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Olympic Champion, Barcelona ’92

SK verze

Produkty STARLIFE sú vyrábané v USA u výrobcov, ktorí spĺňajú najprísnejšie 
normy kvality pod označením GMP – Good Manufacturing Practices. 

Tento certifikát GMP má aj spoločnosť, ktorá zabezpečuje balenie produktov. 
Celý proces je tak na najvyššom stupni kontroly, ktorý zodpovedá farmaceutickým požiadavkám.
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Zakladateľ a majiteľ spoločnosti STARLIFE

„V jednoduchosti je krása, sila a efektivita.“

Filozofiou spoločnosti STARLIFE je ponúknuť ľuďom zdravšiu a kvalitnejšiu cestu životom. 

Zakladateľom spoločnosti STARLIFE je Robert Změlík, olympijský víťaz v desaťboji 
z Barcelony, ktorý sa rozhodol na základe vlastných úspešných skúseností vytvoriť široký 
sortiment účinných doplnkov stravy. Produkty sú určené pre každého, kto si chce udržať 
dobrú kondíciu, silu a vytrvalosť, kto si chce cielene uchovať skvelé zdravie a zlepšiť svoj 
životný štýl.

Špičková kvalita produktov spoločnosti STARLIFE je založená na unikátnej techno-
lógii spracovania, ktorá zaručuje maximálne vstrebávanie obsiahnutých látok (92–95%). 
Pre tieto produkty je charakteristická vysoká účinnosť bez nežiaducich vedľajších účinkov 
a rýchly nástup účinkov. Užívanie produktov nie je návykové. S pomocou produktov spo-
ločnosti STARLIFE dokáže ľudský organizmus dosiahnuť harmóniu vo všetkých troch ob-
lastiach – fyzickej, psychickej a emocionálnej.

Každý produkt je zložený z prírodných ingrediencií, ich dokonalá vyváženosť bola ove-
rená storočnými skúsenosťami filozofie čínskej dynastie Ming a umocnená východnými 
múdrosťami a poznatkami najnovších vedeckých štúdií. Účinky produktov sú dlhotrvajúce 
a pretrvávajú aj po skončení ich užívania. Užívaním produktov spoločnosti STARLIFE sa 
organizmus doslova nabíja energiou. 

Pre distribúciu produktov spoločnosti STARLIFE zvolil Robert Změlík ojedinelý klu-
bový systém veľmi úspešne fungujúci na myšlienke, že najlepší produkt 
nepotrebuje masovú reklamu, výborný produkt sa chváli sám svojim 
pôsobením. Medziročný 30% nárast zaraďuje tento systém medzi 
najefektívnejšie obchodné činnosti na svete a ponúka rovnako dy-
namicky orientovaným ľudom, ako je úspešný olympionik a pod-
nikateľ Robert Změlík, rovnako úspešnú podnikateľskú príležitosť.

›	 Unikátne	produkty

›	 Ponuka	viac	ako	230	produktov

›	 Najefektívnejší	bonusový	systém

›	 Zvýhodnená	cena	produktov

›	 PROMOAKCIE	STARLIFE

›	 Poradňa	s	odborníkmi

›	 Medzinárodný	obchod
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EFFECTIVE STAR - ústna voda
EFFECTIVE STAR BASIC . . . . . . . . . . . . . . . . . 5717 . 214
EFFECTIVE STAR MEDIUM . . . . . . . . . . . . . 5716 . 214
EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG  . . . . . 5718 . 214
ULTRA STAR - zubná pasta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5700 . 215

BOBY STAR - svalové napätie a bolesť . . . . . . . . . . 4501 . 216
SHAMPOO - šampón pre všetky druhy vlasov . . . . 2080 . 217
CONDITIONER - kondicionér pre krásne vlasy . . 3030 . 218
BUBBLE - relaxačná pena do kúpeľa . . . . . . . . . . . . 3050 . 219
SHOWER - účinný a šetrný sprchový gél . . . . . . . . . 3070 .220
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DEODORANT - jemný telový deodorant . . . . . . . 3080 .225
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RAIN MEMORIES - toaletná voda pre ženy . . . . 2288 .227

Obsah
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Produkty je možné objednať telefonicky 
0904 729 111, -010, 0908 759 053, 

02/44 63 60 14, 
e-mailom na objednavky@starlife.sk 

alebo on-line na adrese www.starlife.sk 

Starostlivosť o chrup kód str.

Starostlivosť o pleť a telo kód str.
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VITAMIN C 1000 STAR 201

CORDYCEPS STAR 69

FUCOIDAN STAR 87

BETA GLUCAN STAR 35

OSTEO STAR 157

HERBAL STAR 105

SQUALENE STAR 188

GARCINIA STAR 88

APPLE VINEGAR STAR 28

SPIRULINE STAR 187

CMF 20 STAR 57

COCONUT OIL STAR 59

METABOLITE STAR 139

SLIM FIBER STAR 185

CINNAMON STAR 50

CLA 1000 STAR 54

ANTI-PARASITE STAR 22

CURCUMA LONGA STAR 74

OREGANO STAR 161

YUCCA STAR 212

FIBER STAR 83

INULIN STAR 120

CHITOSAN STAR 107

CELL GUARD STAR 51

ALOE VERA GEL STAR 16

FUCOIDAN STAR 87

GINGER STAR 91

ALOE VERA GEL STAR 16

BARLEY STAR 31

CHLORELLA STAR 110

ANGELICA STAR 20

KELP STAR 124

LIFE STAR 132

MIGRELIFE STAR 140

KUDZU STAR 126

STAR WOMEN 192

WILD YAM STAR 211

EVENING PRIMROSE STAR 81

RED CLOVER STAR 172

METABOLITE STAR 139

KELP STAR 124

SAW PALMETTO STAR 179

STAR MEN 191

WILD YAM STAR 211

PROTECT STAR 168

VITAMIN E STAR 206

SK verze

Obličky

Bolesť hlavy

Štítna žľaza

Svaly – sila

Svaly – regenerácia

Svaly – objem
Svaly – kŕče

Nervová sústava

Žalúdočné vredy

Zrak

Ochorenia srdca

Prostata

Koža

Pečeň

Dýchacie cesty

Kĺby

Tráviaci systém

Svaly – výkon

Imunita

Zníženie váhy

Detoxikácia

Hormonálny systém – ženy

Hormonálny systém – muži
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SK verze

12 krokov ako nestarnúť, cítiť sa mladý a žiť dlho 

Paradox života a starnutia
kyslík je pre život dôležitý  kyslíkové voľné radikály spôsobujú starnutie

Pán doktor, cítim sa starý…
2000 pr.n.l. „Zjedzte tento korienok.“
1000 pr.n.l. „Korienky sú pohanské. Modlite sa.“
1850 n.l. „Modlitby nepomáhajú. Vypite tento odvar.“
1950 n.l. „Odvary sú podvod. Zjedzte túto tabletku.“
2004 n.l. „Tabletky sú umelé. Zjedzte tento korienok.“

Dr. Cole Woolley Ph.D. radí:
• ostaňte fyzicky aktívni
• dodržiavajte správnu výživu + užívajte doplnky stravy
• ovládajte stres
• stanovte si životné ciele a zmysel života
• spoločensky sa angažujte
• poznávajte sami seba
• opatrne s alkoholom
• vyhýbajte sa nehodám
• cvičte si svoju myseľ
• doprajte telu a mysli odpočinok
• udržiavajte si optimálnu telesnú hmotnosť
• minimalizujte vystavovanie sa toxickým vplyvom prostredia

+ –

Krátka história liečby starnutia

Nič v ľudskom tele nie je jednoduché

Katalog STARLIFE str. 7



SK verze

ACAI COMPLEX STAR
antioxidant, zdravé trávenie

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy. 

Zloženie 2 kapsúl: Skorocel (Plantago ovata, semeno) 666 mg; Açaí (Euterpe oleracea, plod, extrakt 20:1) 664 mg; stabilizátor: 
fosforečnan vápenatý; zelený čaj (Camellia sinensis, list, extrakt 4:1) 70 mg; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý; 
Lactobacillus acidophillus (333 miliónov aktívnych Lactobacillus Acidophilus v momente výroby) 27,8 mg; prášok z pšeničnej šťavy 
(Triticum sativum) 16,6 mg; papaín (enzým z plodov papáje) 16,6 mg; bromelaín 16,6 mg; betaín hydrochlorid 16,6 mg; ďumbier 
(Zingiber officinale, koreň) 16,6 mg. Želatínová kapsula.

Euterpe sú vysoké palmy so štíhly-
mi kmeňmi z Južnej Ameriky. Z dužiny 
plodov sa pripravujú chutné nápoje, 
z vegetačných vrcholov tzv. palmová 
kapusta. K najznámejším a najvyužíva-
nejším patrí Euterpe oleracea – palma 
Açaí. Dorastá do výšky až 25 m a plodí 
okolo 20 kg plodov, ktoré sa vzhľadom 
podobajú čučoriedkam. Majú tmavo 
modrú farbu, ktorú získavajú vďaka 
prírodnej látke anthokyanínu, kakaovú 
vôňu a chuť. Testovaním antioxidačnej 
aktivity bolo zistené jedno z najvyšších 
čísel ORAC (oxygen radical absorban-
ce capacity), teda schopnosti pohlco-
vania voľných kyslíkových radikálov. 
Açaí obsahuje rad vitamínov, minerál-
ne látky, nenasýtené mastné kyseliny, 
aminokyseliny, flavonoidy, bielkoviny 
a vlákninu. Açaí je u pôvodného oby-
vateľstva obľúbeným prostriedkom ku 
zvýšeniu fyzickej aj psychickej aktivity.

Plantago ovata – Psylium Husk – 
skorocel – podporuje zdravé trávenie 
a črevné funkcie. Uľahčuje črevný tran-
zit a pomáha udržiavať zdravé črevá. 
Je vhodný pri ťažkostiach so zlatou 

žilou (hemeroidy), kedy vhodne pred-
chádza zápche.

Zelený čaj – Camelia sinensis je 
antioxidant, podporuje metabolizmus 
tukov, normálnu činnosť srdca, dušev-
né zdravie, fyzickú a duševnú stimulá-
ciu.

#1195 – 19.3,9.3,31.91.8,22.6,62
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SK verze

ACAI EXTRA STAR
pre podporu fyzickej a psychickej aktivity

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Açaí (Euterpe oleracea, plod, extrakt 20:1) 3.000 mg; olej zo sójových bôbov; leštiaca látka: včelí 
vosk; farbivo: karamel. Želatínová mäkká kapsula.

Euterpe sú vysoké, väčšinou silne 
odnožujúce palmy so štíhlymi kmeňmi, 
rastúce v Južnej Amerike a na Antilách. 
Z dužiny plodov týchto paliem sa 
pripravujú chutné nápoje, z vegetač-
ných vrcholov tzv. palmová kapusta. 
K najznámejším a najvyužívanejším 
patrí Euterpe oleracea – palma Açaí. 
Dorastá do výšky až 25 m a plodí oko-
lo 20 kg plodov, ktoré sa vzhľadom 
podobajú čučoriedkam. Majú tma-
vomodrú farbu, ktorú získavajú vďa-
ka prírodnej látke antokyanínu. Majú 
kakaovú vôňu a chuť. Testovaním anti-
oxidačnej aktivity bola zistená jedna 
z najvyšších hodnôt ORAC (Oxygen 
Radical Absorbance Capacity), teda 
schopnosť pohlcovania voľných kys-
líkových radikálov. Açaí obsahuje rad 
vitamínov, minerálne látky, nenasýtené 
mastné kyseliny, aminokyseliny, flavo-
noidy, bielkoviny a vlákninu. Açaí je 
medzi pôvodným obyvateľstvom obľú-

beným prostriedkom ku zvýšeniu fyzic-
kej i psychickej aktivity.

vý
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#1199 – 19.3,9.3,31.91.8,22.6,62
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SK verze

ACAI LONGEVITY STAR
antioxidant, zdravé trávenie

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie (30 ml): Čistená voda; šťava z Açaí (Euterpe oleracea) 3.402 mg; koncentrát z čiernej čerešne 1.965 mg; invertná červená 
repa 1.701 mg; koncentrát z jablčnej šťavy 1.021 mg; koncentrát z hruškovej šťavy 757 mg; antioxidant: kyselina citrónová; šťava 
z rakytníka rešetliakového 377 mg; pretlak z maliny 189 mg; prášok z plodov maqui (Aristotelia chilensis) 25 mg; prášok z plodov 
granátového jablka 25 mg; prášok z plodov brusnice 25 mg; prášok z plodov čučoriedky 25 mg; prášok z plodov maliny 25 mg; prášok 
z plodov bazy 25 mg; konzervačná látka: sorban draselný; prášok z plodov čiernej čerešne 10 mg; pektín 10 mg; zahusťovadlo: guarová 
guma; prírodná aróma açaí.

 

Acai sú plody palmy Euterpe ole-
racea, ktorá rastie v juhoamerickej 
Amazónii. Palma Açaí dorastá až 25 
m a plodí okolo 20 kg plody, ktoré sú 
významným prvkom v potrave domo-
rodého obyvateľstva. Vzhľadom sa plo-
dy Açaí podobajú čučoriedkam. Majú 
temne tmavo modrú farbu, ktorú zís-
kavajú vďaka prírodnej látke anthokya-
nínu, kakaovú vôňu a chuť. Testovaním 
antioxidačnej aktivity bolo zistené jed-
no z najvyšších čísel ORAC (oxygen 
radical absorbance capacity – schop-
nosť pohlcovania voľných kyslíkových 
radikálov). Plody acai ďalej obsahujú 
vitamíny, minerálne látky, nenasýtené 
mastné kyseliny, aminokyseliny, flavo-
noidy, bielkoviny a vlákninu.

Rakytník rešetliakový pomáha chrá-
niť organizmus pred voľnými radikál-
mi, má blahodarné účinky na pružnosť 
a priechodnosť ciev a zrážanlivosť krvi, 
pomáha udržiavať správnu hladinu 
cholesterolu v krvi, podieľa sa na nor-
málnej funkcii žalúdka, zažívacieho 
a močového ústrojenstva, jeho priazni-
vý vplyv sa prejaví aj na vitalite a pruž-
nosti pokožky.

Plody maqui – Aristotelia chilensis 
sú pestované v Čile. Pôvodné domoro-
dé obyvateľstvo ich považuje za magic-
ké ovocie a prisudzuje mu veľa pozitív-

nych účinkov na ľudský organizmus. 
Maqui bolo podrobené súčasnými 
vedcami mnohým testom a štúdiám. 
Najväčšie prekvapenie ale bolo, keď 
jeho hodnota nameraná ORAC (veľ-
kosť antioxidačnej kapacity) v 100 mg 
bola 27.600. Naše čučoriedky majú 
„len“ 6.500 ORAC.
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#1192 – 36.6,71.2,52.63.2,34.4,05
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SK verze

ACEROLA PLUS STAR
vitamín C

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie 
výrobku konzultovať s lekárom. Nadmerná konzumácia môže mať laxatívne účinky. 

Zloženie: Zloženie 2 tabliet: Sacharóza; sladidlo: sorbitol; vitamín C  (kyselina L-askorbová) 1.000 mg (1.250 % RVH*); šípky 
(extrakt 4:1) 240 mg; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; malinová aróma; pohánka obyčajná (Fa-
gopyrum esculentum, semeno) 38 mg; malinové pyré, acerola 10 mg; citrusové bioflavonoidy (z plodov Citrus sinensis) 4 mg; rutín 
4 mg; komplex hesperidínov (z plodov Citrus spp.) 4 mg; farbivo: karamel, prášok z čiernej ríbezle, extrakt zo zeleného korenia. RVH* 
= Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Acerola je ker, ktorého plody sú 
tehlovo červené, sú veľmi bohaté na 
vitamín C – obsah tohto vitamínu je 
20–30× vyšší ako v rovnakom množstve 
pomarančov. Ďalej obsahuje vitamíny 
A, B6, bioflavonoidy a minerálne látky 
hlavne železo vápnik a horčík.

Vitamín C pomáha chrániť bun-
ky pred oxidačným stresom. Ďalej 
podporuje tvorbu kolagénu, ktorý je 
dôležitý pre správnu funkciu ciev, kostí, 
chrupaviek, pokožky, ďasien a zubov, 
prispieva k normálnej činnosti ner-
vovej sústavy, psychickej činnosti 
a obranyschopnosti organizmu. Jeho 
nezastupiteľná funkcia je vo zvyšovaní 
absorpcie železa a podpore normálne-
ho energetického metabolizmu v tele. 
Vitamín C pomáha znižovať únavu 
a vyčerpanie a podieľa sa na regenerá-
cii redukovanej formy vitamínu E.

Podporuje imunitný systém počas 
intenzívneho fyzického výkonu aj po 
ňom.

Aj keď vitamín C predstavuje asi 
80% ľudskej potreby vitamínov, orga-

nizmus ho nie je schopný vyproduko-
vať a telu musí byť dodávaný v strave 
a najmä výživovými doplnkami.
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#1002 – 16.8,7.2,11.61.2,91.4,22
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SK verze

ACEROLA STAR
vitamín C

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 4 tabliet: Sladidlo: xylitol; acerola (Malpighia punicifolia, plod) 1.120 mg; glukóza; vitamín C  (kyselina L-askorbová) 240 
mg (300 % RVH*); kukuričný škrob; ruža vráskavá, šípky (Rosa rugosa) 120 mg; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, 
oxid kremičitý; bioflavonoidy citrusových plodov 20 mg; rutín 10 mg; malinová aróma; paprika zelená (extrakt z plodu) 0,4 mg, ríbezľa 
čierna (extrakt z plodu) 0,4 mg. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Acerola je ker, ktorého zrelé tehlo-
vo-červené plody sú bohaté na vitamín 
C – obsah tohto vitamínu je 20–30× 
vyšší ako v rovnakom množstve poma-
ranča. Ďalej obsahuje vitamíny A, B6, 
bioflavonidy a minerálne látky, najmä 
železo, vápnik a horčík.

Vitamín C pomáha chrániť bunky 
pred oxidačným stresom. Ďalej podpo-
ruje tvorbu kolagénu, ktorý je dôležitý 
pre správnu funkciu ciev, kostí, chrupa-
viek, pokožky, ďasien a zubov, prispieva 
k normálnej činnosti nervovej sústavy, 
psychickej činnosti a obranyschop-
nosti organizmu. Jeho nenahraditeľná 
funkcia spočíva vo zvyšovaní absorpcie 
železa a v podpore normálneho ener-
getického metabolizmu v tele. Vitamín 
C pomáha znižovať únavu a vyčerpanie 
a podieľa sa na regenerácii redukova-
nej formy vitamínu E. Podporuje imu-
nitný systém počas intenzívneho fyzic-
kého výkonu a po ňom. Aj keď vitamín 
C predstavuje asi 80% ľudskej potreby 

vitamínov, organizmus nie je schopný 
ju vyprodukovať a telu musí byť dodá-
vaný v strave a obzvlášť vo výživových 
doplnkoch.
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#1000 – 14.9,6.8,9.41.8,61.6,91
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ACIDOPHILUS STAR
zmes pre črevnú mikroflóru

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 kapsúl: Vápník (uhličitan vápenatý) 220 mg (27,5 % referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerál-
nych látok); Lactobacillus Acidophilus (200.000.000 aktívnych kultúr) 1,38 mg; emulgátor: mikrokryštalická celulóza; maltodextrín; 
protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

ACIDOPHILUS STAR obsahuje 
zmes laktobacilových kmeňov, hlavne 
L. acidophilus a L. rhamnosus, ktoré 
sú telu vlastné.

Vápnik napomáha normálnej zrá-
žanlivosti krvi, podporuje normálny 
energetický metabolizmus, činnosť 
svalov, funkciu nervových prenosov, 
funkciu tráviacich enzýmov a stav kostí 
a zubov. Podieľa sa na procese delenia 
a špecializácii buniek.
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#7100 – 12.9,5.4,8.21.4,41.8,61
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ALFALFA STAR
pre ženy v menopauze

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 4 tabliet: Lucerna siata (Medicago sativa, Alfalfa, semeno) 2.600 mg; emulgátor: celulóza; protihrudkujúca látka: stearan 
horečnatý, oxid kremičitý.

ALFALFA STAR – lucerna siata, 
obsahuje bielkoviny, karotenoidy 
(luteín), saponiny (sojasapogenol AE, 
hederagenín), triterpény (stigmasterol, 
spinasterol), izoflavonoidy (genisteín, 
daidzeín), steroly, kumaríny (3-methi-
xy-coumestrol, lucernol, sativol, trifo-
liol), kyanogénne glykozidy, alkaloidy, 
aminokyseliny. ďalej listy lucerny obsa-
hujú vitamín A, B, C, E, silice, trieslovi-
ny (= fenolické látky, rozpustné vo vode 
a zrážajúce bielkoviny, alkaloidy a ťaž-
ké kovy), minerálne látky, chlorofyl, 
železo, fosfor, vápnik, draslík, enzýmy 
proteázy, lipázy a amylázy, invertázu, 
pektinázy, peroxidázu, kyselinu sali-
cylovú, kumarová a hroznovú, živicu. 
Alfalfa pomáha udržiavať správnu hla-
dinu cholesterolu, zlepšuje metaboliz-
mus a má priaznivý vplyv na kvalitu 
vlasov a nechtov. Je podporou pre ženy 
v menopauze, taktiež je vhodná aj pre 
športovcov a ťažko pracujúce osoby.
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#2701 – 10.9,4.7.01.21.41
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SK verze

ALOE VERA + CHLOROPHYLL STAR
trávenie, vzhľad pokožky

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie (30 ml): Aloe Vera Juice 14.280 mg; zahusťovadlo: rastlinný glycerín; chlorofyl (sodné meďnaté chlorofylíny) 100 mg; 
konzervačná látka: sorban draselný; prírodná aróma z mäty piepornej; čistená voda..

Šťava z Aloe vera obsahuje pri-
rodzene sa vyskytujúce antioxidanty, 
ktoré pomáhajú chrániť bunky a tka-
nivá pred voľnými radikálmi, posil-
ňuje antioxidačnú kapacitu a tak sa 
podieľa na obranyschopnosti celého 
organizmu. Prispieva k udržaniu dob-
rej funkcie čriev, ich pohybu, podpo-
ruje trávenie a pravidelnosť stolice. 
Pomáha zvyšovať odolnosť voči psy-
chickej záťaži a má priaznivý vplyv pri 
únave. Prispieva k udržaniu normál-
nej hladiny glukózy v krvi. Je dôležitá 
i pre zdravý vzhľad pokožky. Podporuje 
reguláciu správnej hladiny cukru v krvi 
a blahodarne pôsobí na funkciu peče-
ne – najmä jej čistenie (detoxikáciu) 
a žlčníka. Je vhodná pre udržanie fyzic-
kej i psychickej kondície a imunitného 
systému.Chlorofyl je prírodná látka, 
ktorú obsahujú všetky zelené rastliny 
a niektoré riasy. Tým, že zabezpečuje 
fotosyntézu, ktorá je nevyhnutná pre 
všetky živé organizmy, sa mu niekedy 
hovorí „tekuté-zelené slnko“. Chlorofyl 
sa v organizme podieľa na produkcii 
hemoglobínu, je teda dôležitý pre nor-
málnu funkciu svalov, nervov a srdca.

 

#1123 – 41.1,02.7,82.14.2,94.4,75
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SK verze

ALOE VERA GEL STAR
podpora trávenia, vzhľad pokožky

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Aloe Vera Gel 50 mg (extrakt 200:1, ekvivalentný 1 000 mg, alebo približne 2 čajovým lyžičkám 100 % 
gélu Aloe Vera); olej zo sójových bôbov; olej z bavlníkových semien; leštiaca látka: biely včelí vosk. Želatínová kapsula.

Aloe vera je známa v ľudovom lie-
čiteľstve predovšetkým ako šťava z lis-
tov používaná na odreniny a spáleniny. 
Hlavným prínosom Aloe vera je vnú-
torná očista tela od toxínov a iných 
látok, ktoré sa ukladajú hlavne v tuko-
vých bunkách. Nielenže dokáže pre-
čistiť organizmus, ale tiež organizmus 
oživiť, dodať energiu, dobrú nála-
du, omladiť pleť, ozdraviť trávenie 
a metabolické procesy.

Aloe vera obsahuje 9 z 10 esen-
ciálnych aminokyselín (organizmus 
si ich nedokáže sám vytvoriť). Beta-
karotén, vitamín C, a vitamíny skupiny 
B, sacharidy, enzýmy, organické kyse-
liny a minerálne látky, hlavne draslík, 
vápnik a horčík. Aloe vera podporuje 
správnu hladinu cukru v krvi, čo sa pre-
javí znížením únavy a dobrou psychic-
kou pohodou.

Obsiahnuté látky v aloe vera napo-
máhajú zlepšiť trávenie vrátane dopa-
du na pravidelnú stolicu, zlepšiť plas-

ticitu tkanív, čo sa prejaví vo vzhľade 
pleti a pokožky, detoxikácii a imunite 
organizmu.
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#1124 – 19.3,9.3,31.91.8,22.6,62
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ALPHA LIPOIC STAR
kyselina alfa-lipoová a L-karnitín

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 

Zloženie 1 kapsuly: Kyselina alfa-lipoová 600 mg; ryžová múčka; acetyl L-karnitín – voľná forma z acetyl L-karnitínu HCL 50 mg; 
protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Kyselina alfa-lipoová je známa tiež 
ako kyselina tioktová alebo kyselina 
lipoová a tiež ako vitamín B13. Bola 
objavená až v roku 1950. Kyselinu alfa-
lipoovú telo vytvára len v nepatrných 
dávkach. Kyselina lipoová zvyšuje hla-
dinu glutationu v našom organizme, 
ktorý chráni organizmus pred oxidač-
ným stresom.

