a L-ARGININE STAR zabírají. Doufám, že to bude pokračovat.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let.
Složení 2 kapslí: L-Arginin 1.000 mg; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová
kapsle.
#7190 – 17.332.333.674.175.666

128

Lecitin je látka tukové povahy.
Chemicky se jedná o fosfatidy obsahující kyselinu glycerinofosforečnou, mastné kyseliny a cholin. Lecitin patří mezi
základní složky stěn a membrán všech
buněk v těle živočichů. Název lecitinu
vznikl ze starořeckého slova lekithos, což
znamená žloutek. Lecitin je doprovodní
látkou tuků a mastných kyselin, zvláště
hojně se nachází ve vaječných žloutcích
a buňkách semen rostlin. V potravě je
lecitin obsažen hlavně v játrech, žloutcích, některých mléčných výrobcích, dále
je ho velké množství v sójových bobech
a jiných olejnatých semenech, v kvasnicích a obilných klíčcích. Denní potřeba
lecitinu se odhaduje na 3 g. Za normálních okolností, má naše tělo k dispozici
dostatečná množství lecitinu. Objeví-li
se však nedostatek cholinu nebo esenciálních mastných kyselin, může dojít
k projevům nedostatku.

doplněk stravy

LECITHIN 1200 STAR

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tobolek: Sójový lecitin 2.400 mg. Želatinová tobolka.
#2729 – 18.742.353.405.506.607
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Lecitin je stavebním prvkem buněčných stěn a membrán všech buněk v lidském těle. Jeho dostatek podporuje
základní funkce buněk. Nejdůležitější je
pro tkáně s intenzivní látkovou výměnou jako je mozek a srdce. Lecitin je
látka tukové povahy. Chemicky se jedná
o fosfatidy obsahující kyselinu glycerinofosforečnou, mastné kyseliny a cholin. Lecitin patří mezi základní složky
stěn a membrán všech buněk v těle
živočichů. Název lecitinu vznikl ze starořeckého slova lekithos, což znamená
žloutek. Lecitin je doprovodní látkou
tuků a mastných kyselin, zvláště hojně
se nachází ve vaječných žloutcích a buňkách semen rostlin. V potravě je lecitin
obsažen hlavně v játrech, žloutcích,
některých mléčných výrobcích, dále je
ho velké množství v sójových bobech
a jiných olejnatých semenech, v kvasnicích a obilných klíčcích. Denní potřeba
lecitinu se odhaduje na 3 g. Za normálních okolností, má naše tělo k dispozici

doplněk stravy

LECITHIN 500 STAR

dostatečná množství lecitinu. Objeví-li
se však nedostatek cholinu nebo esenciálních mastných kyselin, může dojít
k projevům nedostatku.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Danica Č.

LECITHIN 500 STAR urychlil rekonvalescenci po mozkové příhodě, ve velmi krátkém čase se manžel mohl
vrátit do zaměstnání bez následků. Urychluje obnovu buněk a celkově omlazuje organizmus. Bere ho
v kombinaci s CARSICO STAR a LECITHIN 500 STAR. Já beru CARNOSINE STAR pravidelně, už déle než 4
roky. Upravila se mi činnost srdce a už nepotřebuji léky na chemické bázi.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: sójový lecithin 1.040 mg; zahušťovadlo: rostlinný glycerin. Želatinová tobolka.
#2720 – 12.561.532.633.304.074
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LECITHIN STAR

Lecitin je látka tukové povahy.
Chemicky se jedná o fosfatidy obsahující kyselinu glycerinofosforečnou, mastné kyseliny a cholin. Lecitin patří mezi
základní složky stěn a membrán všech
buněk v těle živočichů. Název lecitinu
vznikl ze starořeckého slova lekithos, což
znamená žloutek. Lecitin je doprovodní
látkou tuků a mastných kyselin, zvláště
hojně se nachází ve vaječných žloutcích
a buňkách semen rostlin. V potravě je
lecitin obsažen hlavně v játrech, žloutcích, některých mléčných výrobcích, dále
je ho velké množství v sójových bobech
a jiných olejnatých semenech, v kvasnicích a obilných klíčcích. Denní potřeba
lecitinu se odhaduje na 3 g. Za normálních okolností, má naše tělo k dispozici
dostatečná množství lecitinu. Objeví-li
se však nedostatek cholinu nebo esenciálních mastných kyselin, může dojít
k projevům nedostatku.
Produkt doplňují flavonoidy z vinných hroznů, které působí jako antioxidant a podpora kardiovaskulárního
systému.

doplněk stravy

normální psychická činnost

Doplnění vitaminem C posiluje
působení proti volným radikálům, podporu nervového systému a duševních
funkcí, imunitního systému a energetického metabolismu.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Emília S.

Tento produkt jsem si oblíbila už před 10 roky, pro mě je jednička na cévy. Zbavuje cévy, játra, střeva
od přebytečných tuků, velmi rychle upraví cukr. Vždy doporučuji jednu dávku a potom už pokračujeme
LECITHIN STAR, CARNOSINE STAR, COENZYSTAR Q10, CARSICO STAR, OMEGA-3 STAR podle potřeby.

Margita S.

Při pravidelném užívaní produktu LECITHIN STAR se upravila průchodnost křečových žil a odstranili se
záněty.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Vhodné pro děti od 3 let. Nevhodné při onemocnění
fenylketonurií. Obsahuje zdroj fenylalaninu.
Složení 2 tablet: Lecitin granulovaný 1.103 mg; flavonoidy vinných hroznů 182 mg; vitamin C (kyselina askorbová)
42 mg (52,5 % referenční hodnoty příjmu); stabilizátor: hydrogenfosforečnan vápenatý; protispékavá látka: stearan
hořečnatý; borůvkové aroma; sladidlo: sorbitol.
#2727 – 18.742.353.405.506.607
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LIFE STAR

Jedinou účinnou látkou v produktu
LIFE STAR je kořen rdesna mnohokvětého – polygonum multiflorum. Tato
rostlina přináší duševní klid a současně
ani v nejmenším netlumí myšlenkové
procesy a nezpomaluje reakce organismu. Podporuje normální činnost kardiovaskulárního systému a pomáhá udržet normální hladinu cholesterolu v krvi.

doplněk stravy

rdesno mnohokvěté – harmonizace organismu

Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:
Díky produktu LIFE STAR je šedá
kůra mozková schopna řešit potřebné úkoly aniž by byla zneklidňována
nadměrnou úzkostí, skrytým vztekem,
strachem či jinými projevy psychického
neklidu. Díky produktu LIFE STAR je
člověk schopen řešit většinou jen to, co
je podstatné a snáze rozlišuje a ponechává stranou udáto
nemyslitelné.
losti nepodstatné.
Naopak
v účinné
Harmonizace mysli
Kromě vlivu na
a
léčebné
(nikoa celého organismu
psychiku má proliv jen preventivní)
dukt LIFE STAR
přírodní medicíně
i pozitivní účinky na střevní peristaltiku, může stejný přírodní produkt pomáhat
kdy pomáhá při sklonech k zácpě i k prů- při harmonizaci zdánlivě protichůdných
jmu v těch případech, kdy je vyvolávající problémů.
příčinou psychický problém. To je při
Produkt LIFE STAR je skvělý i při
použití chemických preparátů napros- komplexní péči o osteoporózu.
Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Hana Z.

LIFE STAR beru již několik let. Při mé práci s lidmi bych se bez něj už asi neobešla. Také v rodině jsem si
prošla dost náročné stresující období, ale kdo z nás nějaké ty nervy občas nemá? Vždy mám jedno balení
doma a jedno v práci a když "to" na mě přijde, tak si jednoduše vezmu 2 kapsle a za chvíli jsem v klidu.
Díky za tento produkt!

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Polygonum multiflorum (rdesno mnohokvěté, kořen) 1.220 mg; rýžová moučka; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1200 – 22.203.134.616.937.268
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LIPO SUCCINATE STAR

Vitamín E je jedním z nejdůležitějších antioxidantů v těle. Chrání buňky
před oxidačním stresem a účinky volných radikálů.

doplněk stravy

kyselina alfa-lipoová, vitamin E

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Věra P.

Je mi 45 let a v roce 2010 jsem onemocněla neuroboreliózou. Jako následek tohoto onemocnění mi
zůstala neuropatie a záškuby obou dolních i horních končetin. Od roku 2011 jsem začala pravidelně
užívat produkt LIPO SUCCINATE STAR. Během dvou let mi zcela záškuby končetin zmizely a během pěti
let zmizela i neuropatie. V roce 2015 na vyšetření neurologem a následně na EMG již žádná neuropatie
nebyla zaznamenána.

Alena P.

Dobrý den chci vám napsat moji zkušenost s produktem LIPO SUCCINATE STAR, který užívám již druhý
měsíc v dávkování 1-0-1 a cítím se mnohem lépe, jsem klidnější a vyrovnanější, nejsem unavená jako
dříve. Myslím si, že tento produkt by měl užívat každý člověk v dnešní uspěchané a hektické době.

Eva B.

Moje babička měla problém s nedostatečným okysličením těla, často se jí zatočila hlava, měla kolísavou
a nejistou chůzi, bolesti hlavy. Začala užívat produkty: CARNOSINE STAR 2-0-2, CHLOROPHYLL STAR 2-0-2,
CELL GUARD STAR 1-0-1 a LIPO SUCCINATE STAR 1-0-1. Po měsíci se jí výrazně stav zlepšil, toho času je bez
bolesti hlavy a na 80 % se jí už netočí hlava, chůze je jistá.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tobolek: Kyselina alfa-lipoová 200 mg; slunečnicový olej; antioxidant: sójový lecitin; vitamin E (D-alfa-tokoferyl-sukcinát) 91 mg (758 % referenční hodnoty příjmu); protispékavá látka: oxid křemičitý. Želatinová tobolka
(barvivo: oxid titaničitý).
#1790 – 22.203.134.616.937.268
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L-LYSINE STAR

Lysin je proteinogenní nebo také biogenní aminokyselina. Patří mezi základní stavební jednotky všech proteinů
(bílkovin). Proteiny a aminokyseliny se
v organismu neustále obnovují. Syntéza
aminokyselin probíhá v těle nebo jsou
přijímány v potravě. Vyšší živočichové ztratili schopnost syntézy některých
aminokyselin a jsou proto závislí na
jejich přísunu potravou. Velké množství
lysinu obsahují parmezán, ryby, vepřové
a hovězí maso, sója, pšeničné otruby,
čočka, fazole a arašídy.
Lysin je pro člověka jednou z esenciálních aminokyselin, kterou si lidské tělo
nedokáže samo vyrobit, a proto jej musí
přijímat ve stravě. Dospělý člověk potřebuje asi 15 mg lysinu na 1 kg tělesné
hmotnosti denně, tj, cca. 1–1,5 g.

doplněk stravy

esenciální aminokyselina lysin

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Roman K.

I tento produkt je v naší rodině hodně oblíbený pro jeho blahodárné účinky. Já osobně si na něm pochvaluji
velice dobré účinky na opary. Já jako rekreační sportovec, také využívám na svoje svalstvo BOBY STAR,
velice mi pomáhá na unavené svalstvo. Na odřeniny z fotbalu všem doporučuji EFFECTIVE STAR.

Jaroslava K.

Mívala jsem velmi často herpes. Objevil se mi i při minimálním stresu a od této doby dlouhodobě užívám
LIFE STAR. Mám výsev už jen občas a hned jak cítím, že se mi začíná dělat opar, hned nasadím L-LYSINE
STAR, aspoň 2 gramy naráz a puchýřky jsou potom minimální, anebo se úplně zastaví a zčervenání do
pár hodin zmizí.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tablet: L-Lysin hydrochlorid 1.000 mg; emulgátor: rostlinná celulosa; protispékavá látka: oxid křemičitý,
rostlinný stearan hořečnatý; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová.
#7196 – 13.971.552.463.734.015
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L-TYROSINE STAR

Tyrosin je jednou z dvaceti základních proteinogenních aminokyselin. Je
to neesenciální aminokyselina. Vzniká
z esenciálního fenylalaninu, který je
obsažen hlavně v čokoládě, mléce a vejcích. V krvi tyrosin cirkuluje jako součást
bílkovinného přenašeče tyreoglobulinu.
Tyrosin je spolu s fenylalaninem
prekurzorem pro biosyntézu hormonů
adrenalinu (dřeň nadledvin), tyroxinu
a trijodthyroninu (štítná žláza), dále pro
biosyntézu maleninů (pigmentů kůže,
vlasů, vousů a očí).
Tyrozin je i prekurzorem řady důležitých látek – neurotransmiteru dopaminu a biochromů.

doplněk stravy

tyrozin – prekurzor řady důležitých látek

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Štěpánka M.

Dobrý den, v letním období se mi začaly vytvářet na obličeji tmavé pigmentové skvrny. Vyzkoušela jsem
spoustu kosmetických výrobků určených na tento problém, na doporučení jsem vyzkoušela beta karoten
z lékárny a vše bylo bez úspěchu. Dozvěděla jsem se o společnosti STARLIFE a výrobku L-TYROSINE STAR.
Po jeho užívání skvrny se zcela ztratily.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení: Složení 2 kapslí: L-tyrosin 1.000 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#7188 – 19.162.373.235.836.547
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MELATONIN STAR

Melatonin je vysoce efektivní přírodní antioxidant, který zmírňuje následky
stresu na organismus a působí proti změnám, které vedou k vysokému krevnímu
tlaku a srdečním záchvatům. Melatonin
hraje důležitou úlohu v regulaci biorytmu organismu (cyklus spánek–bdění), jeho produkce narůstá při poklesu
intenzity osvětlení a tím zabezpečuje
pro organismus biologicky dostatečný
odpočinek. MELATONIN STAR přispívá
k snazšímu usínání, prodloužení doby
delta fáze spánku, která je jeho nejhlubším úsekem a zároveň nejdůležitějším
z hlediska osvěžení a regenerace organismu. U lidí, kteří velmi často cestují
mezi kontinenty, je narušena rovnováha
bdění a spánku a tím může docházet ke
snižování jejich koncentrace a aktivního
výkonu. MELATONIN STAR pomáhá
obnovit narušenou rovnováhu biorytmu
způsobenou střídáním časových pásem.
Užití 1 tablety MELATONIN STAR půl
hodiny před spaním pomáhá navodit
6–8hodinový biologicky plnohodnotný

doplněk stravy

melatonin – regulace biorytmu organismu

spánek. Výsledkem je pocit odpočinutí si
a schopnost dobrého výkonu. Má zároveň i významný antidepresivní efekt.
V prodeji pouze na Slovensku.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně 30 minut před spaním. Upozornění: Není určeno pro děti do 15 let,
těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí! Užívání konzultujte s lékařem, pokud máte autoimunitní onemocnění, cukrovku, epilepsii, leukémii, časté deprese, onemocnění lymfatického systému, užíváte léky jako kortizon,
nebo prednison. Skladujte a po otevření uchovávejte na suchém a tmavém místě.
Složení 1 tablety: Melatonin (ve formě N-Acetyl-5-Methoxytryptamínu) 1 mg; protispékavá látka: rostlinný stearan
hořečnatý, oxid křemičitý; emulgátor: rostlinná celulosa; stabilizátor: rostlinná kyselina stearová, fosforečnan vápenatý, karboxymethylcelulosa.
#1750 – 8.011.751.422.962.413
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MAI-REI SHIITAKE STAR

Formule MAI-REI SHIITAKE STAR
je směsí hub Maitake, Shiitake a Reishi,
které se pro své účinky používají již stovky let.
Grifola frondosa (Maitake) obsahuje polysacharidy, alfa-glukany a beta-glukany. Také oba druhy použitých
hub Reishi a Shiitake jsou známé svými účinky a jsou již od nepaměti používány v širokém spektru medicíny Číny
a Japonska. Vědci chemicky analyzovali
v těchto houbách mnohé výživné složky. Jak výzkumy pokračovaly, rostl jejich
význam po celém světě. Houby Reishi
jsou velmi bohaté na prospěšné fytonutrienty jako polysacharidy, triterpeny
a fytosteroly. Houby Shiitake jsou objektem dlouhodobého zkoumání vzhledem
k aktivním komponentům eritadeninům, polysacharidům a ligninům.
Reishi podporuje přirozenou obranyschopnost organismu, normální funk-

Maitake

Shiitake

doplněk stravy

podpora imunity a oběhových funkcí

ce oběhové soustavy a správnou hladinu
cholesterolu v krvi.

Reishi

137

Beta-glukan je extrahován z hub
Shiitake a Maitake. Činnost beta-glukanu v těle se projevuje na mnoha úrovních. Především aktivuje makrofágy –
buňky imunitního systému.
Reishi patří mezi nejstarší léčivé houby používané pro lékařské účely. V tradiční Čínské medicíně Reishi symbolizuje dobré zdraví a dlouhý život. Kromě
zpomalování procesu stárnutí je přírodním antioxidantem a podporuje čištění
jater a detoxikaci organismu. Bylo také
zjištěno, že pozitivně působí na snižování krevního tlaku, snižování cholesterolu
a cukru v krvi. Reishi nám pomáhá lépe
překonat duševní vyčerpanost nebo takzvaný únavový syndrom.

Lykopen je známý antioxidant rostlinného původu, patří ke karotenoidům. Nedávný výzkum naznačuje, že
lykopen, stejně jako beta-karoten, může
hrát důležitou roli v udržování zdravého zraku, tím lze předcházet např.
šedému zákalu či makulární degeneraci
(VPMD). Lykopen může také pomoci
předejít onemocněním srdce. Tělo jej
neprodukuje samo, je proto důležité
jíst potraviny bohaté na lykopen, nebo
potravinové doplňky, aby byla zajištěna
ochrana proti volným radikálům.
Astaxantin také patří do skupiny
karotenoidů. Je to silný antioxidant, 50×
účinnější než vitamin E a 10× účinnější
než beta-karoten.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Marie

S bylinkami máme jen tu nejlepší zkušenost celá rodina. 12 ti letá dcera onemocněla zvláštním ekzémem.
Dermatolog začal léčit antimykotiky a kortikoidy - nemoc neustupovala. Vyhledali jsme tedy pomoc
v přírodě. Díky výrobkům STARLIFE má po 9 týdnech kůži zcela zahojenou. Dermatolog viděl léčbu
dlouhodobě - v řádech roků. Užívá: PAU’D ARCO 1-0-1, MAI-REI SHIITAKE STAR 0-0-1, MULTI STAR čajovou
lžičku ráno, COLOSTRUM STAR 1-0-1.

Ilona

Je mi 42 let a byla jsem stále unavená, malátná, motala se mi hlava a měla jsem nechutenství. Vždy při
jídle jsem jedla jen proto, že musím jíst. Na přístroji se zjistilo, že jsem chudokrevná, mám málo červených
krvinek. Bylo mi doporučeno od společnosti STARLIFE užívat produkty: VITAMIN B12 STAR 1-0-0, MAI-REI
SHIITAKE STAR 1-0-1 a GREEN CAFFEINE STAR 1-0-1. Od té doby co užívám produkty STARLIFE se cítím
skvěle. Doporučuji.

Ilona

Muž 30 let, byl stále unavený ze služebních cest, přepracovaný. Začal užívat produkty GREEN CAFFEINE
STAR 1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 ml a MAI-REI SHIITAKE STAR 1-0-1. Dnes je spokojený a děkuje za skvělé
produkty STARLIFE.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Grifola frondosa (Maitake, trsnatec lupenitý, mycelium houby, extrakt 5:1) 360 mg; Lentinus
edodes (Shiitake, houževnatec jedlý, plodnice houby, extrakt 5:1) 222 mg; Ganoderma lucidum (Reishi, lesklokorka
lesklá, plodnice dřevokazné houby, extrakt 4:1) 176 mg; 12 mg; astaxantin 2 mg.
#5845 – 32.934.726.698.5701.4521
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METABOLITE STAR

Jablečný ocet – aktivní složkou
jablečného octa je kombinace minerálů
a kyseliny octové. Z minerálů se jedná
zejména o draslík, vápník, fosfor, sodík
a stopové prvky. Kyselina octová dodává
charakteristickou vůni a chuť.
Kelp přispívá ke gastrointestinálnímu zdraví organismu. Podporuje
trávení, udržuje zdravé střevní funkce
a jejich výkon včetně pravidelné stolice.
Napomáhá v řízení tělesné hmotnosti
tím, že zvyšuje pocit sytosti a podílí se
na objemu vláken ve střevech. Obsažený
jód je důležitý pro rozpoznávací funkce,
energetický metabolismus, činnost nervové soustavy, normální stav pokožky,
tvorbu hormonů štítné žlázy a činnost
štítné žlázy.
Vitamin B6 podporuje normální
syntézu cysteinu a jeho metabolismus,
energetický metabolismus, metabolismus bílkovin a glykogenu, činnost nervové soustavy včetně psychické činnosti, tvorbu červených krvinek a funkce

doplněk stravy

mořská řasa, jablečný ocet, vitamin B6

imunitního systému. Přispívá ke snížení
únavy a vyčerpání. Podílí se na regulaci
hormonální aktivity.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Sandor B.

42 letá klientka, 2x navštívila lékaře s podezřením, že má sníženou funkci štítné žlázy. Klientka velmi
přibrala, avšak krevní testy byli v pořádku. Lékařka, poslala klientku domů, že si vymýšlí problém a ať
se víc hýbe a méně jí. Klientka rady paní lékařky dodržela, ale i tak šla váha stále nahoru. Na základě
diagnostiky zjištěná snížená funkce štítné žlázy a i trávící problém. Nasazená detoxikace CLEANSER STAR,
ROYAL WALNUT STAR, ALOE VERA GEL STAR, CHITOSNA STAR, VITAMIN C 1000 STAR, METABOLITE STAR. Po
2 měsících užívání se klientka cítí velmi dobře, 2 kg váhy šly dolů, další užívala ACIDOPHILUS STAR, INULIN
STAR, CHITOSNA STAR, VITAMIN C 1000 STAR, METABOLITE STAR, pitný režim dodržovala, malé porce si
dávala, pak šly další 4 kg váhy dolů. Klientka je velmi spokojená a zajímalo by jí, jak je možné, že výsledky
u lékaře - krevní testy neukázali, že je problém se štítnou žlázou!!!

Doporučené dávkování: 1 tobolka 3× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let, těhotné a kojící ženy.
Složení 3 tobolek: Olej ze sójových bobů; sójový lecithin 300 mg; jablečný ocet 120 mg; leštící látka: žlutý včelí vosk;
Kelp (mořská řasa) 75 mg s obsahem 57 µg jódu, tj. 38 % RHP*; vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 10,5 mg
(750 % RHP*). Želatinová tobolka. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1570 – 13.971.552.463.734.015
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MIGRELIFE STAR

Obsažené bylinky v produktu
MIGRELIFE, máta peprná, rozmarýn
a řimbaba jsou známé a stále používané léčivky našich babiček. V herbářích
a encyklopediích jsou jim připisovány
posilující a uklidňující účinky, které jsou
využívány i v současné farmacii.
Máta peprná je jednou z nejstarších
léčivých bylin a znali ji již staří Egypťané.
Pěstuje se v různých odrůdách téměř
po celém světě. Podle starých herbářů
toto větrové koření nechybělo v žádné
domácí lékárničce, neboť „má vůni příjemnou, jeho chuť je chladící, kořenatá
a zahřívající“.
Rozmarýn obsahuje éterické oleje
(verbenon, borneol, cineol, kafr, limonen aj.), flavonoidy (luteolin, apigenin,
diosmetin aj.) diterpeny hořké látky
(pikrosalvin, rosmanol, rosmadial aj.),
přírodní organické kyseliny, taniny.
Rozmarýn má velmi intenzivní aromatickou vůni a pryskyřičnou, lehce hořkou
chuť, která připomíná kafr a eukalyptus. Na základě této své podobné vůně
je rozmarýn používán jako náhražka
kadidla a byl také součástí prvních
destilovaných parfémů, ve kterých se
kombinují éterické oleje a alkohol. Směs
se jmenovala podle maďarské královny
Elizabety „maďarská voda". Legenda
praví, že jeden poustevník dal královně
tuto „vonící vodu" a ujistil ji, že tím její
krása bude zachována až do její smrti. Důkazem toho nám může být skutečnost, že ji polský král žádal o ruku
v jejích dvaasedmdesáti letech. Hlavní

doplněk stravy

byliny – relaxace organismu hlavně hlavy

účinné látky rozmarýnu jsou jak terpeny
a kafr, tak glykosidy, saponin a cholin.
V aromaterapii se rozmarýn doporučuje
jako povzbuzení pro nervy a mozek. Ale
také jako čaj, rozmarýnové víno a jako
přísada do koupele má osvěžující účinky a povzbuzuje – nejen mozek, ale i celé
tělo. Rozmarýn se používá i jako výborné a zdravé koření do pokrmů, kterým
dodá nejen vůni ale následně i energii
strávníkům. Řimbaba obecná, která
má v produktu MIGRELIFE význačné
zastoupení, a která je jako léčivka známá
od pradávna, podporuje jasnou mysl,
„čistou a nebolavou hlavu“ a je důležitá
pro odpočinek a odehnání únavy.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Tanacetum parthenium (řimbaba obecná, list, extrakt 10:1) 1.600 mg; Mentha x piperita (máta
peprná, list) 1.200 mg; maltodextrin; Rosmarinus officinalis (rozmarýna lékařská, list, extrakt 4:1) 300 mg; protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#2728 – 17.332.333.674.175.666
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MULTI STAR

doplněk stravy

komplexní doplněk mikroživin

MULTI STAR je ionizovaný mikrokoloidní roztok základních minerálů, stopových
prvků, vitaminů, enzymů a aminokyselin.
Všechny složky jsou ve vyváženém poměru, který zabezpečuje optimální fungování
organismu. Sedm obsažených antioxidantů napomáhá
zvýšit účinnost produktu. Maximální biologická využitelnost je zajištěna speciální technologií, která zvyšuje
vstřebatelnost jednotlivých složek až na 92 % z požitého
množství. MULTI STAR je nezbytným doplňkem všech
buněčných harmonizérů k udržení a posílení zdraví,
k normalizaci a udržení zdravých funkcí biologických
systémů. Roztok je zcela zbaven těžkých kovů.

Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Koloidní roztok napomáhá
bleskově normalizovat krevní obraz

Stopové
prvky

Minerály

Aminokyseliny

Rostlinné
extrakty

Vitaminy

+

Enzymy
3

+

Vitaminy
11

+

Rostlinné
extrakty
15

+

Aminokyseliny
17

+

Minerály
19

Stopové prvky
48

MULTI STAR je nezbytným doplňkem stravy u jedinců se zvýšenou fyzickou či psychickou námahou, jako
např. manažeři, sportovci (i amatérští), fyzicky pracující, dále u rizikových skupin, jako jsou dospívající děti,
těhotné a kojící ženy, a také rekonvalescenti. Především
však je naprosto nezbytným doplněním stravovacích
zvyklostí u běžné populace nad 35 let.

=

Enzymy
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MULTI STAR obsahuje:
67 minerálů a stopových prvků, 11 vitaminů,
16 aminokyselin a 3 hlavní skupiny enzymů
MULTI STAR je nejen účinnou prevencí celé řady civilizačních degenerativních onemocnění, ale i vynikajícím doplněním léčebných postupů, především
alternativních. Mikrominerály jsou nutností pro každého rekreačního i profesionálního sportovce, aby se mohl chránit před předčasným opotřebováním
a případným smrtelným selháním těla.
Mikrominerály zvyšují energii a vytrvalost a podporují rychlejší zotavování
po namáhavých soutěžích.
MULTI STAR obsahuje řadu bylinných směsí s kopřivou, korejským ženšenem, extraktem ze zeleného čaje a zrníčky vinné révy. Dále je přidána směs pro
tělesnou podporu s bioflavonoidy, lykopenem, kyselinou alfa-lipoovou a luteinem.
Mikrokoloidní minerály doporučujeme každému, kdo touží zůstat do
vysokého stáří zdráv a fit. Jsou totiž
účinným prostředkem k předcházení
potíží a projevům stárnutí.
Tajemství vysoké vstřebatelnosti
minerálů a stopových prvků u produktu MULTI STAR je ve výrobním
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Mezi další prospěšné ingredience patří šťáva z borůvek, malin a brusinek, které
jsou pro organismus mnohem absorbovatelnější něž jiné antioxidanty a napomáhají:
• svými antioxidačními účinky
a protinádorovými vlastnostmi
• neutralizovat destrukci enzymů
• zpomalovat ochabování CNS
v důsledku stárnutí
• zpomalovat stárnutí očí

procesu, kdy je pomocí fytosomálního systému dosažena až 92% vstřebatelnost. Tento systém využívá toho, že
naše tělo velmi dobře vstřebává tuky
a proto se jednotlivé minerály a stopové prvky „zabalí“ do lipidového
obalu, který je velmi dobře vstřebatelný ve střevním traktu. Po prostoupení
střevní stěnou se tento lipidový obal rozpustí a vzhledem k tomu, že je tvořen
lecitinem, tak ten je využit
na buněčnou výživu a minerály a stopové prvky putují
do krevního řečiště, kde si
organismus již jejich cestu
na směruje tam, kde jsou
právě zapotřebí.

Moringa oleifera

Panax ginseng

Punica granatum

Camellia sinensis

Turnera diffusa

Vitis vinifera

Avena sativa

Urtica dioica

Serenoa repens

Vaccinium macrocarpon

Vaccinium myrtillas

Rubus idaeus

Minerální látky
Lidské tělo si není schopné minerální látky vytvářet samo – je nutné je do těla dodávat
potravinami a potravinovými doplňky.
Každou minutu zaniknou 3 biliony buněk. Pokud existuje dostatečné
množství minerálních látek, buňky se
mohou obnovovat stejnou rychlostí,
jakou zanikají.
Při nedostatku minerálních látek
(stárnutí či nemoc) se buňky obnovují pomalu, avšak míra odumírání
buněk zůstává stejná. Minerální látky
jsou nezbytné pro „nastartování“, řízení a zachovávání buněčné duplikace
a regenerace.

Tělu vlastní látky mohou v každém věku provádět nezbytné „opravy“ v organismu za předpokladu, že
jsou tělu dodány požadované stavební kameny. Každá tělesná funkce, ať
již výroba energie, nová tvorba buněk,
boj s infekcí a dokonce i naše myšlení
a cítění, je odkázána na širokou paletu
různých živin, které nezbytně potřebuje.
Organismus musí denně dostat 90–100
esenciálních živin. MULTI STAR působí
přímo přes výživu každé buňky v těle,
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je nutný pro tvorbu tělesných tekutin,
stavbu kostí, údržbu nervové soustavy, posiluje imunitní systém, upravuje
metabolismus, aktivuje hormonální systém, zlepšuje funkci mozku, výživu svalů
a krvetvorbu. Podporuje kardiovaskuVýsledek studie Světové zdravotnické organizace (WHO)
vypovídá o vyčerpání minerálů
z půdy. Byly porovnány výsledky
obsahu minerálů v půdě před sto
lety a v současnosti.
Ze 100 % poklesl na následující
hodnoty:
Evropské půdy
28 %
Africké půdy
26 %
Asijské půdy
24 %
Jihoamerické půdy
24 %
Severoamerické půdy
15 %

lární systém, zlepšuje kvalitu pokožky a zabezpečuje rovnováhu fyzického
a duševního rozvoje.
Neméně důležité jsou obsažené enzymy, které stanovují energii nezbytnou
pro veškerou biochemickou obnovu.

Great Salt Lake, Utah, USA – zdroj minerálů a stopových
prvků obsažených v MULTI STAR a MINERAL STAR

Elektrický náboj vody je 0 Voltů. Elektrický náboj produktu MULTI STAR
je minimálně 30 V (zde 0,03 kV), to je 30 000 mV – náboj pro vaše buňky!

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Marcela F:

Po užívání produktu MULTI STAR dcera nebyla několik měsíců nemocná, přestože chodí do školky a je ve
značně infekčním prostředí. Dokonce má vybudovanou imunitu natolik, že kolem nás prošly neštovice,
aniž by je dcera dostala. Je to nenahraditelný produkt, bez kterého už se naše rodina neobejde.

Dana M.

MULTI STAR užívám dvakrát denně, ráno a večer jedno víčko. Měla jsem velké problémy se zády a svaly.
Byla jsem neustále unavená, neměla jsem žádnou sílu. Nyní se cítím daleko lépe. Mám více energie a cítím
se podstatně lépe.
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Naše vynaložená energie – s MULTI STAR a bez něj

Schéma průběhu reakce v organismu a při ní spotřebované energie

Každou sekundu proběhne v lidském těle na 100 bilionů chemických
reakcí. Spotřeba energie v buňkách je
tedy enormní. Při vyváženém množství
vitaminů, minerálů, stopových prvků,
enzymů a aminokyselin v organismu

stačí pouze 50 % energie pro chemické reakce. Obsažené látky produktu
MULTI STAR šetří energii vašeho těla.
S MULTI STAR tak budete mít více energie aniž byste museli užívat jakýkoli produkt dodávající energii.

Doporučené dávkování: 2× 15 ml denně, děti 15 ml denně, sportovci 2× 15–30 ml denně (30 ml = 1 uzávěr).
Složení: Čištěná voda, fruktósa, Vaccinium macrocarpon (klikva velkoplodá, cranberry, koncentrovaná šťáva z plodu)
600 mg, malinový prášek 158,4 mg, vápník (mléčnan vápenatý) 74 mg (9,3 % RDA), draslík (glukonát draselný)
46 mg (2,3 % RDA), hořčík (glukonát hořečnatý) 44 mg (11,7 % RDA), kyselina citronová (regulátor kyselosti),
vitamin C (kyselina askorbová) 32 mg (40 % RDA), přírodní malinové aroma, kyselina fosforečná (regulátor kyselosti), niacin (kyselina nikotinová) 1,5 mg (9,4 % RDA), zinek (síran zinečnatý) 0,98 mg (9,8 % RDA), šťáva
z granátového jablka, železo (glukonát železnatý) 0,9 mg (6,4 % RDA), vitamin B2 (riboflavin) 0,8 mg (57 % RDA),
kyselina elagová 0,78 mg, mangan (glukonan manganatý) 0,68 mg (34 % RDA), prášek z moringy 0,6 mg, kyselina
pantothenová (D-pantothenan vápenatý) 0,6 mg (10 % RDA), vitamin E (alfa-tokoferyl acetát) 0,55 mg (4,5 %
RDA), Korean Ginseng (korejský ženšen, kůra) 0,52 mg, vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 0,54 mg (38,6 %
RDA), Turnera diffusa (damiana, list) 0,52 mg, Avena sativa (oves setý, nať) 0,52 mg, Serenoa repens (Saw Palmetto,
serenoa plazivá, plod) 0,52 mg, Urtica dioica (kopřiva dvoudomá, list) 0,52 mg, Camellia sinensis (extrakt ze zeleného
čaje, list) 0,52 mg, Vaccinium myrtillas (extrakt z borůvky, plod) 0,52 mg, Vitis vinifera (extrakt ze zrnek vinné révy)
0,52 mg, kyselina alfa-lipoová 0,46 mg, citrusové bioflavonoidy 0,46 mg, inositol 0,46 mg, cholin bitartrát 0,46 mg,
lutein 0,46 mg, lycopen – rajčatový prášek 0,46 mg, vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid) 0,4 mg (28,5 % RDA), amyláza 0,3 mg, lipáza 0,3 mg, proteáza 0,3 mg, alanin 0,24 mg, arginin 0,24 mg, kyselina aspartová 0,24 mg, cystein
0,24 mg, kyselina glutamová 0,24 mg, glycin 0,24 mg, histidin HCL 0,24 mg, isoleucin 0,24 mg, leucin 0,24 mg, lysin
HCL 0,24 mg, methionin 0,24 mg, fenylalanin 0,24 mg, prolin 0,24 mg, serin 0,24 mg, threonin 0,24 mg, tyrosin
0,24 mg, valin 0,24 mg, taurin 0,24 mg, měď (glukonan měďnatý) 0,2 mg (20 % RDA), jód (jodid draselný) 196 µg
(130,7 % RDA), foláty (kyselina listová) 180 µg (90 % RDA), selen (selenan sodný) 140 µg (255 % RDA), chróm
(chlorid chromitý) 120 µg (300 % RDA), molybden (molybdenan sodný) 90 µg (180 % RDA), biotin 80 µg (160 %
RDA), vitamin A (retinyl-palmitát) 78 µg (9,8 % RDA), vitamin B12 (kyano-kobalamin) 6 µg (240 % RDA),
vitamin D3 (cholekalciferol) 0,1 µg (2 % RDA), benzoát draselný a sorbát draselný (konzervanty), stopové prvky
(Antimon, baryum, berylium, bismut, cer, cesium, kobalt, dysprosium, erbium, europium, gadolinium, galium, zlato,
hafium, holmium, indium, iridium, lanthanum, lithium, lutecium, neodym, nikl, niob, osmium, palladium, platina,
praseodym, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, skandium, křemík, stříbro, síra, tantal, tellur, terbium, thalium, thorium, thulium, titan, wolfram, vanad, ytterbium, yttrium, zirkonium).
#1845 – 40.945.487.0211.4431.8651
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MULTIVITAMIN GUMMY STAR

Produkt pro odolnost organismu
s obsahem:
Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý pro
správnou funkci cév, kostí, chrupavek,
pokožky, dásní a zubů, přispívá k normální činnosti nervové soustavy, psychické činnosti a obranyschopnosti organismu. Jeho nezastupitelná funkce je ve
zvyšování absorpce železa a podpoře
normálního energetického metabolismu
v těle. Vitamin C pomáhá snižovat únavu a vyčerpání a podílí se na regeneraci
redukované formy vitaminu E.
Vitamin E slouží v organismu jako
důležitý antioxidant, který chrání tkáně,
buňky, buněčné membrány a lipidy před
oxidačním poškozením volnými radikály.
Vitamin B6 – pyridoxin má příznivý vliv
na metabolismus glykogenu a bílkovin
a na funkci nervového a imunitního systému. Je důležitý pro tvorbu červených
krvinek a regulaci hormonální aktivity.
Vitamin A podporuje normální stav
sliznic, pokožky, zraku a imunitního systému.
Vitamin D3 přispívá k normálnímu
vstřebávání vápníku a fosforu a jeho
využití v těle, pomáhá udržovat správ-

doplněk stravy

vitaminy, minerály

nou hladinu vápníku v krvi. Podporuje
normální stav kostí a zubů, činnost svalů, funkce imunitního systému a proces
dělení buněk.
Vitamin B12 podporuje normální
energetický metabolismus, činnost nervové soustavy, metabolismus homocysteinu, psychickou činnost, tvorbu červených krvinek a imunitní systém.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 želatinových tablet: Koncentrovaná ovocná šťáva; cukr; glukózový sirup; želatina; regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, kyselina mléčná; vitamin C (kyselina askorbová) 20 mg (25 % RHP*); zahušťovadlo: pektin;
ovocné aroma; vitamin E (DL-alfa-tokoferyl acetát) 10 mg (83 % RHP*); palmový olej; vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid) 0,66 mg (47 % RHP*); beta-karoten 0,32 mg; vitamin A (retinol acetát) 240 µg (30 % RHP*); vitamin
D3 (cholekalciferol) 3,2 µg (64 % RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 2 µg (80 % RHP*). RHP* = referenční
hodnoty příjmu.
#6840 – 22.203.134.616.937.268
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MULTIVITAMIN STAR

Výborná směs vitaminů a minerálních látky pro imunitu, vitalitu a zdravý
život.
Vitamin B1 pomáhá podporovat
normální nervovou soustavu včetně psychické činnosti. Podílí se na normální
srdeční funkci a energetickém metabolismu.
Vitamin B2 – riboflavin podporuje
normální energetický metabolismus,
činnost nervové soustavy, stav sliznic,
udržení červených krvinek, stav pokožky, stav zraku a metabolismus železa.
Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem a ke snižování únavy
a vyčerpání.
Vitamin B3 – niacin je důležitý pro
normální energetický metabolismus,
činnost nervové soustavy, psychickou
činnost, stav sliznic a stav pokožky.
Dovede snižovat míru únavy a vyčerpání.
Vitamin B6 podporuje normální
syntézu cysteinu a jeho metabolismus,
energetický metabolismus, metabolismus bílkovin a glykogenu, činnost
nervové soustavy, psychickou činnost,
tvorbu červených krvinek a funkce imunitního systému. Přispívá ke snížení únavy a vyčerpání. Podílí se na regulaci hormonální aktivity.
Foláty jsou důležité pro růst zárodečných tkání během těhotenství. Podílí
se na normální syntéze aminokyselin,
krvetvorby, metabolismu homocysteinu, psychické činnosti a imunitním systému. Podílí se na snížení míry únavy
a vyčerpání a procesu dělení buněk.
Vitamin B12 podporuje normální
energetický metabolismus, činnost nervové soustavy, metabolismus homocysteinu, psychickou činnost, tvorbu červe-

doplněk stravy

směs vitaminů a minerálních látek

ných krvinek a imunitní systém. Podílí se
na snížení míry únavy a vyčerpání a procesu dělení buněk.
Kyselina pantothenová podporuje
normální energetický metabolismus,
syntézu a metabolismus steroidních
hormonů, vitaminu D a některých
neurotransmiterů a mentální činnost.
Přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
Železo přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím, správnému energetickému metabolismu, tvorbě červených
krvinek a hemoglobinu, přenosu kyslíku v těle a podporuje imunitní systém.
Podílí se na snížení míry únavy a vyčerpání a procesu dělení buněk.
Měď pomáhá udržovat normální
stav pojivových tkání, energetického
metabolismu, činnost nervové soustavy, pigmentace vlasů a pokožky, přenosu železa v těle a imunitního systému.
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Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Mangan podporuje normální energetický metabolismus, stav kostí, tvorbu
pojivových tkání a přispívá k ochraně
buněk před oxidačním stresem.
Zinek podporuje normální metabolismus kyselin a zásad, metabolismus
sacharidů, rozpoznávací funkce, syntézu

DNA, plodnost a reprodukci, metabolismus makroživin, metabolismus mastných kyselin, metabolismus vitamínu A,
syntézu bílkovin, normální stav kostí,
vlasů, nehtů, pokožky a zraku a imunitní systém. Udržuje správnou hladinu
testosteronu v krvi. Podílí se na procesu
dělení buněk a jejich ochraně před oxidačním stresem.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Šárka M.

Vynikající, bezkonkurenční životabudič. Jsem hobby cyklistka, jezdím závody od 50 do 120 km. Tento
produkt byl prvním doplňkem stravy před 15 lety. Dokáže okamžitě zvitalizovat. Dávám zvýšené dávky
před zvýšenou stresovou zátěží. Jak fyzickou, tak psychickou. Je úžasný.

Doporučené dávkování: 2× 5 ml denně. Děti do 12 let 1× 5 ml denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 10 ml: Sacharóza; karamelový sirup; med; lysin 40 mg; aroma: pomerančová esence; niacin – vitamin B3
(nikotinamid) 20 mg (125 % RHP*); vápník (mléčnan vápenatý) 20 mg (2,5 % RHP*); železo (železitosodná sůl
EDTA) 20 mg (142,8 % RHP*); vitamin B1 (thiamin hydrochlorid) 10 mg (909 % RHP*); zinek (síran zinečnatý)
6 mg (60 % RHP*); kyselina pantothenová – vitamin B5 (D-pantothenan vápenatý) 4 mg (66,6 % RHP*); vitamin
B2 (riboflavin) 2 mg (142,8 % RHP*); vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid) 2 mg (142,8 % RHP*); mangan (síran
manganatý) 0,5 mg (25 % RHP*); měď (síran měďnatý) 0,40 mg (40 % RHP*); kyselina listová 100 µg (50 %
RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 10 µg (400 % RHP*); čištěná voda. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#6619 – 13.971.552.463.734.015

148

MUMIO STAR

Mumio (anglicky shilajit) je hustá, lepkavá přírodní směs organických
i neorganických prvků snadno rozpustná ve vodě. Jeho naleziště se nacházejí v oblastech střední Asie, v pohořích
Himaláje, Altaje, Pamíru a v částech jižního Kazachstánu, kde jej ručně těží speciálně vyškolení sběrači. Surové mumio
se vyskytuje v jeskyních, dutinách
a výklencích v podobě amorfních vrstev,
slupek, výrůstcích černé, tmavohnědé
či hnědé hmoty podobné pryskyřici.
Nachází se obvykle v 1.000 – 4.000 m
nad mořem, odkud je výhradně ručně
seškrabáváno či odlamováno.
Mumio v organismu člověka podporuje mnoho důležitých funkcí. Má
významné
antioxidační
vlastnosti
a přispívá k vyvážené funkci imunitního systému. Podporuje duševní
a kognitivní funkce. Příznivě působí
na metabolismus tuků a cukrů, trávicí
systém a pomáhá normalizovat tělesnou hmotnost. Podílí se na podpoře

doplněk stravy

pro celkovou podporu organismu

mužských a ženských sexuálních funkcí, rovnováze a pohodlí menstruačního
cyklu. Pomáhá udržovat pevnost kostí
a zdraví kloubů. Má omlazující účinek.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Poradna:
Martin Ž.: Dobrý den. Poprosím o radu a pomoc při mých zdravotních problémech. Mám už delší dobu

problém se zánětem hrtanu, a průdušek. Výtěrem z krku mi byla zjištěna bakterie klebsiella pneumoniae
a streptokok. Bral jsem antibiotika, bohužel bezvýsledně. Tato bakterie je odolná na antibiotika. Mam
strašně husté hleny a nejdou ven. Poprosím vás, pomozte mi, co koupit. Co používat na vyřešení mého
zdraví. Poraďte mi prosím, buď mám oslabenou imunitu, a nebo je ta bakterie nezničitelná?

STARLIFE: Dobrý den. Doufám, že se brzo zbavíte těchto zdravotních problémů. Pokusíme se Vám
pomoci i našimi produkty. V první řadě určitě produkt ANTI-PARASITE STAR co 4. hod 3 tablety, ale pouze
přes den a s jídlem, jedna krabička tak jak jsem napsal a poté ještě 2 krabičky, ale už jen dávkování 2-01. Dále doporučuji produkty BETA GLUCAN STAR 2-2-2 celkem 2 krabičky, MUMIO STAR 2-0-2 celkem 2
krabičky a EFFECTIVE STAR MEDIUM - kloktat a poté polknout i několikrát denně. Produktu EFFECTIVE
STAR MEDIUM do úst na kloktání bude stačit 1- polévková lžíce a po pár minutách polknout. Produkt,
ANTI-PARASITE STAR, působí přímo proti bakteriím, plísním a dokonce virům. Je to hodně i o trpělivosti,
chápu, že Vás to již obtěžuje, ale vše má svůj čas.
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Shuddha Shilajit (Mumio; standardizovaný na obsah 1 % kyseliny fulvinové = 7,5 mg) 750 mg;
škrob; protispékavá látka: oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1877 – 23.613.154.446.377.209

149

NEMATODLE STAR

Tento sirup obsahuje složky, které podporují činnost trávicího traktu, močových cest a obranyschopnost
organismu.
Patří mezi ně:
Anýz – latinsky Pimpinella anisum –
podporuje trávení a přispívá k normální
funkci střevního traktu a průtoku trávicích šťáv. Blahodárně působí v ústech
a hrdle, na funkce dýchacího systému,
má uklidňující a příjemný účinek v krku,
na hltan a hlasivky. V lidové medicíně byl
používán odjakživa. Je přidáván i do dětských bylinných čajů.
Koriandr – Koriandrum sativum – je
antioxidant, podporuje chuť k jídlu,
normální trávení a normální produkci
plynů. Je významný i pro kardiovaskulární systém a správnou hladinu cholesterolu v krvi. Přispívá k normální činnosti
močových cest, nervové soustavy a jeho
účinky jsou nezanedbatelné i pro pokožku.
Heřmánek pravý – Chamomilla – má
blahodárný účinek na gastrointestinální činnost. Podporuje funkce dýchání,
uvolňuje dýchací cesty při rýmě s uklidňujícím a příjemným efektem na krk,

doplněk stravy

podpora trávicího traktu, cest močových a obranyschopnosti
organismu

hltan a hlasivky. Heřmánek je znám jako
prostředek k optimální relaxaci, duševní
a fyzické pohodě a k podpoře zdravého
spánku.
Dýně turek – Cucurbita pepo – podporuje zdraví dolních cest močových
a pomáhá udržovat zdravou funkci prostaty.

Doporučené dávkování: 2× 5 ml denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 10 ml: Sacharóza; Pimpinella anisum (anýz vonný, semeno, extrakt 10:1) 1.340 mg; Coriandrum sativum
(koriandr setý, rostlina, extrakt 10:1) 680 mg; Chamomilla (heřmánek, květ, extrakt 10:1) 680 mg; pomerančová
šťáva; Cucurbita moschata poiret (dýňová semínka) 134 mg; Juglans cinerea (ořešák popelavý, kůra, extrakt 4:1)
40 mg; aroma: pomerančová esence; konzervant: sorbát draselný; čištěná voda.
#6611 – 14.291.572.293.074.945
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NONI GOLD STAR

NONI GOLD STAR obsahuje rostlinu
Morinda citrifolia (NONI) z Havaje, která svými blahodárnými účinky pomáhá
optimalizovat a posilovat funkce organismu, harmonizovat nervový a imunitní systém, uvolňovat emocionální
stresy, dodávat tělu energií. Výrazně se
podílí na fyzické a duševní výkonnosti,
pomáhá zvyšovat odolnost, vytrvalost,
flexibilitu a vyrovnanost. Pomáhá v boji
proti únavě, dodává potřebnou energii.
Jedinečnost skladby látek v noni z hlediska lidské nutriční potřeby spočívá ve
vzájemné vyváženosti všech složek – aminokyselin, vitaminů, alkaloidů, sterolů,
olejů, sacharidů, polyfenolů, xantinů
a enzymů.
Extrakt z brusinek poskytuje tělu
silné antioxidanty, které pohlcují volné
radikály, jež mohou poškozovat buňky.
Rovněž extrakt z jeřábu je přirozeným
zdrojem bioaktivních látek polyfenolů,
antokyanů a tříslovin, které pomáhají
udržovat optimální antioxidační status
organismu.

doplněk stravy

celková harmonizace a vitalizace

Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Unikátní dar přírody
Často se můžeme setkat s názorem,
že se člověk již seznámil se vším, co mu
příroda může nabídnout k ochraně
jeho zdraví a k léčbě nemocí. Ve skutečnosti tomu tak ale není.
Věda, která se snaží podchytit léčivou moc přírody a dát ji k dispozici lidstvu, stojí na úplném počátku své cesty.
V letech 1997–99 mnozí odborníci přehlíželi nesčetné výzkumné zprávy, lékařské studie a výpovědi lidí, kteří užívali
a užívají noni, ovoce, o němž do roku
1996 nikdo neslyšel, s výjimkou domo-

rodců a několika vědců žijících na některém z tichomořských ostrovů. V ovoci
noni byl mimo jiné objeven unikátní
alkaloid (později nazvaný proxeronin),
který přímo ovlivňuje činnost xeroninu, jedné z nejdůležitějších chemických
látek pro uchování života všech savců.
Jedinečnost skladby látek v noni
z hlediska lidské nutriční potřeby spočívá ve vzájemné vyváženosti všech složek – aminokyselin, vitaminů, alkaloidů,
sterolů, olejů, sacharidů, polyfenolů,
xantinů a enzymů. Právě díky množství
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a skladbě biologicky aktivních látek
dokáže noni ovlivnit nejširší škálu zdravotních problémů.

Každé dvě vteřiny se vypije jeden litr Noni!
Teď… teď… teď!
Noni je v jazyku domorodců souostroví Havaj, Samoa a Tonga označením plodů a případně celé rostliny
Morinda Citrifolia. Morinda Citrifolia
patří do čeledi Rubiceae, podobně jako
chininovník nebo kávovník, kterou tvo-

ří rostliny obsahující silné a unikátní
alkaloidy. Všechny rostliny této čeledi
byly od historických dob užívány v herbální medicíně a jsou hojně využívány
i v moderní farmakologii.