 L-karnitín je aminokyselina, kto-
rá je v organizme prirodzene synteti-
zovaná v pečeni z aminokyselín lyzínu 
a metionínu. Najviac karnitínu je vo 
svalovom a srdcovom tkanive, kam 
je spolu s krvou dopravovaný. Názov 
Carnitine bol odvodený od latinského 
slova „Carnus“, čo znamená mäso, 
z ktorého bol po prvýkrát v roku 1905 
izolovaný. Za funkčný je považovaný 
iba izomér L, teda L-karnitín, ktorý je 
tiež nazývaný vitamínom BT. V priro-
dzenej potrave je najviac L-karnitínu 
v hovädzom mäse a v avokáde. Vo výži-
vových doplnkoch je karnitín najčas-
tejšie prijímaný vo forme L-karnitínu, 
alebo v jeho najúčinnejšej forme ALC 
(acetyl L-karnitín). Najnovšie poznatky 
ukazujú, že je forma ALC využívanej-
šia z hľadiska biologickej dostupnosti 
oproti forme L-karnitínu. Čo sa týka 
vstrebávania v tenkom čreve, využíva 
ALC aj L-karnitín rovnaký mechaniz-

mus, tu sa od seba v ničom nelíšia. 
Rozdiel nastáva až ich prítomnos-
ťou v krvnom obehu. Zatiaľ čo forma 
L-karnitínu je pre prestup cez bunkové 
steny závislá na stimulácii inzulínom, 
ku ktorej je potrebné limitné množstvo 
sacharidov prijatých v potrave, ALC 
preniká bez problémov do všetkých 
bunkových štruktúr vrátane srdcových 
a mozgových, a to bez potreby stimu-
lácie inzulínom.
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#1766 – 58.4,82.6,04.85.6,96.2,18
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AMINO 1000 STAR
 podpora kostí a chrupaviek

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Hydrolyzovaný kolagén 2.000 mg; emulgátor: rastlinná celulóza; stabilizátor: fosforečnan vápenatý, zosieťovaná 
sodná soľ karboxymethylcelulózy; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý oxid kremičitý; L-ornitín HCl 30 mg; vitamín C  
(kyselina L-askorbová) 20 mg (25 % RVH*); protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová. RVH* = Referenčné výživové hodnoty 
denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Vitamín C pomáha chrániť bunky 
pred oxidačným stresom. Ďalej pod-
poruje tvorbu kolagénu, ktorý je dôle-
žitý pre správnu funkciu ciev, kostí, 
chrupaviek, pokožky, ďasien a zubov, 
prispieva k normálnej činnosti nervovej 
sústavy, psychickej činnosti a obrany-
schopnosti organizmu. Jeho nezastupi-
teľná funkcia je vo zvyšovaní absorpcie 
železa a podpore normálneho energe-
tického metabolizmu v tele. Vitamín C 
pomáha znižovať únavu a vyčerpanie 
a podieľa sa na regenerácii redukova-
nej formy vitamínu E.
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#4525 – 20.8,9.0,41.02.42.82
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ANATOMAX STAR
MSM, Cat's Claw, vitamín C

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsuly: Metylsulfonylmetan (MSM) 1.500 mg; mačací pazúr – kôra, Cat's Claw, extrakt 2:1 (Uncaria tomentosa) 100 
mg; vitamín C (kyselina L-askorbová) 97 mg (121,3 % referenčné výživové hodnoty); ryžová múčka; protihrudkujúca látka: rastlinný 
stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula. *RVH = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych 
látok.

Methylsulfonylmetham – MSM – je 
prirodzená zlúčenina síry, ktorá spolu 
s vitamínom C tvorí dôležitý nutrič-
ný základ. Vitamín C pomáha chrániť 
bunky pred oxidačným stresom. Ďalej 
podporuje tvorbu kolagénu, ktorý 
je dôležitý pre správnu funkciu ciev, 
kostí, chrupaviek, pokožky, ďasien 
a zubov, prispieva k normálnej činnos-
ti nervovej sústavy, psychickej činnosti 
a obranyschopnosti organizmu. Jeho 
nezastupiteľná funkcia je vo zvyšovaní 
absorpcie železa a podpore normálne-
ho energetického metabolizmu v tele. 
Vitamín C pomáha znižovať únavu 
a vyčerpanie a podieľa sa na regenerá-
cii redukovanej formy vitamínu E.

Uncaria tomentosa podporuje nor-
málny stav kĺbov a prirodzenú obrany-
schopnosť organizmu.
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#1001 – 16.8,7.2,11.61.2,91.4,22
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ANGELICA STAR
podpora ženského organizmu

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Ryžová múčka; angelika čínska – koreň, extrakt 4:1 (Angelica sinensis) 1.200 mg; bromelín z ananásu 120 mg; 
vitamín C  (kyselina L-askorbová) 38,8 mg (48,5 % referenčné výživové hodnoty); protihrudkujúce látky: stearan horečnatý, oxid 
kremičitý. Želatínová kapsula.

Počas života prechádza žen-
ský organizmus mnohými zmena-
mi. Hormonálny vývoj, tehotenstvo, 
zmeny nálady, výkyvy hmotnosti, 
menopauza a mnoho ďalších. Zostáva 
málo času, ktorý môžeme venovať 
sebe. Doprajme si rastlinu angelika 
čínska.

Rastlina angelika čínska býva nie-
kedy pre svoje vynikajúce pôsobenie, 
najmä na ženský organizmus a jeho 
urogenitálny systém, označovaná ako 
ženský žeň-šeň. Posilňuje imunitu, 
pomáha zlepšovať stav kardiovasku-
lárneho systému, stimuluje kapacitu 
pre duševnú prácu, zvyšuje odolnosť 
organizmu v extrémnych a stresových 
situáciách. Angelika udržiava normál-
ny krvný obeh, podporuje prirodze-
ný prietok krvi a transport kyslíka. 
Má svoje miesto aj pri podpore zdra-
vých kĺbov, zlepšuje ich funkčný stav 
a pohyblivosť, aktivuje látkovú výmenu 
v nich, chráni a obnovuje chrupavko-
vé tkanivá. Vitamín C je nevyhnutný 
pre správnu funkciu nervového a imu-
nitného systému, pre podporu vstre-
bateľnosti železa a energetického 

metabolizmu a pre podporu tvorby 
kolagénu, tak potrebného pre dobrú 
funkciu kĺbov. Vitamín C pôsobí ako 
antioxidant – chráni DNA (kyselinu 
deoxyribonukleovú), ktorá je hlavnou 
časťou bunky, bielkoviny a lipidy pred 
oxidáciou.
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#1133 – 19.3,9.3,31.91.8,22.6,62
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ANIMAL STAR
vitamíny a minerály pre deti

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 6 rokov, tehotné a dojčiace ženy. 

Zloženie 2 tabliet: Ovocný a zeleninový prášok; sacharóza; protihrudkujúca látka: manitol, oxid kremičitý, stearan horečnatý; vápnik 
(uhličitan vápenatý, citran vápenatý, askorban vápenatý) 250 mg (31,2 % RVH*); vitamín C  (L-askorban sodný) 120 mg (150 % 
RVH*); fruktóza; regulátor kyslosti: kyselina jablčná; malinová aróma; vitamín E  (D-alfa-tokoferylsukcinát) 20 mg (166.6 % 
RVH*); vitamín B3-niacín (nikotínamid) 20 mg (125 % RVH*); vitamín B5 - kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý) 10 mg 
(166,6 % RVH*); farbivo: prášok zo šťavy červenej repy; vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 2 mg (142,8 % RVH*); vitamín B2 
(riboflavín) 1,7 mg (121,4 % RVH*); vitamín B1 (tiamínmononitrát) 1,5 mg (136,4 % RVH*); beta-karotén 1,5 mg; vitamín A  
(retinyl-palmitát) 750 µg (93,7 % RVH*); kyselina listová 400 µg (200 % RVH*); biotín (D-biotín)100 µg (200 % RVH*); vita-
mín D  (cholekalciferol) 10 µg (200 % RVH*); vitamín B12 (kyanokobalamín) 6 µg (240 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové 
hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

ANIMAL STAR je špeciálne pripra-
vená formula pre rast a vývoj detského 
organizmu. Obsiahnuté zložky v pro-
dukte sú vitamíny, minerály a antioxi-
danty, ktorých kombinácia je vytvorená 
a prispôsobená špeciálnemu fytozo-
málnemu prenosovému systému, kto-
rý zabezpečuje až 92% vstrebateľnosť 
mikroživín. Vápnik, fosfor a vitamín D 
sú potrebné pre normálny rast a vývoj 
kostí u detí.Jód prispieva k normálne-
mu rastu detí.

Železo prispieva k normálnemu 
kognitívnemu vývoju detí.
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#6146 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03

Katalog STARLIFE str. 21

21



SK verze

ANTI-PARASITE STAR
17 bylín a rastlín

Produkt ANTI-PARASITE bojuje čis-
tou rozmanitou prírodou.

Cucurbita pepo – tekvica turek – 
podporuje zdravie dolných močových 
ciest a pomáha udržiavať zdravú fun-
kciu prostaty.

Efektívne zložky z grapefruitových 
jadierok môžu prispieť k mikrobiálnej 
rovnováhe telesných orgánov a tka-
nív.

Allium sativum – cesnak kuchynský 
pomáha zvýšiť antioxidačnú kapaci-
tu organizmu a odolnosť voči stre-
su, pomáha udržiavať zdravú funkciu 
pečene a srdcového svalu, udržuje nor-
málnu hladinu cholesterolu a krvných 
tukov, prispieva k zdraviu ciev.

Syzygium aromaticum – klinček 
sa získava z tropického, stále zelené-
ho stromu klinčekovca vonného. Ide 
o jeho sušené puky, ktoré sa zbierajú 
ešte nerozvinuté. Pre svoje výraznú aró-
mu je súčasťou mnohých koreniacich 
zmesí. Hlavnou zložkou klinčekov je 
klinčeková silica s fenolickou zlúčeni-
nou eugenol, ktorý sa pre svoje vlast-
nosti využíva vo farmácii.

Klinček napomáha udržiavať zdravé 
trávenie aj u osôb citlivých na zvýšenie 
úrovne žalúdočných kyselín a podpo-
ruje chuť k jedlu. Prispieva k správnej 
funkcii srdca a ciev a k stimulácii krv-
ného obehu. Pomáha udržiavať zdra-
vie dýchacích ciest a pohodu v ústach 
a hrdle. V organizme pôsobí ako anti-
oxidant. V neposlednom rade pomáha 
udržiavať libido.

Zingiber officinale – zázvor lekársky, 
v Indii známy pod názvom Adrak alebo 
tiež Sunthi, pochádza z juhovýchodnej 
Ázie. Pre svoju sladko pikantnú chuť sa 

pestoval už v starovekej Indii a Číne. 
Svojimi účinkami už po celé stáročia 
napomáha udržať zdravé trávenie.

Pimpinella anisum – bedrovník aní-
zový – pochádza z Egypta a Sýrie. Aníz 
je jedno z najstarších a najrozšírenej-
ších korenín, vyznačujúci sa príjemnou 
sladkou vôňou. V ľudovej medicíne 
napomáha udržať zdravú funkciu trá-
viaceho systému. Je pridávaný i do det-
ských bylinných čajov.

Carica papaya – papája – rastlina, 
ktorej pôvodnou domovinou je južné 
Mexiko a Guatemala. Dobre vyzreté 
plody papáje sú medovo sladké a chu-
ťou pripomínajú ananásový melón. 
Obsahujú enzýmy rozkladajúce biel-
koviny a to hlavne papaín, ďalej sú 
obsiahnuté ďalšie podobné proteázy, 
chymopapain A a B amylázy, lyzozým, 
lipáza a pektinesterasa. Obsahujú veľ-
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ké množstvo vitamínu C, provitamí-
nu A, veľa draslíka, fosforu, vápnika 
a železa.

Ficus carica – figovník obyčajný 
je stará kultúrna rastlina, pôvodom 
z juhovýchodnej oblasti Malej Ázie. 
Plody figy sú obľúbeným exotickým 
ovocím, ale obzvlášť cenené sú v lekár-
stve a farmácii pre mierne preháňavý 
účinok (obsahujú malé množstvo dro-
gy antrakinonu). Obsahujú mnohé 
dôležité látky, ako napríklad vápnik, 
fosfor, horčík, železo, vitamíny B1, B2 
a malé množstvo vitamínu C, ďalej až 
50% jednoduchých cukrov, rastlinný 
sliz, pektín, organické kyseliny.

Trifolium pratense – ďatelina lúčna 
– je liečivá droga. Obsahuje glykozid 
tricholin, silicu, triesloviny, organické 
kyseliny flavonové farbivá a živicové 
látky. V ľudovom liečiteľstve sa zbierajú 
kvetné hlávky, tie sa sušia a potom sa 
podávajú v náleve.

Hyssopus officinalis – yzop lekársky 
pochádza z Malej Ázie a Stredozemia. 
V strednej Európe sa pestoval od 
raného stredoveku, a to predovšet-
kým v kláštorných záhradách. Vedecký 
názov Hyssopus vychádza z hebrejské-
ho slova ezob, ktorým bola označova-
ná posvätná, očisťujúci rastlina. Yzop 
lekársky je známa liečivka, obsahuje 
silice, triesloviny a flavonoidy, vňať sa 

používa aj ako prísada do jedál a v koz-
metike.

Gentiana lutea – horec žltý; ako už 
jeho názov napovedá, medzi najvýz-
namnejšie obsahové látky patria horči-
ny (skupina sekiridoidů čiže iridoidních 
horčín), ďalej alkaloidy, triesloviny, 
xanthony, minerálne prvky a fytoste-
riny. Možno ho zaradiť do skupín lie-
čivých bylín, či iných látok, označova-
ných ako amará či stomachiká.

Mentha x piperita – Mäta piepor-
ná patrí medzi najznámejšie „liečivky“. 
Hlavnou zložkou, ktorú mäta obsahuje 
je mentol, ktorý vyvoláva pocit chladu 
a znecitlivuje. Pri vonkajšom použití je 
teda výborná ako odvar na výplachy 
pri bolestiach zubov a ďasien, pričom 
spríjemňuje a čistí dych. V ľudovom 
liečiteľstve sa od pradávna mäta pou-
žívala „na žalúdok“ a „na trávenie“. 
Šálka mätového čaju dokáže potešiť 
počas všedného dňa i pri slávnostnej-
ších príležitostiach a pomôže stráviť 
ťažšie jedlá.

Foeniculum vulgare – fenikel oby-
čajný je nám všetkým odjakživa známy 
predovšetkým svojou podporou nor-
málnej činnosti čriev a proti nadúva-
niu. So súčasnou podporou tvorby 
mlieka ho využívajú predovšetkým doj-
čiace mamičky. Účinky feniklu obyčaj-
ného poznali už starí Egypťania, Arabi 
a Číňania.
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte a pootvorení 
uchovávajte na suchom a tmavom mieste. Odporučené dávkovanie: 1 kapsula 2× denne po dobu 25 dní a potom na 5 dní prerušiť.

Zloženie 2 kapsúl: Klinčekovec voňavý – kvet, extrakt 4:1 (Syzygium aromaticum) 320 mg; tekvica obyčajná – semeno, extrakt 4:1 
(Cucurbita pepo) 250 mg; cesnak kuchynský – cibuľka, extrakt 4:1 (Allium sativum) 250 mg; grapefruit – semeno, extrakt 4:1 
(Citrus paradisi) 200 mg; ďumbier lekársky – podzemok, extrakt 4:1 (Zingiber officinale) 200 mg; bedrovník aníz – plod, extrakt 
4:1 (Pimpinella anisum) 200 mg; papája – list, extrakt 4:1 (Carica papaya) 200 mg; granátovník púnsky – plod, extrakt 4:1 (Pu-
nica granatum) 200 mg; orech popolavý – kôra, extrakt 4:1 (Juglans cinerea) 112,4 mg; maltodextrín; citrusový pektín 80,5 mg; 
semená citrusových plodov (extrakt 4:1) 60 mg; figa – plod, extrakt 4:1 (Ficus carica) 50 mg; kľukva veľkoplodá – plod, extrakt 4:1 
(Vaccinium macrocarpon) 50 mg; Lapacho – Pau D'Arco – kôra, extrakt 4:1 (Tabebuia impetiginosa) 24 mg; ďatelina lúčna – Red 
Clover – kvet, extrakt 4:1 (Trifolium pratense) 24 mg; horec žltý – koreň, extrakt 4:1 (Gentiana lutea) 6 mg; yzop lekársky – vňať, 
extrakt 4:1 (Hyssopus officinalis) 6 mg; olivovník európsky – list, extrakt 4:1 (Olea europaea) 6 mg; mäta pieporná – vňať, extrakt 
4:1 (Mentha x piperita) 4 mg; fenykel obecný – plod, extrakt 4:1 (Foeniculum vulgare) 4 mg; protihrudkujúca látka: stearan horeč-
natý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Kôra z čierneho vlašského orecha, 
orecha popolavého, extraktov z klin-
čeka, cesnaku, semienok tekvice, gra-
pefruitu a citrusov sú látky, ktoré majú 
špecifický utlmujúci vplyv na určité dru-
hy parazitov. Produkt ANTI-PARASITE 
STAR obsahuje okrem uvedených sied-
mych základných protiparazitárnych 
látok ešte ďalších 14 prírodných látok, 
ktoré účinne pomáhajú v boji s parazit-
mi a súčasne vytvárajú výživné prostre-
die pre užitočnú mikroflóru.

ANTI-PARASITE STAR bojuje čistou, 
rozmanitou prírodou, dovolíme si predsta-
viť niektoré z jeho zložiek:

Cesnak kuchynský (Allium sativum) 
je prírodným antibiotikom so silným 
antioxidačným účinkom. Ničí škodlivú 
črevnú flóru, zvyšuje vylučovanie žlče a 
pôsobí, ako prostriedok proti rôznym 
infekciám, črevným parazitom, ples-
ňovým ochoreniam, kvasinkám rodu 

Candida, chlorele, stafylokokom, sal-
monelóze, úplavici a týfusu. 

Bedrovník aníz (Pimpinella anisum) 
povzbudzuje funkciu žalúdka, čriev 
a žľazy tráviaceho traktu, prispieva 
k obnoveniu slizničných buniek a pôso-
bí protizápalovo.

Figovník obyčajný (Ficus carica) 
má antimikrobiálne účinky proti 
Escherichia coli a Salmonella a má 
vplyv na liečbu nezhubnej prostatickej 
hyperplázii, reumatickej artritíde, aler-
gii a inhibuje vývoj rakoviny hrubého 
čreva.

Granátovník púnsky (Punica grana-
tum) znehybní parazity, ako sú hlísty, 
škrkavky a pásomnice, ktoré potom 
telo vylúči bežným spôsobom. Tiež 
pôsobí proti krvácaniu vnútornej steny 
čriev.

Orech vlašský (Juglans nigra) a orech 
popolavý (Junglans cinerea) pôsobí pro-
tizápalovo a protiplesňovo.

Domnienka, že parazity sú problémom 
len v tropických krajinách a krajinách tretieho sveta, je omyl!

Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:

Ľudský organismus je často napádaný celým radom parazitov (baktérií, plesní atď.), 
ktoré narúšajú vnútornú rovnováhu tela. Každým rokom zabíjajú množstvo ľudí tým, 
že telu odoberajú živiny, ktoré sú potrebné k udržiavaniu normálnych biologických funkcií.

#1100 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03
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ANTI-SWELL STAR
aníz, koriander, harmanček – trávenie

Tento sirup obsahuje zložky, ktoré 
podporujú dobré trávenie, dýchanie, 
duševnú a fyzickú pohodu a udržanie 
imunity.

Patrí mezi ne:
Aníz – latinsky Pimpinella anisum – 

podporuje trávenie a prispieva k nor-
málnej funkcii črevného traktu a prieto-
ku tráviacich štiav. Blahodárne pôsobí 
v ústach a hrdle, na funkcie dýchacie-
ho systému, má upokojujúci a príjem-
ný účinok v krku, na hltan a hlasivky. 
V ľudovom liečiteľstve bol používaný 
odjakživa. Je pridávaný aj do detských 
bylinných čajov.

Koriander – Koriandrum sativum – je 
antioxidant, podporuje chuť k jedlu, 
normálne trávenie a normálnu pro-
dukciu plynov. Je významný i pre kardi-
ovaskulárny systém a správnu hladinu 
cholesterolu v krvi. Prispieva k normál-
nej činnosti močových ciest, nervovej 
sústavy a jeho účinky sú nezanedbateľ-
né aj pre pokožku.

Harmanček pravý – Chamomilla – má 
blahodarný účinok na gastrointestinál-
nu činnosť. Podporuje funkcie dýcha-

nia, uvoľňuje dýchacie cesty pri nádche 
s upokojujúcim a príjemným efektom 
na krk, hltan a hlasivky. Harmanček je 
známy ako prostriedok k optimálnej 
relaxácii, duševnej a fyzickej pohode 
a k podpore zdravého spánku.

Odporúčané dávkovanie: 2× 5 ml denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

Zloženie 10 ml: Sacharóza; bedrovník anízový (Pimpinella anisum, semeno, extrakt 10:1) 3.200 mg; koriander siaty (Coriandrum 
sativum, rastlina, extrakt 10:1) 2.700 mg; rumanček kamilkový (Chamomilla, kvet, extrakt 10:1) 1.400 mg; aróma: mätová esencia; 
konzervant: sorban draselný; čistená voda.
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ANTI-VOMIT STAR
zníženie pocitu nevoľnosti

Sirup obsahuje týchto pomocníkov:
Ďumbier lékarsky – Zingiber offici-

nale – napomáha udržiavať normál-
nu činnosť kardiovaskulárneho sys-
tému a správnu hladinu cukru v krvi. 
Podporuje trávenie a činnosť žalúdka 
i v počiatkoch tehotenstva. Znižuje 
pocit nevoľnosti pri cestovaní autom, 
lietadlom a loďou. Okrem toho priaz-
nivo pôsobí na funkcie dýchacieho sys-
tému, pomáha uvoľniť dýchacie cesty. 
V tele pôsobí ako antioxidant a podpo-
ruje prirodzenú obranyschopnosť.

Srdcovník – Leonurus cardiaca – 
v ľudovom liečiteľstve sa už po stáročia 
používa „na srdce“. Srdcovník podpo-
ruje normálnu činnosť kardiovaskulár-
neho systému a nervovej sústavy a tiež 
funkcie dýchacieho systému vrátane 
jeho uvoľnenia. Dokáže prispieť k pred-
menštruačnému pohodliu.

Ostružina malinová – lahodné 
plody dokážu podporovať trávenie, 
vylučovanie vody z organizmu, ale tiež 
pomôcť k pohodliu v období menštru-
ácie a menopauzy.

Vitamín B6 podporuje normálnu 
syntézu cysteínu a jeho metabolizmus, 
energetický metabolizmus, metabo-
lizmus bielkovín a glykogénu, činnosť 
nervovej sústavy, psychickú činnosť, 
tvorbu červených krviniek a funkcie 

imunitného systému. Prispieva k zníže-
niu únavy a vyčerpania. Podieľa sa na 
regulácii hormonálnej aktivity.

Horčík sa podieľa na znížení miery 
únavy a vyčerpania. Podporuje elektro-
lytickú rovnováhu a normálny energe-
tický metabolizmus, činnosť nervovej 
sústavy, činnosť svalov, syntézu bielko-
vín, psychickú činnosť, normálny stav 
kostí a zubov. Prispieva k procesu dele-
nia buniek.

Odporúčané dávkovanie: 2× 5 ml denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 

Zloženie 10 ml: Sacharóza; pomarančová šťava; horčík (síran horečnatý) 199,45 mg (53 % RVH*); ďumbier lekársky (Zingiber 
officinale, extrakt zo stonky) 168 mg; ostružina malinová (Rubus idaeus, plod) 134 mg; aróma: pomarančová esencia; vitamín B6 
(pyridoxín HCl) 24,30 mg (1.735.7 % RVH*); srdcovník obyčajný (Leonurus cardiaca) 20 mg; konzervant: sorban draselný; čistená 
voda. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.
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APPLE HONEY VINEGAR STAR
jablčný ocot so včelím medom

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie (30 ml): Surový jablčný ocot 15 ml; med 15 ml.

Ocot sa vyrába kvasením – fermen-
táciou. Je to proces, pri ktorom sú 
cukry rozštiepené baktériami a kva-
sinkami. V prvej fáze fermentácie sú 
cukry premenené na alkohol, pri ďalšej 
fermentácii potom je produktom ocot. 
Pôvodný názov pre ocot je z francúzšti-
ny – vinaigre a znamená „kyslé víno“. 
Ocot sa používa po stáročia na naj-
rôznejšie účely, napr. ako konzervant 
zeleniny, pri príprave jedál, na čiste-
nie riadu, leštenie kovových predme-
tov, ničenie buriny atď. Ocot tiež slúžil 
oddávna ako ľudový liek skoro na všet-
ky choroby. Zatiaľ čo na výrobu octu 
je možné použiť najrôznejšie suroviny, 
ako ovocie, zeleninu a hrozno, pra-
vý jablčný ocot sa vyrába iba zo šťavy 
z celých čerstvých jabĺk. Za svoje bla-
hodarné účinky vďačí vysokému obsa-
hu minerálnych látok, obsiahnutých 
v jablkách.

Oddávna používaný a obľúbený 
včelí med obsahuje prevažne mono-
sacharidy, glukózu – cukor hroznový 
a fruktózu – cukor ovocný, v rôznom 
množstve a pomere podľa zdrojov vče-
lej pastvy. Týchto jednoduchých cukrov 
organizmus človeka takmer bezprácne 

a bez enzymatickej záťaže využíva; pre-
menu cukrov v celom chemickom kolo-
behu obstarávajú včely.
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APPLE VINEGAR STAR
jablčný ocot

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety 3× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

Zloženie 6 tabliet: Jablčný ocot (Apple Cider Vinegar) 1.440 mg (ekvivalentný piatich čajovým lyžičkám 100 % jablčného octu); ky-
selina octová 504 mg; stabilizátor: hydrogénfosforečnan vápenatý; emulgátor: celulóza; protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová; 
protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý.

Aktívnou zložkou jablčného octu 
je kombinácia minerálov a kyseliny 
octovej. Jablčný ocot pomáha zlep-
šovať trávenie, normalizovať pohyb 
a činnosť čriev a podporuje pravidel-
nú stolicu. Jeho významný prínos je aj 
v očiste tela s vylučovaním škodlivých 
toxínov a obnovením vnútornej rovno-
váhy v tele.
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ARTHRIMAX STAR
fyzická a psychická kondícia

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 3× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 

Zloženie 3 kapsúl: Ryžová múčka; jujuba holá (extrakt z plodu 4:1) 600 mg; vrcholák myrobalánový Terminalia bellirica, plod, 
extrakt 10:1) 165 mg; aloe vera (Aloe barbadensis, listy) 150 mg; vápnik (uhličitan vápenatý) 30 mg (3,75 % RVH*); kadidlovník 
(Boswellia serrata – živica) 105 mg; červené santalové drevo (Pterocarpus santalinus) 60 mg; požlt farbiarsky (Carthamus tinctorius, 
kvet) 60 mg; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý; zinok (oxid zinočnatý) 21 mg (210 % RVH*); Lacto-
bacillus acidophilus 21 mg. Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Produkt ARTHRIMAX bol starostli-
vo zostavený z prírodných zložiek, zná-
mych už v ľudovom liečiteľstve u nás 
aj v iných častiach sveta, aby pôsobil 
synergicky. To znamená, aby sa účinky 
jednotlivých zložiek vzájomne doplňo-
vali a výsledné pôsobenie bolo opti-
málne.