Pokus s lihem nalitým do různých produktů obsahujících noni
Různě zabarvená, různě hustá voda je vydávána různými společnostmi za „pravou” šťávu z plodů
noni. Přítomnost a účinnost šťávy z noni je přímo úměrná obsahu biologicky aktivních látek –
bílkoviny, enzymy, cukry. Jednoduchým pokusem lze dokázat, že nejvyšší obsah šťávy z noni je právě
v NONI GOLD STAR.

1. Byly vybrány tři konkurenční produkty s noni.

3. Do testovaných šťáv byl nalit líh reagující
s polysacharidy v noni.

2. Do každé sklenky byl nalit jiný produkt.

4. Hustota sraženiny určuje množství polysacharidů obsažených v jednotlivých produktech.

Doporučené dávkování: Užívejte 1–2× 30 ml denně. Upozornění: Není vhodné pro děti.
Složení: Noni (Morinda citrifolia, šťáva z ovoce Noni), Chokeberry (Aronia melanocarpa, jeřáb černý, plod), fruktóza, koncentrovaná šťáva z brusinek, přírodní ostružinové aroma.
#1870 – 62.158.5121.6371.3802.0342
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NONI STAR

NONI STAR obsahuje rostlinu
Morinda citrifolia (NONI) z Havaje, která svými blahodárnými účinky pomáhá
optimalizovat a posilovat funkce organismu, harmonizovat nervový a imunitní systém, uvolňovat emocionální
stresy, dodávat tělu energií. Výrazně se
podílí na fyzické a duševní výkonnosti,
pomáhá zvyšovat odolnost, vytrvalost,
flexibilitu a vyrovnanost. Pomáhá v boji
proti únavě, dodává potřebnou energii.
Jedinečnost skladby látek v noni
z hlediska lidské nutriční potřeby spočívá ve vzájemné vyváženosti všech složek – aminokyselin, vitaminů, alkaloidů,
sterolů, olejů, sacharidů, polyfenolů,
xantinů a enzymů.

doplněk stravy

celková harmonizace a vitalizace

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Miroslav H:

Kombinace produktů HARD WOOD STAR, MAI-REI SHIITAKE STAR, PROTECT STAR, NONI STAR, ARTHRIMAX
STAR mě pomohla s otoky nohou. Na pravém oku jsem měl šedý zákal, hrozila operace. Po této kombinaci
produktů mě zůstal jen stín na levém oku. S těmito produkty jsem moc spokojen.

Vilma F:

Nemohla jsem bez bolestí pohybovat hlavou a zvednout jí bez pomoci rukou vůbec nešlo. Užívala jsem
produkty WILD YAM STAR 1-0-1, NONI STAR 2-0-2, GLUCOSAMINE STAR 2-0-0, ANTI-PARASITE STAR 1-0-1,
JOINT MOBILITY STAR 0-0-2. Po dvou měsících jsem změnila produkty na MULTI STAR, JOINT ACTIVITY
STAR 2-0-0, CARNOSINE STAR 1-0-1, WILD YAM STAR 1-0-1, JOINT MOBILITY STAR 0-0-2. Hlavou již
pohybuji normálně. Jsem ráda, že existuje STARLIFE, kde se mohu poradit a užívat účinné produkty.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 2 kapslí: Morinda citrifolia (ovoce Noni) 800 mg; rýžová moučka; protispékavá látka: oxid křemičitý; rostlinný stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#1875 – 18.742.353.405.506.607
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OMEGA EXTRA STAR

OMEGA EXTRA STAR obsahuje
mastné kyseliny EPA (eikosapentaenová) a DHA (dokosahexaenová). Kyselina
dokosahexaenová DHA a kyselina eikosapentaenová EPA přispívají k normální
činnosti srdce. Kyselina dokosahexaenová DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku a normálního stavu
zraku. Omega-3 mastné kyseliny jsou
nepostradatelné pro zdravý životní styl.
Do formule OMEGA EXTRA STAR
byl dodán antioxidačně působící vitamin E, který se podílí na ochraně buněk
před oxidačním stresem.

doplněk stravy

EPA + DHA – kardiovaskulární činnost

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Marcela V.

Dlouhodobě užívám produkt OMEGA EXTRA STAR, protože si uvědomuji důležitost mastných kyselin pro
mé tělo. Středomořské národy, které pravidelně konzumují ryby se dožívají vysokého věku ve výborné
kondici. Protože příjem rybích pokrmů mám minimální, pravidelně užívám kvalitní produkt, který mi
nahradí denní dávku ryb. Díky vysoké účinné látce v jedné tabletě stačí 1-0-0.

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tobolek: Olej z mořských ryb 1.000 mg: obsahuje kyselinu eikosapentaenovou (EPA) 400 mg a dokosahexaenovou (DHA) 200 mg; vitamin E (dl-alfa-tokoferyl acetát) 1,34 mg (11,2 % referenční hodnoty příjmu).
Želatinová tobolka.
#2733 – 15.602.492.024.405.885
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OMEGA-3 STAR

OMEGA-3 EPA obsahuje mastné
kyseliny EPA (eikosapentaenová) a DHA
(dokosahexaenová). Kyselina dokosahexaenová DHA a kyselina eikosapentaenová EPA přispívají k normální činnosti srdce. Kyselina dokosahexaenová
DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku a normálního stavu zraku.
Omega-3 mastné kyseliny jsou nepostradatelné pro zdravý životní styl.
Do formule OMEGA-3 EPA byl
dodán antioxidačně působící vitamin
E, který působí proti oxidaci a působení
volných radikálů.

doplněk stravy

EPA + DHA – normální činnost srdce

Zlepšuje funkci
oběhové soustavy
Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Napomáhá snížení hladiny cholesterolu
Produkt OMEGA-3 STAR svým vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin EPA
a DHA pomáhá snižovat hladiny „špatného“ LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi, čímž
působí významně proti ateroskleróze.
Díky mírné, ale významné protisrážlivé aktivitě pomáhají omega-3 mastné
kyseliny snižovat riziko vzniku infarktu myokardu, při ischemické chorobě
srdeční, ale také brání vzniku trombu
(vmetku), který může ucpat věnčitou,
mozkovou nebo plicní cévu.
Omega-3 je souhrnný název skupiny esenciálních mastných kyselin, to
je těch, jež si tělo neumí samo vyrobit.
Proto se musí stejně jako vitaminy a další mikroživiny pravidelně tělu dodávat,
aby se udržely jeho životně důležité funk155

ce. Nejdůležitější jsou mastné kyseliny
omega-3 EPA a DHA. Tyto se v přírodě
vyskytují v mořských rybách, zejména
těch tučných, jako jsou losos, makrela,
sleď, tuňák apod. Pokud tedy nekonzumujete 3× týdně minimálně 140 g
mořských ryb (vzhledem k omezenému
přístupu k mořským rybám v naší republice zcela jistě nekonzumujete), je nutno
zajistit pravidelný přísun těchto životně
důležitých látek formou doplňků stravy.
EPA a DHA podporují tvorbu HDL
cholesterolu, jehož vysoká hladina souvisí s dlouhověkostí. Kromě toho působí protizánětlivě, a tak omezují i bolesti
při revmatoidní artritidě. Omezují riziko předčasného porodu, brání vzniku
a rozvoji rakoviny prostaty, snižují zvýšený krevní tlak. A je to právě DHA, která
je mimořádně důležitá pro vývoj mozku
a očí plodu a kojence.
Uplatní se dokonce i v podpůrné
léčbě hyperaktivity dětí a poruch činnosti mozku obecně. Nejnověji se také

uvádí pokles rizika vzniku diabetu.
Napomáhají eliminovat výskyt srdečních arytmií, zlepšovat imunitní odpověď organismu a tím pozitivně ovlivňovat průběh astmatu a alergií, lupusu,
Crohnovy choroby, revmatoidní artritidy, ulcerozní kolitidy, hypertenze a také
depresí, mentálních postižení a schizofrenií.
Omega-3 mastné kyseliny jsou součástí buněčných membrán, napomáhají zlepšit pružnost cévních stěn a tím
posilovat oběhovou soustavu. Mají
pozitivní efekt na potíže jako jsou ztuhlé klouby a problematická pokožka.
Zmírňují intenzitu menstruačních křečí,
příznivý efekt byl zaznamenán u ledvinových kamenů, syndromu chronické
únavy a poklesu imunity. Do produktu
OMEGA-3 STAR byl dodán antioxidačně působící vitamin E, který brání oxidaci a tím znehodnocení těchto obsažených mastných kyselin.

Pamatujete si, proč vám
babička dávala rybí olej?

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Vhodné pro děti od 3 let.
Složení 2 tobolek: Olej z mořských ryb 2.000 mg: obsahuje kyselinu eikosapentaenovou (EPA) 360 mg a dokosahexaenovou (DHA) 240 mg; vitamin E (d-alfa-tokolefol) 9,1 mg (75,8 % referenční hodnoty příjmu). Želatinová
tobolka.
#2730 – 12.561.532.633.304.074
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OSTEO STAR

OSTEO STAR dodává organismu
potřebnou denní dávku vápníku, hořčíku, vitaminu C a vitaminu D v plně ionizované koloidní formě. Složky přípravku
jsou součástí kostních struktur, ale také
celé řady metabolických pochodů, kterých se účastní jako součásti enzymů.
Působí příznivě na stabilizaci buněčných membrán. OSTEO STAR pomáhá
zajišťovat dostatečný přísun potřebných
živin.
Vápník (Calcium) je jedním z hlavních nitrobuněčných prvků, který reguluje proces pronikání výživných látek
buněčnými membránami, zásobuje svaly energií. Je základním stavebním prvkem kostí a podílí se na řadě enzymatických reakcí. Jeho nejlepší forma pro
vstřebatelnost v organismu (až 90 %) je
laktát. Vápník napomáhá normální srážlivosti krve, podporuje normální energetický metabolismus, činnost svalů, funkci nervových přenosů, funkce trávicích
enzymů a stav kostí a zubů. Podílí se na
procesu dělení a specializaci buněk.
Hořčík (Magnesium) je dalším důležitým nitrobuněčným iontem v těle,
kterého je při dnešním způsobu životu
potřebné vyšší množství a u kterého se
zhoršilo „přirozené“ vstřebávání. Přináší
uvolněnost tkání při napětí, je nezbytný pro normální činnost nervů a svalů
a podporuje vstřebávání vápníku v těle.
Většina zdrojů hořčíku (hydroxid či oxid)
se velmi špatně vstřebává, pouze z 20 %.
Nejlepší vstřebatelnost je ve formě glukonátu, až 90 % (což je až osminásobek
oproti citrátu nebo dvojnásobek oproti

doplněk stravy

vápník + hořčík + vitamin D

karbonátu). Hořčík se podílí na snížení
míry únavy a vyčerpání. Podporuje elektrolytickou rovnováhu a normální energetický metabolismus, činnost nervové
soustavy, činnost svalů, syntézu bílkovin, psychickou činnost, normální stav
kostí a zubů. Přispívá k procesu dělení
buněk.
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Měření hustoty kosti

Doporučujeme všem osobám starším 45
let pravidelně užívat produkt OSTEO
STAR, který představuje ideální kom-

Měření kvality kosti

binaci základních živin pro udržení normální kostní hmoty až do pozdního věku.

Osteoporóza je metabolické onemocnění charakterizované
úbytkem kostní hmoty a poruchami stavby kostní tkáně.
Důsledkem je pak náchylnost kostí ke zlomeninám.
Výskyt osteoporózy a zlomenin narůstá s věkem,
častěji (v 75 % případů) jsou postiženy ženy.
U osteoporózy mluvíme o „křehkých
kostech“, protože se výrazně zvyšuje riziko zlomenin. V důsledku osteoporózy
nejčastěji dochází ke zlomeninám krčku
stehenní kosti, zlomeninám zápěstí a ke
zlomeninám obratlových těl, a to někdy
i při zcela minimálních úrazech.
Následkem zlomenin jsou bolesti
v zádech a snižování tělesné výšky, ale
také operace, dlouhodobé upoutání na
lůžko s rizikem vzniku proleženin, záněty
plic, atrofie svalstva a ztráty schopnos-
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tí vykonávat běžné základní činnosti
(mytí, oblékání, stravování apod.)
Výskyt osteoporózy a zlomenin
narůstá s věkem, častěji (v 75 % případů) jsou postiženy ženy, osoby málo
fyzicky aktivní (nesportující) a ležící
nemocní.
Úroveň demineralizace kostí lze
dnes měřit pomocí osteodenzitometrů.
Výsledkem je stanovení stupně osteoporózy a stanovení rizika vzniku zlomeniny.

Měření hustoty kosti

Naměřený vysoký obsah vápníku (hustota kosti) ještě neznamená, že jsou kosti
v pořádku. Stejně důležitá je i kvalita
kostí – jejich křehkost. Je to stejné jako
byste měřili hustotu vápníku ve školní křídě. Výsledek hustoty vápníku vyjde

Měření kvality kosti

na výbornou, ale pokud křídu upustíte
na zem, rozlomí se na několik kousků. Je
křehká! Proto se při měření osteoporózy
měří nejen hustota kostí, ale i jejich kvalita, která odpovídá zabudování vápníku
do kostní struktury.

Vysoce vstřebatelná forma vápníku a hořčíku
Hořčík a jeho vstřebatelnost

Relativní vstřebatelnost vůči laktátu

Relativní vstřebatelnost vůči glukonátu

Vápník a jeho vstřebatelnost

Calcium
lactate

Calcium
gluconate

Calcium
citrate

Calcium
carbonate

Magnesium
gluconate

Magnesium
citrate

Magnesium
carbonate

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Mária L.

Začaly mě bolet klouby, byla jsem u lékaře a diagnostikoval mi osteoporózu. Jsem po totální hysterektomii.
Rozhodla jsem se, pro diagnostiku a byli mi doporučené preparáty: OSTEO STAR, FLEXI MOBILITY STAR,
LIFE STAR, CORAL CALCIUM STAR, VITAMIN D3 STAR, VITAMIN K STAR, CARSICO STAR, ZINC STAR, VITAMIN
C 1000 STAR. Jsem velmi spokojená, klouby mě nebolí, víc zvládnu ujít dokonce i do kopce.
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Správná denní dávka vápníku, hořčíku, vitaminu C a vitaminu D v plně ionizované
koloidní formě je důležitá nejen pro obnovu kostních struktur, ale také pro podporu celé řady metabolických pochodů.
Vstřebatelnost neboli biovyužitelnost měří
schopnost organismu využít aktivní látky
metabolismem.

Produkt OSTEO STAR, obsahující všechny
vyjmenované látky, je výborným doplňkem
pro děti, mladistvé, ženy, i muže.
Jeho předností je nejen obsah vápníku a hořčíku v těch nejlépe vstřebatelných formách,
ale také jeho tekutá forma, která je pohodlná pro užívání.
K doplnění stejného množství
vápníku a hořčíku, které se nachází v 15 ml produktu OSTEO
STAR společnosti STARLIFE, by
bylo potřeba polknout 22 tablet
některého, na trhu dostupného
produktu.

OSTEO STAR – vysoce účinný produkt pro boj s osteoporózou
Statistika osteoporózy
V České republice se osteoporóza vyskytuje
u 500.000 žen a 210.000 mužů nad 50 let,
tj. 30 % žen a 10 % mužů.
Ročně dochází ke 12.000 zlomenin krčku stehenní kosti u žen:
• 9 % umírá během hospitalizace po zlomenině
• 20 % umírá do jednoho roku od úrazu
• 67 % po roce zůstává trvale invalidních odkázaných na ošetřovatelskou péči

Osteoporóza – náklady v České republice v roce 2005
928.000.000 Kč (nárůst o 28 % oproti roku 2000)
160.000.000 Kč – diagnostika osteoporózy
68.000.000 Kč – prevence hormonální léčbou
700.000.000 Kč – léčba osteoporózy pomocí léků
Doporučené dávkování: 2× 15 ml denně, děti 15 ml denně.
Složení (30 ml): Čištěná voda, vápník (mléčnan vápenatý) 266,7 mg (33,3 % RHP*); hořčík (glukonan hořečnatý)
123,9 mg (33 % RHP*); Vitis vinifera (vinná réva, koncentrovaná šťáva z plodu); Maqui (koncentrovaná šťáva z plodu); Aronia (koncentrovaná šťáva z plodu); Vaccinium macrocarpon (klikva velkoplodá, cranberry, koncentrovaná
šťáva z plodu); regulátor kyselosti: kyselina citrónová; fruktóza; malinové aroma; konzervační látka: sorbát draselný;
zahušťovadlo: Xanthan Gum; Vaccinium myrtillus (borůvkový prášek); vitamin C (kyselina askorbová) 15 mg; sladidlo: sukralóza, vitamin D (cholekalciferol) 5 µg (100 % RHP*). RHP* = referenční hodnoty příjmu
#1850 – 54.147.9501.2151.4181.7112
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OREGANO STAR

OREGANO STAR obsahuje bylinu
dobromysl, která byla odedávna považována za vynikající rostlinu. Hippokrates
ji pokládal za prostředek k dobré funkci nervů a plic. Dobromysl – oregáno
pomáhá navodit, jak již název napovídá, dobrou mysl, která je tolik potřebná v našem denním životě. Dobromysl
dovede podpořit trávení, funkci žlučníku, jater a střev. Má antioxidační
účinky, bojuje proti účinkům volných
radikálů a působí na zachování celkové
obranyschopnosti organismu. Příznivě
ovlivňuje činnost kardiovaskulárního
systému.
A jako koření, které již pěstovaly
naše babičky na zahrádkách a za okny,
je nenahraditelná.

doplněk stravy

dobromysl – přírodní dezinfekce

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Marie

Pokud máte plíseň na novou, vymačkejte tobolku produktu OREGANO STAR a potírejte postižená místa,
k tomu doporučuji OREGANO STAR 2× denně užívat. Nezapomenout po odstranění potíží vyhodit
ponožky i boty, aby se plíseň nevrátila.

T.

Je mi 45 let a stále mám problémy s dávením, zažíváním a bolestmi žaludku. Začala jsem užívat produkty
ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR 0-1-0 a OREGANO STAR 0-1-0. Problémy ustoupily a já se cítím
skvěle. Budu i nadále v užívání produktů pokračovat. Děkuji.

N.

Dcera byla často nemocná. Trpěla na průdušky, ucpané dutiny. Od známé jsem se dozvěděla o produktech
STARLIFE. Nasadili jsme RESPIRAL STAR 1-1-1, OREGANO STAR 0-1-0, IMMUNITY STAR 1-0-1 a CORDYCEPS
STAR. Problémy ustoupily během 2 dnů. Po dobrání jsme si zakoupily opět a máme je připravené na příště.
Na imunitu stále užívá CORDYCEPS STAR, který jí dělá dobře i na vitalitu. Děkuji za skvělé produkty.

Doporučené dávkování: 1 tobolka denně. Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 1 tobolky: Origanum vulgare (oregáno, nať, extrakt 10:1 v panenském olivovém oleji) 1.500 mg. Želatinová
tobolka.
#1414 – 15.602.492.024.405.885
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PAPAYA PLUS STAR

Papája se vyznačuje vynikající chutí a má jemné aroma. Na Kostarice
a v Mexiku místní obyvatelé velmi oceňují toto ovoce a nazývají papáju „plodem dobrého zdraví“.
Jitrocel blešník – podporuje zdravé trávení a střevní funkce. Usnadňuje
střevní tranzit a pomáhá udržovat zdravá střeva. Je vhodný v těhotenství a při
obtížích s žilní pleteninou v konečníku
(hemeroidy), kdy vhodně předchází příležitostní zácpě.
Lněné semínko ze lnu setého blahodárně působí při trávení a ovlivňuje
zdravou činnost střev, podporuje střevní
peristaltiku a tím pomáhá předcházet
zácpám.
Juka napomáhá detoxikaci organismu.

doplněk stravy

trávení a správná funkce střev

Doporučené dávkování: 30 ml – 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let.
Složení (30 ml): Čištěná voda; protlak z papay (Carica papaya) 5.720 mg; mleté lněné semínko 530 mg; jitrocel
indický (Psylium Husk) 530 mg; antioxidant: kyselina citrónová; zahušťovadlo: rostlinný glycerin; pektin z citrusové
vlákniny 100 mg; zahušťovadlo: guma guar; konzervant: sorbát draselný; prášek z Aloe vera 30 mg; extrakt z Jucca
schidigera 30 mg; aroma anýz.
#6736 – 43.095.348.4021.5441.6861
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PAU D'ARCO STAR

Kdo by neslyšel o tajemných silách,
které se skrývají v šeru deštných pralesů
Jižní Ameriky. Díky po generacích předávanému umění domorodých šamanů už
několik desetiletí využívá naše evropská
kultura sílu jedné z nich, a to stromu
lapača – Pau D'arco. Botanikové mají
pro tento strom řadu názvů, nejčastější
je Tabebuia impetiginosa, který vychází
z indiánského pojmenování pro „mravenčí dřevo“. V odumřelých kmenech
tohoto stromu se totiž rádi usídlují mravenci. Mnohem poetičtější, ale i přesnější, vzhledem k jeho účinkům je název
„strom života“, protože jeho uzdravující a posilující účinky byly využívány
domorodými kmeny po staletí. Oficiální
výzkum lapača započal v 80. letech 19.
století a potvrdil, že účinné látky nacházející se ve vnitřní kůře neboli lýku výrazným způsobem stimulují vlastní obranné schopnosti organismu. V současné
době je lapacho, látka obsažená v lapaču předmětem pozornosti vědců a lékařů na celém světě, zabývajících se léčbou
rakoviny.
Kůra z lapača obsahuje látky, které
dovedou posílit obranyschopnost lidského organismu a jeho odolnosti proti
vnějším, nepříznivým vlivům. Obsahuje

doplněk stravy

Lapacho – obranyschopnost organismu

četné přirozeně se vyskytující antioxidanty, které dovedou ochránit buňky před poškozením volnými radikály
a tak dochází k významnému posílení
našeho těla.
Lapačo podporuje noérmální činnost ledvin a vylučování, správnou hladinu krevního tlaku a přirozenou mikrocirkulaci. V neposlední řadě posiluje
relaxaci a přirozený spánek.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Lucie B:

Dlouhá léta jsem při každé rýmě měla potíže se zánětem dutin.Léčba zdlouhavá a řešení bylo vždy
v užívání antibiotik. Od té doby, co jsem se dostala k bylinám od Starlife, tak při každé počínající rýmě
posiluji imunitu a když je vidět, že přeci jen by došlo na zánět dutin, tak začnu užívat Pau D’Arco. Počet
nutnosti užít antibiotika se minimalizoval.

Doporučené dávkování: 2 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 4 kapslí: Tabebuia impetiginosa (Lapacho, Pau D'Arco, kůra) 2.000 mg; protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#2731 – 15.602.492.024.405.885
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POTASSIUM STAR

Draslík je jedním z nejrozšířenějších
prvků. Najdeme jej na povrchu zemské
kůry, hojně je zastoupen v mořské vodě
a je přirozenou součástí minerálů obsažených v mase, ovoci a zelenině.
Draslík se podílí na stabilitě vnitřního prostředí, která je nezbytná prakticky
pro všechny funkce probíhající v živém
organismu. Jeho hladina v krvi je regulovaná ledvinami.
Draslík potřebujeme pro podporu
normální činnosti nervové soustavy,
svalového systému a k udržení správného krevního tlaku.

doplněk stravy

draslík – stabilita vnitřního prostředí

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně, děti od 3 let 2 tablety denně. Upozornění: Není určeno pro děti do
3 let.
Složení 2 tablet: Draslík (glukonan draselný) 198 mg (10 % referenční hodnoty příjmu); emulgátor: rostlinná celulosa; stabilizátor: zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan
hořečnatý; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová.
#1540 – 10.731.691.082.633.293

164

PERILLYL STAR

doplněk stravy

perila křovitá – vitamin E

V dnešní době se bylině Perilla frutescens dostává zvláštní pozornosti
z důvodů jejích blahodárných účinků
u většiny druhů přecitlivělostí (alergií), a to bez vedlejších účinků. Perilla
podporuje produkci cytosinů a jiných
specifických protilátek, které pomáhají
uklidnit prvotní příznaky přecitlivělých
reakcí na pyly, prach, výtrusy hub a plísní. Přispívá tak k obraně organismu
v životním prostředí, které je v daném
období nepříznivé.
Perilla mimo jiné obsahuje esenciální

Napomáhá při
alergiích
mastné kyseliny – omega-3 alfa-linolenovou kyselinu (ALA), omega-6 linolovou kyselinu (LA) a omega-9 olejovou
kyselinu (OA).
Přidaný vitamin E je přírodní antioxidant, rozpustný v tucích, který snadno

proniká do buněčných membrán, stává
se jejich součástí a výrazně se podílí na
antioxidační kapacitě organismu.

Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Netradiční koření perila pomáhá v boji s alergií
Nenáročná bylina, která vypadá jako kopřiva, v sobě obsahuje kyselinu rozmarinovou. Její
jméno je Perila křovitá (perilla frutescens), v angličtině je běžně nazývána čínskou bazalkou.
Tato kopřiva je oblíbenou bylinou a používá se podobně jako bazalka nebo koriandr.
Rozmarinová kyselina má protizánětlivý a protialergický účinek. V třítýdenní dvojitě slepé placebové studii bylo
29 lidem, kteří trpěli sezónní sennou
rýmou, podáváno léčivo, které obsahovalo v jedné skupině placebo a ve druhé
skupině extrakt z perilly. Výsledek potvrdil, že na rozdíl od placebové skupiny
došlo ve skupině, která užívala extrakt
perilly, ke snížení alergických projevů.
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Perilla obsahuje také flavonoid luteolin, který můžeme považovat za imunomodulátor. V celostní medicíně již několik let používáme PERILLYL STAR, který
uvedenou bylinu obsahuje, a využíváme
jej v boji s alergii. Nejlepší efekt se dostavuje, pokud se svou alergií počítáme
a PERILLYL STAR nasadíme již několik
týdnů před očekávanou alergickou sezónou v nízkém, preventivním dávkování –

a to zvyšujeme s nastupující sezónou tak
dlouho, dokud sezóna trvá. S ústupem
potíží pak dávkování snižujeme až do
vysazení.
Alergie se týká poruchy imunity.
Dotyčný člověk se často dostává do
zamotaného kruhu svých potíží. Přes
zimu sice nemá alergii, ale od podzimu
se trápí různými respiračními infekty,

kašlem, rýmou, bolestmi v krku – imunitní systém je vyčerpáván a v době, kdy
konečně zima přejde a imunitní systém
si má odpočinout, přijde alergie…
Kolotoč potíží pacienta sužuje, omezuje a vyčerpává. Když konečně i alergie
přejde a imunitní systém si potřebuje
odpočinout, s podzimem se zase vrátí
ony respirační insekty.
Pro období respirací proto používáme IMMUNITY STAR, který pomáhá udržovat imunitu na lepší úrovni,
a na alergickou sezónu zase PERILLYL
STAR, který pomáhá s alergií. Oba jmenované produkty nemají vedlejší účinky a mohou se navzájem kombinovat
a v povzbuzování imunity se podporují.
Takže během alergické sezóny lze současně podávat i produkt IMMUNITY
STAR. PERILLYL STAR lze také podávat
i na podzim, kdy mírní potíže s kašlem,
ekzémem apod. Oba uvedené produkty spolu tvoří symbiózu. Užívání obou
produktů pomáhá překonat začarovaný
kruh.

Perilla frutescens

Doporučené dávkování: 2 tobolky 3× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti.
Složení 6 tobolek: Perilla frutescens (perila křovitá, extrakt) 3.000 mg (obsahuje omega-3 alfa-linolenovou kyselinu
(ALA) 1.620 mg, omega-6 linolovou kyselinu (LA) 420 mg, omega-9 olejovou kyselinu (OA) 390 mg); vitamin E
(d-alfa-tokoferol) 100 mg (833 % referenční hodnoty příjmu). Želatinová tobolka.
#1022 – 18.742.353.405.506.607
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PROPOLIS STAR

Propolis je směs bioaktivních látek
pryskyřičného charakteru, které jsou
sbírány včelami z pupenů a kůry různých
stromů a z rostlin. Látky jsou včelami
dále zpracovávány a využívány k ochraně úlového prostoru před bakteriemi,
viry, plísněmi a kvasinkami. Propolis
obsahuje kolem 50 % až 60 % pryskyřic,
balzámů, 10 až 12 % éterických olejů
a dalších látek. Jednu třetinu chemicky
definovaných látek tvoří velmi důležitá
skupina flavonoidů. Propolis slouží včelám na tmelení otvorů a dezinfekci prostoru úlu.

doplněk stravy

včelí propolis – dezinfekční účely

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Martina L:

Neocenitelný doplněk stravy - PERILLYL STAR, který mi pomohl úplně odbourat antihistaminika jako jsou
zyrtec, zodac a jiné. Trpím alergickou rýmou na pyly a v sezóně užívám PERILLYL STAR 1-0-1 a dle potřeby
zvyšuji, podle množství alergenů v okolí. Nejsem po něm unavená jako po jiných běžných lécích a zabírá
překvapivě rychle. Ještě doplňuji produktem PROPOLIS STAR 1-0-0 a o alergii vůbec nevím.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Včelí propolis (koncentrát 4:1) 1.000 mg; plnidlo: fosforečnan vápenatý; emulgátor: celulosa;
protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#7211 – 18.742.353.405.506.607

167

PROTECT STAR

PROTECT LIVER je formule speciálně sestavená z bylin a nutrietů, vhodný
pro naše zdraví.
Ostropestřec mariánský obsahuje
taraxacin, třísloviny, sliz a inulin a jeho
nejvýznamnější úloha spočívá v účinné
podpoře funkci jater. Pomáhá je chránit před škodlivým vlivem životního prostředí a výrazně ovlivňuje jejich pozitivní činnost související s odstraňováním
škodlivých toxinů. Napomáhá jejich
detoxikaci a uplatňuje zde hepatoprotektivní účinek. Benedikt ovlivňuje také
správné fungování trávicí soustavy.
Přidané antioxidanty vitamin C
a vitamin E jsou nezbytné pro udržení zdravých tkání a jako součást
obranyschopnosti celého organismu.
Vhodně doplňují bylinné složky.

doplněk stravy

byliny – podpora funkce jater

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Lenka

Byla jsem na oslavě kulatých narozenin, když jsem viděla tu zásobu alkoholu, tak jsem nelenila a ještě před
oslavou jsem požila 2 tablety produktu PROTECT STAR. Celý večer jsem užívala – ze začátku po dvou tabletkách
potom asi po dvou hodinách jednu. Čekala jsem, kdy začnu cítit, že jsem něco pila, ale nic, všichni ostatní na
tom byli dost špatně. Ráno, značná část hostů se pídila po hovězí polévce, já si dala produkt VITAMIN C 2000
STAR a fungovala celý den bez nejmenších problémů. Na pařby je produkt PROTECT STAR ideální.

Vladimír

U mého tchána se projevovala lupénka 35 let, podáváním produktů CARSICO STAR a PROTECT STAR bylo
po 3 týdnech vidět zlepšení a po 6 týdnech byla lupénka jen z 20 %. Dnes již bez problému.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Pokud užíváte antikoagulátory (léky na ředění krve) nebo plánujete chirurgický zákrok, poraďte se se svým lékařem.
Složení 2 tablet: Stabilizátor: hydrogenfosforečnan vápenatý; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; Cnicus benedictus (benedikt lékařský, nať, extrakt 4:1) 352 mg; Taraxacum officinale (smetanka lékařská, kořen, extrakt 4:1)
152 mg; Silybum marianum (ostropestřec mariánský, extrakt z plodu) 140 mg; stabilizátor: zesíťovaná sodná sůl
karboxymethylcelulosy; vitamin C (kyselina askorbová) 52 mg (65 % RHP*); odpěňovač: rostlinná kyselina stearová;
emulgátor: celulosa; vitamin E (tokoferyl-acetát) 21 mg (175 % RHP*); protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný
stearan hořečnatý; beta-karoten 1mg. RHP* = referenční hodnota příjmu.
#2735 – 20.472.293.065.276.487
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PSYLLIUM STAR

Plantago ovata (Psylium Husk, jitrocel blešník) podporuje zdravé trávení a střevní funkce. Usnadňuje střevní tranzit a pomáhá udržovat zdravá
střeva. Je vhodný i v těhotenství a při
obtížích s žilní pleteninou v konečníku
(hemeroidy), kdy vhodně předchází příležitostné zácpě.

doplněk stravy

jitrocel blešník – zdravé trávení

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Helena K:

Jíst zázračné pilulky a zhubnout do několika dnů desítky kilogramů. To by si přál asi každý, kdo není se
svou postavou spokojený a snaží se o hubnutí již řadu let. Jenže takto to bohužel nefunguje. Doplňky
stravy na hubnutí pomohou v těle vyvolat ty správné biochemické procesy, ovšem za předpokladu, že na
cestě k dosažení optimální váhy musíte pro to taky něco udělat, a to je především změna stravovacích
návyků a pohybu. Velmi dobré zkušenosti mám u svých klientů s kombinací doplňků na hubnutí a je to
individuální. Uvedu příklad klientky 45 roků, 166 cm, 90 kg, která se opakovaně snažila sama zhubnout, ale
stále se jí nedařilo shodit víc jak 3 – 5 kg. Nechápala, proč váha nejde dolů, i když nejedla příliš velké porce,
vyhýbala se bílému pečivu, omezovala sladké, 3x v týdnu cvičila. Po zanalyzování jejího stavu a navržení
změn ve stravování a pohybu začala postupně ubývat na váze. Pak se hubnutí zpomalilo a v této fázi jsem
doporučila kombinaci doplňků na podporu odbourávání tuků a omezení jeho ukládání – CLA 1000 STAR
a GARCINIA STAR. Protože klientka měla zpomalený metabolismus, tak na jeho podporu a nastartování
začala užívat kombinaci METABOLITE STAR a CINNAMON STAR, který brala ráno a půl hodiny před
odpolední pohybovou aktivitou. Ještě k tomu pravidelně užívala PSYLLIUM STAR na doplnění vlákniny.
Za 7 měsíců shodila 16 kg a za dalších 5 měsíců 6 kg a tak dosáhla své vysněné postavy s hmotností 68 kg.

Doporučené dávkování: 2 kapsle denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Plantago ovata (jitrocel vejčitý, semeno tobolky) 1.000 mg; emulgátor: rostlinná celulosa; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#7170 – 13.971.552.463.734.015
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RASPBERRY KETONES STAR

Euterpe jsou vysoké, většinou silně odnožující palmy se štíhlými kmeny,
domácí v Jižní Americe a na Antilách.
Z dužniny plodů se připravují chutné
nápoje, z vegetačních vrcholů tzv. palmové zelí.
K nejznámějším a nejvyužívanějším
patří Euterpe oleracea – palma Acai.
Dorůstá až 25 m a plodí kolem 20 kg
plodů, které se vzhledem podobají
borůvkám. Mají temně tmavě modrou
barvu, kterou získávají díky přírodní látce anthokyaninu, kakaovou vůni a chuť.
Testováním antioxidační aktivity bylo
zjištěno jedno z nejvyšších čísel ORAC
(oxygen radical absorbance capacity),
tedy schopnost pohlcení volných kyslíkových radikálů.
Nopál podporuje metabolismus
tuků a glukózy, přispívá tak ke kontrole
tělesné hmotnosti.
Zelený čaj působí jako antioxidant,
podporuje přirozenou obranyschopnost organismu, duševní výkon, metabolismus tuků, pružnost cév a normální
činnost srdce.

doplněk stravy

malinové ketony - trávení

Doporučené dávkování: 30 ml - 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení (30 ml): Pyré z Acai (Euterpe oleracea) 7.270 mg; prášek z plodů černé maliny 4.290 mg; prášek z plodu
nopálu (Opuntia ficus indica) 1.430 mg; extrakt ze zeleného čaje (Camelia sinensis) 280 mg; čištěná voda; prášek
z plodů baobabu (Adansonia) 280 mg; malinové ketony 99% 250 mg; pektin z citrusové vlákniny 140 mg; zahušťovadlo: guma guar, rostlinný glycerin; sladidlo: steviol-glykosidy; africké divoké mango (Irvingia gabonensis) 100
mg; L-karnitin 100 mg; antioxidant: kyselina citrónová; přírodní malinové aroma; antioxidant: kyselina askorbová;
konzervant: sorbát draselný.
#1589 – 37.805.527.6301.3421.0541
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RASPBERRY STAR

Rubus idaeus maliník podporuje normální trávení a vylučování vody
z organismu. Mimo jiné přispívá k menstruačnímu komfortu a pohodě v menopauze.

doplněk stravy

malinové ketony – trávení

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Petr K.

Přípravek RASPBERRY STAR se manželovi velmi osvědčil při prevenci infekce močového ústrojí. Během
zimního období často trpěl na infekce močového ústrojí, při kterých byl nucen často močit. Při užívání
přípravku se stav velmi rychle upravil a močení se vrátilo do normálu.

LASER PLASTIC M.

Výborný doplněk stravy při redukčních dietách, který zamezuje pocitu hladu a chuti na sladké během
celého dne, aniž by klient pociťoval úbytek energie. Poté, při preventivním užívání RASPBERRY STAR, lze
dosaženou váhu udržet i při normálním stravování bez diet.

Doporučené dávkování: 2 kapsle 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 4 kapslí: Malinové ketony 400 mg; emulgátor: mikrokrystalická celulosa, fosforečnan vápenatý; stabilizátor:
karboxymethylcelulosa; protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#1588 – 10.731.691.082.633.293
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RED CLOVER STAR

Jetel luční obsahuje široké spektrum vitaminů, minerálních látek
a organických kyselin. Mezi nejdůležitější patři isoflavony, které vytvářejí
významnou estrogenní aktivitu, která
napomáhá ženám k dosažení lepších
pocitů v menopauze a vyrovnat se s jejími nepříjemnými vlivy, jako jsou návaly
horka, pocení, neklid a podrážděnost.
Jetel luční má také vliv na udržení
hustoty kostí, přispívá ke zlepšení profilů lipidů, a tím upevňuje kardiovaskulární zdraví. To vše znamená pro ženu
v klimakteriu velkou oporu.

doplněk stravy

jetel luční – pro ženy v menopauze

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Sandor B:

Klientka má dlouhou dobu střevní potíže a zvýšený cukr. Užívá od lékaře léky. Na základě diagnostiky
nasazené produkty INULIN STAR, YUCCA STAR, OREGANO STAR, RED CLOVER STAR. Střevní potíže ustoupily,
avšak cukr je stále kolísavý. Po dvou měsících užívání nasazený CHROMIUM STAR, ACIDOPHILUS STAR,
RED CLOVER STAR, LIPO CUCCINATE STAR a léky od lékaře. Cukr se stabilizoval, klientka je velmi spokojená
a i lékař.

Alice H:

Užíváním produktů CARNOSINE STAR, RED CLOVER STAR a WATER PILL STAR se ledvina zachránila, a také
cukrovka, která byla, je ve výborném stavu. Děkuji.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Trifolium pratense (jetel luční, květ) 860 mg; maltodextrin; stabilizátor: uhličitan vápenatý; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#2736 – 17.332.333.674.175.666
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REGEMAX STAR

Formule připravena podle originálních čínských receptur dynastie Ming.
Hlavní složkou produktu je L-arginin.
L-arginin - je semi-esenciální aminokyselina. Jedná se o aminokyselinu,
kterou si organismus za některých životních podmínek nedokáže v dostatečném množství vyrobit sám. Tyto situace
nastávají zejména v období růstu, při
zvýšené tělesné námaze, nemoci apod.
V přijímané stravě je nejvíce argininu
obsaženo v v kuřecím a krůtím vývaru
a v kaviáru. Významným přirozeným
zdrojem je také zelený hrášek, vaječný bílek, arašídy, čokoláda a obiloviny.
Arginin, získaný z těchto zdrojů již však
není tak účinný. V poslední době se arginin v podobě doplňkové výživy dostává
do popředí zájmu nejen sportovců pro
zlepšení sportovních výkonů, ale stále
častěji je užíván i běžnou populací.
Důležitou složkou je také sibiřský
ženšen – akantopanax ostnitý. Je to
antioxidant, podporuje fyzické i duševní
zdraví, kongitivní výkon, pohodu a relaxaci. Přispívá k přirozené obranyschop-

doplněk stravy

rostlinná bílkovina, arginin, sibiřský ženšen

nosti organismu a pomáhá udržovat
normální hladinu cukru v krvi a správný
krevní tlak. Funguje jako tonikum pro
podporu duševní a fyzické schopnosti
v případech slabosti, vyčerpání a únavě
a během rekonvalescence.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Marie

Moje operace kolena proběhla úspěšně, díky pravidelnému užívání REGEMAX STAR. Vřele doporučuji
všem.

Martin

Tablety REGEMAX STAR používám dvě až tři vždy po tréninku. Tyto tablety mi plně nahradí aminokyseliny,
kterých jsem si po tréninku dříve dával vždy minimálně 6 tablet od jiných značek. Během těžkých silových
tréninků často kombinuji REGEMAX STAR s GLUTAMINE STAR. Při silových trénincích používám dvě tablety
GLUTAMINE STAR před a dvě tablety po tréninku. Kombinace těchto dvou produktů mi zaručí dobrou
regeneraci, kterou nejvíce ocením v závodním období.

Doporučené dávkování: 2 kapsle denně před spaním. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let.
Složení 2 kapslí: Obohacená rostlinná bílkovina 610 mg; L-Arginin 400 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý;
Acanthopanax senticosus (akantopanax ostnitý, „sibiřský ženšen“, kořen, extrakt 4:1) 0,8 mg; oktakosanol 0,2 mg.
Želatinová kapsle.
#1081 – 22.203.134.616.937.268
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RELAX STAR

RELAX STAR je unikátní kombinací
látek, které působí blahodárně na celé
tělo. Kdo by se kdy nesetkal s mučenkou
a klanopraškou? Účinky chmele znaly
a využívaly již naše babičky. Působení
rostlinných složek výrazně podporují
i přidané vitaminy a ostatní fyziologicky
účinné látky, zvláště vitaminy skupiny B
výrazně podporují funkci celého nervového systému a pomáhají vrátit chuť do
života.
Vitamin B1 – thiamin má příznivý vliv
na energetický metabolismus a nervový
systém.
Vitamin B2 – riboflavin je důležitý
pro energetický metabolismus a správné
fungování nervového systému, podporuje optimální hladinu železa v organismu,
blahodárně působí na zdraví pokožky
a zraku.
Vitamin B5 – kyselina pantothenová – má vliv na duševní výkonnost a zvýšení mentální energie. Podporuje energetický metabolismus.
Vitamin B6 je důležitý pro tvorbu
červených krvinek a regulaci hormonální
aktivity.
Vitamin B12 – kyanokobalamin má
vliv na tvorbu červených krvinek a dělení
buněk. Podporuje energetický metabolismus a imunitní systém. Působí na udržení normální hladiny krevního homocysteinu.

doplněk stravy

byliny – relaxace, vitalita

Kyselina listová – foláty ovlivňuje
krvetvorbu, metabolismus homocysteinu a hladinu krevního homocysteinu.
Podporuje imunitní systém. Příznivě
ovlivňuje vývoj mateřských tkání během
těhotenství.
Niacin je důležitý pro normální energetický metabolismus, činnost nervové
soustavy, psychickou činnost, stav sliznic
a stav pokožky. Dovede snižovat míru
únavy a vyčerpání.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Emulgátor: mikrokrystalická celulosa; vitamin C (kyselina askorbová) 60 mg (75 % RHP*); protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý; rýžová moučka; Passiflora incarnata (mučenka pletní, nať) 30 mg;
Humulus lupulus (chmel otáčivý, květ – šištice, extrakt 4:1) 30 mg; Schizandra chinensis (klanopraška čínská, plod,
extrakt 4:1) 30 mg; cholin bitartát 20 mg; bioflavonoidy citrusových plodů 20 mg; inositol 20 mg; pšeničné klíčky
20 mg; vitamin B3 (niacin, nikotinamid) 16 mg (100 % RHP*); PABA 10 mg; vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid)
1,2 mg (85,7 % RHP*); vitamin B2 (riboflavin) 1,2 mg (85,7 % RHP*); vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid) 1 mg
(90,9 % RHP*); vitamin B5 (kyselina pantothenová) 0,332 mg (5,5 % RHP*); kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová) 130 µg (65 % RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 20 µg (800 % RHP*). Želatinová kapsle.
RHP* = referenční hodnota příjmu.
#2740 – 15.602.492.024.405.885
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RELEASE STAR

Kozlík lékařský – Valeriana officinalis –
především podporuje kvalitní a přirozený spánek a jeho nástup. Přispívá k optimální relaxaci a vyrovnání se stresem
při náročném životním stylu. Působí
celkově na duševní i fyzickou pohodu
a kognitivní funkce. Mimo to podporuje
normální trávení, činnost kardiovaskulárního systému a udržení normálního
krevního tlaku.
Máta – Mentha arversis – jejíž hlavní
složkou je mentol, který podporuje normální trávení.
Meduňka – Mellisa officinalis – je
přírodní antioxidant, přispívá k optimální relaxaci, podporuje kognitivní
funkce a navození duševní a fyzické
pohody a také usínání a průběh zdravého spánku.

doplněk stravy

kozlík lékařský, máta, meduňka – relaxace

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

LASER PLASTIC M:

Výborný doplněk stravy při redukčních dietách, který zamezuje pocitu hladu a chuti na sladké během
celého dne, aniž by klient pociťoval úbytek energie. Poté, při preventivním užívání RASPBERRY STAR, lze
dosaženou váhu udržet i při normálním stravování bez diet.

Petra K:

Přípravek RASPBERRY STAR se manželovi velmi osvědčil při prevenci infekce močového ústrojí. Během
zimního období často trpěl na infekce močového ústrojí, při kterých byl nucen často močit. Při užívání
přípravku se stav velmi rychle upravil a močení se vrátilo do normálu.

Doporučené dávkování: 2× 5 ml denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 10 ml: Sacharóza; Valeriana officinalis (kozlík lékařský, extrakt 10:1, kořen) 1.250 mg; Mentha arvensis
subsp. haplocalyx Briq. (máta rolní, extrakt 10:1, list) 250 mg; Melissa officinalis (meduňka lékařská, extrakt 10:1,
květ) 250 mg; aroma: mentolová esence; konzervant: sorbát draselný; čištěná voda.
#6614 – 12.561.532.633.304.074
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RESPIRAL STAR

RESPIRAL obsahuje bylinky, které lze
vyhledat i v prastarých bylinářích jako
léčivky.
Fenykl přispívá k uklidnění kašle
při nachlazení a napomáhá odstranit
chrapot. Je uklidňující pro ústa a hrdlo,
jeho blahodárné účinky zasahují až do
hltanu a k hlasivkám. Usnadňuje vykašlávání. Má silné antioxidační účinky
a podporuje celkovou imunitu organismu.
Jablečník obecný má příznivý vliv na
udržení zdraví dýchacích cest. Je nepostradatelným pomocníkem při podráždění v krku a hltanu. Jeho účinky jsou
zklidňující a příjemné pro hrdlo, hltan
a hlasivky.

doplněk stravy

byliny – posílení dýchacích cest

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Ilona

Chlapec 7 let, stále trpěl dýchacími problémy a dušností, silný kašel mu nedovoloval ani dobře spát.
Vyzkoušel produkty RESPIRAL STAR 1-0-1, IMMUNITY STAR 0-1-0 a OREGANO STAR 0-1-0. Po týdnu užívání
potíže ustupovaly a dnes již žádné nejsou. Děkujeme.

V.

Od dětství trpím alergiemi, ke kterým se přidalo astma. Už mi nic nezabíralo, ani kortikoidy, často
jsem končila na antibiotikách. Shodou okolností jsem se dostala k produktům STARLIFE. Po půlročním
užíváním produktů: MULTI STAR, IMMUNITY STAR a RESPIRAL STAR se můj zdravotní stav rapidně zlepšil,
mohla jsem vysadit i dýcháky s kortikoidy. Produkty mohu jen doporučit všem, co také trpí podobnými
nemocemi.

M.

Dostala jsem ošklivou chřipku. Bylo mi velmi špatně a dlouho se vlekla, než jsem poznala produkty
společnosti STARLIFE. Na doporučení jsem začala užívat: MULTI STAR 0-0-15 ml, GREPO STAR 1-0-1,
RESPIRAL STAR 1-0-1, OREGANO STAR 0-1-0, ACIDOPHILUS STAR 1-0-1. Během pár dní jsem byla z chřipky
venku. Jsou to výborné účinné produkty. Díky.

Doporučené dávkování: 2 kapsle 3× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 6 kapslí: Maltodextrin; Armoracia rusticana (křen selský, kořen, extrakt 4:1) 2.400 mg; Verbascum thapsus (divizna malokvětá, list, extrakt 4:1) 2.400 mg; Eupatorium perfoliatum (sadec prorostlý, nať, extrakt 4:1)
900 mg; Foeniculum vulgare (fenykl obecný, plod, extrakt 4:1) 600 mg; Marrubium vulgare (jablečník obecný, nať,
extrakt 4:1) 450 mg; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#2738 – 18.742.353.405.506.607
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RESVERATROL STAR

Resveratrol je látka, která se nejvíce
vyskytuje ve slupkách a jadérkách modré révy vinné, dále v arašídech, slupkách
a jadérkách černého rybízu, borůvkách,
moruších, v kůře grapefruitu a v červeném vínu. Současné výzkumy ukazují, že
resveratrol se vyskytuje ve srovnatelném
množství také v bílém vínu, avšak pouze
ze severních oblastí pěstování révy vinné. Z posledních výzkumů je zřejmé, že
resveratrol se vyskytuje ve velkém množství rostlin a rostliny jej zvýšenou měrou
produkují, když jsou ve stresu, jako svou
obranu pro přežití. Co se týká modré
vinné révy, zjistilo se, že obsahuje více
resveratrolu v nedozrálých hroznech,
ale pro francouzská vína je typické, že se
nechávají přezrát, pak jsou náchylnější
k napadení plísní Botrytis cinerea (která
je považovaná za ušlechtilou), a ta prorůstá do hroznů. Rostlina se brání její
produkcí právě resveratrolem, který pak
přechází do vína.
Réva vinná – Vitis vinifera, pochází z Přední a Střední Asie a je známá již
od starověku. Obsahuje řadu vitaminů,
hroznový cukr, stopové prvky a minerální látky. Z révy se dá vyrobit mnoho
užitečných potravinářských produktů:

doplněk stravy

resveratrol – antioxidant

nápoje, rozinky, ocet, ale zpracovat se
dají také jadérka hroznů, která obsahují zejména přirozeně se vyskytující
antioxidanty, které pomáhají chránit
buňky před poškozením volnými radikály. Jadérka a slupky modré révy vinné obsahují pro organismus důležitý
resveratrol, který se podílí zejména na
podpoře zdraví srdce a cév.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Tomešová D:

Při opakovaných zdravotních problémech s menopauzou před 2 -3 lety mi hodně pomohly fytoestrogeny,
konkrétně produkty RED CLOVER STAR a ANGELICA STAR. Dále ochrana buněk přes CARNOSINE STAR
a CORDYCEPS STAR a posílení organismu pravidelným přísunem produktů RESVERATROL STAR, LIFE STAR,
IMMUNITY STAR a BOUNTY STAR. Kombinovala jsem tehdy i EYE STAR a BRAIN STAR. Pochopitelně i další
dodávání vitaminových komplexů nebo jen samotného vitaminu C v produktu VITAMIN C 1000 STAR bylo
samozřejmostí. Produkty ACIDOPHILUS STAR a SPIRULINE STAR pomáhaly spolu se stravou k vyrovnání
acidobazické rovnováhy. Přeju Vám mnoho úspěchů ve Vaší činnosti a hodně spokojených zákazníků.
Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Vhodné pro děti od 3 let.
Složení 2 tobolek: Resveratrol (extrakt ze semen hroznů vinné révy) 200 mg; olej ze sójových bobů; koenzym Q10
30 mg; sójový lecitin; leštící látka: včelí vosk; protispékavá látka: oxid křemičitý. Želatinová tobolka (barvivo: karamel,
oxid titaničitý).
#1733 – 21.882.214.885.607.328
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ROYAL WALNUT STAR

Ořešák popelavý (Juglans cinerea)
pochází ze Severní Ameriky. Dosahuje
výšky 30 m, jeho plody jsou podlouhle
vejcovité, na povrchu lepkavě chlupaté.
Skořápky ořechů jsou také tvrdé a hluboce brázdité, na vrcholku ovšem ostře zašpičatělé, s jedlými dvoulaločnými,
výrazně nasládlými semeny. dají se použít stejně jako jádra vlašského ořechu.

doplněk stravy

ořešák popelavý

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Sandor B.