Aloe vera obsahuje prirodzene sa 
vyskytujúce antioxidanty, ktoré pomá-
hajú chrániť bunky a tkanivá pred 
voľnými radikálmi, posilňuje antioxi-
dačnú kapacitu a tak sa podieľa na 
obranyschopnosti celého organizmu. 
Prispieva k udržaniu dobrej funkcie 
čriev, ich pohybu, podporuje tráve-
nie a pravidelnosť stolice. Pomáha 
zvyšovať odolnosť voči psychickej 
záťaži a má priaznivý vplyv pri únave. 
Prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
glukózy v krvi. Je dôležité aj pre zdravý 
vzhľad pokožky. Podporuje reguláciu 
správnej hladiny cukru v krvi a napo-
máha udržiavať funkcie pečene a žlční-
ka na dobrej úrovni. Je blahodarná pre 
fyzickú i psychickú kondíciu.

Kadidlovník – Boswellia serrata je 
strom rastúci v Indii, severnej Afrike 
a na Strednom Východe. Už od nepa-
mäti sa využíva jeho živica, z ktorej sa 
pripravujú extrakty. Zo živice boli izo-
lované predovšetkým pentacyklické tri-
terpenické kyseliny boswellovej. Medzi 
ďalšie obsahové látky patria sacharidy 
(D-galaktóza, D-arabinóza, D-xylóza, 

D-mannóza), silice a urónové kyseliny. 
Boswellia pôsobí nielen ako antioxi-
dant, ale jej blahodarné účinky sa pre-
javujú pri vyššej fyzickej záťaži, hlavne 
pri podpore správneho fungovania 
svalov, kostí a kĺbov. Prispieva k lepšej 
pohyblivosti kĺbov a pomáha ich udr-
žiavať zdravé.

Zinok je antioxidant nevyhnutný 
pre funkciu imunitného systému, má 
výrazný vplyv na funkcie kĺbov, pomáha 
udržiavať zdravé a silné kosti. Zinok je 
tiež nutný pre bunkové delenie a zdravú 
pokožku.
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Odporúčané dávkovanie: 2× 5 ml denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

Zloženie 10 ml: Artičoka záhradná (Cynara scolymus, extrakt 10:1, kvet) 7.500 mg; sacharóza; pomarančová šťava; aróma: poma-
rančová esencia; konzervant: sorban draselný; čistená voda.

V starom Ríme boli artičoky dôleži-
tým pokrmom pri hostinách pre dob-
rý účinok na trávenie. V roku 1933 
vedecký výskum potvrdil, že artičoka 
zvyšuje produkciu žlče v pečeni a pod-
poruje jej vylučovanie do dvanástor-
níka. Artičoka obsahuje prirodzene sa 
vyskytujúce antioxidanty, ktoré chránia 
organizmus pred voľnými radikálmi, 
prispieva k celkovej antioxidačnej kapa-
cite a posilňuje tak obranyschopnosť. 
Podporuje trávenie, normálnu funkciu 
črevného traktu a črevný komfort, 
potlačuje pocit plnosti a nadúvania. 
Priaznivo ovplyvňuje funkcie pečene 
a podieľa sa na detoxikácii. Napomáha 
udržiavať normálnu hladinu krvných 
lipidov a podporuje normálnu činnosť 
srdca. Je blahodarný aj pre činnosť 
močových ciest a obličiek.
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ARTICHOKE STAR
artičoka – trávenie, zdravá pečeň

#6627 – 17.3,8.9,11.71.4,02.8,32
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BARLEY STAR
jačmeň obyčajný

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

Zloženie 2 tabliet: Jačmeň obecný (Hordeum vulgare, klíčky) 700 mg; koncentrovaná šťava z jačmenných klíčkov (Hordeum vulgare) 
300 mg; maltodextrín; emulgátor: mikrokryštalická celulóza; vápnik (fosforečnan vápenatý) 52 mg (6 % RVH*); protipeniaca látka: 
rastlinná kyselina stearová; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý. RVH* = Referenčné výživové hodnoty 
denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Produkt BARLEY STAR obsahu-
je rastlinu jačmeň obyčajný, ktorý je 
bohatým prírodným zdrojom 18 ami-
nokyselín, 14 minerálnych látok, 12 
vitamínov, vlákniny, viac ako 20 enzý-
mov a ďalších rastlinných bielkovín, tiež 
nukleových kyselín a ich súčastí, ktoré 
sú ľahko využiteľné pre zdravý stav 
organizmu a ideálne pre jeho zacho-
vanie. Obsahuje tiež významné množ-
stvo mangánu a zinku. Mladý jačmeň 
funguje v organizme ako antioxidant 
a chráni bunky a tkanivá pred oxidač-
ným poškodením. Priaznivo ovplyvňuje 
tiež zdravie pečene a činnosť žlčníka.
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BCAA STAR
valín, leucín, izoleucín

Odporúčané dávkovanie: 4 kapsuly denne po cvičení. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 

Zloženie 4 kapsúl: Aminokyseliny (leucín 1.000 mg, valín 500 mg, izoleucín 500 mg) 2.000 mg; ryžová múčka; protihrudkujúca 
látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

BCAA 500 (branched Chain Amino 
Acids) obsahuje aminokyseliny valín, 
leucín a izoleucín, ktoré patria medzi 
esenciálne aminokyseliny. Ľudský orga-
nizmus si ich nedokáže vytvoriť sám, 
preto musia byť dodávané v strave a vo 
výživových doplnkoch.
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B-COMPLEX STAR
zmes vitamínov skupiny B

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti.

Zloženie 1 tableta: Cholín (bitartát) 140 mg; inozitol 140 mg; kyselina pantoténová (D-pantothenan vápenatý) – vitamín B5, 
40 mg (666,7 % RVH*); kyselina paraaminbenzoová (PABA) 30 mg; niacín (nikotínamid) – vitamín B3, 25 mg (156,3 % RVH*); 
vitamín B1 (tiamín mononitrát) – tiamín, 10 mg (909,1 % RVH*); vitamín B2 - riboflavín, 10 mg (714,3 % RVH*); vitamín B6 
(pyridoxínhydrochlorid) 10 mg (714,3 % RVH*); folát - kyselina listová, 400 µg (200 % RVH*); biotín (D-biotin) 100 µg (200 % 
RVH*); vitamín B12 (kyanokobalamín) 40 µg (1.600 % RVH*); stabilizátor: hydrogenfosforečnan vápenatý, zosieťovaná sodná soľ 
karboxymethylcelulózy; zahusťovadlo: guarová guma; protipeniace činidlo: rastlinná kyselina stearová; protihrudkujúce látky: stearan 
horečnatý, oxid kremičitý; emulgátor: celulóza. Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov 
a minerálnych látok.

Vitamíny sa podieľajú na rozvoji 
všetkých telesných štruktúr organizmu 
a sú nevyhnutné pre jeho metabolické 
procesy. Pomáhajú udržať telo silné 
a odolné. Vitamíny skupiny B majú výz-
namnú úlohu:

Vitamín B1 – tiamín má priazni-
vý vplyv na energetický metabolizmus 
a nervový systém, podporuje činnosť 
srdca.

Vitamín B2 – riboflavín je dôležitý 
pre energetický metabolizmus a správ-
ne fungovanie nervového systému, 
podporuje optimálnu hladinu železa 
v organizme, blahodarne pôsobí na 
zdravie pokožky a vlasov.

Vitamín B3 – niacín vhodne ovplyv-
ňuje energetický metabolizmus a fun-
kciu nervového systému. Pomáha udr-
žiavať dobrý stav kože a slizničných 
membrán. Podieľa sa na zachovaní 
normálnych duševných pochodov.

Vitamín B9 – folát udržuje zdravé 
srdce tepny a cievy tým, že ovplyvňuje 
krvotvorbu, metabolizmus homocyste-
ínu a hladinu krvného homocysteínu. 
Podporuje imunitný systém. Priaznivo 
ovplyvňuje vývoj materských tkanív 
počas tehotenstva.

Vitamín B5 – kyselina pantoténová 
– má vplyv na duševnú výkonnosť a zvý-
šenie mentálnej energie. Podporuje 
využitie tukov v tele a energetický 

metabolizmus vrátane dopadu na 
telesnú hmotnosť. Pomáha zlepšovať 
kvalitu vlasov, ich rast a zabraňovať 
ich predčasnému šediveniu a vypadá-
vaniu. Má vplyv na kvalitu nechtov a 
tiež priaznivo pôsobí na problematickú 
pleť (akné).

Vitramín B6 – pyridoxín má priaz-
nivý vplyv na metabolizmus glykogénu 
a bielkovín a na funkciu nervového 
a imunitného systému. Je dôležitý pre 
tvorbu červených krviniek a reguláciu 
hormonálnej aktivity.
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BETA CAROTENE STAR
25.000 I.U. provitamínu A v jednej tobolke

Doporučené dávkovanie: 1 mäkká kapsula denne s jedlom. Upozornenie: Upozornenie pre osoby citlivé na včelie produkty: obsahu-
je včelí vosk. Upozornenie pre osoby citlivé na sóju: obsahuje sójové bôby a výrobky z nich.

Zloženie: Beta-karotén 15 mg (25.000 I.U.).

BETA-CAROTENE STAR obsahuje 
provitamín beta-karotén, ktorý patrí 
do skupiny karoténoidov, ktoré sa vo 
veľkom množstve vyskytujú v príro-
de. Nie je možné sa ním predávkovať, 
lebo je to typický kožný antioxidant. 
Pokožka sa ním veľmi dobre nasýti, 
jeho vyššie dávky možu dokonca ple-
ti dodať jemne oranžové zafarbenie. 
Ľudské telo si tento provitamín dokáže 
premeniť na vitamín A, ktorý je potreb-
ný pre dobrý zrak a normálnu funkciu 
pokožky. Beta-karotén pomáha chrá-
niť organizmus pred pôsobením voľ-
ných radikálov a posilňovať imunitný 
systém. V kombinácii s kvalitným opa-
ľovacím krémom je účinným prostried-
kom proti poškodeniu kože ultrafialo-
vým žiarením. Je vhodný pri návštevách 
solária a odporúčame začať užívať dva 
týždne pred a počas letného pobytu pri 
mori.
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BETA GLUCAN STAR
bety-glukány + Shiitake

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 kapsuly: Beta-glukán 600 mg; protihrudkujúce látky: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý; húževnatec jedlý 
– Shiitake (Lentinus edodes) 200 mg; ryžové otruby. Želatínová kapsula.

Beta-glukány prispievajú k udržaniu 
normálnej hladiny cholesterolu v krvi.
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BIOTIN STAR
biotín = vitamín H

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Plnidlo: fosforečnan vápenatý; zahusťovadlo: rastlinná celulóza; stabilizátor: zosieťovaná sodná soľ karboxyl-
methylcelulózy; odpeňovacie činidlo: rastlinná kyselina stearová; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; 
biotín 600 µg (1.200 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Biotín je známy aj ako koenzým R, 
alebo ako vitamín H. Existuje celkom 
osem foriem biotínu, ale iba jeden 
- D-biotín - sa vyskytuje prirodzene. 
Najčastejšie je však jeho pomenovanie 
ako vitamín H, keďže práve na ľudskej 
pokožke je jeho nedostatok viditeľný. 
Biotín je prirodzenou zložkou potravy, 
jedná sa o vo vode rozpustný vitamín 
a pre človeka je dôležitý hneď z niekoľ-
kých hľadísk. Biotín prispieva k nor-
málnemu energetickému metabolizmu 
a metabolizmu makroživín, činnosti 
nervovej sústavy, psychickej činnos-
ti, normálnemu stavu vlasov, slizníc 
a pokožky. Ako vo vode rozpustný vita-
mín odchádza nadbytok biotínu roz-
pustený v moči vylučovacími cestami 
von z ľudského organizmu a v tele sa 
teda nekoncentruje.
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BRAIN STAR
pre posilnenie psychickej a nervovej činnosti

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti od 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 1 kapsuly: Ryžová múčka; koncentrovaná zmes Neuro-PS® [dimetylaminoetanol, L-glutamín, Bakopa drobnolistá, extrakt z 
celej rastliny (Bacopa monnieri), fosfatidylserín, koncentrovaná kyselina dokosahexaenová, cholín, inozitol, N-acetyl L-tyrozín, Vaccinium 
myrtillus, Brusnica čučoriedková, extrakt z plodu (Vaccinium myrtillus), extrakt zo zrniek vínnej révy 1 mg, extrakt zo šlupiek vínnej révy 
1 mg, bór (kyselina boritá)]140 mg; Vitamín C (kyselina L-askorbová) 62,5 mg (78 % RVH*); horčík (oxid horečnatý) 25 mg (6,7 
% RVH*); vápnik (uhličitan vápenatý) 12,5 mg (1,6 % RVH*); draslík (citrát draselný) 12,5 mg (0,6 % RVH*); vitamín E (DL-alfa-
tokoferyl acetát) 6,8 mg (56,7 % RVH*); niacín (nikotínamid) 6,25 mg (39,1 % RVH*); vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 3,75 mg 
(267,9 % RVH*); kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý) 3 mg (50 % RVH*); zinok (oxid zinočnatý) 2,5 mg (25 % RVH*); 
železo (fumarát železnatý) 1,25 mg (8,9 % RVH*); vitamín B1 (tiamínmononitrát) 0,75 mg (68,2 % RVH*); mangán (síran manga-
natý) 0,5 mg (25 % RVH*); vitamín B2 (riboflavín) 0,425 mg (30,4 % RVH*); vitamín A (retinylacetát) 300 µg (37,5 % RVH*); 
kyselina listová 100 µg (50 % RVH*); meď (glukonan meďnatý) 0,1 mg (5 % RVH*); biotín (D-biotín) 75 µg (150 % RVH*); chróm; 
(chlorid chromitý) 25 µg (62,5 % RVH*); selén (selenan sodný) 12,5 µg (22,7 % RVH*); vitamín B12 (kyanokobalamín) 5 µg (200 % 
RVH*); jód (jodid draselný) 3,75 µg (2,5 % RVH*); molybdén (molybdenan sodný) 2,5 µg (5 % RVH*); vitamín D (cholekalciferol) 
0,625 µg (12,5 % RVH*); protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý. Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné 
výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Mozog je zodpovedný za všetky ria-
diace procesy v tele a za všetky schop-
nosti človeka, a preto je nevyhnutné 
dodávať mozgovým bunkám špeciálne 
živiny pre ich výživu.

BRAIN STAR je báječná formula 
s patentovanou koncentrovanou zme-
sou Neuro-PS®, vyvinutou na základe 
potrieb moderného človeka. Ďalej sú 
v ňom obsiahnuté dôležité vitamíny 
a minerálne látky:

Vitamín C – antioxidant, ktorý 
chráni bunky tela je nevyhnutný pre 
udržanie zdravých krvných ciev, pomá-
ha udržiavať normálny zdravý nervový 
systém a normálne duševné funkcie.

Vitamín E – patrí medzi vitamíny 
rozpustné v tukoch a v organizme slúži 
ako dôležitý antioxidant, chráni buneč-
né membrány pred poškodením voľný-
mi radikálmi.

Vitamín B6 – pre podporu fungova-
nia normálnej nervovej sústavy a imu-
nitného systému.

Vitamín B5 – kyselina pantoténová 
podporuje normálny energetický meta-
bolizmus, syntézu a metabolizmus 
steroidných hormónov, vitamínu D 
a niektorých neurotransmiterov a men-

tálnu činnosť. Prispieva k zníženiu úna-
vy a vyčerpania.

Zinok má vplyv na normálne kogni-
tívne funkcie.

Vitamín A podporuje normálnu 
špecializáciu buniek.

Vitamíny B1 a B2 sú dôležité pre 
podporu normálnej nervovej sústavy.
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BOUNTY STAR
zmes bylín pre ženy

Formula BOUNTY je určená ženám 
pre zlepšenie pohody v predmenštruač-
nom období a v klimaktériu. Je starost-
livo pripravená z bylín, ktorých účinné 
látky sa dopĺňajú navzájom a vo výsled-
ku pôsobia optimálne.

Sladkovka hladkoplodá (Glycyr-
rhiza glabra); tento krík poznali už 
naše babičky, ktoré vedeli, že je „dob-
rý“ na kašeľ, trávenie a pomáha ženám 
v ich mesačných dňoch a v prechode. 
Sladkovka má charakteristicky slad-
kú zatuchnutú chuť, odtiaľ pochádza 
názov sladké drevo. Z tejto rastliny sa 
pre potravinárske a liečebné účely zbie-
ra koreň, ktorý obsahuje účinné látky, 
k nim patria kumaríny, tytoestrogé-
ny, a saponiny, z nich je najdôležitejší 
glycyrrhizín. Medzi ďalšie látky pat-
ria aj antioxidanty. Koreň sladkovky 
podporuje normálne trávenie, funkcie 
dýchacích ciest, močových ciest vráta-
ne prostaty a stav kĺbov. Pôsobí ako 
antioxidant, pomáha pri obranyschop-
nosti organizmu. Prispieva k udržaniu 
energie, duševného zdravia a nervové-
ho systému. Má blahodarný vplyv na 
stav pokožky a celý reprodukčný sys-
tém.

Sibírsky ženšen, všehojovec štetina-
tý, nepatrí medzi rastliny s dlhou his-
tóriou v ľudovom liečiteľstve. Rovnako 
ako pri ženšeni pravom aj pri sibírskom 
ženšeni sa okrem iného zbiera silne aro-
matický koreň, ktorý svojimi účinkami 
môže nielen nahradiť vzácny ženšen 
pravý, ale dokonca ho svojimi vlastnos-
ťami aj predbehnúť, napríklad svojím 
tonizujúcim pôsobením. Sibírsky žen-
šen je bohatý na eleuterosidy (glykosi-
dy a saponiny) – látky charakteristické 

práve pre tento druh, ďalej obsahuje 
živice, flavonoidy a minerálne látky ako 
vápnik, draslík a fosfor.

Yzop lekársky pochádza z Malej 
Ázie a Stredozemia. V strednej Európe 
sa pestoval od ranného stredove-
ku, a to predovšetkým v kláštorných 
záhradách, pre výrobu prípravkov 
na kašeľ, trávenie a vylučovanie vody 
z tela. Vedecký názov Hyssopus vychá-
dza z hebrejského slova ezob, ktorým 
bola označovaná posvätná, očisťujúca 
rastlina. Yzop lekársky je známa lieči-
vá rastlina, obsahuje silice, triesloviny 
a flavonoidy. Yzop lekársky podporuje 
normálne funkcie dýchacieho systému, 
stav kostí a kĺbov.

 Rumanček kamilkový  Táto známa 
príjemne voňajúca jednoročná bylina 
patrí medzi významné liečivé rastliny, 
ktoré používali už naši dávni predko-
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Obsahuje ploštičník strapco-
vitý – pri podozrení na ochorenie pečene sa o užívaní poraďte so svojím lekárom. 

Zloženie 1 kapsuly: Sladkovka hladkoplodá (Glycyrrhiza glabra, koreň, extrakt 4:1) 300 mg; všehojovec štetinatý (Acanthopanax 
senticosus, „sibírsky ženšen“, koreň, extrakt 4:1) 200 mg; yzop lekársky (Hyssopus officinalis, vňať, extrakt 4:1) 120 mg; rumanček 
kamilkový (Matricaria recutita, kvet, extrakt 4:1) 120 mg; ploštičník strapcovitý (Cimicifuga racemosa, koreň s podzemku, extrakt 
4:1) 80 mg; Smilax aspera (koreň, extrakt 4:1) 80 mg; benedikt lekársky (Cnicus benedictus, vňať, extrakt 4:1) 80 mg; maltodex-
trín; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

via Rumanček pôsobí ako antioxidant, 
podporuje prirodzenú obranyschop-
nosť organizmu. Podporuje trávenie 
a nie je zanedbateľný ani jeho príjemný 
účinok na krk, hltan a hlasivky a tiež na 
pokožku.

Cimicifuga racemosa – ploštičník 
strapcovitý je pôvodom zo Severnej 
Ameriky a bol po dlhé roky využívaný 
Indiánmi, ktorí ho nazývali ženským 
koreňom. Cimicifuga racemosa je 
antioxidant, podporuje normálny stav 
kostí a kĺbov, prináša pohodlie pri 
menopauze a má vplyv na normálnu 
funkciu prostaty a lymfatického sys-
tému. Od 40. rokov 20. storočia je 
extrakt z Cimicifugy využívaný k príp-
rave liečiv. V súčasnosti sa extrakty z 
koreňa využívajú vo farmácii.

Benedikt lekársky patrí do čeľade 
Asteracea (hviezdicovitej). Celá rastli-
na je pokrytá charakteristicky značným 
množstvom chĺpkov. Rastlina je pesto-

vaná v Európe, Južnej Afrike, Severnej 
aj Južnej Amerike, kde tiež rastie ako 
burina. Účinné látky sú silice, trieslo-
viny, sliz, soli, flavonoidy, soli horčíka, 
vápnika a draslíka, vitamíny skupiny B, 
kyselina nikotínová a ďalšie.

Je celkom historicky zaujímavé, 
že známy bylinkár Mattioli nazýval 
túto bylinu „ostropes“ a odporúčal 
ho paniam a pestúnkam, ktoré robi-
li náhradné dojky a ktorým sa stratilo 
mlieko v prsiach. Bylinkári v histórii 
používali benedikt pri morových epi-
démiách, pretože ho považovali za 
bylinu, ktorá čistí krv a vyháňa hnilo-
bu. Benedikt lekársky je dnes súčas-
ťou liečiv, vyrábaných farmaceutickým 
priemyslom. Je zaujímavé i to, že koreň 
benediktu lekárskeho sa pridáva do 
niektorých likérov alebo vín, ktorým 
dodáva horkú chuť. Benedikt lekár-
sky prispieva k normálnemu tráveniu 
a funkciám dýchacieho systému.

#2704 – 17.3,8.9,11.71.4,02.8,32
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BREWERS YEAST STAR
pivovarské kvasnice

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety 3× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

Zloženie 6 tabliet: Pivovarské kvasnice 3.000 mg: vitamín B3 (niacín) 0,9 mg (5,4 % RVH*), vitamín B1 (tiamínhydrochlorid) 
0,36 mg (33 % RVH*), vitamín B3 (riboflavín) 0,12 mg (8,6 % RVH*); emulgátor: mikrokryštalická celulóza; stabilizátor: fos-
forečnan vápenatý, hydroxypropylmetylcelulóza, polyvinylpolypyrrlidon; maltodextrín; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, stearan 
horečnatý. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Prípravok BREWERS YEAST STAR 
obsahuje pivovarské kvasnice, kto-
ré majú priaznivý účinok v ľudskom 
organizme.

Pivovarské kvasnice posilňujú kar-
diovaskulárny systém. Sú dôležité pre 
normálnu činnosť nervového systému, 
priaznivo pôsobia na stimuláciu našich 
schopností fyzicky aj duševne dobre 
pracovať.

Vitamín B1 – tiamín pomáha pod-
porovať normálnu nervovú sústavu 
vrátane psychickej činnosti. Podieľa sa 
na normálnej srdečnej funkcii a energe-
tickom metabolizme.

Vitamín B2 – riboflavín podporuje 
normálny energetický metabolizmus, 
činnosť nervovej sústavy, stav sliz-
níc, udržanie červených krviniek, stav 
pokožky, stav zraku a metabolizmus 
železa. Prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom a ku znižovaniu 
únavy a vyčerpania.
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C-500 STAR
vitamín C, 500 mg

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne.

Zloženie 2 tabliet: Vitamín C (šípky, L-askorban sodný, kyselina L-askorbová) 1.000 mg (1.250 % RVH*); sladidlo: sorbitol; emul-
gátor: mikrokryštalická celulóza; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý; prírodná pomarančová aróma; farbivá: žltá SY, červeň 
Allura. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Vitamín C predstavuje 80% celej 
našej spotreby vitamínov, ale naše telo 
si ho nevie samo vytvoriť a musí mu 
byť dodávané v potrave, alebo aj for-
mou výživových doplnkov. Vitamín C 
je významný antioxidant, ktorý zabra-
ňuje pôsobeniu škodlivých voľných 
radikálov a dokáže ochrániť bunky 
a DNA pred poškodením. Je nevyhnut-
ný pre udržanie zdravých krvných ciev. 
Pomáha budovať a udržiavať zdravé 
kosti. Podieľa sa aj na zdraví zubov 
a pokožky. Podporuje nervový a imu-
nitný systém, je dôležitý pre obrany-
schopnosť tela a zachovanie normál-
nych duševných funkcií. Blahodárne 
pôsobí na fungovanie energetického 
metabolizmu, to znamená, že pod-
poruje premenu potravy na energiu. 
Podporuje tvorbu kolagénu, ktorý je 
nevyhnutný pre správnu funkciu pohy-
bového aparátu. Podieľa sa na absorp-
cii železa z potravín..
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CALCIUM STAR
vápnik

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 tabliet: Vápnik (uhličitan vápenatý) 1.000 mg (125 % RVH*); sladidlo: sorbitol, manitol; maltodextrín; regulátor kyslos-
ti: kyselina citrónová; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý; višňová aróma; pomarančová aróma; limetková aróma; citrónová 
aróma; farbivá: Allura červená, žltá SY, tartrazín, Brilantná modrá FCF. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu 
vitamínov a minerálnych látok.

Vápnik je najviac sa vyskytujúci 
esenciálny minerálny prvok v ľudskom 
tele, ktorý je z 99% obsiahnutý v kos-
tiach a zuboch. Vápnik je potrebný pre 
vývoj zubov a kostí pre krvnú zrážli-
vosť, prenášanie signálov medzi nervo-
vými bunkami a pre sťahovanie svalov. 
Jednou z najdôležitejších funkcií vápni-
ka je neutralizovať kyslosť a pomáhať 
dosiahnuť fyziologickú pH rovnováhu 
v tele. Mierne alkalické prostredie je 
základ pre život, zdravie, rast a vitali-
tu. Nižšie úrovne pH v tele než pH 7, 
sú považované za kyslé a zdraviu škod-
livé.

Vápnik napomáha normálnej zrá-
žanlivosti krvi, podporuje normálny 
energetický metabolizmus, činnosť 
svalov, funkcii nervových prenosov, 
funkcii tráviacich enzýmov a stavu kostí 
a zubov. Podieľa sa na procese delenia 
a špecializácii buniek.
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CARNOSINE STAR
karnozín = „látka dlhovekosti“

Karnozín je prírodná látka, biolo-
gicky aktívny peptid, tvorený 2 amino-
kyselinami. V tele je ho najviac v kostro-
vých svaloch, srdci a mozgu. Karnozín, 
označovaný tiež ako „látka dlhovekos-
ti“, má mnoho biologických funkcií.