42 letá klientka, 2x navštívila lékaře s podezřením, že má sníženou funkci štítné žlázy. Klientka velmi
přibrala, avšak krevní testy byli v pořádku. Lékařka, poslala klientku domů, že si vymýšlí problém a ať
se víc hýbe a méně jí. Klientka rady paní lékařky dodržela, ale i tak šla váha stále nahoru. Na základě
diagnostiky zjištěná snížená funkce štítné žlázy a i trávící problém. Nasazená detoxikace CLEANSER STAR,
ROYAL WALNUT STAR, ALOE VERA GEL STAR, CHITOSNA STAR, VITAMIN C 1000 STAR, METABOLITE STAR. Po
2 měsících užívání se klientka cítí velmi dobře, 2 kg váhy šly dolů, další užívala ACIDOPHILUS STAR, INULIN
STAR, CHITOSAN STAR, VITAMIN C 1000 STAR, METABOLITE STAR, pitný režim dodržovala, malé porce si
dávala, pak šly další 4 kg váhy dolů. Klientka je velmi spokojená a zajímalo by jí, jak je možné, že výsledky
u lékaře - krevní testy neukázali, že je problém se štítnou žlázou!!!

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 2 kapslí: Juglans cinerea (ořešák popelavý, kůra) 800 mg; rýžová moučka; emulgátor: rostlinná celulosa;
protispékavá látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#2737 – 24.923.174.276.608.149
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SAW PALMETTO STAR

SAW PALMETTO STAR je formule,
jejíž hlavní složkou je extrakt ze serenoi
plazivé. Jeho účinky jsou již známy řadu
staletí. Extrakt vykazuje mírnou hormonální aktivitu a blokuje tvorbu dihydrotestosteronu (mužského pohlavního
hormonu), který přispívá k hypertrofii
prostaty. Benigní hypertrofií prostaty
trpí více než 10% mužů starších 50 let
a u dvou ze tří mužů starších 60 let se
již plně projevují příznaky zvětšené prostaty. Serenoa plazivá působí také jako
močopudný prostředek a podporuje
maximální průtok moči. Napomáhá
zlepšit sexuální výkonnost a funkční
stav urogenitálního traktu.
SAW PALMETTO STAR je vhodným
doplňkem pro muže od 45 let.

doplněk stravy

serenoa plazivá – zdraví mužů

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Alena B.

Muž 66 let - užívá SAW PALMETTO STAR, STAR MEN, příležitostně IMMUNITY STAR, ACEROLA STAR,
VITAMIN C 1000 STAR. Po zimě se u něho projevovala únava, častá nachlazení… K produktům byl přidán
CORDYCEPS STAR 3-3-3, po týdnu snížena dávka na 2-2-2. Asi po 10 dnech užívání se muž obrátí na
manželku a povídá: Myslíš, že ten CORDYCEPS STAR užívám tak správně? Mně se po obědě nechce vůbec
spát, jak jsem byl zvyklý, ani při křížovce neusínám. Je to dobře? Pořád musím něco dělat!

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Serrenoa serrulata (serenoa plazivá, Saw Palmetto, plod) 1.000 mg; rýžová moučka; protispékavá
látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#2739 – 13.971.552.463.734.015
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SELENIUM STAR

Selen je součástí enzymu glutathionperoxidázy, která se společně s vitaminem E významně podílí na ochraně buněk. Je nezbytný pro buněčnou
ochranu. Selen se řadí mezi významné
antioxidační činitele, podporuje správnou funkci hormonů štítné žlázy, má
příznivé účinky na imunitní systém.
Chrání tělesné tkáně a je významnou
podporou normálního stavu vlasů
a nehtů. Selen je potřeba pro normální
spermatogenezi.

doplněk stravy

selen – buněčná ochrana, mužská plodnost

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Ing. Otakar M.

Selen je důležitý pro správnou funkci antioxidační bariéry a celou řadu metabolických procesů. Je nezbytný
pro dobrou funkci štítné žlázy. Velmi často pomáhá při pohybových potížích, které mají metabolickou
příčinu. Selen patří mezi nejvíce nedostatkové prvky v ČR a v průměru lidem chybí 50% potřebné hodnoty.
SELENIUM STAR používám a doporučuji více jak 13 let s velmi dobrým efektem.

Elena M.

10letá dívenka s poruchou štítné žlázy užívala produkty: KELP STAR + SELENIUM STAR + VITAMIN C 1000
STAR. Vše se velmi rychle srovnalo, nyní již bere nepravidelně produkty KELP STAR a SELENIUM STAR a vše
je v pořádku.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tablet: Emulgátor: mikrokrystalická celulosa; stabilizátor: uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý; selen
(selenan sodný) 100 µg (182 % referenční hodnoty příjmu); pivovarské kvasnice; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; protispékavá látka: oxid křemičitý.
#7232 – 6.28.811.861.202.532
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SHOCK STAR

Žraloci jsou pravděpodobně nejdéle
žijící obratlovci na Zemi, zatímco jiné
druhy fauny vymizely. Tento predátor
si během svého dlouhého vývoje vytvořil dokonalý imunitní systém, který mu
pomáhá překonat a přežít i ty největší
nástrahy přírody a člověka.
Žralok prakticky nikdy neonemocní zhoubným onemocněním, je odolný
proti všem infekčním onemocněním
a případná zranění se mu hojí velmi
rychle. Žraloci, žijící ve vodách, ve kterých byly prováděny jaderné výzkumy
neonemocněli rakovinou ani nebyli jinak
poškozeni. Vědci se pokusili naočkovat
žraloka rakovinovými buňkami a přivodit mu onemocnění, ale marně, pokusy skončily pro žraloka vítězně, neonemocněl. Žraloci obvykle umírají stářím
a jejich jediným nepřítelem je člověk.
Produkt ze žraloka – žraločí chrupavka – shark cartilage – je mukopolysacharidový komplex obsahující bílkovinnou

doplněk stravy

žraločí chrupavka

složku kolagen, nebílkovinné složky přírodní glukosamin a chondroitin a minerální látky vápník a fosfor.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Irena D.

Jelikož manžel onemocněl rakovinou prostaty, začal užívat CARNOSINE STAR, INOSITOL HEXA STAR
a SHOCK STAR. Ze začátku když byly hodnoty vysoké, bral vyšší dávky CARNOSINE STAR 2-0-2, INOSITOL
HEXA STAR 2-2-2 a SHOCK STAR 2-2-2. Dnes bere poloviční dávky a cítí se dobře.

Mária S.

Dlouhodobý problém s cystami na vaječnících, s kterými si lékař nevěděl rady. Poslední a zároveň jedinou
možností už byla operace. Nakolik jsem však s touto možností nebyla ztotožněná, hledala jsem opravdu
všechny možnosti jak předejít zákroku. A tak jsem našla společnost STARLIFE, kde jsem začala užívat
produkt INOSITOL HEXA STAR v kombinaci se SHOCK STAR. Jako by zázrakem po měsíci byli cysty pryč
a co je nejpodstatnější, vůbec se už neobjevili. A jsou to dobré 3 roky. A za to vděčím STARLIFE.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Žraločí chrupavka 1.500 mg; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý, oxid křemičitý. Želatinová kapsle.
#7237 – 20.472.293.065.276.487
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SILICA STAR

Extrakt přesličky rolní obsahuje kyselinu křemičitou (koloidní oxid křemičitý).
Křemík v této optimálně vstřebatelné
formě je vhodným doplňkem k udržení kolagenových a elastinových vláken,
struktur na stavbu kostí, chrupavek,
kloubů, zubů, vlasů a nehtů a pevnosti
a pružnosti šlach, kůže i tkání vnitřních
orgánů, zejména cév. Přeslička je označována jako nejdostupnější zdroj přírodního křemíku. S přibývajícím věkem
ubývá množství křemíku v organismu
a to se projevuje na pleti, která je méně
pružná, suchá a vrásčitá, vlasy a nehty
jsou lámavé a třepí se. Doplněním této
optimální formy organického křemíku
dochází k významné podpoře dobré kvality vlasů, nehtů a kůže. Tím, že koloidní
oxid křemičitý na sebe váže vodu, pomáhá udržovat a zlepšovat pružnost pleti,
vlasů a nehtů a přináší svěží a mladistvý
vzhled.
Přeslička chrání ledviny, podporuje jejich vylučovací činnost. Obsahuje
equisetonin, který podporuje produkci

doplněk stravy

přeslička rolní – zdroj křemíku

moči a močení a pomáhá odstraňovat
škodlivé metabolity z těla. Má blahodárné účinky na cévní stěny a jejich pružnost. Podporuje funkci ledvin a močového měchýře.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

K.

Jedna paní za mnou přišla a svěřila se se svým problémem, že jí padají vlasy. Doporučila jsem produkty
STARLIFE: SILICA STAR 1-0-1, ANGELICA STAR 1-0-1, MULTI STAR ½ - 0 – ½. Dále jsem doporučila MULTI
STAR masírovat do konečků vlasů. Po 6 měsících vlasy přestaly padat.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Equisetum arvense (přeslička rolní, stvol s obsahem 7 % křemíku, extrakt) 880 mg; rýžový prášek;
protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#7240 – 17.332.333.674.175.666
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SILYMARIN STAR

Domovem ostropestřce mariánského – Silybum marianum – je Středomoří.
Zdrojem účinných látek jsou listy a semena. Od dob Ježíše Krista se ostropestřec
kvůli své trnitosti spojuje s historií ukřižování. Nazývá se také proto „kristova
koruna“ a pro bílé pruhy na listech také
„mariánský bodlák“.
Léčivé účinky ostropestřce byly známé již ve starém Řecku. Jeho prvořadé
použití je na podporu funkce jater. Ta
jsou životně důležitým orgánem a velmi
trpí nevhodnou stravou s množstvím
nasycených tuků, aditivy, dusičnany,
alkoholem a syntetickými léky. Spolu
s játry má povzbuzující účinek také na
žlučník, který je nazýván „tiskovým mluvčím jater“ – jakmile se „ozývá“ žlučník,
signalizuje to špatný stav jater.
Ostropestřec je přírodní antioxidant, zvyšuje fyziologickou odolnost
organismu v náročných okolních podmínkách. Napomáhá fyziologické rovnováze cukrů. Přispívá ke zdravému
fungování a ochraně jater, příznivě

doplněk stravy

ostropestřec mariánský – funkce jater

ovlivňuje jejich detoxikační potenciál.
Podporuje trávení a srdeční činnost. Je
užitečný pro udržení fyziologických čistících funkcí.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Poradna:
Alena

Dobrý den, zakoupila jsem si od Vaší společnosti dva výrobky po přečtení informací o produktech ve
Vašem katalogu. Dcera se u Vás zaregistrovala, tak chceme doplňky užívat pravidelně. Sama jsem si
naordinovala produkty CARNOSINE STAR a SILYMARIN STAR. Je mi 62 let. Mám dlouhodobě zvýšené
jaterní testy. Poslední ultrazvuk letos a pan doktor konstatoval, že mám vrchní strukturu jater jako
zvrásčenou, věděl by více po biopsii. Tu ale já nechci. Myslíte, že by mi mohly tyto produkty pomoci
a prosím, jak je mám užívat? Jinak jsem docela fit, sice trochu více unavená, ale snažím se. Mám zvýšené
ALT, ASP a trochu i GMT. Děkuji za odpověď.
STARLIFE: Dobrý den, histologie by nám opravdu pověděla víc o příčině onemocnění. Pokud se Vám
na ní nechce a chcete vyčkat, doporučuji produkty CARNOSINE STAR 1-0-1-0, CORDYCEPS STAR 1-0-1-0,
SILYMARIN STAR 0-1-0-1. Po měsíci si nechte udělat jaterní testy a dejte mi vědět. Samozřejmě upravte
i stravu, nejlépe alespoň přechodně typu makrobiotika.
Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti.
Složení 2 tobolek: Silybum marianum (ostropestřec mariánský, semeno, Silymarin 2,5 %, extrakt 4:1) 2.000 mg;
sójový olej; emulgátor: sójový lecitin. Želatinová tobolka (barvivo: karamel a titanová běloba).
#2744 – 18.742.353.405.506.607
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SLEEP WELL STAR

Prvotřídní syrovátkový protein

doplněk stravy

prvotřídní syrovátkový protein

Proteiny (bílkoviny) jsou podstatou všech živých organismů,
jejich název pochází z řeckého „proteos“ – první.
Odborníci na výživu
doporučují, aby každodenní strava dospělé osoby s průměrnou
hmotností 70 kg obsahovala 15-25 % proteinů, tedy
přibližně 55-60 g bílkovin denně.
Toto množství je dostateč-

né pro uchování normálních biologických funkcí těla. Toto množství je však
dostatečné pro organismus, který není
ve vývinu zatěžován sportovními výkony.
Nedostatečný přísun bílkovin může vést
až k rozpadu svalů. Syrovátkový protein
je získáván z přírodních zdrojů. Je nej-

čistší a nejlépe stravitelnou bílkovinou,
zbaven vedlejších mléčných produktů,
které mohou často vyvolávat alergie.
Mléčné produkty, maso a vejce
také obsahují velké množství bílkovin,
vždy však v nižším množství v porovnání s kvalitní syrovátkovou bílkovinou.
Absolutním vrcholem produkce bílkovin
je syrovátkový proteinový hydrolyzát.

Doporučené dávkování: 1 víčko (30 ml) denně.
Složení: 100% koncentrát ovocné šťávy (směs: tmavá třešeň, borůvka, malina, jablko, hruška), Lactium® US Patent
(mléčný proteinový hydrolysát; kasein) 180 mg.
#1193 – 65.298.4721.0281.4812.8452
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SLIM FIBER STAR

SLIM FIBER STAR je přípravek
s obsahem vlákniny, která navozuje
pocit nasycení po delší dobu, a proto
je vynikajícím pomocníkem při kontrole
tělesné hmotnosti.

doplněk stravy

směs vlákniny

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Klientka

U klientky 56 roků na základě biochemického vyšetření krve byla zjištěna dyslipidémie (ani jeden ukazatel
nebyl v normě). Toto onemocnění má úzký vztah k výskytu rizika kardiovaskulárních onemocnění a to
v případě klientky je závažné v tom, že se u ní vyskytuje nadváha a v rodinné anamnéze je až 80% výskyt
úmrtí na toto onemocnění. Doporučila jsem klientce upravit životosprávu směrem k nízkocholesterolové
dietě, což jí pomůže i zhubnout a k tomu bude užívat tuto skupinu doplňků stravy: CHOLESS STAR
1-0-1, CLA 1000 STAR 1-0-1, FLAX SEED STAR 1-0-1, OMEGA-3 STAR 1-0-0, CHITOSAN STAR v případě
stravování v restauraci, když nebude moci dodržet stravovací režim. Vláknina v podobě produktů
SPIRULINE STAR, SLIM FIBER STAR, FIBER STAR nebo INULIN STAR dle potřeby, aby denní příjem vlákniny
neklesl pod 30 g.

Doporučené dávkování: 2 tablety 3× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 6 tablet: Směs vlákniny (obsahuje přírodní vlákniny: mikrokrystalická celulóza 1.644 mg, citrusový pektin
912 mg, grapefruitový pektin 60 mg a koncentrát červené řepy 24 mg) 2.640 mg; emulgátor: fosforečnan vápenatý;
stabilizátor: hydroxymethylcelulosa; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; potah tablety:
celulosa.
#1690 – 12.561.532.633.304.074
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SPIRULINE 500 STAR
doplněk stravy

spirulina (sinice), měď

SPIRULINE STAR obsahuje vlákninu, spirulinu a vitamin C. Spirulina
je mikroskopická vodní řasa, která
je významným zdrojem antioxidační
kapacity, proteinů, karotenoidů, vitaminů řady B, minerálů a esenciálních
mastných kyselin. Napomáhá zlepšit
fyzickou výkonnost, vitalitu. Je oporou
pro funkci jater. Pomáhá snižovat pocit
hladu a tím přispívá k regulaci tělesné
hmotnosti. Pomáhá udržovat normální
střevní funkce a zdravý trávicí systém.
Podporuje pravidelnou a normální stolici. Vyvolává nízkou glykemickou reakci
a přispívá ke stabilizaci glukózy v krvi. Je
pomocníkem při regulaci tělesné hmotnosti.

Měď pomáhá udržovat normální
stav pojivových tkání, energetického
metabolismu, činnost nervové soustavy, pigmentace vlasů a pokožky, přenosu železa v těle a imunitního systému.
Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Produkt SPIRULINE STAR pomáhá
navodit pocit plnosti, a proto je využíván jako součást redukčních programů
k regulaci hmotnosti.
Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jitka R.

Díky produktu SPIRULINE 500 STAR se mi povedlo shodit 12 kg. Mám za sebou vážnou nemoc, nemohla
jsem víc jak 5 let shodit ani dkg, doporučuji užívat 4× denně 2 tabletky před jídlem. Děkuji

Doporučené dávkování: 2 tablety 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 4 tablet: Spirulina platensis (spirulina, sinice) 2.000 mg; stabilizátor: polyvinylpyrrolidon, fosforečnan vápenatý; emulgátor: rostlinná celulosa; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; měď (glukonan
měďnatý) 0,48 mg (48 % referenční hodnoty příjmu).
#4540 – 10.731.691.082.633.293
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SPIRULINE STAR

SPIRULINE STAR obsahuje vlákninu,
spirulinu a vitamin C.
Spirulina je mikroskopická vodní
řasa, která je významným zdrojem proteinů, karotenoidů, vitaminů řady B,
minerálů a esenciálních mastných kyselin. Napomáhá zlepšit fyzickou výkonnost, vitalitu. Pomáhá snižovat pocit
hladu a chuť na sladké a tím přispívá
k regulaci tělesné hmotnosti. Má antioxidační účinky, posiluje imunitu těla
a svoji roli uplatňuje při stabilizaci krevního cukru.
Pomáhá udržovat normální střevní
funkce a zdravý trávicí systém.
Přidaný antioxidant – vitamin C
podporuje energetický metabolismu,
tj. přeměna potravy na energii a vstřebávání železa. Příznivě ovlivňuje nervový systém a duševní funkce, podporuje
imunitní systém.
Produkt SPIRULINE STAR pomáhá
navodit pocit plnosti, a proto je vhod-

doplněk stravy

vláknina, spirulina, vitamin C

ný jako součást redukčních programů
k regulaci hmotnosti.

Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Vhodný pro všechny, pro ty kteří chtějí snížit svou
hmotnost, pro sportovce, vegetariány a osoby s dietou.
Spirulina bývá někdy nazývána „potravou budoucnosti“. Je to jeden z 1.500 známých
druhů modrozelených řas, 100% rostlinný plankton.
Spirulina pomáhá stimulovat orga- ho proteinu, který kdy člověk poznal.
nismus do pozice optimálního využívání Je ideálním výkonným palivem pro tělo
svého energetického systému a podávat člověka a posiluje jej po tělesné námaze
optimální výkon a sílu. Spirulina je nej- či cvičení.
bohatším zdrojem zeleného rostlinnéDoporučené dávkování: 3 tablety 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 6 tablet: Vláknina (arabská guma 2.310 mg, jablečná vláknina 900 mg, pšenice 105 mg, citrusové plody
105 mg) 3.420 mg; Spirulina platensis (spirulina, sinice) 378 mg; ochucující látka: kyselina jablečná; protispékavá
látka: talek; ananasové aroma; regulátor kyselosti: kyselina citronová; antioxidant: kyselina askorbová; stabilizátor:
xylitol.
#4555 – 17.332.333.674.175.666
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SQUALENE STAR

Žraloci jsou pravděpodobně nejdéle
žijící obratlovci na Zemi, zatímco jiné
druhy fauny vymizely. Tento predátor
si během svého dlouhého vývoje vytvořil dokonalý imunitní systém, který mu
pomáhá překonat a přežít i ty největší
nástrahy přírody a člověka.
Žralok prakticky nikdy neonemocní zhoubným onemocněním, je odolný
proti všem infekčním onemocněním
a případná zranění se mu hojí velmi
rychle. Žraloci, žijící ve vodách, ve kterých byly prováděny jaderné výzkumy,
neonemocněli rakovinou ani nebyli jinak
poškozeni. Vědci se pokusili naočkovat
žraloka rakovinovými buňkami a přivodit mu onemocnění, ale marně, pokusy skončily pro žraloka vítězně, neonemocněl. Žraloci obvykle umírají stářím
a jejich jediným nepřítelem je člověk.
Po celá staletí používaly národy severu Evropy olej ze žraločích jater. Skvělých
regeneračních schopností žraločích jater
si povšimli tamní rybáři. Těchto zkušeností využili počátkem dvacátého století
japonští vědci, kteří izolovali z jater žraloka účinnou látku a nazvali ji alkylglycerol.

doplněk stravy

olej ze žraločích jater – imunitní systém

Olej ze žraločích jater obsahuje
nenasycené mastné kyseliny, vitaminy
A,E a D, squalamin (přírodní antibiotikum) a alkylglyceroly.
SQUALENE STAR je vhodný doplněk pro osoby vystavené jak fyzické tak
i psychické zátěži a žijící v nepříznivých
pracovních a životních podmínkách.

Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

Squalen, squalene, squalin, skvalen
Mnoho názvů pro jednu látku, která má množství výtečných účinků pro lidský organismus.
Jako doplněk potravy se squalen
začal používat po mnoha výzkumech na
všech světadílech, kde se podával v rámci prevence ale i léčby různých zdravotních potíží.
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Squalen se v největším měřítku objevuje u živočichů, kteří žijí v extrémně
nepříznivých podmínkách (chlad, tma,
tlak, špatná viditelnost…) a jsou napadáni mnohými nemocemi.

Lidský organismus si vytváří squalen z velkého podílu v játrech, dále pak
v menším podílu v ledvinách, mozku, slezině a reprodukčních orgánech. Squalen
se řadí mezi tzv. mozkové nutriety, což
jsou látky „vyživující mozek“. Z tohoto
důvodu je velmi oblíben mezi studenty,
politiky, manažery…
Všechny vyšší organismy, včetně člověka, produkují squalen. Squalen je pro
člověka životně důležitý neboť se podílí
na syntéze cholesterolu, je součástí řady

hormonů a steroidů a také vitaminu D.
Squalen je hojně využíván v kosmetice,
ale v poslední době i jako imunologický
adjutant v různých vakcínách.
Squalen je součástí podkožního
tuku. Je přirozenou barierou proti mikroorganismům a volným radikálům,
chrání pleť před vysycháním a dodává
jí vláčnost a hebkost. Squalen chrání
pokožku před poškozením povětrnostními vlivy – slunce, vítr, mráz.

Síla přírody přímo z oceánu

Žraloci mají unikátní obranyschopnost vůči
chorobám. Zdraví jim zajišťují látky obsažené v jejich játrech: alkylglycerol a squalen.
Vědecké výzkumy potvrdily příznivý vliv

těchto látek na imunitní systém člověka. Olej
ze žraločích jater nachází uplatnění v léčbě
nádorových onemocnění, které se léčí pomocí
chemo- a radioterapie.

Antibactericum squalanin
• Má silný antioxidační účinek
• Posiluje regeneraci kůže
• Zlepšuje průběh léčby u většiny kožních onemocnění
• Zvyšuje pružnost a průchodnost stěn krevního řečiště
• Chrání metabolismus jater a ledvin
• Eliminuje vedlejší účinky při dlouhodobém
užívání léků
• Zabraňuje vzniku mutací při dělení buněk,
které mohou vést k nádorovému bujení
a pomáhá chránit tělo před negativními účinky radioterapie či chemoterapie
• Působí preventivně před vznikem rakoviny

• Zlepšuje proces krvetvorby a tvorby imunogenů (látky navozující imunitní odpověď)
• Dodává všem buňkám v těle potřebnou energii (prostupuje membránou buňky), nemocné
buňky mají zvýšenou schopnost squalen přijímat
• Okysličuje buňky ve všech tkáních, podílí se
na tvorbě zdravého cholesterolu HDL (ten
rozpouští usazeniny škodlivého cholesterolu)
• Urychluje hojení pokožky
• Zvyšuje libido
• Zamezuje vzniku zácpy i průjmů

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Olej ze žraločích jater 1.000 mg (obsahuje minimálně 20 % alkylglycerolů). Želatinová tobolka.
#7235 – 21.882.214.885.607.328
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STAR PLUS

Produkt STAR PLUS je pečlivě sestavená formule z vitaminů a minerálních
látek důležitých pro organismus se
synergickým působením.
Vitamin A podporuje normální stav
sliznic, pokožky, zraku a imunitního systému. Podílí se na procesu specializace
buněk a metabolismu železa.
Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý
pro správnou funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá
k normální činnosti nervové soustavy,
psychické činnosti a obranyschopnosti
organismu. Jeho nezastupitelná funkce
je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle. Vitamin C pomáhá snižovat únavu a vyčerpání a podílí se na
regeneraci redukované formy vitaminu
E. Podporuje imunitní systém během
intenzivního fyzického výkonu i po něm.
Vitamin D přispívá k normálnímu
vstřebávání vápníku a fosforu a jeho
využití v těle, pomáhá udržovat správnou hladinu vápníku v krvi. Podporuje
normální stav kostí a zubů, činnost svalů, funkce imunitního systému a proces
dělení buněk.
Vitamin E se podílí na ochraně
buněk před oxidačním stresem.
Vitamin K je důležitý pro normální
srážlivost krve a stav kostí.
Vitamin B1 – thiamin pomáhá podporovat normální nervovou soustavu
včetně psychické činnosti. Podílí se na
normální srdeční funkci a energetickém
metabolismu.
Vitamin B2 – riboflavin podporuje normální energetický metabolismus,
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doplněk stravy

směs vitaminů a minerálních látek

činnost nervové soustavy, stav sliznic,
udržení červených krvinek, stav pokožky, stav zraku a metabolismus železa.
Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem a ke snižování únavy
a vyčerpání.
Niacin je důležitý pro normální energetický metabolismus, činnost nervové soustavy, psychickou činnost, stav
sliznic a stav pokožky. Dovede snižovat
míru únavy a vyčerpání.
Vitamin B6 podporuje normální
syntézu cysteinu a jeho metabolismus,
energetický metabolismus, metabolismus bílkovin a glykogenu, činnost
nervové soustavy, psychickou činnost,
tvorbu červených krvinek a funkce imunitního systému. Přispívá ke snížení únavy a vyčerpání. Podílí se na regulaci hormonální aktivity.