Karnozín bol objavený (a jeho štruk-
túra určená) na začiatku 20. storočia 
ruským vedcom W. S. Gulevičom. Bol 
to prvý a najjednoduchší príklad bio-
logicky aktívnych peptidov (v našom 
prípade dipeptidu), ktorý otvoril dlhý 
zoznam široko rozšírených prírodných 
bielkovinných regulátorov metaboliz-
mu (látkovej premeny). Prvé desaťro-
čia boli venované štúdiu jeho štruktúry, 
distribúcii a vlastnostiam. Bolo zistené, 
že karnozín má priame vzťahy s fun-
kciami dráždivých tkanív, ako sú svaly 
a mozog. V roku 1953 ďalší ruský vedec 
S. E. Severin preukázal, že karnozín 
efektívne vyrovnáva (pôsobí ako náraz-

ník), tlmí kyselinu mliečnu produko-
vanú pracujúcimi svalmi a že dodanie 
karnozínu zvyšuje kontraktilitu (stia-

hnuteľnosť) svalov a ich odolnosť 
proti únave. Pracujúci sval akumuluje 
kyselinu mliečnu ako produkt svojej 
činnosti, pH klesá (tj. kyslosť vzrastá), 
čo je hlavnou príčinou svalovej únavy. 
Ak je podaný karnozín, sval regeneru-
je takmer okamžite a pracuje, ako by 
nebol vôbec vyčerpaný. Tento proces 
spôsobený karnozínom, je známy ako 
tzv. „Severinov fenomén“. V posled-

Obnovuje zdravú funkciu 
buniek v procese starnutia
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ných rokoch významne vzrástol vedecký 
záujem o túto výnimočnú, úplne neto-
xickú, látku – zvlášť po dramatických 
austrálskych a britských objavoch o 
účinkoch karnozínu na procesy star-
nutia.

Prítomný vitamín E pôsobí ako 
antioxidant a podieľa sa na ochrane 
buniek pred oxidačným stresom.

Koenzým Q10 – ubichinón – je 
energetický nutrient nevyhnutný pre 
život všetkých druhov buniek. V ľud-
skom organizme sa tento koenzým 
syntetizuje z mevalónovej kyseliny, čo 
je jedna z kľúčových organických kyse-

lín v živých organizmoch. S pribúda-
júcim vekom tento proces postupne 
mizne. Najväčšiu potrebu koenzýmu 
Q10 pociťujú orgány s maximálnymi 
energetickými stratami. So zvyšujúcim 
sa vekom stráca organizmus schopnosť 
vstrebávať potrebné množstvo koenzý-
mu Q10, ktorý získava z potravy. Mladý 
zdravý jedinec udržuje normálnu hladi-
nu koenzýmu Q10 príjmom z potravy a 
vlastnou produkciou. Po dvadsiatom 
roku života dochádza k úbytku koen-
zýmu Q10 v organizme tak, že po šty-
ridsiatke je ho polovina pôvodného 
množstva.

Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:

Počas posledných rokov vedci zis-
tili, že vitamín E sukcinát veľmi účinne 
vyvoláva odumieranie rakovinových 
buniek. V klinických testoch potláča 
napríklad tvorbu nádorov hrubého 
čreva, alebo mliečnej žľazy. Normálne 
bunky a tkanivá pritom nijako nepoš-
kodzuje. Výskumy ukázali, že vitamín E 
sukcinát pôsobí práve cez mitochon-
drie. Vedecké týmy sa preto sústredili 
na nájdenie špecifického miesta, kto-

ré v mitochon-
driách zasahuje. 
Metódami mole-
kulárnej biológie 
zistil, že vitamín 
E sukcinát vytes-
ňuje koenzým v takzvanom mitochon-
driálnom komplexe II. Dôsledkom je 
potom tvorba superoxidových radiká-
lov, ktoré bunku zabijú.

Proces starnutia buniek

Mladnutie s CARNOSINE STAR
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Produkt CARNOSINE STAR vo veľmi krátkych bodoch

Účinkom látky karnosin je v posledných rokoch venovaná stále väčšia pozornosť, obrov-
ský výskum je vykonávaný v USA, Austrálii, Veľkej Británii, Japonsku, Škandinávii, Rusku 
a Číne.

Karnosin je 100 % prírodná látka a 
jeho najvyššia koncentrácia je v kostrových 
svaloch, srdci, v malom a veľkom mozgu.

Niektoré z jeho účinkov:
Chelatotvorný účinok – karnosin má 

schopnosť chelatovať kovy. Táto vlast-
nosť prináša nasledujúce prospešné 
účinky (okrem ochorenia intoxikáciou 
ťažkými kovmi): rozširuje stiahnuté 
cievy, znižuje zvýšený krvný tlak, zni-
žuje aktivitu voľných radikálov, zvyšuje 
príjem kyslíka do buniek, odstraňuje 
toxické ťažké kovy z organizmu, zlep-
šuje pamäť, odstraňuje bolesť v kon-
čatinách, zvyšuje elasticitu ciev, zvyšuje 
prísun krvi do srdca, mozgu, orgánov 
a končatín, zvyšuje enzymatickú aktivi-
tu.

Mocný antioxidant – karnosin rea-
guje všeobecne so všetkými reaktívny-
mi formami kyslíka a tak bráni rozvoju 
oxidatívneho stresu.

Kardiovaskulárne ochorenia – karno-
sin napomáha zvýšeniu sily sťahov srd-
cového svalu, zníženiu zvýšeného krv-
ného tlaku, ochrane proti nedostatku 
kyslíka (hypoxia, ischémia) v tkanivách 
pri ischemickom ochorení srdca, pre-
vencii oxidácie LDL-cholesterolu, a tak 
rozvoju artériosklerózy.

 Prevencia glykácie – každú sekun-
du prebieha v celom organizme proces 
nazývaný glykácia (glykosylácia), ktorý 
je považovaný za významný faktor star-
nutia a pravdepodobne aj zhubných 
nádorov, vrátane komplikácií spôsobe-
ných diabetom. Karnosin tlmí procesy 
glykácie.

Karnosin omladzuje pokožku – väčši-
na buniek regeneruje tým spôsobom, 
že sa rozdelia na dve tzv. dcérsky bun-
ky. Avšak bunky môžu dosiahnuť len 
určitú hranicu v počte ich delenia – ak 
túto hranicu dosiahnu, nastáva star-
nutie. Pri „vložení“ starnúcej bunky do 
kultúry obohatenej karnosinom série 
pokusov dokázali nielen zmenu z bun-
ky „starej“ na bunku „mladú“, ale tiež 
aj zvýšenú schopnosť delenia.
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Emulgátor: mikrokryštalická celulóza; Karnozín 500 mg; vitamín E (D-alfa-tokoferyl sukcinát) 91 mg (758,3 
% RVH*); koenzým Q10 30 mg; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula. RVH* = 
Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

CARNOSINE STAR – súčasný prehľad
autor: MUDr. Michael Kučera

Brožúra obsahujúca podrob-
né informácie o účinku látky 

karnosin.
#0759 – ČB, 

24 strán A4, 2 €

CARNOSINE STAR 
Dvojstranný leták so 

stručnými informáciami 
a o účinkoch karnosinu.

#0758– farba, 
2 strany A5, 0,20 €

Poruchy potencie – práve z karnosi-
nu si organizmus vytvára oxid nitrátu, 
ktorého produkcia v penise je predpok-
ladom zahájenia a udržania erekcie.

Starnutie svalov, svalové ochorenia – 
dodanie karnosinu spôsobuje takmer 
okamžitú obnovu plnej svalovej ener-
gie a zvyšuje silu a vytrvalosť unavených 
svalov.

Karnosin má množstvo vyslovene 
„omladzujúcich“ prospešných účin-
kov – až je zaujímavé, ako taká malá 
molekula môže mať tak obrovský 
efekt v zmysle omladenia organizmu. 
Karnosin má vynikajúcu schopnosť 
omladzovať staré a starnúce bunky 
a  premieňať ich na bunky úplne funkč-
né, zdravé.

#1777 – 50.5,42.0,53.05.06.07
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CARSICO STAR
Co-Q10 60 mg, karnitín, vitamín EL-karnitínom a vitamínom E

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Obsahuje včelí 
a sójový produkt.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej z ryžových otrúb; koenzým Q10 60 mg; karnitín 60 mg; vitamín E (alfa-tokoferol-sukcinát) 60 mg 
(500 % RVH*); sojový olej; antioxidant: sójový lecitín; leštiaca látka: včelí vosk. Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové 
hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Koenzým Q10 – ubichinón – je 
energetický nutrient nevyhnutný pre 
život všetkých druhov buniek. V ľud-
skom organizme sa tento koenzým 
syntetizuje z mevalónovej kyseliny, čo je 
jedna z kľúčových organických kyselín 
v živých organizmoch. S pribúdajúcim 
vekom tento proces postupne miz-
ne. Najväčšiu potrebu koenzýmu Q10 
pociťujú orgány s maximálnymi ener-
getickými stratami. So zvyšujúcim sa 
vekom stráca organizmus schopnosť 
vstrebávať potrebné množstvo koenzý-
mu Q10, ktorý získava z potravy. Mladý 
zdravý jedinec udržiava normálnu hla-
dinu koenzýmu Q10 príjmom z potravy 
a vlastnou produkciou. Po dvadsia-
tom roku života dochádza k úbytku 
koenzýmu Q10 v organizme tak, že 
po štyridsiatke ho je iba polo-
vica z pôvodného množstva. 
Dodatočná suplementácia 
koenzýmom Q10 sa preto 
odporúča pre každého vo 
veku nad 30 rokov.

Obsiahnutý vitamín 
E sukcinát je veľmi účinný 

antioxidant, ktorý pomáha 
organizmu brániť sa škodli-
vým oxidačným procesom. 
Svojimi antioxidačnými 
vlastnosťami chráni bunky 

pred oxidačným stresom.
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#1120 – 26.7,21.2,81.62.2,13.4,63
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CARTILAGE STAR
kĺby, kĺbne chrupavky – super formula

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie (30 ml): Purifikovaná voda, glukosamín sulfát 1.500 mg; chondroitín sulfát 1.000 mg; metylsulfonylmetán (MSM) 500 
mg; prášok z Aloe vera 280 mg; invertný cukor z červenej repy 170 mg; pektín z citrusovej vlákniny 170 mg; zahusťovadlo: guarová 
guma; antioxidant: kyselina citrónová; prírodná aróma ananás a mango; iontové stopové prvky** 50 mg; konzervačná látka: sorban 
draselný; prášok z kurkumy 50 mg; kolagén z rýb 35 mg; kyselina hyalurónová 10 mg; lykopén 10 mg; pestrec mariánsky 10 mg; 
praslička roľná (Equisetum arvense) 10 mg; zinok (oxid zinočnatý) 0,8 mg (8 % RVH*); vitamín D (cholekalciferol) 10 µg (200 % 
RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok

** Ionizované stopové prvky: Bárium, berýlium, bizmut, bór, bróm, uhlík, cer, cézium, kobalt, dysprózium, erbium, európium, 
fluorid, gadolínium, gálium, germánium, zlato, holmium, hafnium, chlór, jód, indium, lantán, lítium, lutécium, molybdén, neodým, 
nikel, niób, osmium, paládium, fosfor, draslík, prazeodým, rénium, ródium, ruténium, rubídium, samárium, skandium, selén, kre-
mík, striebro, stroncium, titán, terbium, telúr, tantal, cín, tálium, tória, túlium, volfrám, vanád, yterbium, ytrium, zirkón.

Prípravok je svojim zložením vhod-
ný nielen pre aktívnych športovcov, 
ale aj pre osoby s fyzickým zaťažením 
a pre seniorov. CARTILAGE STAR 
znamenite kombinuje zložky chondro-
itín, glukosamín, metylsulfonylmetán, 
kolagén typu II a vitamín C. Skvelú 
chuť tomuto produktu dávajú prírod-
né koncentrované šťavy z ostružín, 
bieleho hrozna, brusníc a čučoriedok. 
Táto jedinečná kombinácia prírodných 
látok dosahuje potrebných účinkov po 
namáhavom fyzickom alebo športo-
vom výkone.

Prítomný glukosamín sulfát tvorí 
prirodzenú súčasť kĺbových chrupa-
viek a synoviálnej tekutiny. Je to látka 
telu vlastná, ktorá sa tvorí z krvného 
cukru.

Methylsulfonylmetán – MSM – je 
prírodná zlúčenina síry, ktorá je dôle-
žitá v ľudskom metabolizme.

Vitamín C podporuje tvorbu kola-
génu, podieľa sa na udržaní zdravých 
kostí, chrupaviek a pokožky. Jeho 
nezastupiteľná funkcia je vo zvyšovaní 
absorpcie železa a podpore normálne-
ho energetického metabolizmu v tele. 

Vitamín C pomáha znižovať únavu 
a vyčerpanie a podieľa sa na regenerá-
cii redukovanej formy vitamínu E.
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#2777 – 48.5,32.6,33.84.6,75.2,76
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CAYENNE STAR
paprika krovitá (kapsaicín)

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne s jedlom. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 16 rokov. 

Zloženie 2 kapsúl: Paprika krovitá (Capsicum frutescens, plod) 900 mg. Želatínová kapsula.

Hlavnou účinnou zložkou v produk-
te CAYENNE STAR je kapsaicín. Táto 
látka sa zaraďuje medzi látky stimulu-
júce výdaj telesného tepla - ovplyvňu-
je hospodárenie s telesným teplom. 
podporuje metabolizmus sachari-
dov a tukov a zníženie príjmu kalórií. 
Vďaka týmto vlastnostiam býva zarade-
ný medzi látky napomáhajúce redukcii 
hmotnosti. Ďalej pôsobí ako významný 
antioxidant a má vplyv aj na normálnu 
funkciu žalúdka a rast vlasov.
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#1105 – 11.4,5.7,7.11.2,31.4,51
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CINNAMON STAR
škorica, chróm

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti.

Zloženie 2 kapsúl: Škorica čínska (Cinnamomum cassia, kôra) 1.000 mg; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan 
horečnatý; chróm (pikolinát chromitý) 100 µg (250 % RVH*). Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného 
príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Škoricovník podporuje funkciu 
zažívacieho systému a funkciu črevné-
ho traktu. Obsahom silíc, zvlášť cinna-
maldehydu, ďalej slizu a beta-sitoste-
rolu redukuje činnosť tráviacich štiav 
a významne podporuje produkciu enzý-
mov, čo je dôležité nielen pre trávenie, 
ale aj pre energetický metabolizmus 
v tele. Pomáha odstraňovať nepríjem-
né nadúvanie a prispieva k dobrej fyzic-
kej aj psychickej kondícii a tiež k celko-
vej obranyschopnosti organizmu. Má 
stimulujúce a posilňujúce vlastnosti, 
ktoré prispievajú k odolnosti proti úna-
ve a dodáva telu potrebnú energiu.

Chróm hrá dôležitú úlohu pri meta-
bolizácii cukrov a tukov v organizme. 
Chróm podporuje normálny metabo-
lizmus makroživín a pomáha udržiavať 
správnu hladinu glukózy v krvi.

vý
ži

vo
vý

 d
op

ln
ok

#1660 – 13.4,6.1,9.31.6,51.2,81
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CELL GUARD STAR
antioxidant

CELL GUARD je kombinovaná for-
mula s vysokým množstvom účinných 
antioxidantov, látok, ktoré likvidujú 
nestabilné kyslíkové molekuly tzv. voľné 
radikály. Curcuma longa – kurkuma, 
extrakt zo semien viniča, Ginkgo bilo-
ba, vitamíny C a E sú známe ako silné 
antioxidanty, ktoré pomáhajú chrá-
niť bunky a tkanivá pred oxidačným 
poškodením voľnými radikálmi a tak 
prispievajú k celkovej antioxidačnej 
kapacite organizmu. Posilňujú organiz-
mus aj jeho imunitný systém zvlášť pri 

náročnej a stresujúcej práci. Pomáhajú 
zlepšovať fyzickú výkonnosť, čo je 
vhodné najmä u športovcov v období 
maximálneho zaťaženia.

Kurkuma má obzvlášť rozsiahle 
pôsobenie v ľudskom tele. Pomáha 
udržiavať zdravú funkciu pečene 
a čriev, podporuje zažívanie pri strave 
bohatej na bielkoviny a tuky. Priaznivo 
ovplyvňuje srdečnú činnosť a krvný 
obeh, podporuje produkciu krvi a jej 
kvalitu. Podieľa sa na udržaní zdravia 
pľúc a zdravia horných ciest dýchacích. 
Potrebujeme ju aj pre podporu zdra-
vých kostí, kĺbov a pokožky.

Vitamín C podporuje tvorbu kola-
génu, ktorý je dôležitý pre správnu fun-
kciu ciev, kostí, chrupaviek, pokožky, 
ďasien a zubov, prispieva k normálnej 
činnosti nervovej sústavy, psychickej 

činnosti a obranyschopnosti organiz-
mu. Jeho nezastupiteľná funkcia je vo 
zvyšovaní absorpcie železa a podpore 
normálneho energetického metaboliz-
mu v tele. Vitamín C pomáha znižovať 
únavu a vyčerpanie a podieľa sa na 
regenerácii redukovanej formy vitamí-
nu E.

Vitamín E sa podieľa na ochrane 
buniek pred oxidačným stresom.

Podpora poznávacích funkcií, čin-
nosti mozgu, udržanie pamäti a kon-
centrácie obzvlášť vo vyššom veku 
a tiež priaznivý účinok na cirkuláciu 
krvi a normálnu činnosť krvného obe-
hu vrátane mozgu a končatín – to 
všetko dokáže zabezpečiť úžasné ginko 
dvojlaločné – Ginkgo biloba.

Účinný a obľúbený 
antioxidant
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CELL GUARD STAR + EXTRA CELL GUARD STAR – 
antioxidanty

Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:

Voľné radikály sú nestabilné kyslíko-
vé molekuly, ktoré majú nepárny elekt-
rón, čím sa stávajú agresívne a snažia 
sa ďalší elektrón získať z iných molekúl, 
špeciálne vodíka. Ak kyslíková mole-
kula zoberie, alebo zoxiduje elektróny, 
molekula, ktorá stratí elektróny sa roz-
padne. To má za následok rozpad bun-
ky, poškodenie DNA a vážne poškode-
nie tkaniva. Reakcie voľných radikálov 
môžu viesť k rakovine, poškodeniu 
orgánov a biologických systémov, vrás-
kam, strate videnia, artritíde a iným 
problémom.

Voľné radikály sú extrémne nestabil-
né kyslíkaté molekuly s nadmerne veľ-
kou deštruktívnou silou v ľudskom tele. 
Majú nepárne elektróny, čím sa stáva-
jú agresívne a snažia sa ďalší elektrón 
získať z iných molekúl. Tým dochádza 
k štiepeniu životne dôležitých biologic-
kých štruktúr, čo má za následok celý 
rad problémov vo vnútri buniek a orgá-
nov tela. Voľné radikály sú považované 
za hlavnú príčinu rakoviny, starnutia, 

porušovania orgánov a biologických 
systémov a zlyhávania zdravia a vitality.

Antioxidanty neutralizujú voľné 
radikály zamedzením procesu oxidá-
cie. Nanešťastie následkom staroby, 
genetiky a faktorov prostredia naše 
systémy vytvárajú menej antioxidan-
tov s postupujúcim starnutím. Horšie 
je veľké množstvo voľných radikálov 
vo vzduchu, ktorý dýchame, v potra-
vinách, ktoré konzumujeme, vo vode, 
ktorú pijeme a v každodenných výrob-
koch, ktoré používame, ako je kozmeti-
ka, čistiace prostriedky a šampóny; to 
ničí naše zdravie a energiu a ohrozuje 
náš život. Množstvo výskumníkov sa 
presvedčilo, že nekontrolovateľná čin-
nosť voľných radikálov v tele priamo 
súvisí s množstvom zdravotných prob-
lémov. Uvádzame tu niektoré z ochore-
ní a problémov, v ktorých voľné radi-
kály hrajú svoju úlohu: starecké škvrny, 
starnutie, alergie, Alzhei merova cho-
roba, angíny, arthritis, astma, ateros-
kleróza, vnútorné krvácanie, rakovina, 
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Voľné radikály môžu poškodiť DNA a ďalšie molekuly. Antioxidanty neutralizujú voľné radi-
kály, ktoré tak ďalej nemôžu poškodzovať DNA. „Požierači voľných radikálov“ (antioxidanty) 
sú kľúčovým elementom ochranného systému, ktoré telo používa k neutralizácii aktivity týchto 
nebezpečných a dlhodobo smrteľných voľných radikálov – nepriateľov.

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti. Neužívajte s prípravkami a liekmi, ktoré ovplyv-
ňujú zrážanlivosť krvi. Tehotné a dojčiace ženy, pri užívaní liekov na diabetes a na vysoký krvný tlak, používanie výživového doplnku 
konzultuje s lekárom.

Zloženie 2 kapsúl: Protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý; ryžová múčka; ginkgo dvojlaločné – list, ex-
trakt 24/6, 50:1 (Ginkgo biloba) 2.000 mg; kurkuma pravá – podzemok, extrakt 4:1 (Curcuma longa) 400 mg; borovica biela 
– kôra, extrakt (Pinus strobus) 100 mg; vinná réva – semeno, extrakt (Vitis vinifera) 80 mg; vitamín C  (kyselina L-askorbová) 74 mg 
(92,5 % RVH*); vitamín E  (D-alfa-tokoferylacetát) 60 mg (500 % RVH*); borovica čierna korzická – kôra, extrakt 4:1 (Pinus 
nigra var. Maritima) 4 mg; vitamín A (beta karotén) 21,6 µg; (2,7 % RVH*). Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové 
hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

podliatiny, šedý zákal, obehové prob-
lémy, cirhóza, studené nohy, diabetes 
II. typu, srdcové záchvaty, hemoroidy, 
hypertenzia, zápaly tkanív, poruchy 
obličiek, poruchy pečene, impotencia, 
strata pamäti, menštruačné problé-
my, migréna, skleróza, nočná slepota, 
Parkinsonová choroba, phle- bitis, 
problémy s prostatou, pso-
riáza, dýchacie problémy, 
retinopatia, reumatiz-

mus, senilita, rakovina kože, mŕtvica, 
stres, varikóza a zoznam by mohol 
pokračovať a pokračovať.

Voľné radikály môžu poškodiť 
DNA a ďalšie molekuly

#1700 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03
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CLA 1000 STAR
konjugovaná kyselina linolová – redukcia hmotnosti

Odporúčané dávkovanie: 2 mäkké kapsuly 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 4 mäkkých kapsúl: Olej požltu farbiarskeho 4.000 mg s obsahom konjugovanej kyseliny linolovej (CLA) 2.960 – 3.360 
mg; farbivo: oxid titaničitý. Želatínová mäkká kapsula.

CLA – konjugovaná kyselina linolo-
vá z oleja požltu farbiarskeho je pod-
ľa vedcov schopná pôsobiť v tele tak, 
že zvýši a podporí odbúravanie tuko-
vých zásob. Olej zo svetlice napomáha 
obmedzovať ukladanie tukov v tele, 
podieľa sa na spaľovaní tukov a súčas-
ne prispieva k rastu svalovej hmoty. 
U osôb, ktoré cvičia a zároveň držia 
diétu, nedochádza k úbytku svalovej 
hmoty. Aj keď sa konjugovaná kyselina 
linolová, ktorá sa v menšom množstve 
nachádza v potravinách, radí medzi 
tuky, nie je tuk ako tuk.
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 

Zloženie 2 kapsúl: Skorocel indický (Plantago ovata) 350 mg; Aloe Vera (Aloe Vera Var. Chinensis) listy 150 mg; ovos (Avena sativa) 
listy 150 mg; aníz (Pimpinella anisum) semeno 30 mg; praslička roľná (Equisetum arvense) 20 mg; lucerna siata - Alfalfa (Medicago 
sativa) listy 20 mg; púpava-smotánka (Taraxacum mongolicum) listy 20 mg; petržlen záhradný (Petroselinum crispum) listy 20 mg; 
lopúch väčší (Arcium lappa L) koreň 20 mg; sibírsky ženšen (Eleutherococcus senticosus) koreň 20 mg; Lactobacillus acidophilus 
10 mg; paprika ročná (Capsicum annuum) plod 10 mg. Želatínová kapsula.

Plantago ovata – Psyllium Husk – 
skorocel – podporuje zdravé trávenie 
a črevné funkcie. Zľahčuje črevný tran-
zit a pomáha udržiavať zdravé črevá. Je 
vhodný pri ťažkostiach so žilnou plete-
ninou v konečníku (hemoroidy) kedy 
vhodne predchádza príležitostnej záp-
che.

Aloe obsahuje prirodzene sa vysky-
tujúce antioxidanty, ktoré pomáhajú 
chrániť bunky a tkanivá pred voľnými 
radikálmi, a tak sa podieľajú na obrany-
schopnosti celého organizmu. Prispieva 
k udržaniu dobrej funkcie čriev, ich 
pohybu, podporuje trávenie a pravi-
delnosť stolice. Pomáha zvyšovať odol-
nosť voči psychickej záťaži a má priaz-
nivý vplyv pri únave. Je dôležitá aj pre 
zdravý vzhľad pokožky. Je priaznivá pre 
fyzickú aj psychickú kondíciu a imunit-
ný systém. Priaznivo ovplyvňuje ženské 
pohlavné orgány a menštruačný cyklus.

Avena sativa – ovos podporuje nor-
málne funkcie črevného traktu, ener-
getický metabolizmus a detoxikáciu 
organizmu. Podieľa sa na činnosti uro-
genitálneho systému žien a hormonálnej 
rovnováhe. Má relaxačný účinok nielen 
pri zaspávaní, ale aj pri osviežení tela. 
Podporuje prirodzený stav pokožky. 
Taktiež praslička roľná podporuje nor-
málny stav pokožky, vlasov a nechtov 
(mineralizácia). Prispieva k normálnej 
funkcii močovej sústavy, činnosti pečene 
a k celkovému osvieženiu tela. Pozitívne 
ovplyvňuje normálny stav kostí a kĺbov.

Medicago Alfalfa – priaznivo ovplyv-
ňuje funkcie dolných močových ciest 
a sexuálne zdravie žien. Je vitalizujúca 
pri vyčerpaní, podporuje energetický 
metabolizmus.

Eleutherococcus – sibírsky ženšen 
– podporuje prirodzenú obranyschop-
nosť, fyzické aj duševné zdravie a kogni-
tívny výkon. Radí sa medzi antioxidanty 
a adaptogény. Pomáha udržiavať nor-
málnu hladinu cukru v krvi. Podieľa sa 
na dobrej nálade a relaxácii.

Capsicum annum – paprika ročná – 
napomáha normálnej funkcii žalúdka. 
Je vhodná pri kontrole telesnej hmot-
nosti.
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CLEANSER STAR
byliny – trávenie, detoxikácia organizmu

#1482 – 24.8,11.8,61.42.8,82.6,33
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C-M-Z-3 STAR
vápnik, horčík, zinok

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov.