Foláty jsou důležité pro růst zárodečných tkání během těhotenství. Podílí
se na normální syntéze aminokyselin,
krvetvorby, metabolismu homocysteinu, psychické činnosti a imunitním systému. Podílí se na snížení míry únavy
a vyčerpání a procesu dělení buněk.
Vitamin B12 podporuje normální
energetický metabolismus, činnost nervové soustavy, metabolismus homocysteinu, psychickou činnost, tvorbu červených krvinek a imunitní systém. Podílí se
na snížení míry únavy a vyčerpání a procesu dělení buněk.
Biotin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu, činnosti nervové soustavy, metabolismus makroživin, psychické činnosti, normálnímu
stavu vlasů, sliznic a pokožky.
Kyselina pantotenová podporuje
normální energetický metabolismus,
syntézu a metabolismus steroidních
hormonů, vitaminu D a některých
neurotransmiterů a mentální činnost.
Přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
Vápník napomáhá normální srážlivosti krve, podporuje normální energe-

tický metabolismus, činnost svalů, funkci nervových přenosů, funkce trávicích
enzymů a stav kostí a zubů. Podílí se na
procesu dělení a specializaci buněk.
Železo přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím, správnému energetickému metabolismu, tvorbě červených
krvinek a hemoglobinu, přenosu kyslíku v těle a podporuje imunitní systém.
Podílí se na snížení míry únavy a vyčerpání a procesu dělení buněk.
Fosfor podporuje normální energetický metabolismus, funkce buněčných
membrán, normální stav kostí a zubů.
Jód je důležitý pro rozpoznávací funkce,
energetický metabolismus, činnost nervové soustavy, normální stav pokožky,
tvorbu hormonů štítné žlázy a činnost
štítné žlázy.
Hořčík se podílí na snížení míry únavy a vyčerpání. Podporuje elektrolytickou rovnováhu a normální energetický
metabolismus, činnost nervové soustavy, činnost svalů, syntézu bílkovin, psychickou činnost, norm.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jana H.

Na produkt MULTI STAR nedám dopustit, stal se součástí mého života. Ale když pracovně cestuji, velmi se mi
osvědčil STAR PLUS v tabletách. V kombinaci s produktem COENZYSTAR Q10 mi dodá energii a odpolední
nebo večerní únava je pryč. Doporučuji všem, kteří cestují a chtějí komplex vitaminů pohodlně užívat!
Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně s jídlem. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let a těhotné ženy.
Složení 2 tablet: Vápník (fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý) 324 mg (40,5 % RHP*); fosfor (fosforečnan vápenatý)
218 mg (31,2 % RHP*); hořčík (oxid hořečnatý) 200 mg (53,3 % RHP*); draslík (chlorid draselný) 160 mg (8 % RHP*);
chloridy (chlorid draselný) 144 mg (18 % RHP*); vitamin C (kyselina askorbová) 120 mg (150 % RHP*); stabilizátor:
sodná sůl karboxylmethylcelulosy; vitamin E (DL-alfa-tokoferyl-acetát) 40 mg (333 % RHP*); Vitamin B3 - niacin (nikotinamid) 40 mg (250 % RHP*); emulgátor: mikrokrystalická celulosa; vitamin B5 - kyselina pantothenová (D-pantothenan
vápenatý) 20 mg (333,3 % RHP*); železo (fumaran železnatý) 36 mg (514 % RHP*); zinek (oxid zinečnatý) 30 mg
(300 % RHP*); protispékavá látka: stearan hořečnatý; mangan (síran manganatý) 7 mg (350 % RHP*); vitamin B6
(pyridoxin-hydrochlorid) 4 mg (285,7 % RHP*); měď (síran měďnatý) 4 mg (400 % RHP*); křemík (oxid křemičitý)
4 mg; vitamin B2 (riboflavin) 3,4 mg (242,8 % RHP*); vitamin B1 (thiamin-mononitrát) 3 mg (272,7 % RHP*); vitamin
A (retinol-acetát) 1.500 µg (187,6 % RHP*); foláty (kyselina listová) 800 µg (400 % RHP*); molybden (molybdenan
sodný) 320 µg (640 % RHP*); jód (jodid draselný) 300 µg (200 % RHP*); chróm (chlorid chromitý) 130 µg (325 %
RHP*); biotin (D-biotin) 60 µg (120 % RHP*); vitamin K (fytomenadion) 50 µg (66,6 % RHP*); selen (selenan sodný)
40 µg (72,7 % RHP*); vitamin D (cholekalciferol) 20 µg (400 % RHP*); vitamin B12 (kyanokobalamin) 12 µg (480 %
RHP*). Potah tablety: celulosa. RHP* = referenční hodnoty příjmu.
#1450 – 20.472.293.065.276.487
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STAR WOMEN

STAR WOMEN je speciální formule určená ženám. Obsahuje lotos, sléz
lesní, rozmarýn, heřmánek, kotvičník
a dendalion – extrakt z kořene smetánky lékařské. Jejich synergické působení
podporuje přidání zinku.
V jižní Asii považují lotos za jednu ze
svatých rostlin přirovnávanou ke Slunci,
které se každý den znovu rodí a lidové
léčitelství jí využívá již přes 1500 let. Ze
sušeného kořene se také zhotovuje mouka, kterou Číňané nazývají „mouka ze
srdečného kořene“.
Lotos podporuje mentální zdraví,
má uklidňující účinky na celkovou mysl
a podporuje dobrý psychický stav.
Rozmarýn je rostlinka pro celkové
osvěžení těla, podporuje zdravé trávení, činnost jater, žlučových cest, ledvin
a detoxikaci. Působí jako antioxidatnt
a přispívá k přirozené obranyschopnosti
organismu.
Heřmánek působí jako antioxidant,
podporuje
přirozenou
obranyschopnost,trávení a normální
stav pokožky.
Obsažený kotvičník zemní má příznivý vliv na sexuální zdraví. Obsahem

doplněk stravy

byliny – formule pro ženy

přírodních antioxidantů příznivě ovlivňuje imunitní systém Pomáhá udržovat
obsah železa v krvi a podporuje krevní srážlivost. Přispívá ke zdraví srdce.
Podporuje celkový zdravotní stav včetně
svalového tonusu a energetické hladiny.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

E.

Celý život jsem na nohou a v akci, neměla jsem žádné problémy, až poslední dva roky trpím obrovskou
únavou, se kterou si lékaři nedovedou poradit. Dostala jsem se k produktům STARLIFE a začala užívat
produkty: MULTI STAR, GREEN CAFFEINE STAR a STAR WOMEN. Situace se znatelně lepší. Mohu jen
doporučit!

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 2 kapslí: Stabilizátor: sodná sůl karboxylmethylcelulosy; maltodextrin; Nelumbo nucifera (lotos indický, oddenek, extrakt 4:1) 180 mg; Malva silvestris (sléz lesní, nať, extrakt 4:1) 160 mg; Rosmarinus officinalis (rozmarýna lékařská, nať, extrakt 4:1) 100 mg; Matricaria chamomilla (heřmánek pravý, květ) 70 mg; Tribulus terrestris (kotvičník
zemní, kořen, extrakt 4:1) 70 mg; Taraxacum officinale (smetanka lékařská, kořen, extrakt 4:1) 40 mg; protispékavá
látka: stearan hořečnatý, oxid křemičitý; zinek (oxid zinečnatý) 14 mg (140 % referenční hodnoty příjmu). Želatinová
kapsle.
#1008 – 16.912.413.844.835.726
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STINGING NETTLE STAR

Kopřiva – Urtica dioica – zahrnuje asi
35 druhů, které rostou zejména v mírných pásmech.
Její latinský rodový název je odvozen
od latinského slova uro, které znamená
pálit. Žahavost chlupů kopřivy způsobují zřejmě aminy acetylcholin, histamin
a serotonin.
Kopřiva je rozšířena po celé Evropě,
na východě zasahuje hluboko na Sibiř až
k Altaji a Bajkalu, na Kavkaz, do severního Íránu, Kašmíru. Je to obtížný plevel,
ale také známá léčivka, používaná v kosmetice (kopřivový šampón) nebo jako
čisticí bylina ať ve směsích, či samostatně. Pro vysoký obsah vitaminu C a brzký
nástup vegetace (z jara může i opakovaně namrznout) je oblíbena do jarních
nádivek. Kopřiva dvoudomá je živnou
rostlinou pro housenky řady motýlů,
například baboček.
Kopřiva podporuje vitalitu a energii v organismu. Přispívá ke zdraví

doplněk stravy

kopřiva dvoudomá – vitalita, energie

žil, napomáhá správné žilní cirkulaci
a krevnímu oběhu. Pomáhá při pocitu
unavených a „těžkých“ nohou.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Urtica dioica (kopřiva dvoudomá, list, extrakt 1,6:1) 1.000 mg; emulgátor: rostlinná celulosa.
Želatinová kapsle.
#2766 – 13.971.552.463.734.015
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TAURINE 600 STAR

TAURINE 600 obsahuje neesenciální
kyselinu taurin,
Taurin je organická kyselina a prakticky se jedná o významnou složku žluči. V nižších koncentracích jej lze nalézt
ve všech živočišných tkáních, zejména
v mozku, sítnici, srdci a krevních destičkách. Taurin je derivátem aminokyseliny
cysteinu, a proto je někdy řazen k aminokyselinám. Název taurin je odvozen
z latinského taurus – býk, protože byl
poprvé izolován německým vědcem
Fridrichem Tiedemanem z býčí žluči.
Taurin je takzvanou neesenciální
aminokyselinou, to znamená, že si ho
organismus dokáže vytvořit, ale jeho
množství lze podpořit i příjmem esenciálních aminokyselin, které se nacházejí
v potravinách nebo přímo jeho dodáním v doplňcích stravy, zejména při vyšším fyzickém zatížení organismu.

doplněk stravy

taurin – fyzické zatížení organismu

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Lubomíra M.

Odřela jsem si hlavu, o otevřené dvířka kuchyňské linky. Udělali mi RTG i další vyšetření, všechno bylo
v pořádku, ale po měsíci se mi začala točit hlava, bolesti hlavy i zad se zvyšovali, při vyšetření se nic
nezjistilo, užívala jsem jen léky na bolest, ale to můj problém nevyřešilo. Po konzultaci s terapeutkou
ze STARLIFE, jsem užívala 3 měsíce BRAIN STAR 1-1-1, CARNOSINE STAR 2-0-2, TAURINE 600 STAR 2-0-0
a STAR PLUS 1-0-1 a můj zdravotní stav se zlepšil, jsem teď v pořádku a bolesti úplně přestali i závratě.

Denisa

Nebude to úplně zkušenost má, ale mého bratra, který se vydal s expedicí na Kilimandžáro. Jak on sám
říká, díky kombinaci: houbičky (CORDYCEPS STAR), COENZYSTAR Q10, VITAMIN C 1000 STAR a TAURINE
600 STAR nejenže došel až na samotný vrchol, ale celé to vydržel oproti ostatním "docela" v pohodě,
neopouštěla ho síla a byl schopen vnímat krásy okolí :-)

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Sportovci 20-40 minut před výkonem. Upozornění: Není určeno pro
děti do 16 let, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tablet: Taurin (forma L-Taurinu) 1.200 mg; emulgátor: rostlinná celulosa; stabilizátor: fosforečnan vápenatý, polyvinylpyrrolidon; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan
hořečnatý; potah tablety: celulosa.
#7288 – 13.971.552.463.734.015
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TRAMOSTIC STAR

Serenoa repens – Saw Palmeto je nízká plazivá palma, která má domov v jižních státech Severní Ameriky – v lesích
Floridy. Saw Palmeto podporuje vrcholový průtok moči a je důležitá pro udržení normální funkce močového měchýře zejména pro muže ve věku od 45 let.
Příznivě působí na zdraví močových cest
při benigní hyperplazii prostaty. Mimo
to se doporučuje jako zdroj mastných
kyselin pro udržení reprodukční funkce
a jako podpora pro přirozený růst vlasů.
Další účinné složky – Cucurbita pepo –
tykev obecná a Pygeum africana – slivoň
africká se rovněž podílejí na dobré funkci močového měchýře a močových cest.
Zejména tykev má vliv na normální funkci prostaty.
Přidaný vitamin E působí při ochraně buněk před oxidačním stresem.
Zinek podporuje normální metabolismus kyselin a zásad, sacharidů a makroživin, normální stav kostí, vlasů, nehtů, pokožky, zraku a příznivě působí na

doplněk stravy

pro zdraví a spokojenost mužů

imunitní systém, plodnost a reprodukci.
Udržuje správnou hladinu testosteronu
v krvi. Podílí se na procesu dělení buněk
a jejich ochraně před oxidačním stresem.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Vladimír Š.

Mám 70 let a byl mi diagnostikovaný zápal prostaty. Mám poškozený pankreas a trávicí trakt, nemohl
jsem brát léky od urologa, nemohl jsem je strávit, bylo mi z nich zle. Začal jsem užívat produkt SAW
PALMETTO STAR pravidelně. Po čase když jsem přišel na kontrolu, lékař se divil, že problémy ustoupili. Jak
je tohle možné, že neužívám léky, co mi předepsal. Preparát užívám 5 let a jsem s ním velmi spokojený.
V případě, když produkt chybí na skladě, užívám TRAMOSTIC STAR a jsem s ním také velmi spokojený.

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Laktóza; Serenoa repens (Saw palmeto – palma sabalová, extrakt 10:1) 1.000 mg; Prunus africana (slivoň africká, Pygeum, kůra, extrakt 10:1) 50 mg; Cucurbita pepo (tykev, semeno, extrakt 10:1) 20 mg;
vitamin E (dl-alfa-tokoferyl acetát) 13,4 mg = 26,8 mg tj. 111,7 % RHP*; zinek (glukonan zinečnatý) 1,56 mg
(15,6 % RHP*); protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý. Želatinová kapsle. RHP* = referenční hodnota příjmu.
#2758 – 18.742.353.405.506.607
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TREND RELAX STAR

TREND RELAX je produkt s obsahem z extraktů známých léčivých rostlin, které odedávna používala tradiční
lidová medicína k celkovému uklidnění a navození spánku. Některé z nich
pěstovaly naše babičky na zahrádkách,
sbíraly v přírodě a sušily je k použití pro
svoji rodinu i další potřebné osoby. Tato
formule byla sestavena tak, aby v organismu působila synergicky a působení
jednotlivých komponentů měly optimální účinek.
Valeriana officinalis – kozlík lékařský lidově zvaný baldrián, kočičí kořen
a je rozšířen v celém mírném pásmu
severní polokoule. Kozlík je znám jako
léčivá bylina již od starověku. Valeriana
pochází z latiny a znamená síla, zdraví.
V lidové pověře měl kozlík schopnost
odolávat úkladům všech nečistých sil.
Nejvýznamnější účinnou látkou jsou silice obsahují řadu účinných složek, dále
to jsou alkaloidy, třísloviny a valepotriáty.
Mučenka – tuto jihoamerickou liánu, která ve své domovině dorůstá až do
pětimetrové délky, můžeme v literatuře objevit pod mnoha různými názvy –
mučenka opletní, pletní nebo nachová
či červená, lidově se jí říká Kristova koruna nebo Kristův květ. Bývala oblíbenou
domácí květinou našich babiček a dodnes na ni v několika různých kultivarech
můžeme v domácnostech narazit. Sbírá
se kvetoucí nať, která obsahuje významné množství harmalových alkaloidů. Její

doplněk stravy

byliny – dušenvní a fyzická pohoda

velkou výhodou je, že není návyková.
Dříve oblíbený nálev dnes stále častěji
(vzhledem k dostupnosti) nahrazují různé extrakty a tinktury, které jsou i součástí řady komerčních léčiv.
Celer je vynikající zelenina pocházející z divokého miříku. Jako léčivka i zelenina byl znám již ve starověku.
Z kultivaru chmele, který se pěstuje
pro výrobu piva, po kterém se tak dobře
spí, se sbírají k dalšímu farmaceutickému využití i využití v lidovém léčitelství
šištice, které obsahují hlavně pryskyřici
s hořčinami (humulon, lupulon), třísloviny a silici. Lupulin obsahuje silici, pryskyřici s hořčinami, třísloviny a cholin.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tablet: Nepeta cataria (šanta kočičí, list) 129 mg; Valeriana officinalis (kozlík lékařský, kořen, extrakt
4:1) 129 mg; Passiflora incarnata (mučenka pletní, květ, extrakt 4:1) 129 mg; Apium graveolens (miřík vonný,
semeno, extrakt 6:1) 129 mg; stabilizátor: hydrogenfosforečnan vápenatý; sušená pomerančová kůra (extrakt 4:1)
64,4 mg; Humulus lupulus (chmel obecný, květ, extrakt 10:1) 64,5 mg; emulgátor: rostlinná celulosa; odpěňovač:
rostlinná kyselina stearová; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý.
#7292 – 11.151.612.803.073.134
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VILCACORA STAR

VILCACORA STAR je formule sestavena z rostlin, které obsahují látky podporující přirozenou obranyschopnost
organismu.
Jedná se zejména o vilcacoru –
Cat’s Claw – kočičí dráp, s botanickým názvem Uncaria tomentosa, která
významně podporuje imunitní systém
člověka, zvláště v období nachlazení
a chřipek. Vilcacora podporuje činnost
kloubů a jejich pružnost, má vliv i na
zdraví pokožky.
Echinacea purpurea – třapatka nachová – posiluje obranyschopnost organismu, zvláště dýchací cesty, její účinné látky jsou podporou při
nachlazeních. Obsahuje látky podporující terapii recidujících infekcí horních cest dýchacích. Přináší zklidňující efekt v hrdle, hltanu i pro hlasivky.
Odstraňuje šimrání v krku. Je přínosem
v době rekonvalescence při znovu nabývání rovnováhy a tělesných sil. Přispívá

doplněk stravy

3 byliny – obranyschopnost organismu

k pohyblivosti kloubů a příznivě ovlivňuje zdraví pokožky.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Poradna:
Zdena

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda máte nějaké vitamíny na podporu obranyschopnosti pro děti ve věku
5 a 14 let. Já mám nyní velmi často problémy s dýchacími cestami, jsem stále zahleněná. Našla jsem si Váš
produkt VILCACORA STAR na podporu imunity dýchacích cest nebo byste mi doporučili něco jiného? Děkuji.
STARLIFE: Vážená paní, pro děti i dospělé je určitě nejlepší produkt MULTI STAR mikrokoloidní roztok
obsahující 67 stopových prvků, minerálů, vitaminů, aminokyselin, antioxidantů, bylin. Vzhledem k tomu,
že je v mikrokoloidním roztoku, má vysokou vstřebatelnost, přes 90 % a má i vysokou biologickou
dostupnost. Je to doplnění všeho, co dnes bohužel není v potravinách, které neobsahují dostatek
mikroživin, za to jsou plné toxických látek. Přes zimu je určitě dobré jako prevenci chřipek i různých
respiračních infektů užívat produkt COLOSTRUM STAR, funguje i o dovolené v létě jako prevence i léčba
různých průjmových onemocnění. Hodí se pro děti i dospělé. Produkt VILCACORA STAR je také skvělý na
imunitu pro dospělé nebo IMMUNITY STAR či CORDYCEPS STAR. Na zahlenění je vhodný i RESPIRAL STAR,
například v kombinaci s kolostrem. Při zahlenění není dobré jíst mléčné výrobky, které hodně zahleňují.
Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 kapslí: Astragalus membranaceus (kozinec blanitý, kořen, extrakt 4:1) 800 mg; Echinacea purpurea (třapatka nachová, nať, extrakt 4:1) 800 mg; Uncaria tomentosa (Cat’s Claw, „kočičí dráp“, kůra, extrakt 2:1) 600 mg;
emulgátor: mikrokrystalická celulosa; protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#2725 – 16.912.413.844.835.726
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VIRGIN OLIVE 1000 STAR
doplněk stravy

panenský olivový olej – antioxidant

VIRGIN OLIVE 1000 STAR obsahuje
polyfenolové antioxidanty extrahované z čerstvých, organicky pěstovaných
oliv a kyselinu alfa-lipoovou. Polyfenoly
z olivového oleje mají antioxidační účinky a pomáhají chránit krevní lipidy před
oxidačním stresem, který je zapříčiněn
působením volných radikálů. Polyfenoly
jsou absorbovány ve střevech a tam
nebo i v játrech metabolizovány.
Použitý panenský olivový olej je
speciálně zpracován do formy tobolek a užitím doporučené denní dávky
(2 tobolky) organismus obdrží takové
množství účinných látek, jaké by jinak
získal z 250 g panenského olivového oleje jako běžné potraviny.
Z přednášky Dr. Cole Woolleyho:

VIRGIN OLIVE STAR ke snížení rizika vzniku rakoviny
a snížení cholesterolu v krvi
VIRGIN OLIVE STAR pro každého, komu jsou známy účinky panenského olivového
oleje, ale ještě si nezvykl na jeho specifickou chuť a vůni.
Panenský olivový olej má pozitivní
účinek při prevenci kardiovaskulárních
onemocnění, hypertenzi, hypercholesterolemiích, diabetes mellitus, při rakovině prsu, revmatoidních artritidách,
migrenózních bolestech, pro zpevnění
poprsí, při zánětech žlučovodu a žlučového měchýře, žlučových kamenech,
žloutence, plynatosti, před kolorektálním karcinomem, má i mírný laxativní

účinek při zácpách. Bývá také doporučován jako „čistící“ prostředek střev.
Dvě tobolky VIRGIN OLIVE STAR
mají stejný efekt jako vypití 1/4 l olivového oleje, ale zcela bez nepotřebných kalorií! Pravidelné užívání VIRGIN
OLIVE STAR napomáhá snižovat negativní vlivy výfukových plynů, ozónu, UV
záření a elektromagnetického smogu,
výrazně se snižuje aterogeneze a riziko
vývoje onemocnění srdce a cév.

Doporučené dávkování: 1 tobolka denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 1 tobolky: Oleum olivae virginale (panenský olivový olej) 1.000 mg; kyselina alfa-lipoová 30 mg. Želatinová
tobolka.
#7299 – 34.764.766.259.2411.3331
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VIRGIN OLIVE 500 STAR

VIRGIN OLIVE 500 STAR obsahuje
polyfenolové antioxidanty extrahované
z čerstvých, organicky pěstovaných oliv
a kyselinu alfa-lipoovou. Polyfenoly mají
antioxidační účinky a pomáhají chránit
buňky a tkáně před poškozením, které je
zapříčiněno působením volných radikálů. Podílejí se tak významně na posílení
imunitního systému.

doplněk stravy

panenský olivový olej – antioxidant

Panenský olivový olej
pro pevné zdraví

2 tobolky
VIRGIN
OLIVE STAR
=
500 ml
olivového oleje

Doporučené dávkování: 1 tobolka 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Oleum olivae virginale (panenský olivový olej) 1.000 mg; kyselina alfa-lipoová 60 mg. Želatinová
tobolka.
#7277 – 18.742.353.405.506.607
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VITAMIN B12 STAR

Vitamin B12 má vliv na tvorbu červených krvinek a dělení buněk. Podporuje
energetický metabolismus a imunitní
systém. Je nutný k udržení zdravé nervové soustavy, normálních duševních funkcí a kognitivního výkonu.

doplněk stravy

činnost nervové soustavy

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Ilona N.