Zloženie 2 tabliet: Vápník (uhličitan vápenatý, glukónan vápenatý) 666 mg (83 % RVH*); horčík (oxid horečnatý, glukónan horeč-
natý) 267 mg (71 % RVH*), emulgátor: rastlinná celulóza; stabilizátor: karboxymethylcelulóza; poťah tablety: celulóza; farbivo: oxid 
titaničitý; zinok (glukónan zinočnatý, citran zinočnatý) 17 mg (167 % RVH*); protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý; 
vitamín D (cholekalciferol) 10 µg (200 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych 
látok.

Vápnik napomáha normálnej zrá-
žanlivosti krvi, podporuje energetický 
metabolizmus, činnosť svalov, funkcii 
nervových prenosov, funkcii tráviacich 
enzýmov a stavu kostí a zubov. Podieľa 
sa na procese delení a špecializácie 
buniek.

Horčík sa podieľa na znížení miery 
únavy a vyčerpania. Podporuje elektro-
lytickú rovnováhu a normálny energe-
tický metabolizmus, činnosť nervovej 
sústavy, činnosť svalov, syntézu bielko-
vín, psychickú činnosť, normálny stav 
kostí a zubov. Prispieva k procesu dele-
nia buniek.

Zinok podporuje normálny meta-
bolizmus kyselín a zásad, metabo-
lizmus sacharidov, rozpoznávacie 
funkcie, syntézu DNA, plodnosť 
a reprodukciu, metabolizmus makro-
živín, metabolizmus mastných kyselín, 
metabolizmus vitamínu A, syntézu 
bielkovín, normálny stav kostí, vlasov, 
nechtov, pokožky a zraku a imunitný 
systém. Udržuje správnu hladinu tes-
tosterónu v krvi. Podieľa sa na procese 

delenia buniek a ich ochrane pred oxi-
dačným stresom.

Vitamín D prispieva k normálne-
mu vstrebávaniu vápnika a fosforu 
a jeho využitiu v tele, pomáha udržia-
vať správnu hladinu vápnika v krvi. 
Podporuje normálny stav kostí a zubov, 
činnosť svalov, funkcie imunitného sys-
tému a proces delenia buniek.
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#1857 – 12.9,5.4,8.21.4,41.8,61
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CMF 20 STAR
vápnik, horčík, železo a ďalšie živiny

Zmes, ktorá napomáha odstraňo-
vať nedostatok vitamínov a minerálov 
pri bežnom stravovaní.

Vápnik je najviac sa vyskytujúci 
esenciálny minerálny prvok v ľudskom 
tele, ktorý je z 99% obsiahnutý v kos-
tiach a zuboch. Vápnik je potrebný 
nielen pre vývoj zubov a kostí a pre 
udržanie ich štruktúry, mineralizáciu 
a hustoty, ale je dôležitý pre krvnú 
zrážanlivosť. Podieľa sa na prenášaní 
signálov medzi nervovými bunkami, 
moduluje energetický metabolizmus 
a tým prispieva aj ku kontrole hmot-
nosti. Má vplyv na funkcie svalov. Jeho 
významná úloha je v tehotenstve a pri 
kojení. Udržuje mierne alkalické pro-
stredie v tele. Má vplyv na funkciu trá-
viacich enzýmov.

Horčík ovplyvňuje elektrolytickú 
bilanciu, energetický metabolizmus, 
prenos neurónov pre správne fungo-
vanie nervového systému, zmršťovanie 
svalov, bunkové delenie, udržanie zdra-
vých kostí, zubov a syntézu bielkovín.

Železo má vplyv na tvorbu červe-
ných krviniek a hemoglobínu, trans-
port kyslíka, energetickýmetabolizmus, 
funkciu imunitného systému, delenie 
buniek.

Vitamín C je antioxidant, ktorý 
chráni bunky tela proti voľným radiká-
lom, je nevyhnutný pre udržanie zdra-
vých krvných ciev, je potrebný k udrža-
niu zdravých kostí, zubov, chrupavky, 
ďasien a kože. Vitamín C prispieva k 
vstrebávaniu železa z potravy, je dôle-
žitý pre fungovanie nervovej sústavy a 
normálnej duševnej funkcie. Podporuje 
obranyschopnosť organizmu a energe-

tický metabolizmus (premena potravín 
na energiu).

Vitamín E je antioxidant, ktorý 
chráni bunky tela proti pôsobeniu voľ-
ných radikálov.

Zinok má vplyv na normálnu fun-
kciu imunitného systému, tvorbu DNA, 
delenie buniek, ochranu DNA, bielko-
vín a lipidov pred oxidáciou, na nor-
málne kognitívne funkcie, metaboliz-
mus mastných kyselín a funkcie kĺbov, 
zraku, metabolizmus vitamínu A, vplyv 
na acidobázickú rovnováhu, plodnosť 
a reprodukciu.

Vitamín B3 – niacín – vhodne 
ovplyvňuje energetický metabolizmus a 
normálnu funkciu nervového systému. 
Pomáha udržiavať normálny stav kože 
a slizničných membrán. Podieľa sa 
na zachovaní normálnych duševných 
pochodov.
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Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie: Zloženie 1 tablety: Emulgátor: mikrokryštalická celulóza; vápnik (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý) 129,5 mg 
(16 % RVH*); horčík (oxid horečnatý) 106 mg (28 % RVH*); maltodextrín; stabilizátor: zosieťovaná sodná soľ karboxymethylce-
lulózy; vitamín C  (kyselina L-askorbová) 23 mg (29 % RVH*); železo (fumaran železnatý) 18 mg (129 % RVH*); protihrudkujúca 
látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý; fosfor (fosforečnan vápenatý) 13 mg (2 % RVH*); emulgátor: hydroxypropylmethylcelulóza; 
vitamín B3 - niacín (nikotínamid) 7 mg (44 % RVH*); vitamín E  (DL-alfa-tokoferylacetát) (10 I.U.) 6,67 mg (56 % RVH*); zinok 
(síran zinočnatý) 4,5 mg (45 % RVH*); vitamín B5-kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý) 3 mg (50 % RVH*); mangán 
(síran mangánatý) 0,8 mg (40 % RVH*); vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 0,7 mg (50 % RVH*); vitamín B2 (riboflavín) 0,6 mg 
(43 % RVH*); vitamín A  (retinyl-acetát) 540 µg (68 % RVH*); meď (síran meďnatý) 0,5 mg (50 % RVH*); pivovarské droždie 
0,5 mg; vitamín B1 (tiamínhydrochlorid) 0,4 mg (36 % RVH*); kyselina listová (kyselina pterolmonoglutámová) 148 µg (74 % 
RVH*); jód (jodid draselný) 50 µg (33 % RVH*); vitamín K  (fytomenadion) 23 µg (31 % RVH*); selén (L-seleno-methionín) 16 
µg (29 % RVH*); vitamín B12 (kyanokobalamín) 8 µg (320 % RVH*); chróm (pikolinát chromitý) 7 µg (18 % RVH*); vitamín 
D3 (cholekalciferol) 2,6 µg (52 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Vitamín B5 – kyselina pantoténo-
vá – má vplyv na normálnu duševnú 
výkonnosť a zvýšenie mentálnej ener-
gie. Podporuje využitie tukov v tele a 
energetický metabolizmus.

Vitamín A – má vplyv na bunko-
vé delenie, imunitný systém, udržanie 
zdravej kože, slizničných membrán, 
udržanie normálneho videnia.

Mangán – má vplyv na ochranu 
DNA, bielkovín a lipidov pred oxidáci-
ou, udržiavanie zdravých kostí, energe-
tický metabolizmus.

Fosfor je nevyhnutný pre stavbu 
kostí a zubov, pre štruktúru bunkových 
membrán a pre normálny energetický 
metabolizmus.

Meď – ochrana DNA, bielkovín, lipi-
dov pred oxidáciou, normálne funkcie 
imunitného systému, udržiavanie nor-
málnych konektívnych (spojivových) 
tkanív, energetický metabolizmus, 
normálne funkcie nervového systému, 
udržiavanie zdravej kože a pigmentácie 
vlasov pre transport železa.

Vitamín B6 – má priaznivý vplyv na 
metabolizmus glykogénu a bielkovín, 
normálnu funkciu nervového systému, 
normálnu funkciu imunitného systé-
mu, normálnu tvorbu červených krvi-
niek, reguláciu hormonálnej aktivity.

Vitamín B2 – riboflavín má priazni-
vý vplyv na energetický metabolizmus a 
nervový systém, podporuje normálnu 

hladinu železa v organizme, podporuje 
zdravie pokožky a vlasov.

Vitamín B1 tiamín – má priaznivý 
vplyv na energetický metabolizmus a 
nervový systém, normálnu funkciu srd-
ca.

Selén – ochrana DNA, bielkovín a 
lipidov pred oxidáciou, vplyv na imu-
nitný systém, vplyv na činnosť štítnej 
žľazy, tvorbu spermií.

Vitamín D – má vplyv na vstrebáva-
nie a využitie vápnika, fosforu z potra-
vy, na normálnu koncentráciu vápniku 
v krvi, na podporu kostí a zubov vplyv 
na normálne delenie buniek udržanie 
normálnej funkcie imunitného systé-
mu, správne odozvy na zápal, udržanie 
normálnej svalovej funkcie. 

Foláty – majú vplyv na krvotvor-
bu, na metabolizmus homocysteínu, 
na normálnu funkciu imunitného sys-
tému, vplyv na normálny vývoj mater-
ských tkanív počas tehotenstva.

Jód – má vplyv na štítnu žľazu, pro-
dukciu hormónov štítnej žľazy, energe-
tický metabolizmus; podpora kože.

Chróm hrá dôležitú úlohu pri meta-
bolizácii cukrov a tukov a pomáha sta-
bilizovať hladinu krvného cukru.

Molybdén sa podieľa na normál-
nom metabolizme sírnych aminokyse-
lín.

#1528 – 23.3,11.1,61.32.6,72.2,23
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COCONUT OIL STAR
panenský kokosový olej

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Kyselina laurová 620 mg; kyselina kaprylová 520 mg; kyselina myristová 300 mg; kyselina palmitová 
160 mg; kyselina kaprinová 140 mg; triglyceridy so stredne dlhým reťazcom 120 mg; kyselina olejová 100 mg; kyselina linolová 80 mg; 
kyselina stearová 60 mg; kyselina linolenová 20 mg. Mäkká želatínová kapsula.

Hlavnou zložkou produktu 
COCONUT OIL STAR je panenský 
kokosový olej, ktorý sa skladá z kyselín 
so stredne dlhými reťazcami (MCFA – 
medium chain fatty acid), čo je veľmi 
významné, lebo aj keď sa jedná o tuk, 
je telom spracovávaný skôr ako sacha-
ridy – ich trávenie začína už v ústach 
a kompletný rozklad prebehne v žalúd-
ku. Toto rýchlejšie spracovanie má za 
následok poskytnutie pohotovejšej 
energie bez prílišného zaťaženia orga-
nizmu. Medzi ďalšie prednosti koko-
sového oleja patrí jeho pomoc pri 
redukčnej diéte, má nižšiu energetickú 
hodnotu než ostatné tuky.
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#1425 – 18.8,8.6,21.81.6,12.2,52
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COENZYSTAR Q10
koenzým Q10, 30 mg

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne, deti od 3 do 7 rokov 1 mäkkú kapsulu denne. Upozornenie: Nevhodné pre 
deti do 3 rokov.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej z ryžových otrúb; antioxidant: sójový lecitín; koenzým Q10 60 mg (Japan 99,97 %); vitamín E 
(D-alfa tokoferylacetát) 9,10 mg (75,8 % RVH*); farbivo: oxid titaničitý; leštiaca látka: zmes včelieho vosku a oleja zo sójových 
bôbov. Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Koenzým Q10 – ubichinón – je 
energetický nutrient nevyhnutný pre 
život všetkých druhov buniek. V ľud-
skom organizme sa tento koenzým 
syntetizuje z mevalónovej kyseliny, čo je 
jedna z kľúčových organických kyselín 
v živých organizmoch. S pribúdajúcim 
vekom tento proces postupne miz-
ne. Najväčšiu potrebu koenzýmu Q10 
pociťujú orgány s maximálnymi ener-
getickými stratami. So zvyšujúcim sa 
vekom stráca organizmus schopnosť 
vstrebávať potrebné množstvo koenzý-
mu Q10, ktorý získava z potravy. Mladý 
zdravý jedinec udržiava normálnu hla-
dinu koenzýmu Q10 príjmom z potravy 
a vlastnou produkciou. Po dvadsiatom 
roku života dochádza k úbytku koenzý-
mu Q10 v organizme tak, že po štyrid-
siatke ho je iba polovica z pôvodného 
množstva.

30 mg Co-Q10
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#1117 – 20.8,9.0,41.02.42.82
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COENZYSTAR Q10 EXTRA
koenzým Q10, 100 mg, karnitín

Koenzým Q10 – ubichinón – je 
energetický nutrient nevyhnutný pre 
život všetkých druhov buniek. V ľud-
skom organizme sa tento koenzým 
syntetizuje z mevalónovej kyseliny, čo je 
jedna z kľúčových organických kyselín 
v živých organizmoch. S pribúdajúcim 
vekom tento proces postupne miz-
ne. Najväčšiu potrebu koenzýmu Q10 
pociťujú orgány s maximálnymi ener-
getickými stratami. So zvyšujúcim sa 
vekom stráca organizmus schopnosť 
vstrebávať potrebné množstvo koenzý-
mu Q10, ktorý získava z potravy. Mladý 
zdravý jedinec udržiava normálnu hla-
dinu koenzýmu Q10 príjmom z potravy 
a vlastnou produkciou. Po dvadsiatom 
roku života dochádza k úbytku koenzý-
mu Q10 v organizme tak, že po štyrid-
siatke ho je iba polovica z pôvodného 
množstva.

L-karnitín je aminokyselina, ktorá 
je v organizme prirodzene syntetizo-

vaná v pečeni z aminokyselín lyzínu 
a metionínu. Najviac kar-
nitínu je vo svalovom 
a srdcovom tkanive, 
kam je dopravovaný 
spolu s krvou.

100 mg Co-Q10
20 mg L-karnitínu
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Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:

Organizmus si koenzým Q10 čiastočne sám vytvára, ale jeho spotreba je veľmi vysoká. 
Pokiaľ ho nemáme dostatok cítime sa unavení, preťažení a náš imunitný systém nefunguje 
správne. S rastúcim vekom jeho produkcia klesá, od 20. roku života začína postupné znižo-
vanie hladiny koenzýmu Q10 o 40–70 %.

Koenzým Q10 bol prvýkrát izolo-
vaný v roku 1957 a za objasnenie jeho 
funkcie dostal profesor Peter Mitchell 
Nobelovú cenu. Jedná sa o látku, ktorá 
je rozpustná v tukoch a prirodzene sa 
vyskytuje vo všetkých živých tvoroch. 

Jeho najvyššia koncentrácia je v srdci, 
pľúcach a obličkách.

Podobne ako hormóny a niektoré 
vitamíny, je aj koenzým Q10 katalyzá-
torom reakcií životne dôležitých pre 
organizmus. Je to látka umožňujúca 
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Hladina koenzýmu Q10 podľa veku v %

35 rokov 50 rokov 65 rokov 80 rokov20 rokov

Ľudské telo sa skladá 
zo 70–100 biliónov buniek.
Koenzým Q10 sa nachádza 
v každej bunke nášho tela.

Leták 
COENZYSTAR 

Q10
V predaji je farebný leták 

obsahujúci podrobné 
informácie o produkte 
COENZYSTAR Q10.

#0706 – farba, 4 strany A5, 0,20 €

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti.

Zloženie: Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej z ryžových otrúb; koenzým Q10 200 mg; L-karnitín 40 mg; sójový lecitín 30 mg; leštiaca 
látka: včelí vosk, olej zo sójových bôbov. Želatínová mäkká kapsula (obsahuje farbivo: oxid titaničitý).

biochemickú reakciu, alebo ju usmer-
ňujúcu. Ak už ide o proces látkovej 
výmeny, pohyb, alebo delenie, kaž-
dá aktivita bunky vyžaduje energiu. 
Ak chýba koenzým Q10, tvorba energie 
sa preruší, v dôsledku čoho sa zastavia 
všetky biochemické pochody v bunke.

Koenzým Q10 je nenahraditeľný 
v procese bunkového dýchania. Pri 
prenášaní elektrónov a vodíkových ató-
mov, získaných pri spaľovaní živín, skrz 
vnútornú membránu mitochondrií, je 
získavaná energia pre živé deje v bun-
ke. Tá sa ukladá do molekuly ATP. Ako 
mobilný prenášač elektrónu medzi ďal-
šími súčasťami membrány funguje prá-
ve koenzým Q10. Zvlášť dôležitú úlo-
hu zohráva koenzým Q10 v svalových 
bunkách, ktoré potrebujú veľa energie. 
Kľúčový je pre srdcovú svalovinu, kto-
rá získava 60–80 % energie ATP, takže 
pri 10 % znížení obsahu koenzýmu Q10 

v myokarde môže viesť k poruche fun-
kcie srdca. Pri 25 % nedostatku koen-
zýmu Q10 v organizme je značne zní-
žená výkonnosť i odolnosť organizmu. 
Deficit tohto koenzýmu vyšší než 75 % 
je prakticky nezlučiteľný so životom.

Doplnky stravy s koenzýmom Q10 
potrebujú všetci starší ako 25 rokov, 
najviac ľudia trpiaci chorobami koro-
nárnych ciev a srdca, vysokým krvným 
tlakom, vysokou hladinou cholestero-
lu, poruchami imunitného systému, 
paradentózou. Veľa ľudí užíva koen-
zým Q10 ako efektívnu a jednoduchú 
náhradu energie. Takí ľudia sa potom 
necítia unavení, sú aktívnejší, výkonnej-
ší, vitálnejší, majú viac energie, zlepšuje 
sa im pamäť a schopnosť lepšie sa učiť.

#1119 – 42.6,02.4,92.24.4,05.8,85
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COLOSTRUM STAR
kolostrum, IgG, IgA a IgM

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 kapsúl: Kolostrum (mlezivo) 800 mg; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Kolostrum stojí pre svoj obsah prí-
rodných látok podporujúcich imunitný 
systém v popredí záujmu odborníkov. 
Jeho zložky pomáhajú regenerovať 
organismus po intenzívnom telesnom 
výkone, pomáhajú udržiavať správnu 
funkciu imunitného systému a výraz-
ne sa podieľajú na regenerácii svalov 
a nervov. Pomáha neutralizovať nebez-
pečné mikroorganizmy. Je bohatší na 
biologicky aktívne látky ako ľudské 
kolostrum a je kvalitným zdrojom pro-
tilátok IgG, IgA a IgM a celej rady ďal-
ších imunostimulačných faktorov.
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#1720 – 35.2,71.5,42.53.24.94
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COPPER STAR
doplnok medi – nervová sústava

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Emulgátor: fosforečnan vápenatý, rastlinná celulóza; stabilizátor: hydroxymethylcelulóza; protihrudkujúca látka: 
kremičitan vápenatý, oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; meď (glukónan meďnatý) 4 mg (400 % RVH*). RVH* = Referenč-
né výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Meď pôsobí v organizme ako 
významný antioxidant. Dokáže och-
rániť bunky a tkanivá pred pôsobením 
voľných radikálov, podieľa sa na obra-
nyschopnosti organizmu. Pomáha 
udržiavať spojivové tkanivá, ako kosti, 
pľúca a cievny systém. Je nevyhnutná 
pre normálnu činnosť nervového sys-
tému, napomáha pri doprave železa 
a jeho metabolizme v tele. Meď je dôle-
žitá aj pri pigmentácii pokožky a vlasov.
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#1670 – 9.4,4.3,6.9.8,01.6,21
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CORAL CALCIUM COMPLEX STAR
organický vápnik, horčík, vitamín C, E, A, D

Vitamín A podporuje normálny 
stav slizníc, pokožky, zraku a imunitné-
ho systému. Podieľa sa na procese špe-
cializácie buniek a metabolizme železa.

Vitamín C pomáha chrániť bunky 
pred oxidačným stresom, ďalej pod-
poruje tvorbu kolagénu, ktorý je dôle-
žitý pre správnu funkciu ciev, kostí, 
chrupaviek, pokožky, ďasien a zubov, 
prispieva k normálnej činnosti nervovej 
sústavy, psychickej činnosti a obrany-
schopnosti organizmu. Jeho nezastupi-
teľná funkcia je vo zvyšovaní absorpcie 
železa a podpore normálneho energe-
tického metabolizmu v tele. Vitamín C 
pomáha znižovať únavu a vyčerpanie 
a podieľa sa na regenerácii redukova-
nej formy vitamínu E.

Vitamín D prispieva k normálnemu 
vstrebávaniu vápnika a fosforu a jeho 
využitiu v tele, pomáha udržiavať správ-
nu hladinu vápnika v krvi. Podporuje 
normálny stav kostí a zubov, činnosť 
svalov, funkcie imunitného systému 
a proces delenia buniek.

Vitamín E sa podieľa na ochrane 
buniek pred oxidačným stresom.

Vápnik napomáha normálnej zrá-
žanlivosti krvi, podporuje normálny 
energetický metabolizmus, činnosť 
svalov, funkcii nervových prenosov, 
funkcii tráviacich enzýmov a stavu kostí 
a zubov. Podieľa sa na procese delenia 
a špecializácii buniek.

Horčík sa podieľa na znížení miery 
únavy a vyčerpania. Podporuje elektro-
lytickú rovnováhu a normálny energe-
tický metabolizmus, činnosť nervovej 
sústavy, činnosť svalov, syntézu bielko-
vín, psychickú činnosť, normálny stav 

kostí a zubov. Prispieva k procesu dele-
nia buniek.

Zinok podporuje normálny meta-
bolizmus kyselín a zásad, metabo-
lizmus sacharidov, rozpoznávacie 
funkcie, syntézu DNA, plodnosť 
a reprodukciu, metabolizmus makro-
živín, metabolizmus mastných kyselín, 
metabolizmus vitamínu A, syntézu 
bielkovín, normálny stav kostí, vlasov, 
nechtov, pokožky a zraku a imunitný 
systém. Udržuje správnu hladinu tes-
tosterónu v krvi. Podieľa sa na procese 
delenia buniek a ich ochrane pred oxi-
dačným stresom.
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Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti.

Zloženie (30 ml): Čistená voda; vápnik (morský korál) 300 mg (37,5 % RVH*); zmes morských živín; prírodná aróma pomaranč 
a mango; pektín z citrusovej vlákniny 170 mg; antioxidant: kyselina citrónová; horčík (morský korál, oxid horečnatý) 150 mg (40 % 
RVH*); invertný cukor z červenej repy 140 mg; zahusťovadlo: guarová guma; iontové stopové prvky** 100 mg; vitamín C (kyselina 
L-askorbová) 80 mg (100 % RVH*); konzervačná látka: sorban draselný; farbivo: oxid titaničitý; vitamín E (alfa-tokoferyl acetát) 15 
mg (125 % RVH*); zinok (oxid zinočnatý) 15 mg (150 % RVH*); meď (glukónan meďnatý) 3 mg (300 % RVH*); mangán (glu-
kónan manganatý) 3 mg (150 % RVH*); vitamín A (beta-karotén) 600 µg (75 % RVH*); selén 200 µg (364 % RVH*); vitamín 
D (cholekalciferol) 10 µg (400 IU, 200 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych 
látok.

** Iontové stopové prvky: Neodým, uhlík, kremík, rubídium, vanád, draslík, nikel, kobalt, bór, ytrium, stroncium, cér, lítium, 
tálium, paládium, lantán, yterbium, rénium, fosfor, tórium, osmium, fluór, bróm, túlium, gadolínium, berýlium, zlato, titán, dysp-
rózium, samárium, cézium, zirkónium, jód, erbium, prazeodým, ruténium, cín, skandium, terbium, selén, germánium, holmium, 
gálium, hafnium, telúr, lutécium, vismut, indium, molybdén, niób, bárium, ródium, európium, tantal, volfrám a striebro.

Selén sa podieľa na normálnej 
spermatogenézii, podporuje normálny 
stav vlasov, nechtov a imunitného sys-
tému a činnosť štítnej žľazy. Prispieva 
k ochrane buniek pred oxidačným stre-
som.

Meď pomáha udržiavať normálny 
stav spojivových tkanív, energetického 
metabolizmu, činnosť nervovej sústa-

vy, pigmentáciu vlasov a pokožky, pre-
nosu železa v tele a imunitnému systé-
mu. Prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom.

Mangán podporuje normálny 
energetický metabolizmus, stav kostí, 
tvorbu spojivových tkanív a prispieva 
k ochrane buniek pred oxidačným stre-
som.

#1853 – 40.6,91.0,82.04.84.65
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CORAL CALCIUM STAR
vápnik, horčík, vitamín C

Vedecké výskumy dokazujú, že veľa 
chorôb je spôsobených nedostatkom 
vápnika. Vápnik nie je určený len pre 
zdravie kostí a zubov, ale je zapojený 
doslova do stoviek zásadných teles-
ných funkcií. Jednou z najdôležitejších 
funkcií vápnika je neutralizovať kyslosť 
a pomáhať dosiahnuť fyziologickú pH 
rovnováhu v tele. Mierne alkalické pro-
stredie je základom pre život, zdravie, 
rast a vitalitu. Nižšia úroveň pH v tele 
než pH 7, je považovaná za kyslú a pre 
zdravie nevyhovujúcu. Napríklad než si 
uvedomíme význam udržiavania neut-
rálne alkalickej úrovne, tak sa pozri-
me na tieto príklady: pri pH 6 bunky 
odumrú. Losos zomrie pri pH 4 a všet-
ky ryby umierajú pri pH 3.

Ďalej je vápnik dôležitý pre krvnú 
zrážanlivosť. Podieľa sa na prenášaní 
signálov medzi nervovými bunkami, 
moduluje normálny energetický meta-
bolizmus, a tým prispieva aj ku kon-
trole hmotnosti. Má vplyv na funkcie 
svalov a napomáha činnosti trávia-
cich enzýmov. Jeho významná úloha je 
v tehotenstve a pri kojení. 

Horčík má vplyv na elektrolytickú 
bilanciu, energetický metabolizmus 

a prenos neurónov pre správne fungo-
vanie nervového systému. Podporuje 
zmrštenie svalov, je dôležitý pre udr-
žanie zdravých kostí a zubov. Priaznivo 
ovplyvňuje syntézu bielkovín. Jeho 
významná úloha je aj pri bunečnom 
delení.

Prítomný vitamín D podporuje 
vstrebávanie vápnika a umocňuje jeho 
pôsobenie.

Morský korálový vápnik
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Vhodné pre deti od 3 rokov.

Zloženie 2 kapsúl: Vápnik (morský korál) 370 mg (46,3 % RVH*); ryžový prášok; horčík (horečnatá soľ kyseliny citrónovej) 56 mg 
(14,9 % RVH*); vitamín C (kyselina askorbová) 5 mg (6,3 % RVH*); vitamín D (cholekalciferol) 10 µg (200 % RVH*); protih-
rudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý. Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov 
a minerálnych látok.

Najlepšie vstrebateľný prírodný vápnik so stopovými prvkami

Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:

Štúdie dokázali, že prirodzený morský korálový vápnik je lepšie vstrebateľný a násled-
ne využitý ľudským telom, ako všetky ďalšie produkty obsahujúce vápnik a to so vstreba-
teľnosťou (biologickou dostupnosťou) vyššou ako 98 %.

Táto fenomenálne vysoká vstreba-
teľnosť je prisudzovaná perfektnej rov-
nováhe organického vápnika, horčíka 
a viac ako 70 základných morských 
stopových minerálov.

Najviac degeneratívnych ochorení, 
ako sú rakovina, rednutie kostí, srdcové 
a ďalšie ochorenia, ako alergie, oblič-
kové a žlčníkové kamene, prisudzujeme 
starnutiu. Všetky tieto choroby boli 
vedecky spojené s minerálnymi nedos-
tatkami. Jedinci s týmito nedostatkami 
minerálov budú mať viac kyslých teles-
ných tekutín a tým nižšie pH, ako jedin-
ci, ktorí sú zdraví. Tí budú mať rela-
tívne alkalické telesné tekutiny vyššie 
ako pH 6,5. CORAL CALCIUM STAR 
je jedinečná kombinácia veľmi dobre 
vstrebateľného vápnika s potrebnou 
dávkou horčíka, vitamínu D a C.

Horčík sa uplatňuje pri prenose 
nervových vzruchov v svalovom vlákne, 
zasahuje do regulácie telesnej teploty, 
podieľa sa na vzniku a „uskladňova-
ní“, syntézy nukleových kyselín (RNA/
DNA) a stavbe kostí. Nie je náhoda, 
že väčšina telesného horčíka (60 %) 
bola nájdená v kostiach. Horčík je tiež 
potrebný pre činnosť enzýmov premie-
ňajúcich sacharidy, proteíny a tuky na 

energiu – zohráva dôležitú energeticko-
metabolickú úlohu. Je veľmi vhodný pri 
zvýšenej športovej aktivite, pri ktorej 
zaisťuje vyššiu výkonnosť a efektivitu 
tréningu.

Vitamín D, rozpustný v tukoch, je 
jedným z najdôležitejších vitamínov 
v ľudskom živote, pretože sa priamo 
podieľa na zabudovaní vápnika do kos-
tí a tým umožňuje stabilitu a funkčnosť 
tela. Je biologicky veľmi aktívny, a pre-
to je jeho dávka regulovaná pravidlami 
o doplnkoch stravy; maximálna denná 
dávka je 400 I.U., čo je obsiahnuté 
v dvoch kapsulách CORAL CALCIUM 
STAR. Pretože vitamín D môže byť síce 
„vyrábaný“ ľudským telom pri dosta-
točnom slnení, nepokladá sa prídavok 
tohto biokatalyzátora do doplnkov 
stravy nepostrádateľným v každom 
prípade. V tomto prípade však zohrá-
va veľmi priaznivú, doplnkovú úlohu 
v komplexe s ostatnými látkami a pris-
pieva pre zdravý vývoj, hustotu a pev-
nosť kostí.

Vitamín C svojimi antioxidačnými 
vlastnosťami a vplyvom na syntézu 
kolagénu prispieva k zvýšeniu účinkov 
produktu CORAL CALCIUM STAR.

#1852 – 18.8,8.6,21.81.6,12.2,52

Katalog STARLIFE str. 68

68



SK verze

CORDYCEPS STAR
Cordyceps + Ganoderma

CORDYCEPS STAR je originálny 
produkt z cisárskej dynastie Ming, 
ktorý obsahuje vysoko účinné extrakty 
liečivých húb a bylín. Parazitárne huby 
a časti použitých bylín sú v tradičnej 
čínskej medicíne vysoko cenené pre 
svoju účinnosť. 

Lesklokôrka lesklá – Reishi – 
Ganoderma lucidum – podporuje pri-
rodzenú obranyschopnosť organizmu, 
normálne funkcie obehovej sústavy 
vrátane správnej hladiny cholesterolu 
v krvi.

Ďumbier lekársky – Zingiber offi-
cinale – pôsobí ako digestívum – pod-
poruje trávenie, potlačuje nadúvanie 
a prispieva k normálnej funkcii čriev 
a žalúdka. Je blahodarný pre činnosť 
srdca a cievny systém. Dokáže odolá-

vať nevoľnosti pri cestovaní. Je pomoc-
níkom organizmu pri zvyšovaní jeho 
obranyschopnosti.
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Sila čínskej receptúry staršej 
ako 1.500 rokov
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CORDYCEPS STAR obsahuje 
Cordyceps sinensis (Kordyceps čín-
sky, alebo tiež Húsenica čínska), čo je 
výťažok z plodníc húb. Plodnice tohto 
druhu húb sú v Číne a v ázijskej oblasti 
používané dlhý čas, ako liečivo.

Cordyceps sinensis má pozitívny 
účinok na obehový systém, tonizu-
je obličky, pôsobí proti bronchiálnej 
astme, zlepšuje funkciu pečeňových 
buniek a chráni ich pred poškodením. 
Dlhodobo mierne rozširuje krvné cie-
vy, čo značne zlepšuje zásobenie srd-
cového svalu a iných orgánov krvou, 
a to zasa zamedzuje tvorbe krvných 
zrazenín a slúži na prevenciu vážnych 
ochorení, ako je infarkt myokardu, 
ischemická choroba srdca, stenokar-
dia (bolesti na hrudi), mŕtvica, ocho-
renie pečene, obličiek, pľúc, atď. Má 
antioxidačný účinok, zvyšuje odolnosť 
organismu ku kyslíkovému deficitu, 
zvyšuje produktivitu práce, znižuje hla-
dinu lipidov v krvi, reguluje rovnováhu 
vápnika a fosforu v krvi, aktívne vylu-
čuje z organismu toxické látky aj pro-
dukty metabolizmu liekov, odstraňuje 
tupú bolesť v nohách a v krížovej oblas-
ti, zabraňuje polucii a častej inkon-
tinencii, veľmi pozitívne pôsobí na 
ochorenia vylučovacích a pohlavných 

orgánov, ako napr. cystitída, glomeru-
lonefritída, endometrióza atď. (zápal 
močového mechúra bakteriálneho 
pôvodu, zápalové ochorenia obličiek, 
výskyt ložísk v podobe cýst na sliznici 
maternice).

Podobné účinky má aj druhá huba 
a to Ganoderma (huba Reishi). Beta 
Glukány (hlavná obsiahnutá látka tých-
to húb) stimulujú všetky základné typy 
buniek zúčastňujúcich sa ochranných 
reakcií, najmä makrofágy, neutrofily 
a NK bunky (prirodzených zabíjačov). 
Tieto bunky tvoria prvú ochrannú líniu 
organismu a ich úlohou je pohlcovanie 
a likvidácia nepriateľských mikroorga-
nizmov a vlastných degenerovaných 
a poškodených buniek, ktoré môžu dať 
vznik nádorovému bujneniu. Majú anti-
oxidačný účinok – neutralizuje voľné 
radikály (hlavne agresívne hydroxylové 
radikály) z toho vyplýva profylaktický 
účinok pri diagnostickom ožarovaní 
a pri ochoreniach z ožiarenia, ale aj 
vychytávaní voľných radikálov pôso-
biacich zo stravy a prostredia. Vedú 
k revitalizácii kože, k redukcii vrások – 
pri lokálnom podaní na nepoškodenú 
kožu, zvyšujú svalový výkon a efektívne 
sú využívané pre športovcov, ako povo-
lený stimulant.

Odporúčané dávkovanie:  2 kapsule 2× denne. Upozornenie: Vhodné pre deti od 3 rokov.

Zloženie 4 kapsúl: húsenica čínská – mycelium, extrakt 8:1 (Cordyceps sinensis) 5.760 mg; lesklokôrovka obyčajná – plodnice 
drevokaznej huby, extrakt 4:1 (Ganoderma lucidum) 1.600 mg; pseudostelária rôznolistá – koreň, extrakt 4:1 (Pseudostellaria hete-
rophylla) 800 mg; ryžová múčka; gymnostema – vňať, extrakt 10:1 (Gymnostemma pentaphyllum) 400 mg; zázvor obecný – koreň, 
extrakt 4:1 (Zingiber officinale) 320 mg; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Za mesiac sa môžete cítiť o 40 % sviežejšie

Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:

CORDYCEPS STAR zlepšuje fyzickú vytrvalosť, mentálnu energiu a sexuálnu silu. 
Zároveň upokojuje a oživuje organismus za súčasného predĺženia života.

#1888 – 26.7,21.2,81.62.2,13.4,63
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CRANBERRY STAR
kľukva velkoplodá, vitamín C, vitamín E

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Vhodné pre deti od 3 rokov.

Zloženie 2 mäkké kapsuly: Kľukva veľkoplodá – cranberry – koncentrát 50:1, plod (Vaccinium macrocarpon) 8.400 mg; olej 
zo sójových bôbov; vitamín C (kyselina L-askorbová) 40 mg (50 % RVH*); vitamín E  (D-alfa-tokoferylacetát) 5,46 mg (46 % 
RVH*); antioxidant: sojový lecitín; leštiaca látka: včelí vosk. Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného 
príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Pôvodní Američania považovali 
brusnice (cranberry) nielen za dôleži-
tú zložku potravy, ale aj za prostriedok 
s blahodarnými účinkami. Prítomné 
vitamíny C a E spolu pôsobia ako anti-
oxidanty, podporujú imunitný systém 
organizmu. Vitamín C sa podieľa na 
podpore udržania zdravých ciev.

Vitamín C pomáha chrániť bunky 
pred oxidačným stresom. Ďalej pod-
poruje tvorbu kolagénu, ktorý je dôle-
žitý pre správnu funkciu ciev, kostí, 
chrupaviek, pokožky, ďasien a zubov, 
prispieva k normálnej činnosti nervovej 
sústavy, psychickej činnosti a obrany-
schopnosti organizmu. Jeho nezastupi-
teľná funkcia je vo zvyšovaní absorpcie 
železa a podpore normálneho energe-
tického metabolizmu v tele. Vitamín C 
pomáha znižovať únavu a vyčerpanie 
a podieľa sa na regenerácii redukova-
nej formy vitamínu E.

Vitamín E sa podieľa na ochrane 
buniek pred oxidačným stresom.
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#1111 – 14.9,6.8,9.41.8,61.6,91
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CREATINE CAPS STAR
kreatín monohydrát – fyzický výkon

Odporúčané dávkovanie: 3 kapsuly pred cvičením a 3 kapsuly po cvičení. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 

Zloženie 6 kapsúl: Kreatín monohydrát 4.200 mg; emulgátor: rastlinná celulóza; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, 
oxid kremičitý; protipeniaca látka: kyselina stearová. Želatínová kapsula.

Kreatín sa vyskytuje v ľudskom tele 
prirodzene (väčšiu časť potrebného 
množstva kreatínu dokáže telo vytvo-
riť samo) a slúži ako rýchly a efektív-
ny zdroj energie. Kreatín je výhodný 
hlavne pre rýchlostné a silové športy. 
Účinky kreatínu sa priaznivo prejavia 
už po 4–6 týždňoch užívania a cielené-
ho tréningu. Experimenty jednoznačne 
dokázali, že podávaním kreatínu sa 
dá zlepšiť kvalitu výkonnosti pri špor-
tovaní a fyzickej záťaži. Kreatín zvyšu-
je fyzickú výkonnosť pri po sebe idú-
cich krátkodobých intervaloch vysoko 
intenzívneho fyzického výkonu pri den-
nej dávke 3 g.
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CREATINE STAR
kreatín monohydrát – fyzický výkon

Odporúčané dávkovanie: Najvyššia denná dávka u dospelých sú 4 rovné kávové lyžičky pre dlhodobý príjem bez nutnosti znižovania, 
alebo prerušenia. U osôb s nižšou hmotnosťou úmerne upravené množstvá 1 rovná kávová lyžička na 20 kg telesnej hmotnosti denne.

Zloženie: Kreatín monohydrát 100% 1.500 g.

Kreatín sa vyskytuje v ľudskom 
tele prirodzene (väčšinu potrebného 
množstva kreatínu dokáže telo vytvo-
riť samo) a slúži ako rýchly a efektív-
ny zdroj energie pre svalové tkanivo. 
Kreatín je výhodný najmä pre rých-
lostné a silové športy. Kreatín zvy-
šuje fyzickú výkonnosť pri po sebe 
idúcich krátkodobých intervaloch 
vysoko intenzívneho fyzického výko-
nu. Účinky kreatínu sa priaznivo pre-
javia už po 4–6 týždňoch užívania 
a cieleného tréningu. Experimenty 
jednoznačne preukázali, že podáva-
ním kreatínu je možné zlepšiť kvalitu 
svalovej činnosti.
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CURCUMA LONGA STAR
kurkuma – zdravé zažívání

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy, pri citlivých osobách 
môže vyvolať alergickú reakciu vylučujúce ďalšie užívanie, nevhodné pre osoby s problémami v priechodnosti žlčových ciest a s vredovou 
chorobou žalúdka, neodporúča sa užívať pri poruchách zrážanlivosti krvi.

Zloženie 2 kapsúl: Kurkuma (Curcuma longa, Turmeric, koreň) 800 mg; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý. Želatínová 
kapsula.

Kurkuma alebo indický šafran má 
pôvod v južnej Ázii. Na liečebné účely 
sa toto zlatožlté korenie získavané z tej-
to rastliny v krajinách svojho pôvodu 
používa už 4.000 rokov.

Kurkuma podporuje funkcie peče-
ne  hlavne tým, že zabraňuje hromade-
niu tukov a uľahčuje ich vylučovanie. 
Ovplyvňuje zdravie kĺbov a ich flexibi-
litu. Kurkuma pôsobí ako antioxidant 
proti voľným radikálom, prispieva 
k udržaniu obranyschopnosti organiz-
mu a pomáha udržiavať odolnosť proti 
precitlivenosti (alergiám). Podporuje 
tvorbu a kvalitu krvi, srdcové funkcie 
a krvný obeh. Ich blahodarné účinky 
sa podieľajú aj na správnom fungo-
vaní dýchacieho systému. Priaznivo 
ovplyvňuje nervový systém. Kurkuma 
sa používa aj pri nechutenstve, podpo-
ruje chuť k jedlám a činnosť tráviaceho 
systému.
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DEVIL STAR
diabolsky dobrý sex

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsule 30 minút pred aktom. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Sibírsky ženšen (Eleutherococcus senticosus, koreň, extrakt 50:1) 2.000 mg; stabilizátor: hydrogénfosforečnan 
vápenatý; L-arginín monohydrochlorid 800 mg; maca horská (Lypedium meyenii, koreň, extrakt 4:1) 160 mg; L-arginín alfaketog-
lukarát 120 mg; L-citrulín 120 mg; láskavec chvostnatý (Amaranthus caudatus) 100 mg; emulgátor: zosieťovaná sodná soľ karbo-
xylmethylcelulózy, celulóza; krpčiarka šípolistá (Epimedium sagitattum, extrakt s obsahom 40 mg ikariinu) 60 mg; protihrudkujúca 
látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý.

DEVIL STAR je špeciálne vyvinutá 
formula s obsahom arginínu a bylín, 
ktoré sa v ľudovej medicíne pre svoje 
znamenité účinky používali už dáv-
no a v súčasnej dobe sú predmetom 
výskumu lekárskych vedeckých tímov. 
Lepidium meyenii – Maca – peruánsky 
ženšen – v medicíne domorodých náro-
dov hlavne ako účinné afrodiziakum. 
Eleuterococcus senticosus – sibírsky 
ženšen – svojimi vlastnosťami pred-
behne ženšen pravý, napríklad svojimi 
tonizujúcimi účinkami a pomocou pri 
duševnom a fyzickom vyčerpaní, sla-
bosti a únave. Pomáha dodať energiu 
a podporuje aktívnu bdelosť. Prispieva 
k normálnemu krvnému obehu, ktorý 
je spájaný s mozgovým výkonom a kre-
ativitou. Jeho nezanedbateľná úloha 
je aj v posilňovaní obranyschopnosti 
organizmu. Epimedium sagitattum – 
škornica šípolistá – v ľudovom liečiteľs-
tve býva odporúčaná ako afrodiziakum 
a nervové tonikum.
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DOLOMITE STAR
vápnik, horčík

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne, odporúčame po každom hlavnom jedle. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 tabliet: Vápnik (dolomit, uhličitan vápenatý) 264 mg (33 % RVH*); horčík (dolomit, uhličitan horečnatý) 144 mg 
(38 % RVH*); emulgátor: rastlinná celulóza; zahusťovadlo: arabská guma; stabilizátor: zosieťovaná sodná soľ karboxymetylcelulózy; 
protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych 
látok.

Vápnik je najviac sa vyskytujúci 
esenciálny minerálny prvok v ľudskom 
tele, ktorý je z 99 % obsiahnutý v kos-
tiach a zuboch. Prísun vápnika do tela 
v správnom množstve a tiež správna 
výživa a dostatočná fyzická záťaž napo-
máhajú vzniku vápnikovej zásoby kost-
ného tkaniva.

Vápnik je potrebný nielen pre vývoj 
zubov a kostí a pre udržanie ich štruktú-
ry, mineralizácie a hustoty, ale je dôle-
žitý pre krvnú zrážanlivosť, podieľa sa 
na prenášaní signálov medzi nervovými 
bunkami, podieľa sa na procese dele-
nia a špecializácie buniek. Podporuje 
normálny energetický metabolizmus, 
má vplyv na funkcie svalov a napomá-
ha činnosti tráviacich enzýmov.

Horčík sa podieľa na znížení miery 
únavy a vyčerpania. Podporuje elektro-
lytickú rovnováhu a normálny energe-
tický metabolizmus, činnosť nervovej 
sústavy, činnosť svalov, syntézu bielko-

vín, psychickú činnosť, normálny stav 
kostí a zubov. Prispieva k procesu dele-
nia buniek.
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ECHINACEA STAR
obranyschopnosť organizmu

Odporúčané dávkovanie: 2× 5 ml denne, deťom do 6 rokov 5 ml 1× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov.

Zloženie 10 ml: Sacharóza; vitamín C (kyselina L-askorbová) 200 mg (250 % RVH*); Echinacea purpurová (Echinacea purpurea, 
kvet) 100 mg; aróma: pomarančová esencia; konzervant: sorban draselný; vitamín B1 (tiamínhydrochlorid) 4 mg (363,6 % RVH*); 
vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 4 mg (285,6 % RVH*); vitamín B12 (kyanokobalamín) 4 µg (160 % RVH*). RVH* = Refe-
renčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok

Imunita – vitalita v každej kvapke :-) 
A to vďaka:

Echinacea purpurová – Echinacea 
purpurea – podporuje dnes tak potreb-
nú odolnosť organizmu, imunitný 
systém a prispieva k mobilizácii obra-
nyschopnosti organizmu. Podporuje 
normálne funkcie dýchacích ciest, má 
upokojujúci a príjemný vplyv na krk, 
hltan a hlasivky. Prispieva k zdraviu 
dolných močových ciest.

Vitamín C pomáha chrániť bunky 
pred oxidačným stresom. Ďalej pod-
poruje tvorbu kolagénu, ktorý je dôle-
žitý pre správnu funkciu ciev, kostí, 
chrupaviek, pokožky, ďasien a zubov, 
prispieva k normálnej činnosti nervovej 
sústavy, psychickej činnosti a obrany-
schopnosti organizmu. Jeho nezastupi-
teľná funkcia je vo zvyšovaní absorpcie 
železa a v podpore normálneho energe-
tického metabolizmu v tele. Vitamín C 
pomáha znižovať únavu a vyčerpanie, 
podieľa sa na regenerácii redukovanej 
formy vitamínu E. Podporuje imunitný 
systém behom intenzívneho fyzického 
výkonu aj po ňom.

Vitamín B1- thiamín pomáha pod-
porovať normálnu nervovú sústavu 
vrátane psychickej činnosti. Podieľa sa 
na normálnej srdcovej funkcii a energe-
tickom metabolizme.

Vitamín B6 podporuje normálnu 
syntézu cysteínu a jeho metabolizmus, 

energetický metabolizmus, metabo-
lizmus bielkovín a glykogénu, činnosť 
nervovej sústavy, psychickú činnosť, 
tvorbu červených krviniek a funkcie 
imunitného systému.

Vitamín B12 podporuje normál-
ny energetický metabolizmus, činnosť 
nervovej sústavy, metabolizmus homo-
cysteínu, psychickú činnosť, tvorbu 
červených krviniek a imunitný systém. 
Podieľa sa na znížení miery únavy 
a vyčerpania a procesu delenia buniek.

vý
ži

vo
vý

 d
op

ln
ok
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EMPEROR STAR
manažérska formula

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety denne na lačno. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Vápnik (uhličitan vápenatý) 158 mg (20 % RVH*); plnidlo: fosforečnan vápenatý; akantopanax ostnitý (Acant-
hopanax senticosus „sibírsky ženšen“, koreň, extrakt 50:1) 130 mg; maltodextrín; rehmania lepkavá (Rehmannia glutinosa, koreň) 
80 mg; kokorík voňavý (Polygonatum odoratum, podzemok, extrakt 4:1) 60 mg; stabilizátor: zosieťovaná sodná soľ karboxymethylce-
lulózy; kozinec blanitý mongolský (Astragalus membranaceus var. Mongholicus, koreň) 36 mg; protipeniaca látka: kyselina stearová; 
protihrudkujúca látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý; kustovnica čínská (Lycium barbatum, plod; extrakt 4:1) 30 mg; asparagus 
kočinčínsky (Asparagus cochinchinensis, koreň; hľuza) 24 mg; zahusťovadlo: celulóza, guarová guma; Cistanche salsa (vňať; extrakt 4:1) 
12 mg. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

EMPEROR STAR je tiež nazývaná 
manažérskou formulou, lebo je pre 
svoje účinky vyhľadávaná ľuďmi, ktorí 
sú vystavení enormnému pracovnému 
vyťaženiu. Recept tejto ojedinelej for-
muly má pôvod v preslávenom liečiteľ-
stve starej Číny.

Zvlášť obsiahnutý akantopanax čiže 
„sibírsky ženšen“ sa podieľa na udrža-
ní fyzickej aj duševnej energie, zaisťuje 
telu vitalitu a podporuje jeho obrany-
schopnosť aj v nepriaznivých podmien-
kach. Prispieva k udržaniu normálneho 
krvného obehu, ktorý je spájaný s výko-
nom mozgu a podporuje tak optimál-
nu duševnú a kognitívnu činnosť.

Vápnik je potrebný nielen pre vývoj 
zubov a kostí a pre udržanie ich štruk-
túry, mineralizáciu a hustoty, ale je 
dôležitý pre krvnú zrážanlivosť. Podieľa 
sa na prenášaní signálov medzi nervo-
vými bunkami a moduluje energetický 
metabolizmus. Má vplyv na funkcie 
svalov a napomáha činnosti črevných 
buniek, udržiava normálnu reguláciu 
ich vývoja a rastu.

Rehmánia lepkavá podporuje 
správnu činnosť cievnej sústavy, nor-
málny krvný tlak a hladinu glukózy 
v krvi.
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ENZYME STAR
zmes tráviacich enzýmov

ENZYME STAR obsahuje zažívacie 
enzýmy, hlavne amylázu, gluoamylázu, 
invertázu, celulázu, proteázu, lipázu 
a bromelín.

Ďalej je prítomný podzemok zázvo-
ru – Zingiber officinale, v Indii známy 
pod názvom Adrak alebo tiež Sunthi. 
Pochádza z juhovýchodnej Ázie a pre 
svoju sladko pikantnú chuť sa pestoval 
už v starovekej Indii a Číne. Do antické-
ho Grécka a Ríma sa potom dostal ako 
jedno z prvých bežne užívaných korení. 
V súčasnej dobe sa zázvor pestuje len 
v umelo pestovaných kultúrach a voľ-
ne rastúci sa už nevyskytuje. Užívanou 
časťou zázvoru je jeho koreň alebo 
presne povedané podzemok. Liečivé 
účinky zázvoru sú v tradičnej indickej 
medicíne využívané už po celé stáročia 
a to hlavne pri ťažkostiach s trávením. 
Zázvor bol využívaný aj ako afrodizia-
kum.

Zázvor – Zingiber officinale – pôso-
bí ako digestívum – podporuje trávenie, 
potláča nadúvanie a prispieva k nor-
málnej funkcii čriev 
a žalúdka. Je bla-
hodarný pre čin-
nosť srdca a cievny 
systém. Dokáže odolávať nevoľnosti pri 
cestovaní. Je pomocníkom organizmu 
pri zvyšovaní jeho obranyschopnosti.

Foeniculum vulgare čiže fenikel 
obyčajný, vlašský kôpor, sladký kôpor, 
rímsky kôpor. Fenikel je nám všet-
kým odjakživa známy predovšetkým 
pre svoje pôsobenie proti nadúvaniu 
a kŕčom v bruchu a pre podporu správ-

nej činnosti čriev. Feniklový čaj pomá-
ha mnohým bábätkám pri ich trápení 
s bruškom. Bylina sa v ľudovom lieči-
teľstve využíva ako vo forme čaju (aj 
v zmesi s ďalšími bylinami), tak aj napr. 
na výplachy. Účinky feniklu poznali už 
starí Egypťania, Arabi a Číňania.

Fenikel podporuje normálne trá-
venie, napomáha 
sekrécii hlienu, je 
pomocníkom pri 
vylučovaní moču 

a podporuje detoxikáciu. Jeho neza-
nedbateľná úloha je aj pri pomoci 
v menopauze. Pomáha udržiavať nor-
málnu hladinu cholesterolu v krvi.

Kurkuma čiže indický šafran má 
pôvod v južnej Ázii. Je známa predo-
všetkým ako korenie žltej farby zo suše-
ného mletého podzemku. Je súčasťou 
obľúbenej zmesi karí. Kurkumín je 
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Pre zdravé trávenie

Podporuje vitalitu a aktivitu 
organizmu
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne s jedlom. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Betaín hydrochlorid 200 mg; bromelín 200 mg; proteáza 4,5 160 mg; maltodextrín; TM proteáza 120 mg; 
amyláza 120 mg; CereCalase (fytáza, hemiceluláza a beta-glukanáza) 70 mg; pankreatín 70 mg; papaín 70 mg; glukoamyláza 
60 mg; pepsín 60 mg; laktáza 50 mg; lipáza 50 mg; zázvorník lékárský (Zingiber officinale, koreň, extrakt 4:1) 44 mg; invertáza 
40 mg; volská žlč 40 mg; maltáza 40 mg; celuláza 30 mg; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý; fenikel obyčajný 
(Foeniculum vulgare, plod, extrakt 4:1) 26 mg; kurkumovník dlhý (Curcuma longa, podzemok) 12 mg; paprika ročná (Capsicum 
annuum, plod) 10 mg. Želatínová kapsula.