Je mi 42 let a byla jsem stále unavená, malátná, motala se mi hlava a měla jsem nechutenství. Vždy při
jídle jsem jedla jen proto, že musím jíst. Na přístroji se zjistilo, že jsem chudokrevná, mám málo červených
krvinek. Bylo mi doporučeno od společnosti STARLIFE užívat produkty: VITAMIN B12 STAR 1-0-0, MAI-REI
SHIITAKE STAR 1-0-1 a GREEN CAFFEINE STAR 1-0-1. Od té doby co užívám produkty STARLIFE se cítím
skvěle. Doporučuji.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 1 tablety: Sladidlo: manitol, sacharosa; emulgátor: rostlinná celulosa; stabilizátor: polyvinylpolypyrrolidon;
višňové aroma; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý; barvivo: extrakt z červené řepy; vitamin B12 (kyanokobalamin) 500 µg (20.000 % referenční hodnoty příjmu).
#4520 – 9.421.771.252.203.353
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VITAMIN C 1000 STAR

I když je vitamin C obsažen v různých
druzích zeleniny a v citrusových plodech,
jsou jeho nejlepším přírodním zdrojem
šípky. V nich se vyskytuje spolu s flavonoidy, které jeho účinky zvyšují. Zvýšený
příjem vitaminu C napomáhá posilovat
imunitní systém, umocňovat odolnost
organismu zejména v období nachlazení, aktivovat řadu enzymů a hraje důležitou úlohu v procesu dýchání buněk.
Účastní se tvorby kostí, kolagenu
a chrupavek. Pomáhá při obraně proti
stresu, usnadňovat vstřebávání železa
a stimulovat zrání červených krvinek.
Je antioxidant, který chrání tělní buňky
před volnými radikály a výrazně podporuje imunitní systém. Je důležitý pro
optimální fungování nervového systému
a zachování normálních duševních funkcí. Jeho významná role je v energetickém
metabolismu, to znamená při přeměně
potravy na energii.

doplněk stravy

král vitaminů

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jitka

Loni jsem byla fyzicky vytížená, začala jsem užívat produkty IRON GT STAR a VITAMIN C 1000 STAR na
povzbuzení organismu a opravdu jsem nebyla vůbec unavená, funguje to :-)

Jitka

Díky produktu VITAMIN C 1000 STAR mě přestali bolet klouby, mám více energie a nejsem tolik unavená.
Beru ho 2-1-1-2 již druhý měsíc. Děkuji za kvalitu.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Vhodné pro děti od 12 let.
Složení 2 tablet: Vitamin C (Rosa canina, šípek; kyselina askorbová) 2.000 mg (2.500 % referenční hodnoty příjmu); stabilizátor: hypromelóza; emulgátor: mikrokrystalická celulosa; protispékavá látka: stearan hořečnatý.
#7303 – 3.421.771.252.203.353
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VITAMIN C GUMMY STAR

Pochutnání s králem vitaminů :-)
I když je vitamin C obsažen v různých
druzích zeleniny a v citrusových plodech,
jsou jeho nejlepším přírodním zdrojem
šípky. V nich se vyskytuje spolu s flavonoidy, které jeho účinky zvyšují. Zvýšený
příjem vitaminu C napomáhá posilovat
imunitní systém, umocňovat odolnost
organismu zejména v období nachlazení, aktivovat řadu enzymů a hraje důležitou úlohu v procesu dýchání
buněk. Účastní se tvorby kostí, kolagenu
a chrupavek. Pomáhá při obraně proti
stresu, usnadňovat vstřebávání železa
a stimulovat zrání červených krvinek.
Je antioxidant, který chrání tělní buňky
před volnými radikály a výrazně podporuje imunitní systém. Je důležitý pro
optimální fungování nervového systému a zachování normálních duševních
funkcí. Pomáhá udržovat zdravé cévy.
Jeho významná role je v energetickém
metabolismu, to znamená při přeměně
potravy na energii.

doplněk stravy

vitamin C – obranyschopnost organismu

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jana Č.

Naší malí synovci rádi mlsají sladkosti, a proto jsem uvítala, že STARLIFE začal nabízet výborné
gumové kočičky na imunitu - IMMUNE GUMMY STAR, s vitaminem C - VITAMIN C GUMMY STAR a taky
multivitaminem - MULTIVITAMIN GUMMY STAR. Na Vánoce jsem jim po jednom balení podarovala
a maminka jim musí každý den jednu gumovou kočičku vždy dát. Je to velice zdravé mlsání.

Zdenko G.

Moje dcera bývala často nemocná, nasadili jsme MULTIVITAMIN GUMMY STAR, a na imunitu jsme dali
IMMUNE GUMMY STAR a doplnili jsme CARNOSIN STAR. Teď je to dobré, ale preventivně bereme i VITAMIN
C GUMMY STAR.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti od 3 let.
Složení 2 želatinových tablet: Koncentrovaná ovocná šťáva; cukr; glukózový sirup; želatina; regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, kyselina mléčná; vitamin C (kyselina askorbová) 24 mg (30 % referenční hodnoty příjmu); zahušťovadlo: pektin; pomerančové aroma; palmový olej.
#6833 – 21.882.214.885.607.328
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VITAMIN C PLUS STAR

Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý
pro správnou funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá
k normální činnosti nervové soustavy,
psychické činnosti a obranyschopnosti
organismu. Jeho nezastupitelná funkce
je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle. Vitamin C pomáhá snižovat únavu, vyčerpání a podílí se na
regeneraci redukované formy vitaminu
E. Podporuje imunitní systém během
intenzivního fyzického výkonu, i po něm.

doplněk stravy

obranyschopnost organismu

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

TOP PRINCESS s.r.o.

I když je produkt VITAMIN C PLUS STAR novinka, ta chuť a celkový pocit je úžasný, toto je céčko opravdu
jako řemen a energicky to doslova staví na nohy. Obecně je velký omyl v dávkování céčka, je nutné brát
vyšší hodnoty v miligramech než běžně doporučují lékaři. Tedy 1.000 mg denně je základ, pod který by
nikdo neměl jít, kuřáci a měšťáci určitě 2.000 mg.

Doporučené dávkování: 30 ml – 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Nevhodné pro děti do 12 let.
Složení (30 ml): Vitamin C (kyselina askorbová) 1.000 mg (1.250 % referenční hodnoty příjmu); citrónové bioflavonoidy 500 mg; šípek 500 mg; přírodní citrónové, limetkové a pomerančové aroma; konzervant: sorbát draselný;
rutin 33 mg; hesperidin 33 mg; čištěná voda; Acerola (Malpighia glabra) 17 mg; zahušťovadlo: rostlinný glycerin;
agáve nektar 0,1 mg.
#7302 – 36.494.607.8001.0121.1141
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VITAMIN D3 CHERRY STAR

Vitamin D přispívá k normálnímu
vstřebávání vápníku a fosforu a jeho
využití v těle, pomáhá udržovat správnou hladinu vápníku v krvi. Podporuje
normální stav kostí a zubů, činnost svalů, funkce imunitního systému a proces
dělení buněk.

doplněk stravy

imunita, normální stav kostí a svalů

Doporučené dávkování: 30 ml - 2 polévkové lžíce denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení (30 ml): Čištěná voda; černá třešeň (koncentrovaná šťáva z plodu) 1.200 mg; vitamin D3 - cholekalciferol
(5,000 IU) 125 µg (2.500 % referenční hodnoty příjmu); konzervant: sorbát draselný; přírodní třešňové aroma;
sladidlo: steviol-glykosidy; přírodní bezinkové aroma; zahušťovadlo: rostlinný glycerin.
#7307 – 36.494.607.8001.0121.1141
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VITAMIN D3 STAR

Vitamin D3 je jediný vitamin, který
může tělo vyrábět ze slunečního záření.
Díky dnešnímu způsobu života a rozsáhlým využíváním ochran proti slunečnímu
záření v důsledku obavy z rakoviny kůže
má však 59 % populace nedostatek vitaminu D. Vitamin D přispívá k normálnímu využití vápníku a fosforu v organismu. Zúčastňuje se procesu dělení buněk
a přispívá k normální funkci imunitního
systému. Podílí se na udržení normálního stavu kostí a zubů a správné hladině
vápníku v krvi. Pomáhá udržovat normální činnost svalů.

doplněk stravy

imunita, normální stav kostí a svalů

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Mária L.

Začali mě bolet klouby, byla jsem u lékaře a diagnostikoval mi osteoporózu. Jsem po totální hysterektomii.
Rozhodla jsem se pro diagnostiku a byli mi doporučené preparáty: OSTEO STAR, FLEXI MOBILITY STAR,
LIFE STAR, CORAL CALCIUM STAR, VITAMIN D3 STAR, VITAMIN K STAR, CARSICO STAR, ZINC STAR, VITAMIN
C 1000 STAR. Jsem velmi spokojená, klouby mě nebolí, zvládnu ujít dokonce i do kopce.

Olga H.

S produktem COLOSTRUM STAR mám výbornou zkušenost pro posílení imunity syna, který po těžkém
úrazu s odebráním sleziny snadno podléhá infekci. Tento přípravek v kombinaci s produkty MULTI STAR
a VITAMIN D3 STAR mu velmi pomáhá a nemá žádné vedlejší účinky.

Doporučené dávkování: 1 tobolka obden. Upozornění: Není vhodné pro děti do 16 let, těhotné a kojící ženy.
Složení 1 tobolky: Sójový olej; kukuřičný olej; vitamin D (cholekalciferol) 50 µg (2.000 IU, tj. 1.000 % referenční
hodnoty příjmu). Želatinová tobolka.
#7304 – 8.011.751.422.962.413
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VITAMIN E STAR

VITAMIN E STAR patří mezi vitaminy
rozpustné v tucích a v organismu slouží
jako důležitý antioxidant, který chrání
tkáně, buňky, buněčné membrány a lipidy před oxidačním poškozením volnými
radikály. Tokoferoly snadno pronikají do buněčných membrán a stávají se
jejich součástí.

doplněk stravy

antioxidant

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Petr M.

Starší pán se šedým zákalem, se kterým byl operovaný. Skoro už vůbec neviděl. Po delším užívaní produktu
EYE STAR 1-0-1 tabletu a VITAMIN E STAR 1-0-0 denně, které užíval 2 měsíce a 2 měsíce ne. Po roce a půl se
mu zrak tak zlepšil, že začal znovu vidět.

Doporučené dávkování: 1 tobolka denně s jídlem. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 1 tobolky: Přírodní vitamin E (d-alfa, d-beta, d-gama, d delta tokoferoly) 100 mg (1.000 % referenční
hodnoty příjmu); leštící látka: směs včelího vosku a oleje ze sójových bobů; olej ze sójových bobů, antioxidant: lecitin.
Želatinová tobolka.
#7305 – 13.971.552.463.734.015
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VITAMIN K STAR

Vitamin K je důležitý pro normální
srážlivost krve a stav kostí.

doplněk stravy

stav kostí

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Mária B.

68 letá klientka měla bolesti kloubů, léky užívala. Na základě vyšetření diag. přístrojem klientka užívala
JOINT MOBILITY STAR, ANATOMAX STAR, CORAL CALCIUM STAR, VITAMIN K STAR. Po 4 měsících užívání
těchto produktů, podotýkám, vynechala léky celkem, hůl nepotřebuje, cítí se velmi dobře. Teď užívá na
prevenci GLUCOSAMINE STAR, ANATOMAX STAR, JOINT ACTIVITY STAR. Klientka byla na pouti v Bosně
a Hercegovině, odkud jsem dostala i krásný suvenýr.

Poradna:

Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat, které produkty byste doporučili při jarní únavě a jaký produkt si
mám objednat, když mám nedostatek vitamínu K? Děkuji a přeji hezké dny.
STARLIFE: Dobrý den. Určitě Vám doporučím produkt MULTI STAR, mikrokoloidní roztok 67 stopových
prvků, minerálů, vitaminů, aminokyselin a dalších látek, které dnes nejsou v naší stravě a přitom naše
tělo je nezbytně nutně potřebuje. Díky tomu, že je to mikrokoloidní roztok, má vysokou vstřebatelnost
přes 90 % a výbornou biologickou dostupnost. Jedinou kontraindikací MULTI STARU je thyreotoxikoza
/zvýšená činnost štítné žlázy/, jinak je vhodný pro nás pro všechny. Určitě bych také doporučovala
zregenerovat játra - produktem SILYMARIN STAR, 1 tobolka večer kolem 22 hodiny, pokud jste na jaře
neužívala ostropestřec mariánský. Játra jsou velmi důležitý orgán v detoxikaci, který dnes u nás všech
dostává zabrat, v našich potravinách je mnoho toxických látek, které játra poškozují, většina léků
i hormonální antikoncepce poškozují játra, a ty pak nemohou plnit svoji funkci, také různá prodělaná
onemocnění, nejen infekční žloutenka, ale například i mononukleosa mohou zanechat následky na
našich játrech. Ohledně vitaminu K, nabízíme přímo doplněk stravy VITAMIN K STAR.
Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 1 tablety: Emulgátor: fosforečnan vápenatý, rostlinná celulosa; stabilizátor: hydroxymethylcelulosa; odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; protispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý; vitamin K (fyllochinon) 100 µg
(133 % referenční hodnoty příjmu).
#7308 – 7.691.92.7.0712
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VITAMIN K2 STAR

Vitamin K je důležitý pro normální
srážlivost krve a stav kostí.

xxx

Kč

doplněk stravy

mineralizace kostí

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Hana Š.

Již 3,5 roku jsem měla neustále oteklé nohy, hlavně kotníky, veškerá vyšetření - sonografie žil, sonografie
ledvin, vyšetření srdce, odběry krve - vše bylo v pořádku - negativní, ale bohužel otoky byly pořád. Konečný
verdikt lékaře byl "jste zcela v pořádku, tady Vám pomůžou pouze lymfatické drenáže a masáže". Tak
jsem podstoupila 2 kúry lymfatických drenáží po 10, poté jsem chodila na lymfatické masáže a bohužel
výsledek byl stále stejný, žádný náznak zlepšení. Začala jsem spolupracovat se společností STARLIFE, byla
mi diagnostikována činnost srdce na 40 %. Nasadili jsme produkty CARNOSINE STAR, CARSICO STAR,
RESVERATROL STAR a CRANBERRY STAR. Po 2 měsíčním užívání se mi činnost srdce zlepšila na normální
hodnoty, otoky na kotnících se mi začaly zmenšovat. Vím, že toto nezmizí hned, tak v léčbě pokračuji
i nadále a výsledky se začínají dostavovat. V současné době užívám produkty CARNOSINE STAR, CELL
GUARD STAR, VITAMIN C 1000 STAR a VITAMIN K2 STAR. Jsem moc ráda, že mám možnost tyto produkty
využívat. Děkuji.

Doporučené dávkování: 1 tableta denně, nejlépe s jídlem. Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Složení 2 tobolek: Sójový olej; vitamin K (menachinon) 200 µg (266 % referenční hodnoty příjmu); vitamin D
(cholekalciferol) 10 µg (400 IU, tj. 200 % referenční hodnoty příjmu). Želatinová tobolka.
#7340 – 16.912.413.844.835.726
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WATER PILL STAR

WATER PILL STAR je pečlivě složená
formule z léčivých bylin, jako například
medvědice lékařská, jalovec a petržel,
které již naše babičky sbíraly, pěstovaly,
sušily a měly připraveny v domácí lékárničce „na ledviny a močový měchýř“.
Medvědice lékařská podporuje správnou činnost ledvin, dezinfikuje močové
cesty a přispívá k normální funkci močového měchýře. Pomáhá při nekomplikovaných infekcích dolních močových cest,
kdy antibiotická léčba není považována
za nezbytnou. Přítomný draslík podporuje normální činnost nervové soustavy,
svalů a pomáhá udržovat správnou hladinu krevního tlaku.

doplněk stravy

byliny – močové cesty a ledviny

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Anna F.

Na mé unavené těžké nohy, ale i tělo jsem užívala CELL GUARD STAR a ACAI COMPLEX STAR. Postupně se
únava nohou zlepšovala. Jako dárek jsem dostala od kamarádky WATER PILL STAR, ulevilo se mi ještě více,
neboť jsem podpořila i ledviny. Celkově se mi velmi ulevilo a vylepšil se i tlak.

Helena K.

Recidivující infekce močových cest. Pokud se vyskytují uroinfekce častěji než 3x do roka, je zapotřebí kromě
doplňků stravy, které zabraňují přichycení patogenů, z nichž nejčastěji z 80 % to bývá Escherichia coli,
posilovat imunitní systém organismu a hlavně výstelku urotelu, která je povlečena glykosaminoglykany.
To znamená užívat v každém případě dlouhodobě například půl roku produkty CRANBERRY STAR 1–0–1
a WATER PILL STAR 1–0–1 k posílení imunity doplňky stravy s imunomodulačními účinky, BETA GLUCAN
STAR 1-0-1 a ACIDOPHILUS STAR 1–1-1 (též lze COLOSTRUM STAR 1–0-1). Pokud se nedostaví infekce, je
možné přejít na 1–2 tobolky denně.

Doporučené dávkování: 1 tableta 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 tablet: Emulgátor: fosforečnan vápenatý, rostlinná celulosa; Barosma betulina (těhozev březový, list, extrakt 4:1) 100 mg; Arctostaphylos uva-ursi (medvědice lékařská, list, extrakt 3:1) 100 mg; Petroselinum crispum
(petržel zahradní, list) 100 mg; draslík (glukonát draselný) 40 mg; Juniperus communis (jalovec obecný, plod)
20 mg; stabilizátor: hydroxymethylcelulosa; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; potah
tablety: celulosa.
#1688 – 12.561.532.633.304.074
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WHEY STAR

Syrovátkový protein obsahuje
širokou paletu aminokyselin včetně
leusinu, izoleucinu a valinu (BCAA).
Je doplněný potřebnými vitaminy pro
synergické působení a dokonalé využití organizmem:
Vitamin C pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Dále podporuje tvorbu kolagenu, který je důležitý
pro správnou funkci cév, kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů, přispívá
k normální činnosti nervové soustavy,
psychické činnosti a obranyschopnosti organismu. Jeho nezastupitelná
funkce je ve zvyšování absorpce železa a podpoře normálního energetického metabolismu v těle. Vitamin C
pomáhá snižovat únavu a vyčerpání
a podílí se na regeneraci redukované
formy vitaminu E. Podporuje imunitní
systém během intenzivního fyzického
výkonu i po něm.
Niacin je důležitý pro normální
energetický metabolismus, činnost nervové soustavy, psychickou činnost, stav
sliznic a stav pokožky. Dovede snižovat
míru únavy a vyčerpání.
Vitamin E se podílí na ochraně
buněk před oxidačním stresem.
Kyselina pantothenová podporuje
normální energetický metabolismus,
syntézu a metabolismus steroidních
hormonů, vitaminu D a některých

doplněk stravy

syrovátkový koncentrát doplněný vitaminy

neurotransmiterů a mentální činnost.
Přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
Vitamin B2 riboflavin podporuje
normální energetický metabolismus,
činnost nervové soustavy, stav sliznic,
udržení červených krvinek, stav pokožky, stav zraku a metabolismus železa.
Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem a ke snižování únavy
a vyčerpání.

Doporučené dávkování: Nejvyšší denní dávka u dospělých činí 100 g, pro děti 10 g na 10 kg tělesné hmotnosti za den.
Denní dávka se rozdělí do 3-5 menších podílů a přijímá se nejdříve hodinu po tréninku nebo jako doplněk jídel během
dne. Nepoužívá se poslední čtyři hodiny před tréninkem.
Složení: Syrovátkový proteinový koncentrát (95 g ve 100 g výrobku), maltodextrin, aroma, vitamin C (kyselina askorbová) 240 mg (300 % DDD), vitamin B3-niacin (kyselina nikotinová) 40 mg (25 % DDD), vitamin E (D-alfa-tokoferyl-acetát) 40 mg (333,3 % DDD), vitamin B5 kyselina pantothenová (pantothenan vápenatý) 16 mg (266,6 %
DDD), beta karoten 6,4 mg, vitamin B2 (riboflavin) 6,4 mg (428,6 % DDD), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid)
4 mg (285 % DDD), vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid) 3 mg (272,7 % DDD), foláty (kyselina listová) 400 µg
(200 % DDD), biotin 120 µg (218,2 % DDD), vitamin B12 (kyanokobalamin) 20 µg (800 % DDD).
#4590 – 35.084.686.089.6711.2731
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WILD YAM STAR

WILD YAM STAR je formule se smldincem chlupatým s použitím jeho hlízy tuber dioscoreae villosa, působící na
správné fungování žláz s vnitřním vyměšováním. Pomáhá stabilizovat a normalizovat hladiny hormonů jak u žen, tak
i u mužů a zpomalovat proces stárnutí.
Je vhodným doplněním v období klimakteria, kdy působí na zmírnění projevů klimakterických potíží jako jsou
bolesti hlavy, návaly, podrážděnost
a únava. Dioscorea – smldinec chlupatý je rostlina, jejichž účinek je významný
pro dosáhnutí optimálního množství
a balance ženských pohlavních hormonů estrogenu a progesteronu, které
mají významnou roli pro zdraví ženy.
Obsahují substance (diosgenin), které
mají podobnou strukturu jako steroidní
hormony estrogeny a proto se zařazují
mezi fytoestrogeny – látky, které se vážou
na estrogenní receptory a narušují tak
funkci endogenních estrogenů v organismu. Příznivě ovlivňují hormonální
rovnováhu a syntézu progesteronu.
Dioscorea se používá již od doby
Aztéků a Mayů pro široké spektrum

doplněk stravy

stabilizace a normalizace hormonů

léčebných účinků. Pro oblast svého
výskytu bývá označována jako mexický
yam. Dioscorea obsahuje kromě dioscinu také řadu dalších látek, jako jsou
fytosteroly, alkaloidy a třísloviny.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jarmila R.

WILD YAM STAR – mám skvělé zkušenosti. Při užívání 1-0-1 se mi upravila menstruace, přestaly bolesti
v prsou před menstruací. A to již po 3 měsících užívání. Dnes jsem úplně bez problémů. Jsem za to velmi
vděčná a užívám pravidelně dál.

Mirka J.

V období menopauzy jsem začala mít problémy s návaly horka, výkyvy nálad a přibývání na váze. Od
lékaře jsem dostala léky, které můj stav ještě zhoršil. Užívala jsem WILD YAM STAR spolu s ANGELICA STAR
a nyní návaly zmizely a i po stránce psychiky se můj stav zlepšil. Všem mohu doporučit.

Doporučené dávkování: 1 kapsle denně. Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení 1 kapsle: Rýžová moučka; Wild Yam extrakt (Tuber dioscoreae villosa, wild yam, hlíza, extrakt 4:1) 100 mg;
protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#2742 – 17.332.333.674.175.666
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YUCCA STAR

Juka obsahuje mnohé enzymy, chlorofyl, antioxidanty, ale především steroidní saponiny, které se dovedou navázat
na usazeniny, škodlivé prvky a toxické
látky a tak přispět k jejich odstranění
z organismu. Juka čistí a příznivě reguluje vylučovací pochody. Je nepostradatelná pro osoby žijící v psychické i fyzické
zátěži nebo ve zhoršených životních podmínkách.

doplněk stravy

juka – detoxikace organismu

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Blanka
Člověk si někdy říká: To je věkem, když mu něco je. Nemohla jsem jíst smažená nebo tučná jídla do sytosti,
pouze malé porce, hlavně večer. Když to člověk udělá a pořádně se nají, to je mu pak špatně a v noci se
budí. To byl i můj případ. Udělala jsem si kůru na žlučník s produktem YUCCA STAR 1-0-1. Po kůře s uvedeným produktem jsme s kamarády šli na večeři a všichni si dávali maso s bramborákem, což bych si normálně nedala, ale chuť byla silnější než já a bramborák s masem dala. Mohu v klidu říct, že jsem se v noci
nebudila, ani se necítila přejedená, ani mi nebylo špatně. Byla jsem mile překvapená! Tělo dává signály
a my je neposloucháme, měla jsem to udělat dříve. Určitě se vyplatí dělat očistné kůry!

Doporučené dávkování: 1 kapsle 2× denně. Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let, těhotné a kojící ženy.
Složení 2 kapslí: Yucca schidigera (juka, kořen) 900 mg; rýžový prášek; prostispékavá látka: rostlinný stearan hořečnatý. Želatinová kapsle.
#7272 – 17.332.333.674.175.666
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ZINC STAR

ZINC STAR obsahuje prvek zinek,
který je součástí více než 300 enzymů.
Zinek má blahodárný vliv na normální funkci imunitního systému. Podílí
se na tvorbě a ochraně DNA a dělení
buněk. Zinek se řadí mezi antioxidanty
a pomáhá chránit bílkoviny a lipidy před
škodlivým působením volných radikálů.
Blahodárně ovlivňuje kognitivní funkce a normální metabolismus mastných
kyselin. Podporuje normální stav kostí,
vlasů, nehtů pokožky a zraku. Příznivě
ovlivňuje metabolismus vitaminu A, což
se projevuje na zachování dobré funkce
zraku. Jeho nezanedbatelný vliv je i na
celkový imunitní systém organismu
a ochranu tělesných tkání a hlavně na
plodnost a reprodukci.
Zinek podporuje normální metabolismus kyselin a zásad, metabolismus
sacharidů, rozpoznávací funkce, syntézu
DNA, plodnost a reprodukci, metabolismus makroživin, metabolismus mastných kyselin, metabolismus vitaminu A,
syntézu bílkovin, normální stav kostí,

doplněk stravy

zinek – plodnost a reprodukce

vlasů, nehtů, pokožky a zraku a imunitní systém. Udržuje správnou hladinu
testosteronu v krvi. Podílí se na procesu
dělení buněk a jejich ochraně před oxidačním stresem.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jaroslava H.

ZINC STAR užívám pravidelně a zlepšila se mi kvalita vlasů a mám pěkné pevné nehty. Užívají ho i další
členové mojí rodiny a obcházejí nás i běžné virózy v zimě, za co vděčíme též zinku v kombinaci s VITAMIN
C 1000 STAR. Kromě ZINC STAR ještě bereme pravidelnější i KELP STAR, když jodizovanou kuchyňskou sůl
nepoužíváme a jinak se prý jód nedá doplnit.

Ing. Otakar M.

Zinek je nezbytný pro syntézu bílkovin, je důležitou součástí enzymů, podílí se na regulaci hladiny glukózy,
je potřebný pro regeneraci tkání a odolnost sliznic. V ČR mají lidé v průměru o 35 % zinku méně než je
potřeba těla. Potravinový doplněk ZINC STAR používám osobně a doporučuji svým klientům již více jak 13
let. Je dobrým pomocníkem i při bolestech zad, které mají metabolickou příčinu, při některých bolestech
kloubů, osteoporóze… Nejvhodnější je užívat ZINC STAR odpoledne nebo večer a to zásadně po jídle,
nikdy ne na lačno.
Doporučené dávkování: 1 tableta denně s jídlem. Upozornění: Není určeno pro děti.
Složení 1 tablety: Emulgátor: mikrokrystalická celulosa; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; zinek (glukonan zinečnatý) 25 mg (250 % referenční hodnoty příjmu); odpěňovač: rostlinná kyselina stearová; stabilizátor: zesíťovaná
sodná sůl karboxymethylcelulosy; protispékavá látka: oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý; potah tablety: hydroxypropylmethylcelulosa.
#7225 – 10.731.691.082.633.293
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EFFECTIVE STAR
ústní voda

EFFECTIVE STAR je nezbytnou součástí ústní hygieny. Poskytne svěží dech
na dlouhou dobu a v jakékoliv situaci.
Obsahuje antium dioxid – silný likvidátor pachů, který ničí mikroskopický
film utvořený na povrchu zubů a dásní
ze zbytků jídla. EFFECTIVE STAR má
silný protibakteriální a dezinfekční účinek. Jeho účinek je opravdu silný, avšak
naprosto bezpečný a spolehlivý i při
vnitřním použití.