Pokus s takou hustou ovsenou kašou, aby ju nebolo možné vyklopiť

4. Po 20 min. je kaša riedka, dá sa prelievať3. ENZYME STAR je zamiešaný do kaše

1. Hustá ovsená kaša je vložená do misky 
vpravo

2. Obsah kapsuly ENZYME STAR je vysy-
paný do kaše

Rovnako pôsobí ENZYME STAR v našom tráviacom trakte 
= vďaka svojim enzýmom napomáha tráviť stravu a tým odľahčuje 

od „ťažkého“ žalúdka, znižuje nadúvanie 
a normalizuje črevnú peristaltiku.

známy ako farbivo, ktoré sa použí-
va aj do potravinárskych výrobkov. 
Kurkuma hrala prominentnú úlohu na 
začiatkoch ajurvédy, najstaršej celost-
nej medicíny na svete, ktorej počiatky 
sa stanovujú okolo roku 2000 pr. n.l. 
Kurkumu ajurvédsky liečitelia používa-
jú aj ako prostriedok posilňujúci žalú-
dok.

Kurkuma podporuje funkciu peče-
ne najmä tým, že zabraňuje hromade-

niu tukov a uľahčuje ich vylučovanie. 
Ovplyvňuje zdravie kĺbov a ich flexibi-
litu. Kurkuma pôsobí ako antioxidant 
proti voľným radikálom, prispieva 
k udržaniu obranyschopnosti organiz-
mu a pomáha udržovať odolnosť proti 
precitlivenosti (alergiám). Podporuje 
tvorbu a kvalitu krvi, srdcové funkcie 
a krvný obeh.

#1044 – 25.3,21.5,71.52.03.53
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EVENING PRIMROSE STAR
pupalka dvojročná – hormonálny systém

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej z Oenothera biennis, pupalka dvojročná (Evening Primrose,  semená) 1.000 mg: z toho kyselina 
linolová (LA) 700 mg, kyselina gama linolénová (GLA) 90 mg. Želatínová mäkká kapsula.

Pupalka dvojročná – ľudovo nazý-
vaná nočná svieca, obsahuje pre orga-
nizmus nevyhnutné esenciálne mastné 
kyseliny, tzv. vitamín F, kyselinu lino-
lovú (LA) a kyselinu gama-linolenovú 
(GLA), ktoré organizmus nie je schop-
ný sám vyrobiť a preto je nutné ich 
dodávať stravou a výživovými doplnka-
mi. Je prekurzorom prostaglandínov, 
ktoré sú ako regulátory mnohých teles-
ných funkcií pre telo nenahraditeľné, 
zvlášť pre metabolické funkcie.

Pupalkový olej je dôležitý pre zdra-
vie kĺbov, pomáha udržiavať ich spoje 
pružné a flexibilné.

Pupalkový olej pomáha odstraňo-
vať predmenštruačné napätie a priná-
ša uvoľnenie pri bolestivých menštru-
áciách.

Podporuje kardiovaskulárne zdra-
vie a tým normalizuje hladinu krvného 
tlaku a správnu hladinu cholesterolu 
v krvi.

Pravidelné užívanie pupalkového 
oleja pomáha udržiavať zdravý vzhľad 
pleti, jej pružnosť, jemnosť a hydratá-
ciu.
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#2755 – 21.3,01.7,41.12.2,52.4,92
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EYE STAR
podpora očí

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Syrovátková bielkovina 600 mg; brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus, plod, extrakt 4:1) 280 mg; vápnik 
(hydrogénfosforečnan vápenatý) 176 mg (22 % RVH*) očianka rostkovova (Euphrasia officinalis, vňať, extrakt 4:1) 64 mg; emul-
gátor: mikrokryštalická celulóza; luteinový prášok 50 mg; fibrosol 40 mg; L- glutation (redukovaný) 16 mg; protihrudkujúca látka: 
stearan horečnatý, oxid kremičitý; zinok (zinok viazaný na metionín) 6 mg (60 % RVH*); vitamín A (retinyl-palmitát) 600 µg (75 % 
RVH*). Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

EYE STAR je výživná formula pre 
naše oči. Obsahuje liečivky, ktoré 
poznali už naše babičky, čučoriedka 
obyčajná a očianka rostkovova.

Svetlík lekársky podporuje normál-
ny stav zraku.

Luteín je uložený v oku, je súčasťou 
makulárneho pigmentu a je dôležitý 
pre jeho hustotu.

Zinok je nevyhnutný pre funkciu 
imunitného systému. Je nenahraditeľný 
pre ochranu buniek a bunkové delenie, 
pôsobí ako antioxidant a v neposlednej 
miere podporuje funkciu zraku.

Rovnako tak vitamín A podporuje 
imunitný systém, pomáha udržiavať 
zdravú slizničnú membránu a pokožku 
a je dôležitý pre udržanie normálneho 
videnia.

vý
ži

vo
vý

 d
op

ln
ok

#1012 – 28.7,31.6,91.82.6,33.2,93
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FIBER STAR
doplnok vlákniny – zdravé črevá

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety ráno a 4 tablety večer. Nutné zapiť najmenej pol litrom vody. Upozornenie: Nie je určené pre 
deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 6 tabliet: Ryžová múčka; ľan siaty (Linum usitatissimum, semeno) 1.500 mg; skorocel blškový (Plantago psyllium, semeno) 
600 mg; slivka domáca (Prunus domestica, plod) 300 mg; jablčná vláknina 240 mg; artičoka kardová (Cynara carduncullus, list) 
210 mg; ibiš lekársky (Althaea officinalis, koreň) 150 mg; horec žltý (Gentiana lutea, koreň) 150 mg; protihrudkujúca látka: oxid 
kremičitý, stearan horečnatý; brest červený (Ulmus rubra, kôra) 60 mg; echinacea purpurová (Echinacea purpurea, koreň) 60 mg; 
aloa vera (Aloe barbadensis, listy) 60 mg; fruktóza – oligosacharidy 60 mg; lucerna siata (Medicago sativa, Alfalfa, vňať) 48 mg; 
paprika kríčkovitá (Capsicum frutescens, „kayenské korenie“, chillies, plod) 42 mg.

FIBER STAR obsahuje známe 
bylinky: ľan siaty, skorocel, plody sliv-
ky, artičoku, ibiš lekársky, horec žltý, 
kôru brestu, echinaceu, Aloe vera, 
Alfalfa a kajenské korenie.

Plantago ovata – Psylium Husk – 
skorocel blškový – podporuje zdravé 
trávenie a črevné funkcie. Uľahčuje 
črevný tranzit a pomáha udržiavať 
zdravé črevá. Je vhodný v tehotenstve 
a pri ťažkostiach so žilovou pleteninou 
v konečníku (hemeroidy), kedy vhodne 
predchádza príležitostnej zápche.

Medicago sativa – ALFALFA – lucer-
na – priaznivo ovplyvňuje funkcie dol-
ných močových ciest a sexuálne zdravie 
žien. Je vitalizujúca pri vyčerpaní, pod-
poruje energetický metabolizmus.

Artičoka je antioxidant, podporuje 
normálnu činnosť srdca a metaboliz-
mus lipidov, podieľa sa na normálnej 
hladine cholesterolu v krvi. Zúčastňuje 
sa správnych pochodov v črevách 
a podporuje trávenie. Má vplyv na fun-
kcie pečene a prispieva k detoxikácii 
organizmu. Je pomocníkom pri kon-
trole telesnej hmotnosti.

Semienka ľanu podporujú trávenie 
a normálne pravidelné funkcie čriev. Je 
tiež výdatným pomocníkom pri kontro-
le telesnej hmotnosti.

Produkt FIBER STAR je účinným 
doplnkom redukčných programov.
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#1400 – 28.7,31.6,91.82.6,33.2,93
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FLAX SEED STAR
ľanové semienko, zdravé trávenie

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej z ľanového semienka (Linum usitatissimum) 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. Želatínová mäkká 
kapsula.

Ľanové semienka, prípadne olej 
z nich je významný pre svoj vysoký 
obsah omega 3 mastných kyselín.

Blahodarne pôsobí pri tráve-
ní a ovplyvňuje zdravú činnosť čriev, 
podporuje črevnú peristaltiku, a tým 
pomáha, alebo predchádza zápcham.

Okrem nenasýtených mastných 
kyselín je lanové semienko bohaté tiež 
na hemicelulózu a lignín, slizy, nie-
ktoré oleje a bielkoviny. Obsiahnuté 
lignany podporujú normálne funkcie 
pŕs u starnúcich žien, dodávajú určitý 
komfort pri menopauze a podporujú 
zdravie prostaty u mužov.

Ľanový olej pomáha kontrolovať 
chuť do jedla, podporuje pocit sýtos-
ti a tak môžeme jeho zásluhou zní-
žiť kalorický príjem a mať dozor nad 
našou hmotnosťou.
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#1410 – 17.3,8.9,11.71.4,02.8,32
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FLEXI-MOBILITY STAR
glukosamín hydrochlorid, MSM

Glukosamín sulfát tvorí prirodzenú 
súčasť kĺbových chrupaviek a synoviál-
nej tekutiny. Je to látka telu vlastná, 
ktorá sa tvorí z krvného cukru.

Methylsulfonylmetham – MSM – je 
prirodzená zlúčenina síry. Prítomná 
síra čiastočne prispieva k tvorbe zák-
ladných aminokyselín metionínu a cys-
teínu.
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Odporúčané dávkovanie: 1 viečko (30 ml) denne.

Zloženie: 100% koncentrovaná šťava z pomarančov, glukosamín hydrochlorid 1.650 mg, methylsulfonylmetan (MSM) 275 mg, 
100% olej z kôry sladkých pomarančov.

#2798 – 70.3,43.0,94.07.48.89
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FOLIC ACID STAR
kyselina listová, vitamín B9

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov.

Zloženie 1 tablety: Stabilizátor: fosforečnan vápenatý, zosieťovaná sodná soľ karboxymethylcelulózy; protipeniaca látka: rastlinná 
kyselina stearová; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý; kyselina listová 800 µg (400 % RVH*). RVH* 
= Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Folic acid – foláty – kyselina listová 
– vitamín B9 – to všetko je vitamín sku-
piny B, ktorý je nevyhnutný pre obnovu 
a rast buniek. Vysokú potrebu kyseliny 
listovej majú rýchlo rastúce tkanivá, 
hlavne tkanivá ľudského plodu, pre 
ktorý je tento nutrient celkom nevy-
hnutný a podieľa sa na vývoji a nor-
málnom raste dieťaťa v maternici. Je 
potrebná pre vývoj bunečného delenia 
a rozmnožovanie buniek.

Kyselina listová je nevyhnutná pri 
tvorbe krvi a pomáha udržiavať nor-
málnu hladinu homocysteínu.

V neposlednom rade je kyselina 
listová dôležitá pre obranyschopnosť 
nášho tela a zníženie miery únavy 
a vyčerpania.
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#7154 – 6.9,2.2,4.6.2,7.4,8
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FUCOIDAN STAR
komplexná podpora organizmu

Odporúčané dávkovanie: 30 ml 1–2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie: White Grape Juice Concentrate (Vitis vinifera, extrakt z vínnej révy), kyselina fulvinová, Pear Juice Concentrate (Pyrus 
commumis, extrakt z hrušiek), Açaí Purée (Euterpe oleracea, extrakt z plodov euterpe „Açaí“), Chokeberry, Pomegranate, Mangos-
teen, Apricot, Blueberry, Dark Grape Juice Concentrate (Aronia melanocarpa, Punica granatum, Garcinia mangostena, Armeniaca 
vulgaris, Vaccinium myrtillus, Vitis vinifera, extrakt z jarabiny čiernej, granátového jablka, z plodov garcinie mangostanu, extrakt z 
marhúľ, čučoriedok, modrého hrozna), Fucoidan (sulfatovaný polysacharid hnedých rias), Black Currant, Black Raspberry, Elderber-
ry Juice Concentrate (Ribes nigrum, Rubus Fruticosus, Sambucus nigra, extrakt z čiernych ríbezlí, ostružín, bazy čiernej), prírodná 
mangostenová príchuť, brusnicový prášok.

FUCOIDAN STAR patrí vďaka 
jedinečnej kombinácii obsiahnutých 
extraktov z celej škály exotických plo-
dov k unikátnym produktom. Jeho naj-
dôležitejšie zložky sú fucoidan, vlák-
nina z morskej riasy Aascophyllum, 
koncentrovaná šťava z hrozna a pyré 
z brazílskeho ovocia Açaí. Všetky prí-
tomné ovocné zložky – Açaí, arónia, 
granátové jablko, čučoriedky, ríbezle, 
černice a baza – sú známe ako prírodné 
antioxidanty. Sú prirodzeným zdrojom 
vitamínov, minerálnych látok, amino-
kyselín, flavonoidov a iných hodnot-
ných látok.

Vínna réva pôsobí nielen ako anti-
oxidant, ktorý ochraňuje bunky v tele 
proti voľným radikálom, ale tiež napo-
máha udržiavať zdravé srdce a správny 
krvný tlak. Prispieva k normálnej fun-
kcii ciev a podporuje ich prietočnosť, 
hlavne v dolných končatinách a tým 
oslobodzuje od únavy ťažkých nôh. 
Pomáha k zlepšeniu celkového zdra-
votného stavu a podporuje metaboliz-
mus. Má vplyv na zdravie pokožky.

Prítomný fucoidan je získaný z mor-
skej riasy Ascophyllum nodosun, ktorá 
dokáže podporiť trávenie a črevné fun-
kcie, hlavne ich pohyb, čím prispieva 
k pravidelnosti stolice.
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#1880 – 75.8,63.5,25.57.09.501
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GARCINIA STAR
kyselina HCA, redukcia hmotnosti

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsuly 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 16 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie: Zloženie 4 kapsúl: Garcinia Cambogia (extrakt 60 % HCA) 1.000 mg; čajovník čínsky (Camellia sinensis– „zelený čaj“, 
list, extrakt 5:1) 1.000 mg; ryžový prášok; chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus, extrakt 4:1) 640 mg; vitamín C  (kyselina L-askor-
bová) 200 mg (250 % RVH*); Uncaria tomentosa (Cat’s Claw, „mačací pazúr“, kôra, extrakt 4:1) 80 mg; protihrudkujúca látka: 
oxid kremičitý; chróm (chlorid chromitý) 200 µg (500 % RVH*). Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného 
príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Plod indickej rastliny Garcinia cam-
bogia obsahuje substanciu nazývanú 
kyselina hydroxycitrónová (HCA). 
Viac ako dvadsaťročné výskumy uka-
zujú, že vykazuje významné pozitívne 
účinky v mnohých oblastiach vrátane 
ukladania tukov, fungovania energetic-
kého metabolizmu, znižovanie chuti do 
jedla, a tým kontroly váhy so zárukou 
zachovania svalovej hmoty. Nielenže je 
efektívna, ale ako bolo preukázané, tiež 
veľmi bezpečná, čo je dôležitý faktor.

Významnou zložkou je chróm, kto-
rý napomáha štiepeniu sacharidov 
a tukov, prispieva k stabilizácii hladiny 
krvného cukru.

Obsiahnutý čajovník čínsky je nám 
dôverne známy, ktorý stojí po našom 
boku snáď po celý život. V čínskej 
medicíne sa používa už tisíce rokov. 
Blahodarné účinky v ňom obsiahnu-
tých vitamínov, minerálnych látok 
a flavonoidov vo forme nápoja využíva-
jú ľudia na celom svete takmer denne.

Chaluha bublinatá má v príprav-
ku GARCINIA STAR tiež svoju úlohu. 
Podporuje trávenie a pravidelný pohyb 
čriev a ich správnu funkciu, tiež pomá-
ha navodiť pocit sýtosti. Tým všetkým 
tiež prispieva ku kontrole hmotnosti.

Nenahraditeľný vitamín C je anti-
oxidant, ktorý chráni bunky tela proti 
voľným radikálom a prispieva k vstre-
bávaniu železa z potravy, je dôležitý pre 
fungovanie nervovej sústavy a normál-
ne duševné funkcie. Podporuje obra-
nyschopnosť organizmu a energetický 
metabolizmus.
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#1190 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03
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GARLIC PARSLEY STAR
cesnak, petržlen– činnosť srdca

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej zo sójových bôbov; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; cesnak kuchynský (Allium sativum 
extrakt z cibuľky zodpovedá 1 g čerstvého cesnaku) 10 mg; petržlen kučeravý (Petroselinum crispum koncentrát z čerstvej vňate zodpo-
vedá 200 mg čerstvého petržlenu) 0,4 mg; farbivo: komplex chlorofylínov medi. Želatínová mäkká kapsula.

Cesnak a petržlen sú zelenina, bylin-
ky aj liečivky našich babičiek.

Cesnak, ktorý je oddávna známy 
ako rastlina s liečivými účinkami, má 
na ľudský organizmus mnohostranný 
priaznivý vplyv. Zlepšuje činnosť kar-
diovaskulárneho systému, napomá-
ha udržiavať správnu činnosť srdca, 
tepien a ciev a prispieva k udržaniu 
normálnej hladiny krvného tlaku, cho-
lesterolu, homocysteínu a tukov v krvi. 
Napomáha tráveniu a podporuje fun-
kciu pečene. Poskytuje ochranu proti 
pôsobeniu voľných radikálov a proti 
mentálnemu stresu. Jeho nezanedba-
teľná úloha je aj v dobrej činnosti imu-
nitného systému.

Petržlen napomáha normálnej fun-
kcii obličiek.
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GELATINE STAR
pre výživu kĺbov a chrupaviek

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsuly 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov.

Zloženie 4 kapsúl: Želatína 2.200 mg; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

Želatína je prírodná zmes bielko-
vín živočíšneho pôvodu potrebná pre 
výživu kĺbov a chrupaviek. Želatína 
obsahuje cca. 15 % vody, 85 % bielko-
vín a malý podiel anorganických látok. 
Želatína sa vyrába pre farmaceutic-
ké výrobky, aj ako výživovo hodnotná 
súčasť výživových doplnkov; je vhod-
ným dodávateľom aminokyselín glycí-
nu a prolínu, ktorých obsahuje 10 až 
20× viac ako iné bielkoviny.
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GINGER STAR
zázvor- tráviace ústrojenstvo

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Ďumbier lekársky (Zingiber officinale, koreň) 1.100 mg; hnedý ryžový prášok; protihrudkujúca látka: rastlinný 
stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

Zázvor podporuje trávenie, priaz-
nivo pôsobí proti nevoľnosti, zvlášť 
v období ranného tehotenstva a pri 
cestovaní, odstraňuje plynatosť 
a nadúvanie bez vedľajších účinkov. 
Obsahové látky zázvoru priaznivo 
ovplyvňujú funkcie žalúdka a tráviace-
ho ústrojenstva. Zázvor stimuluje cir-
kuláciu krvi a pomáha udržiavať správ-
nu činnosť srdcového svalu a zdravé 
cievy. Podporuje celkovú imunitu orga-
nizmu.Nespôsobuje ospalosť ani zní-
ženie pozornosti. Pomáha pri stavoch 
napätia a podporuje našu prirodzenú 
vitalitu.
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GINKGO STAR
Ginkgo biloba – krvný obeh

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti. Pokiaľ užívate lieky na riedenie krvi, alebo plánujete 
chirurgický zákrok, poraďte sa o užívaní s lekárom.

Zloženie 1 tablety: Stabilizátor: hydrogénfosforečnan vápenatý; Ginkgo biloba (ginko dvojlaločné, list, štandard. extrakt 24/6) 
60 mg; maltodextrín; emulgátor: mikrokryštalická celulóza; stabilizátor: zosieťovaná sodná soľ karboxymethylcelulózy; protipeniaca 
látka: rastlinná kyselina steárová; poťah tablety: hydroxypropylmethylcelulóza; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan 
horečnatý.

Ginkgo biloba má významné anti-
oxidačné vlastnosti. Pôsobí proti účin-
ku voľných radikálov a dokáže pred 
nimi ochrániť bunky a tkanivá nášho 
tela. Je dôležitá pre mikrocirkuláciu 
krvi, prispieva tak k normálnemu krv-
nému obehu, ktorý je spojený aj s výko-
nom mozgovej aktivity, a tým udržuje 
kognitívne funkcie, pamäť a koncentrá-
ciu na vhodnej úrovni.

Normálny krvný obeh je dôležitý 
pre správnu činnosť srdca a ciev, a tým 
Ginkgo biloba veľmi prispieva ku kar-
diovaskulárnemu zdraviu. Ginkgo 
biloba posilňuje cievnu činnosť hlavne 
v končatinách a zmierňuje tak pocit 
chladných rúk a nôh aj pocity ťažkých 
nôh.

Podporuje duševnú rovnováhu 
a fyzickú sviežosť. Podieľa sa na celko-
vej obranyschopnosti organizmu.
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GLUCOSAMINE STAR
pre správne fungovanie kĺbov

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Glukosamín hydrochlorid 1.100 mg; Uncaria tomentosa (Cat's Claw, „mačací pazúr“, kôra, extrakt 4:1) 
800 mg; maltodextrín; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Telo si dokáže glukosamín priro-
dzene vyrobiť samo pre hladké fungo-
vanie svalov a kĺbov, ale pri vysokom 
zaťažení pohybového aparátu, alebo 
pri jeho starnutí, nemusí táto produk-
cia stačiť, čo sa prejavuje známymi 
príznakmi v chrbte, kolenách a iných 
kĺboch a potrebné množstvo je nutné 
doplniť v strave.

Pre väčšiu účinnosť produktov 
GLUCOSAMINE STAR je prítom-
ná kôra z rastliny, ktorá je domovom 
v nížinných tropických oblastiach 
strednej a južnej Ameriky, najmä 
v oblastiach Peru. Tamojšími domo-
rodými kmeňmi je používaná už 2000 
rokov ako širokospektrálna liečivá rast-
lina. Do povedomia ostatného sveta sa 
dostala v 70. rokoch minulého storo-
čia vďaka činnosti misionárov. Od tej 
doby sú jej mimoriadne účinky v pop-
redí záujmu lekárskych výskumov na 
celom svete.

Jedná sa o kôru rastliny Uncaria 
tomentosa – Cat's Claw (mačací 

pazúr) – vilcacora, ktorá okrem svojich 
ostatných nezanedbateľných vlastnos-
tí, ako podpora imunity, zdravie pre 
pokožku, prispieva aj k udržaniu zdra-
vých a pružných kĺbov.
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GLUTAMINE STAR
pre zvýšenie svalového výkonu

Odporúčané dávkovanie: Nešportujúca dospelá populácia 1 tableta 2× denne. U dospelých športovcov podľa výkonnosti 5–10 tab-
liet pred aj po tréningu. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Glutamín 1.000 mg; emulgátor: rastlinná celulóza; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; protihrudkujúca látka: 
kremičitan vápenatý, oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; poťah tablety: celulóza.

GLUTAMINE STAR obsahuje gluta-
mín – derivát kyseliny glutámovej, kto-
rá predstavuje najviac sa vyskytujúcu 
neesenciálnu aminokyselinu v ľudskom 
organizme, ktorá sa zúčastni mnohých 
metabolických procesov.

Glutamín je súčasťou svalových 
tkanív.

Využitie produktov GLUTAMINE 
STAR ocenia športovci a osoby so 
zvýšeným pracovným nasadením, ako 
fyzickým, tak aj duševným.
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GOLD STAR
Cordyceps + Ganoderma

Hlavnými zložkami produktu 
GOLD STAR sú výťažky z čínskych 
húb Cordyceps sinensis a Ganoderma 
lucidum.

Ganoderma lucidum – Reishi – pod-
poruje imunitný systém organizmu, 
priaznivo ovplyvňuje kardiovaskulárny 
systém, činnosť srdca a tým aj hladinu 
krvného tlaku. Napomáha k udržaniu 
správnej hladiny cholesterolu.

Prítomný zázvor prispieva k upev-
neniu obranyschopnosti organizmu 
voči pôsobeniu mikroorganizmov, 
podpore srdcovej činnosti a fungova-
niu ciev. Jeho vplyv je významný aj na 
funkcie žalúdka, hlavne pri cestovaní 
a v rannom tehotenstve.
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GOLD STAR vhodný, ako pre športovcov všetkých výkonností, tak aj pre bežnú popu-
láciu... nemusíte byť práve svetovými šampiónmi, ale nemusí byť zlé sa cítiť tak, ako by sme 
nimi boli.

Čínske huby pre lepšiu výkonnosť športovcov

Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:

Čínske meno Cordyceps sinen-
sis je dong chong xia cao, čo doslo-
va znamená „leto tráva, zima červ“. 
Už pred 1.500 rokmi spozorovali 
pastieri v Tibete pozitívny účinok 
trávových húb Cordycepsu na cho-
vaní zvierat. Húsenica Cordyceps 
sinensis patrí medzi najexotickejšie 
prírodné toniká. Nerastie na stro-
moch, ale na živých telách lariev 
moly. Organizmus tejto huby pre-
nikne vo forme jemných vlákien lar-
vou, ktorú nakoniec zabije a mumi-
fikuje, vyrastená huba potom vyšle 
hore svoju plodnicu – štíhlu nôžku 
s rozšíreným koncom.

Huby boli počas tisícročí neodde-
liteľnou súčasťou bylinárskej mágie. 
Tradiční liečitelia v Číne, Japonsku 
a iných častiach Ázie vysoko oceňova-
li a uznávali liečivú silu množstva húb, 
často ich považovali za potravu dlhého 
života a nesmrteľnosti. Cordyceps, ako 
jedna z hlavných účinných ingrediencií 
GOLD STAR, sa používa už viac ako 
5.000 rokov, ako zdroj energie, k upev-
neniu a posilneniu zdravia. Jedná sa 
o veľmi žiadané tonikum, ktoré zlep-
šuje fyzickú vytrvalosť, mentálnu ener-
giu, sexuálnu silu a udržuje dlhovekosť. 
Čínsky lekári hovoria, že upokojuje 
a oživuje navzájom. Ďalšou obsiahnu-
tou hubou je Ganoderma Lucidum 
(Reishi), Číňanmi nazývaná ling zhi, čo 
znamená “rastlina duše“. Stala sa zná-
mou, ako „Huba nesmrteľnosti“ a istý 
čas slúžila výlučne pre užívanie cisár-
skej rodiny.