#5767

#5766

#5716

#5717

#5718

500 ml

#5768

#5727

#5726

#5728

60 ml
Různé, neobvyklé, často
až neskutečné zkušenosti
s používáním produktu
EFFECTIVE STAR nám byly
podnětem pro vytvoření letáku,
který si lze zakoupit nebo přečíst
na našich webových stránkách
v sekci Katalog › Ústní hygiena.
#0711– barva, 2 strany A5

250 ml

Použití: Po každém vyčištění zubů či kdykoliv během dne. Pro zvýšený efekt doporučujeme nejíst a nepít 10 minut
po použití.
Složení EFFECTIVE STAR Basic: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha Piperita
Oil.
Složení EFFECTIVE STAR Medium, Extra Strong: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Mentha Piperita Oil, Menthol, Saccharin.
#5717 – 10 #5716 – 10 #5718 – 10
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ULTRA STAR

zubní pasta s příchutí máty peprné

ULTRA STAR je účinná zubní pasta
bez obsahu fluoru. Tato zubní pasta
obsahuje bezpečné čistící složky. Kromě
toho obsahuje i bylinné výtažky a látky
nedráždící zubní lůžka. Ve spojení se
speciálně čistícími a jemně bělícími látkami je ULTRA STAR velmi kvalitním
přípravkem k podpoře zdravého chrupu. Stabilizovaný chlorine dioxide velmi účinně rozpouští a odstraňuje zubní
plak. Zubní pasta v kombinaci s ústní
vodou EFFECTIVE STAR zajišťuje dokonalou hygienu ústní dutiny.

Brožura - Ústní hygiena
#0736– barva,
4 strany A5

Ústní hygiena

Použití: Minimálně 2× denně a po každém jídle naneste na zubní kartáček zubní pastu v množství velikosti hrášku
a důkladně vyčistěte celý povrch zubů. Pro dosažení lepších výsledků vypláchněte ústa přípravkem EFFECTIVE STAR.
Po vypláchnutí deset minut nejezte ani nepijte.
Složení: Aqua, Sorbitol, Glycerin, Silica, Sodium Chloride (and) Sodium Carbonate, Mentha Piperita Oil, Xanthan
Gum, Hydroxyethylcellulose, Saccharin, CI 75810.
#5700 – 7.69.731.691.532.472
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BOBY STAR

masážní emulze pro uvolnění svalového napětí

Komplexní formule BOBY STAR je
jediná a jedinečná, protože zde spolupůsobí několik velmi účinných látek.
Je to specifický produkt pro ošetření
namožených svalů, přetížených kloubů a mírní důsledky spojené s fyzicky
náročnou aktivitou např. u sportovců,
ale i všech ostatních, kteří musí být celý
den na nohou. Obsahuje metylsalicylát
a extrakt z kůry vrby bílé, které zlepšují
prokrvení, povolují napětí a napomáhají uvolnění a relaxaci namožených svalů.
Dále obsahují MSM (methylsulfonylmetan) a ergothionein. Mátový olej zklidňuje a podporuje vstřebávání. Capsicum
je přírodní zdroj účinných látek z pálivé
papriky a je zde použit především proto, že zvyšuje prokrvení a tím i následné uvolnění a zklidnění. Lysin aspartát
je komplex dvou aminokyselin, který se
významně podílí na následném uklidnění ve svalech. Zvláštností je zde extrakt ze
žen-šenu a kůry vrby černé, které pronikají do podkoží a podporují regeneraci.

Zkušenosti uživatelů produktů STARLIFE

Jaroslava H.

Žena 42 let, při sportu si namohla svaly na lýtku pravé nohy. Doporučila jsem krém BOBY STAR mazat
několikrát denně a k tomu užívat produkty: REGEMAX STAR 0-0-0-3, ANATOMAX STAR 1-1-1 a L-LYSINE
STAR 1-0-1. Po 14 dnech se dostavila velká úleva, po měsíci byla paní zcela bez potíží.

Použití: Vmasírujte do svalu, nebo použijte malé množství BOBY STAR společně s masážní emulzí při masáži.Doporučení: BOBY STAR aplikujte pomocí ubrousku nebo rukavic. Po použití si důkladně omyjte ruce. Upozornění: Není
určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy.
Složení: Metylsulfonylmetan (MSM), Salix caprea (vrba jíva, kůra), mentol, extrakt z arniky, cetylalkohol, Panax
ginseng (všehoj ženšenový, extrakt), Capsicum frutescens (paprika křovitá, „kayennský pepř“), beta glukan, ergothionein, aspartát lysinu, Mentha piperita (mátová silice), stearyl glycir retinát.
#4501 – 16.912.413.844.835.726

216

SHAMPOO

šampon pro všechny druhy vlasů

SHAMPOO je luxusní jemný šampón
bohatý na účinné, výživné látky. Dokáže
důkladně odstranit nečistoty a přebytečnou mastnotu z vlasů a pokožky hlavy
bez jakéhokoli podráždění. Svým obsahem olejíčku Monoi de Tahiti vlasy již při
mytí regeneruje a navrací jim přirozený
lesk. Je určen pro všechny druhy vlasů,
zcela výborným je pro narušené a poškozené vlasy a pro velmi citlivou pokožku,
včetně dětské. Obsahuje samovyrovnávací složky pH. Při pravidelném používání budou vlasy zdravé, silné a na pohled
bohatší.

Použití: Malé množství šampónu vetřete do vlhkých vlasů a umyjte běžným způsobem. Postup dle potřeby zopakujte.
Dále doporučujeme použít CONDITIONER.
Složení: Aqua, Ammonium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Ammonium
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 – 10.731.691.082.633.293
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CONDITIONER

kondicionér pro silné a krásné vlasy

CONDITIONER je přípravek z kosmetické řady Monoi de Tahiti. Viditelně
zlepšuje strukturu vlasů, dodává jim
pocit energie, posiluje je a regeneruje. Pravidelné užívání CONDITIONER
podporuje růst vlasů. Obsažený olejíček
Monoi de Tahiti proniká do struktury
vlasu a navrací tak vlasům jejich přirozenou vlhkost, pružnost a sílu. Vlasy
jsou přirozeně lesklé, hebké a snadno se
rozčesávají. Efekt kondicionéru pocítíte
již po několika dnech užívání. Pro větší
účinek nechte CONDITIONER 2 minuty
působit.

#3030 – 10.731.691.082.633.293
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BUBBLE

relaxační pěna do koupele

BUBBLE je bylinková pěna do koupele s relaxačními účinky, obohacená
olejíčkem Monoi de Tahiti. Aktivována
horkou vodou uleví ztuhlosti v kloubech
a zvýšenému napětí ve svalech. Speciální
směs bylinných výtažků uvolňuje napětí
a zklidňuje emoce. Přírodní aroma z čínské pelargónie odstraňuje únavu a stres.
BUBBLE zvyšuje účinek masáže.

Použití: Nalijte přiměřené množství do horké koupele. Doba vhodná pro relaxaci je 15–20 minut. Po koupeli doporučujeme na celé tělo použít SKIN CREAM.
Složení: Aqua, Ammonium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Lauryl Polyglucose, Ammonium
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 – 10.731.691.082.633.293
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SHOWER

účinný a šetrný sprchový gel

SHOWER je sprchový gel pro dokonalou čistotu. Odstraňuje odumřelé
kožní buňky bez poškození přirozeného
kožního filmu. Obsahuje vysoce účinné a bezpečné čistící složky. Umožňuje
pokožce zdravou funkci a dýchání.
SHOWER je velmi šetrný, a proto je
vhodný k použití také na porušenou,
citlivou a dětskou pokožku. Díky konzistenci a koncentraci účinných látek
postačí k dokonalému umytí i velmi
malé množství SHOWER. Obsahuje
samovyrovnávací složky pH.

Použití: Naneste malé množství SHOWER na žínku, umyjte celé tělo a osprchujte. Poté použijte SKIN CREAM.
Složení: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Ammonium Laureth Sulfate
(and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Acrylates copolymer, Dehydroacetic Acid
(and) Benzyl Alcohol, Parfum, Hydrolyzed Rice Protein, Panthenol, CI 75810, Mentha Piperita Oil, Niacinamide.
#3070 – 10.731.691.082.633.293
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SKIN CREAM

ochranný tělový krém

SKIN CREAM je jemný tělový krém,
který chrání kůži před škodlivým působením alergenů, UV záření, povětrnostních
podmínek a extrémních teplot. Vytváří
na pokožce ultra tenkou vrstvu, která se
podobá neviditelné bariéře. Obsahuje
hojivé a protizánětlivé složky, proto je
jeho použití velice vhodné u pokožky
s alergickými projevy, u lupénky, ekzémů
a akné. Zlepšuje vzhled, vláčnost a hladkost pleti. Je vhodný pro všechny typy
pokožky, včetně dětské kůže.

Pokožka (epidermis)
• nepromokavý obal,
který chrání tělo před
škodlivými okolními
vlivy
Škára (dermis)
• dává kůži pevnost
a tvar, pokožka z ní
získává živiny
Podkoží (subcutis)
• zásobárna živin pro
látkovou výměnu
Použití: Užívejte denně po koupeli či sprchování na celé tělo nebo ráno před použitím make-upu, popř. solárního
krému, jehož ochranný účinek proti UV záření zesiluje.
Složení: 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 – 17.332.333.674.175.666
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WRINKLE STAR

přípravek k uchování mladé a pružné pleti

WRINKLE STAR obsahuje unikátní
nenasycené mastné kyseliny, vitaminy
A, E, D, velké množství kyseliny hyaluronové a jedinečnou složku, kterou je
vzácný olej ze žraločích jater – squalen.
Tento vzácný olej obsahuje antibakteriální látky potřebné pro hojení zánětlivých projevů na pokožce a vyznačuje se
vysokou regenerační schopností, která
je zapotřebí pro dobré hojení nejrůznějších kožních defektů. WRINKLE STAR je
originální produkt, který má široké spektrum využití jak z hlediska kosmetiky, tak
i dermatologie.

Doporučujeme používat WRINKLE STAR s produkty
COENZYSTAR Q10 a GOLD CREAM.

Použití: Několik kapek jemně vklepejte do míst, kde jsou viditelné vrásky, a pak vmasírujte do ostatních partií obličeje
až do úplného vstřebání.
Složení: Sesamum Indicum Oil, Glycine Soja Oil, Hydrogenated Polyisobutene, C 12-15 Alkyl Benzoate, Cyclopentasiloxane, Oenothera Biennis Oil, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Parfum.
#2101 – 26.753.015.827.478.9101
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GOLD CREAM

extra jemný luxusní krém

Unikátní složení krému GOLD
CREAM výrazně napomáhá k obnově
a stimulaci buněčné struktury a tím zpomaluje veškeré projevy a příznaky stárnutí pleti. Jeho lehká konzistence nezanechává mastný film na pleti a lze jej
použít i ráno jako vhodnou podkladovou bázi pro make-up. Díky vyváženosti a koncentraci účinných látek a spolu
se složkou hydrokomplex je tento krém
vhodný na všechny typy pleti včetně citlivé a stárnoucí, pro každého od 0 do
100 let. Dlouhodobé používání krému
GOLD CREAM dodává pleti mladist-

vý vzhled a plně nahradí profesionální
nadstandardní péči o pleť a používání
různých ampulí se „zázračnými účinky“.
Tento komfortní krém opravdu uspokojí
i nejnáročnější klientelu.

Nejúčinnější krém
s koenzymem Q10

Není žádným tajemstvím, že současným hitem na trhu jsou krémy
s obsahem koenzymu Q10. Jsou to
krémy v malém balení, s nízkým obsahem koenzymu Q10, který v tak malém
množství nemůže přinést požadovaný efekt, často s cenou, která šplhá do
tisíců. U společnosti STARLIFE lze tuto
jedinečnost získat a dodat tak pokožce
dostatečně účinné množství koenzymu
Q10. Stačí zakoupit si balení produktu
COENZYSTAR Q10, které obsahuje 60
tobolek. Každou takovouto tobolku lze
rozříznout a její obsah (30 mg koenzymu Q10, 30 mg vitamínu E) použít; buď
přímo vklepat do oblastí vrásek a poté
použít GOLD CREAM, nebo přidat do
krému či WRINKLE STAR.

Použití: Aplikujte na očištěnou pleť ráno i večer.
Složení: Aqua, Polyacrylamide (and) C13-14 isoparaffin (and) Laureth-7, BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG16/16 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 – 25.343.094.007.048.089
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SHAVING GEL

šetrný gel pro dokonalé oholení

SHAVING GEL je vhodný na všechny
typy pleti. Díky svému složení poskytuje absolutně hladké oholení, zamezuje zarůstání vousů a tím i zabraňuje
následné infekci. SHAVING GEL pokožku nedráždí, nevysouší, naopak hydratuje, osvěžuje a chrání proti podráždění.
Je vhodný nejen pro pokožku muže, ale
vyhovuje i holení ženské pokožky.

Použití: Malé množství gelu rozetřete na vlhkou pokožku určenou k oholení a vyčkejte 30 sekund. Poté namočenými
konečky prstů jemně roztírejte dokud se nevytvoří jemná pěna. Po holení důkladně 7–10× opláchněte vodou.
Složení: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Ammonium Laureth Sulfate, Urea, Cocamidopropyl Betaine,
Ammonium 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 – 10.731.691.082.633.293
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DEODORANT

jemný účinný tělový deodorant

DEODORANT je jemný bylinkový
deodorační přípravek bez obsahu škodlivých aluminiových solí. Neomezuje
pokožku ve své přirozenosti – pocení, a neuzavírá potní žlázy. Díky svému složení umožňuje pokožce volně
dýchat, avšak zabraňuje rozkladu potu
a tím vzniku nepříjemného zápachu.
DEODORANT neobsahuje alkohol,
není parfémovaný, nedráždí pokožku
a nezanechává skvrny na oděvu. Posky
tuje celodenní pocit čistoty a ochranu
proti pachu.

Bez hliníku

Použití: Pomocí kuličky naneste do podpaždí na suchou a čistou kůži.
Složení: Aqua, Glycerin, Dipropylene Glycol, Propylene Glycol, PEG-32, Xylitol, Citrus Grandis Extract, Panthenol,
Parfum, Tannic Acid, Aloe Barbadensis Extract, Agaricus Blazei Extract.
#3080 – 8.011.751.422.962.413
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BLACK MONOLITH
toaletní voda pro muže

Pánská toaletní voda s podmanivou sexy vůní pro atraktivní, energické
a odvážné muže.
Hlava: pomeranč, pelyněk
Srdce: Salvia, jedle, vetiver
Základ: Labdanum, byliny.

Použití: Aplikujte přímo na kůži.
#2266 – 34.764.766.259.2411.3331
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RAIN MEMORIES
toaletní voda pro ženy

Elegantní dámská toaletní voda
s vůní charakterizující moderní ženu
s vytříbeným vkusem která ví, co chce.
Hlava: černý rybíz, květ hrušky
Srdce: iris, květ pomeranče, jasmín
Základ: pačuli, vanilka, meruňka.

Použití: Aplikujte přímo na kůži.
#2288 – 34.764.766.259.2411.3331
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Slovník
Alergie – nadměrná reakce organismu na cizí podněty nebo škodliviny (alergeny)
Alzheimerova choroba – degenerativní onemocnění mozku, které snižuje duševní funkce, zhoršuje paměť a sociální adaptaci postiženého
Analgetický – bolest utišující
Anémie – chudokrevnost, snížení počtu červených
krvinek
Anorexie – nechutenství
Antioxidační – působení proti oxidačním procesům v tkáních, eliminace negativních dopadů
vlivu reaktivních forem kyslíku (volné kyslíkové radikály)
Antipyretický – snižující horečku
Artritida – zánětlivé onemocnění kloubů
Artróza – degenerativní postižení kloubů
Atrofie – zmenšení orgánu a snížení jeho funkce
dané zhoršeným prokrvením a sníženým metabolismem
Crohnova choroba – onemocnění střeva, při kterém vznikají zánětlivá ložiska s následným zúžením střevního průsvitu
Cukrovka, diabetes mellitus – porucha metabolismu glukózy zapříčiněná nedostatkem insulinu; vysoká hladina glukózy v krvi poškozuje
tělesné tkáně
Degenerativní postižení – změny v orgánech dané
zvýšeným „opotřebováním“
Detoxikace – proces vedoucí k odstranění toxinu
(jedu) – látky, která jako produkt metabolismu nebo cizorodých organismů má být z těla
vyloučena
Diuretický – močopudný
Divertikulóza – ve střevě jsou přítomné divertikly, výchlipky sliznice, kde se může zadržovat
střevní obsah, mohou se zanítit (divertikulitida) a dokonce prasknout s rozšířením zánětu
do břišní dutiny
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DNA, RNA – nukleové kyseliny, které jsou v buněčném jádře nositelem základních genetických informací o buňkách
Endokrinní systém – žlázy, které přímo do krve
vylučují hormony, které řídí metabolismus,
odezvu těla na stres a zátěž, regulují procesy
rozmnožování
Endotel – jedna vrstva buněk, které jako povlak
tvoří vnitřní povrch všech cév
Enzymy – látky bílkovinné povahy, které spouští
a regulují specifické procesy v metabolismu
živin
Epilepsie – neurologické onemocnění, postižení mozku, při kterém se objevují poruchy chování a někdy i křeče celého těla
Hemoroidy – cévní uzly, které vyhřeznou z konečníku v souvislosti s úpornou snahou o vyloučení stolice, mohou se zanítit, případně krvácet
Hepatitida – zánět jater
Hypoglykémie – snížená hladina glukózy v krvi,
která má významné celkové projevy (pocení,
slabost, porucha vědomí apod.)
Chemoterapie nádorů – léčba nádorů pomocí
aplikace léků
Cholesterol – tuková látka, která se významně podílí na aterosklerotickém postižení cévní stěny
Ischemická choroba srdeční – důsledek aterosklerózy, kdy dochází k nedostatečnému zásobení srdečního svalu krví, které se může projevit např. jako infarkt myokardu nebo angina
pectoris
Impotence – porucha erekce mužského přirození
Imunita – souhrn všech ochranných funkcí těla
v boji proti cizím mikroorganismům, případně
vůči vlastním starým a odumřelým tkáním
Kostní dřeň – tkáň v dutinách některých dlouhých
a plochých kostí, ve které se tvoří krvinky
Kožní adnexa – společný výraz pro vlasy, řasy, nehty, vousy a ochlupení

Slovník
Lupus (erytematodes) – závažné onemocnění,
které postihuje pojivovou tkáň v těle (klouby,
šlachy, podkoží, vnitřní orgány), vede k jejímu
ztluštění a k poruše funkce
Lymfatický systém – cévní systém, který odvádí
z orgánů tkáňovou tekutinu – lymfu
Lymská borelióza – infekční onemocnění, které vyvolává mikroskopický původce. Závažné jsou
následky proběhlé infekce, které mohou postihnout zejména nervový systém a srdce
Migréna – bolest hlavy záchvatovitého charakteru; obvykle vyvolaná spasmem (křečovým
stahem) cévy
Mykóza – onemocnění vyvolané plísněmi
Osteoporóza – porucha metabolismu kostní tkáně, která vede k její demineralizaci a tím ke snížení pevnosti, zvyšuje se riziko zlomenin
Ozařování nádorů – léčba nádorů pomocí rentgenového záření
Parkinsonismus – neurologické onemocnění, vede ke
zvýšení svalového napětí (ztuhlostí) a/nebo ke
svalovému třesu
Parodontopatie – onemocnění nebo poškození
dásní a zubních lůžek
Peristaltika – pohyblivost střev a vývodů (žlučové
cesty, močové cesty apod.), úkolem je posouvání obsahu
Progresivní polyartritida – zánětlivé postižení několika kloubů vedoucí ke kloubním deformitám
Psoriáza – lupénka – kožní onemocnění projevující se šupinatými a zarudlými ložisky na kůži
Psychosomatické (onemocnění) – postižení, které
má jasný orgánový projev (např. vředová nemoc), na jehož vzniku se výraznou měrou podílí psychický stav a stres
Regenerace – znovuobnovení funkčního stavu
orgánu (prokrvením, odpočinkem, hojením,
doplněním zásob živin a energie)
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Sacharidy – cukry
Sklerodermie – ztluštění kůže a podkoží nejasného
původu
Slinivka břišní – pankreas – žláza zajišťující tvorbu
trávicích enzymů a insulinu
Spasmolytický – uvolňující křečovité stahy ve stěně
cév nebo vývodů (žlučové cesty, močové cesty,
střevní stěna apod.)
Skleróza – synonymum pro aterosklerózu – postižení stěny cév, které vede k poruše krevního
zásobení
Urogenitální – týkající se močového a pohlavního
ústrojí
Zánět žil – zánětlivé postižení žil (zejména hlubokého žilního systému) vedoucí ke zvýšené
tvorbě krevních sraženin, čímž se zhorší odtok
krve z orgánů; může dojít i k uvolnění těchto
sraženin a k jejich odplavení do plicního řečiště – hrozí plicní embolizace
Žloutenka – žluté zbarvení sliznic a kůže podmíněné zvýšeným množstvím žlučového barviva,
obvykle vyvolané postižením jater nebo žlučových cest
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Poradna Odborného Týmu STARLIFE
Webová poradna

www.starlife.cz/poradna
Své dotazy můžete zasílat také poštou nebo faxem na centrálu v Hostivici.
Do týdne obdržíte písemnou odpověď.

E-mailová poradna
poradna@starlife.cz

Telefonická poradna

+420 603 501 558 (číslo je v PSS – volání za 0,00 Kč/min.)
Člen OTS

Specializace

Pondělí Úterý

Středa Čtvrtek Pátek

lékařka a internistka, alternativní 14 – 15
MUDr. Svatava Zatloukalová plicní
medicína
MUDr. Svatava Zatloukalová poradna pro psí miláčky i jejich páníčky
13 – 14
lékař rehabilitační a fyzikální medicíny,
léčba poruch pohybového aparátu, stavy
MUDr. Lucie Bubrle
15 – 16
po neurochirurgických a ortopedických
Dostálová
operacích, celostní medicína,
fytoterapie, dietologie
mitochondriální a bioregulační
MUDr. Michael Kučera
17 – 18
medicína, onkologické problémy
terapeut
přírodní
medicíny,
diagnostik
Karel Reidl
11 – 12
zdravotního stavu, řešení příčiny nemocí
Ing. Helena Kacerovská
15 – 16
poradenství výživy a zdraví
MUDr. Bohuslav Machaň

16 – 17

bioregulační a celostní medicína v ORL

Výhody STARLIFE pro každého
Pravidelný odběr

Nakupujete pravidelně? Vydržte po dobu pouhých šesti měsíců a v sedmém měsíci Vám za to
bude zaslána věcná odměna.

Úspěšné oslovení

Registrujete rádi? STARLIFE Vás za to odmění – každý nově přivedený člen do společnosti Vás
posouvá blíže k zisku věcné odměny.

PRIVÁTNÍ SÍŤ STARLIFE

Volejte za 0,00 Kč/minutu, posílejte SMS za 0,00 Kč! Odměna za přivedenou SIM ve výši až
784 Kč. Každý měsíc sleva podle toho, jak volají Vámi přivedení lidé.

Centrála STARLIFE
PRODEJNA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

-

16.00
18.00
16.00
16.00
16.00

tel.: +420 737 252 404
objednavky@starlife.cz
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STARLIFE s.r.o.
Palouky 616
253 01 Hostivice
Czech Republic
www.starlife.cz
info@starlife.cz

CALL CENTRUM
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

-

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

tel.: +420 737 252 410
mobil@starlife.cz

Produkty STARLIFE
Každý může již ve své první objednávce získat slevu 14 % či 28 %.
DOPLŇKY STRAVY představují hlavní prioritu společnosti STARLIFE. Produkty
používají v maximální míře přírodní rostlinné
složky, které vyživují všechny orgány a systémy lidského organismu, zvyšují jejich účinnost, podporují samoregulaci a regeneraci
buněk. Obnovují energetickou rovnováhu
a normalizují stav všech orgánů a systémů.

Zaměření doplňků stravy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

imunitní systém
detoxikace
anti–aging
kardiovaskulární systém
pohybový aparát
nervový systém
dýchací ústrojí
doplňky pro ženy
doplňky pro muže
hormonální systém
metabolismus
trávicí ústrojí

Investujte pouhých 1.750 Kč
a máte trvalou slevu 14 %!

PÉČE O CHRUP, produkty pro každodenní účinnou péči o chrup, pro prevenci
zubního kazu a vzniku zubního kamene a pro
odstranění nepříjemného dechu.
PÉČE O PLEŤ A POKOŽKU, produkty, které jsou mírné pro citlivou pleť,
avšak dostatečně silné, aby jí umožnily odolávat vnějšímu životnímu prostředí a zachovaly
její zdraví a přirozený půvab.

Jak si produkty objednat?
Telefonicky: +420 737 252 404–5
Pondělí – Pátek: 8–16.30 hodin
E-mailem: objednavky@starlife.cz
Faxem: +420 220 982 549
Webový košík: www.starlife.cz
Osobně (Po, St, Čt, Pá): 9–16 hodin
Osobně (Út): 9–18 hodin

Investujte 5.500 Kč
a máte trvalou slevu 28 %!
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