Odporúčané dávkovanie: 3 kapsuly 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 6 kapsúl: Húsenicka čínska (Cordyceps sinensis, mycelium, extrakt 8:1) 8.640 mg; stabilizátor: uhličitan vápenatý; lesklo-
kôrka obyčajná (Ganoderma lucidum, prášok z plodnice, extrakt 4:1) 2.400 mg; maltodextrín; emulgátor: mikrokryštalická celulóza; 
pseudostelária rôznolistá (Pseudostellariaheterophylla, koreň, extrakt 4:1) 1.200 mg; gymnostema (Gymnostemma Pentaphyllum, 
vňať, extrakt 10:1) 600 mg; zázvor obecný (Zingiber officinale, koreň, extrakt 4:1) 480 mg; emulgátor: hydroxypropylmethylcelulóza; 
protihrudkujúca látka: oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

#1860 – 26.7,21.2,81.62.2,13.4,63
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GOJI JUICE STAR
unikátna zmes antioxidantov, imunita, trávenie

Odporúčané dávkovanie:  30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie (30 ml): Šťava z plodov Goji (Lycium barbarum) 726 mg; koncentrovaná šťava z hrušky 272 mg; koncentrovaná šťava z ja-
blka 272 mg; koncentrovaná šťava z čiernej čerešne 145 mg; prášok z plodov granátového jablka 90,69 mg; prášok z plodov čučoriedky 
90,69 mg; prášok z plodov maliny 50 mg; prášok z plodov čiernej čerešne 36 mg; prášok z plodov maqui (Aristotelia chilensis) 36 mg; 
prášok z plodov brusnice 36 mg; prášok z plodov bazy 36 mg; čistená voda; pektín z citrusovej vlákniny 4,43 mg; zahusťovadlo: guarová 
guma; invertná červená repa; antioxidant: kyselina citrónová; prírodná goji aróma; konzervačná látka: sorban draselný..

Granátovník – Punica granatum 
je nazývaný ako strom lásky v raji. 
Granátovník nie je divoko rastúcim 
stromom, ale starou rastlinnou kultú-
rou, pôvodom z Iránu a Prednej Ázie. 
Bol obľúbený v starovekom Egypte aj 
ako symbol plodnosti.

Plody maqui – Aristotelia chilensis 
sú pestované v Chile. Pôvodné domo-
rodé obyvateľstvo ich považuje za 
magické ovocie a prisudzuje mu veľa 
pozitívnych účinkov na ľudský organiz-
mus. Maqui bolo podrobené súčas-
nými vedcami mnohým testom a štú-
diám. Najväčšie prekvapenie ale bolo, 
keď jeho hodnota nameraná ORAC 
(veľkosť antioxidačnej kapacity) v 100 
mg bola 27.600. Naše čučoriedky majú 
„len“ 6.500 ORAC.

Brusnica – Vaccinium vitis–idaea 
– nie je iba „obyčajný“ známy antioxi-
dant, ale dodáva prirodzenú obrany-
schopnosť a odolnosť proti vonkajším 
vplyvom a prináša úľavu pri predmen-
štruačnom syndróme a v menopauze.

Čučoriedka – Vaccinium myrtillus 
– podporuje metabolizmus glukózy, 
lipidov a bielkovín, udržuje správnu 
hladinu cukru v krvi a podieľa sa na 
dobrom trávení a črevnom tranzite. 

Okrem toho má blahodarný účinok 
na normálnu činnosť cievnej sústavy 
a priaznivo ovplyvňuje tzv. „pocit ťaž-
kých nôh“.

 

#1830 – 41.1,02.7,82.14.2,94.4,75
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GOTU KOLA STAR
Gotu Kola – obehový systém

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Pupočník ázijský (Centella asiatica, Gotu Kola, vňať) 800 mg; maltodextrín; protihrudkujúca látka: oxid kremi-
čitý. Želatínová kapsula.

Gotu Kola – Centella asiatica – je kul-
tovou bylinou majstrov jogy a iných 
orientálnych umení, má viac ako tisíc-
ročnú povesť omladzujúceho príp-
ravku, ktorý v súčasnej dobe zaujíma 
vedcov a lekárov a je podrobený sta-
rostlivému výskumu.

Gotu Kola pomáha vyrovnávať 
kardiovaskulárne funkcie, prispieva 
k ochrane srdca a k udržaniu krvného 
obehu, jeho periférnemu obehu a tým 
aj cirkulácii krvi v končatinách, pomá-
ha pri pocite „ťažkých nôh“. Je príno-
som k uľahčeniu pri menštruačnom 
cykle. Blahodarne pôsobí na zdravie 
žalúdka a zažívacieho ústrojenstva. 
Podieľa sa aj na podpore duševného 
zdravia a zachovania hlavne poznáva-
cích funkcií mozgu.
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GRAPESEED STAR
jadierka z viniča hroznorodého

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Citrus sinensis (citrusové bioflavonoidy) 600 mg; Vitis vinifera (štandardizovaný extrakt z hroznových zrniek s ob-
sahom 50 % polyfenolov) 200 mg; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

Vinič hroznorodý pozná ľudstvo už 
niekoľko tisícročí. Spočiatku z jej hroz-
na ľudia vyrábali len nápoje, neskôr sa 
ich naučili šľachtiť, krížiť a jesť.

Jadierka hrozna obsahujú najmä 
prirodzene sa vyskytujúce antioxidan-
ty, ktoré pomáhajú chrániť bunky 
pred poškodením voľnými radikálmi. 
Okrem toho je vedecky dokázané, že 
podporujú metabolizmus a celkové 
zdravie, majú priaznivý dopad na čin-
nosť srdca, cievny systém a správny 
krvný tlak. Ich blahodarný vplyv sa 
prejavuje aj na vzhľade pokožky.

Bioflavonoidy sú látky s priaznivým 
biologickým pôsobením. V rastlin-
nej ríši majú funkciu farbív, dodáva-
jú ovociu a zelenine charakteristické 
zafarbenie. K najznámejším patrí rutín, 
kvercetín, citrin a hesperidín, hespe-
rin, eriodictyol, quercetin, quercertrin 
a ďalšie. Niektorými autormi sú bio-
flavonoidy zaraďované do skupiny tzv. 
vitamínov P. V prírode sú prirodzene 

prítomné v šupkách citrusových plo-
dov, ale aj v ďalších druhoch ovocia, 
plodoch šípok a zelenine. Z obilnín je 
na bioflavonoidy bohatá pohánka.
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GREEN PUU STAR
unikátna zelená zmes pre tráviace ústrojenstvo

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie (30 ml): Chlorofyl (sodné meďnaté chlorofylíny) 200 mg; spirulina (Asthrospira plantensis) 200 mg; chlorella (Chlorella 
vulgaris) 200 mg; koncentrát listov Alfalfa (Medicago sativa) 200 mg; koncentrát šťavy z mladého jačmeňa (Hordeum vulgare) 200 
mg; koncentrát mladých listov pšenice (Triticum aestivum) 200 mg; čistená voda; zahusťovadlo: rastlinný glycerín; antioxidant: kyse-
lina citrónová; konzervačná látka: sorban draselný.

Chlorofyl je prírodná látka, ktorú 
obsahujú všetky zelené rastliny a nie-
ktoré riasy. Tým, že zabezpečuje foto-
syntézu, ktorá je nevyhnutná pre všetky 
živé organizmy, sa mu niekedy hovo-
rí „tekuté – zelené slnko“. Chlorofyl 
sa v organizme podieľa na produkcii 
hemoglobínu, je teda dôležitý pre nor-
málnu funkciu svalov, nervov a srdca.

Spirulina – sladkovodná riasa – je 
bohatým zdrojom antioxidantov, ktoré 
pomáhajú chrániť telo pred oxidačným 
stresom. Podporuje obranyschopnosť 
organizmu, prísun vitality a energie, 
napomáha v prípade únavy. Prispieva 
tiež k udržaniu normálnej hladiny cuk-
ru v krvi, normálnemu tráveniu a črev-
nej činnosti, a tým aj ku kontrole teles-
nej hmotnosti.

Chlorella je tiež sladkovodná riasa. 
Je zdrojom dôležitých vitamínov, mine-
rálnych látok a látok s antioxidačným 
účinkom. Posilňuje vitalitu a energiu, 
napomáha prirodzenej očiste organiz-
mu a udržuje jeho obranyschopnosť. 
Má priaznivý vplyv na črevnú mikrofló-
ru, trávenie a funkciu pečene, podpo-
ruje látkovú výmenu.

Lucerna siata – Alfalfa – blahodar-
ne pôsobí na ženské sexuálne zdravie, 
podporuje komfort pri menopauze 
a zlepšuje metabolizmus, zvlášť meta-
bolizmus sacharidov. Podporuje trá-
venie, prispieva k normálnej funkcii 

dolných močových ciest, podieľa sa na 
udržaní normálnej hladiny cukru v krvi 
a je vitalizujúci v prípadoch vyčerpa-
nia. V neposlednom rade napomáha 
k zdraviu vlasov a nechtov.

Mladý jačmeň a mladá pšenica 
obsahujú významné množstvo vitamí-
nov a minerálnych látok. Zelený jač-
meň pôsobí najmä ako antioxidant.

 

#1825 – 47.32.9,23.74.4,65.8,56
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GREEN TEA STAR
zelený čaj- duševná pohoda

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Čajovník čínsky (Camellia sinensis-Green Tea Extract „zelený čaj“, štandardizovaný extrakt z listov čajovníka 
s obsahom 15 % polyfenolov - 105 mg) 700 mg; maltodextrín; stabilizátor: uhličitan vápenatý; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, 
rastlinný stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

Extrakt zo zeleného čaju je boha-
tý na flavonoidy a je rovnako dobrým 
zdrojom antioxidantu epigallo-kate-
chinu-3-galátu (EGCG), ktorý je 200× 
účinnejší v boji proti voľným radiká-
lom, ako vitamín E. Antioxidant EGCG 
prispieva k zlepšeniu krvného prieto-
ku a v kombinácii s fyzickou aktivitou 
podporuje zdravú funkciu kardiovas-
kulárneho systému vrátane normalizá-
cie hladiny krvného tlaku a choleste-
rolu. Podporuje znižovanie telesného 
tuku a tým aj riadenú reguláciu hmot-
nosti tela bez vedľajších účinkov a pre-
javov nervozity. Funguje bez toho, aby 
zvyšoval srdcový tep.

 Je dôležitý pre správne funkcie 
nervového systému, podporuje mik-
rocirkuláciu v mozgu. Pomáha chrániť 
zdravie zubov.

 Jeho blahodarné účinky sa preja-
vujú aj pri podpore obranyschopnosti 
organizmu.
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#1166 – 11.4,5.7,7.11.2,31.4,51
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GREPO STAR
posilnenie mikrobiálnej rovnováhy organizmu

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Grapefruit (Citrus paradisi, extrakt zo zrniek 10:1) 600 mg; emulgátor: mikrokryštalická celulóza, glucomanan 
(Amorphophallus konjac, koreň) 400 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; sójový lecitín 100 mg; jablčný ocot 100 mg; stabilizátor: 
zosieťovaná sodná soľ karboxymethylcelulózy; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý; medvedica lekárska (Arctos-
taphylos uva-ursi, list) 12 mg;L-fenylalanín 12 mg; vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 10 mg (714 % RVH*); antioxidant: askorban 
sodný. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Šírenie kvasinky Candida v črevách 
a vnútorných orgánoch môže vyvolať 
celý rad chorôb, ktoré boli doposiaľ 
len veľmi ťažko liečiteľné.

Prípravok GREPO STAR je vytvo-
rený z prírodných zložiek – extraktu 
zo zrniek grapefruitu, glukomanánu, 
jablčného octu, medvedice lekárskej, 
fenylalanínu, vitamínu B6 a sodíka, 
ktoré majú synergický účinok a široké 
uplatnenie pre ľudský organizmus.

Hlavná zložka, extrakt zo zrniek 
grapefruitu obsahuje bioflavonoidy 
a glykosidy. Efektívne látky z grapefru-
itových jadierok prispievajú k mikro-
biálnej rovnováhe telesných orgánov.

Vitamín B6 má priaznivý vplyv na 
metabolizmus glykogénu a bielkovín, 
normálnu funkciu nervového a imu-
nitného systému. Podporuje normálnu 
tvorbu červených krviniek a reguláciu 
hormonálnej aktivity.

Sodík je nevyhnutný pre vodnú 
a elektrolytickú rovnováhu v celom 
tele a pre doplnenie stratených solí 
v dôsledku potenia a dehydratácie.
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#1644 – 20.8,9.0,41.02.42.82
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GYMNEMA SYLVESTRE STAR
pre kontrolu telesnej hmotnosti

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Pacienti s ochorením 
diabetes, konzultujte užívanie výživového doplnku so svojím lekárom.

Zloženie 2 tabliet: Gymnena lesná (Gymnema sylvestre) 800 mg; citrusový pektín 400 mg; emulgátor: rastlinná celulóza; protihrud-
kujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý.

Plazivá rastlina – liana Gymnema 
lesná – Gymnema sylvestre – jej domo-
vom je India, rastie hlavne v jej sever-
nej a západnej časti. Táto neobyčajná 
rastlina sa používa v ajurvédskej medi-
cíne už viac ako 2000 rokov. V súčas-
nej dobe sa pestuje pre liečebné účely. 
Najdôležitejšími obsahovými látkami 
sú gymnema saponiny I – IV a gymne-
mové kyseliny I – IX. Ďalšou zaujíma-
vou látkou je peptid gurmarin, u ktoré-
ho bola dokázaná selektívna blokáda 
chuti na sladké.

Gymnema sylvestre podporuje 
metabolizmus glukózy a tukov a pris-
pieva k zníženiu chuti k jedlu, hlavne 
chuti na sladké. Dá sa použiť ku kon-
trole telesnej hmotnosti.
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#1689 – 20.8,9.0,41.02.42.82
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HARD WOOD STAR
unikátna formula pre mužský organizmus

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 1 kapsuly: Kotvičník zemný (Tribulus terrestris, extrakt 4:1, 40 % saponinov) 2.000 mg; rozchodnica ružová (Rhodiola 
rosea, koreň, extrakt 10:1, 3 % rosavin) 320 mg; taurín 50 mg; ryžová múčka; vitamín E  (D-alfa-tokoferylacetát) 45 mg (375 % 
RVH*); korenie čierne (Piper nigrum, plod) 8 mg; zinok (glukónan zinočnatý) 7 mg (70 % RVH*); protihrudkujúca látka: rastlinný 
stearan horečnatý, oxid kremičitý; meď (glukónan meďnatý) 0,2 mg (20 % RVH*); mangán (síran mangánatý) 0,2 mg (10 % 
RVH*); selén (kvasnice obohatené selénom) 50 µg (91 % RVH*). Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného 
príjmu vitamínov a minerálnych látok.

HARD WOOD vykazuje komplex-
ný účinok na mužský organizmus. 
Obsahuje byliny, taurín, vitamíny 
a minerálne látky, ktoré vďaka synergic-
kému účinku výrazne podporia telesné 
funkcie. Kotvičník zemný má upokoju-
júci účinok na nervový systém, pomá-
ha udržiavať obsah železa v krvi a pod-
poruje krvnú zrážanlivosť. Prispieva 
k zdraviu srdca. Priaznivo ovplyvňuje 
celkový zdravotný stav vrátane svalo-
vého tonusu a energetickej hladiny. 
Podporuje sexuálnu túžbu a sexuál-
ne schopnosti. Napomáha udržiavať 
odolnosť proti infekciám v močovej 
a pohlavnej sústave, podporuje vylučo-
vanie moču, zdravie a pohodlie močo-
vého systému. Rozchodnica ružová 
pomáha udržiavať normálnu funkciu 
obehového systému, premôcť emoč-
ný stres, fyzickú námahu a podporuje 
nervový systém. Je prospešná pri poru-
chách spánku, zníženej chuti do jedla 
a poklesu pracovného výkonu.
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#1666 – 30.7,41.0,12.03.63.24
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HERBAL STAR
zmes pre vitalitu, imunitu

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Čajovník čínsky (Camellia sinensis-Green Tea „zelený čaj“, list) 280 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; ma-
čací pazúr (Uncaria tomentosa, Vilcacora, Cat’s Claw, koreň) 200 mg; emulgátor: sodná soľ karboxymethylcelulózy; mikrokryštalická 
celulóza; čajovník čínsky (Camellia sinensis, Green Tea Extract – „zelený čaj“, list, extrakt s obsahom 50 % polyfenolov) 120 mg; 
vitamín C  (kyselina L-askorbová) 120 mg (150 % RVH*); kozinec blanitý (Astragalus membranaceus, koreň) 100 mg; spirulina 
(Spirulina platensis, riasa) 100 mg; vtáčí zob lesklý (Ligustrum lucidum, plod, extrakt 4:1) 100 mg; lesklokôrka lesklá (Ganoderma 
lucidum, Reishi Mushroom) 50 mg; húževnatec jedlý (Lentinus edodes,Shiitake Mushroom) 50 mg; trsovnica lupeňovitá (Grifola 
frondosa, Maitake Mushroom, extrakt 10:1) 50 mg; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; zinok (glukó-
nan zinočnatý) 12 mg (120 % RVH*); selén (selénan sodný) 100 µg (182 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného 
príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Zloženie produktu HERBAL STAR je 
naozaj bohaté a účinné:

 Cat's Claw – Vilcacora – mačací 
pazúr – je drevitá liana, ktorá vytvá-
ra tŕne podobné mačacím pazúrom. 
Rastie v Strednej a južnej Amerike, 
najmä v oblastiach Peru. Tamojšími 
domorodými kmeňmi je používaná už 
2000 rokov ako širokospektrálna liečiv-
ka. Do povedomia ostatného sveta sa 
dostala v 70. rokoch minulého storo-
čia vďaka činnosti misionárov. Od tej 
doby sú jej mimoriadne účinky v pop-
redí záujmu lekárskych výskumov na 
celom svete. Užívanou časťou je lyko 
a kôra.

Camellia – zelený čaj obsahuje 
epigalokatechingalát (EGCG), ktorý 
významne povzbudzuje centrálnu ner-
vovú sústavu, zlepšuje obranyschop-
nosť organizmu, prispieva k zdravej 
funkcii kardiovaskulárneho systému 
a udržaniu normálnej hladiny glukózy 
v krvi a optimálneho krvného tlaku.

Astralagus membranaceus – kozi-
nec blanitý – známa liečivka, rastlina 
z čeľade bôbovitých, príbuzná s hra-
chom a sladkým drievkom. Jeho žlté 
kvety sladko voňajú. Používa sa koreň 
pre obsah tripernoidných glykozidov, 
saponínov, flavonoidov, izoflavono-

idov, polysacharidov, aminokyselín, 
slizu atď.

Grifola frondosa (Maitake) obsa-
huje polysacharidy, alfa-gukány a beta-
glukány.

Tiež oba druhy použitých húb 
Reishi a Shiitake sú známe svojimi 
účinkami a sú už od nepamäti použí-
vané v širokom spektre medicíny Číny 
a Japonska. Vedci chemicky analyzovali 
v týchto hubách mnohé výživné zložky.
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#1890 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03
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HMB STAR
metabolit vetvenej aminokyseliny leucínu

Odporúčané dávkovanie: 4 kapsule denne po cvičení. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 4 kapsúl: Vápenatá soľ kyseliny beta-hydroxy-beta-methylmaselnej 1.000 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý, hydro-
xypropylmethylcelulóza; maltodextrín; protihrudkujúca látka: steran horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

HMB STAR obsahuje derivát ami-
nokyseliny leucínu, resp. ketoleucínu, 
ktorý je v športovej výžive považovaný 
za najsilnejšiu anabolickú, alebo lepšie 
povedané antikatabolickú aminokyse-
linu obmedzujúcu tvorbu katabolické-
ho hormónu, kortizónu.

HMB – Hydroxymetylbutyrát je 
chemická látka – metabolit vetvenej 
aminokyseliny leucínu a tiež sa pri-
rodzene nachádza v malom množ-
stve v rybom mäse (bohatý na HMB 
je sumec), v niektorých citrusových 
plodoch (napríklad grepoch), ale aj 
v materskom mlieku. HMB v posled-
nom čase užívajú hlavne športovci. 
Vzhľadom k jeho popularite aj jeho 
pomerne vysokému dávkovaniu (okolo 
3 g denne) bola problematika možných 
nežiaducich účinkov intenzívne študo-
vaná. Bolo dokázané, že užívanie HMB 
nie je sprevádzané prakticky žiadnymi 
nežiadúcimi účinkami. Skúmali sa nie-
len vplyvy na orgánové funkcie, ale aj 
celý rad biochemických a hematologic-
kých parametrov. Môžeme teda pove-
dať, že HMB je jeden z mála doplnkov, 
u ktorého neboli nájdené negatívne 
vplyvy na ľudský organizmus, ktoré by 
spochybňovali bezpečnosť alebo etiku 
suplementácie touto látkou.

U HMB STAR bola klinickými štú-
diami dokázaná schopnosť podieľať 
sa na zvýšení množstva čistej svalovej 
hmoty u posilňujúcich športovcov, kto-
rí konzumovali 3 gramy tejto látky den-
ne. Atléti, ktorí užívali 3 gramy HMB 
STAR počas 3 týždňov a trénovali so 
záťažou, zaznamenali nárast sily o viac 
ako 29,5 % oproti tým, ktorí vykonávali 
rovnaký tréning a mali rovnaký stravo-
vací režim, len neužívali HMB STAR.
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#4568 – 21.3,01.7,41.12.2,52.4,92
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CHITOSAN STAR
magnet na tuky, redukcia hmotnosti

CHITOSAN STAR je vláknino-
vý doplnok pre zníženie cholesterolu 
a kalórií s vysokou viazacou schop-
nosťou pre tuk a cholesterol. Chitosan 
pôsobí, ako silný magnet na tuk a iné 

vysoko kalorické substancie vytvára-
júce tuk v tráviacom trakte. Dokáže 
naviazať tuk až do osemnásobku svo-
jej špecifickej váhy. Zlepšuje činnosť 
hrubého čreva, odvádza z organizmu 

CHITOSAN STAR nie je zázračnou tabletkou, ktorú prehltnete a ste hneď o kilo ľahší.
CHITOSAN STAR ponúka každému možnosť dosiahnuť permanentnú stratu na váhe 

sprevádzanú ďalšími zdraviu prospešnými účinkami.

CHITOSAN je doplnok obsahujúci 
látku chitosan, ktorá má vysokú priro-
dzenú väzbovú schopnosť pre tukové 
látky. Je to prírodná vláknina, na kto-
rú sa v črevách naviažu tuky a tým sa 
zabráni ich vstrebávaniu do krvného 
obehu. Zníženie vstrebania tuku vedie 
k udržaniu normálnej hladiny choleste-
rolu a triglyceridov. Na chitosan navia-
zané tukové látky sú vylúčené z tela 
stolicou. Pridaný vitamín C v tele je 
nevyhnutný pri premenách potravín na 
energiu a pri vstrebávaní železa z nich.

Produkt vhodný ako doplnok pri 
redukčných diétach.
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Magnet na tuky: 
1 kapsula viaže na seba 

až 8 g tuku

Nie je chitosan ako chitosan!
Produkt CHITOSAN STAR obsahuje navyše aj vitamín C, 

ktorý zosilňuje jeho účinky.
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Rovnako pracuje 
CHITOSAN STAR aj v čreve.

Naviaže na seba tuky, ktoré sú odvedené 
stolicou a neukladajú sa v tele.

Odporúčané dávkovanie: 3 kapsuly 2× denne pred jedlom. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 16 rokov, tehotné a dojčiace 
ženy. Obsahuje alergénne zložky: kôrovce a výrobky z nich.

Zloženie 6 kapsúl: Maltodextrín; chitosan 1.800 mg; vitamín C (kyselina L-askorbová) 291 mg (363 % RVH*); protihrudkujúca 
látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý; arabinogalaktan 150 mg. Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného 
príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Bol vykonaný pokus s pohárom vody, do ktorej bol naliaty stolový olej

4. Vzniká „klk“ klesajúci na dno

3. Rozmiešaním sa olej nabaľuje na CHITOSAN 
STAR

1. Do pohára s vodou je naliaty stolový olej

2. Je prisypaný obsah kapsule CHITOSAN STAR

toxíny, znižuje pocit hladu, urýchľuje 
proces hojenia jaziev a zápalov, znižuje 
schopnosť tvorby obličkových kame-
ňov.

Táto vláknina pomáha znižovať 
cholesterol (po piatich týždňoch až 
o 32 %!), znižuje riziko kardiovasku-
lárnych ochorení, znižuje krvný tlak 

a podporuje rast užitočnej črevnej mik-
roflóry. Podporuje tiež pravidelnú fun-
kciu čriev, najmä vylučovanie, pomáha 
tráveniu, udržuje črevá v čistote a bráni 
tak tvorbe divertikulózy hrubého čreva. 
Upravuje tak hmotnosť človeka a zlep-
šuje celkový zdravotný stav. Účinnosť je 
možné zvýšiť pridaním vitamínu C.

#1025 – 19.3,9.3,31.91.8,22.6,62
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CHITOSAN 500 STAR
magnet na tuky, redukcia hmotnosti

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety 3× denne 10 minút pred jedlom. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 6 tabliet: Chitosan 3.000 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý, maltodextrín; emulgátor: mikrokryštalická celulóza, hyd-
roxypropylmethylcelulóza; stabilizátor: polyvinylpolypyrrolidon; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý.

CHITOSAN 500 obsahuje látku 
chitosan, ktorá má vysokú prirodzenú 
väzbovú schopnosť pre tukové látky. 
Je to prírodná vláknina, na ktorú sa 
v črevách naviažu tuky a tým sa zabrá-
ni ich vstrebávaniu do krvného obehu. 
Zníženie resorpcie tuku vedie k udr-
žaniu normálnej hladiny cholesterolu 
a triglyceridov. Na chitosan naviazané 
tukové látky sú vylúčené z tela stolicou. 
Produkt je vhodný ako doplnok pri 
redukčných diétach.
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#1026 – 23.3,11.1,61.32.6,72.2,23
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CHLORELLA STAR
zelená riasa – detoxikácia

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 4 tabliet: Čínska chlorella (Chlorella pyrenoidosa, sladkovodná riasa) 2.000 mg; stabilizátor: sodná soľ karboxymethylce-
lulózy, fosforečnan vápenatý; emulgátor: mikrokryštalická celulóza; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý.

Chlorella je zelená sladkovodná 
riasa, jednobunečný organizmus, kto-
rého názov je odvodený od latinského 
slova s významom „malý a zelený“. 
Najúčinnejšou obsiahnutou látkou 
je Chlorella rastový faktor (Chlorella 
Growth Factor, CGF), ktorý pomáha 
zvyšovať tvorbu lymfocytov zodpo-
vedných za syntézu protilátok, ktoré 
zabezpečujú imunitné funkcie orga-
nizmu. Chlorella je antioxidant, je 
zdrojom dôležitých vitamínov a mine-
rálnych látok. Posilňuje obranný sys-
tém, antioxidačnú kapacitu a vitalitu 
organizmu, je vítaným pomocníkom 
v prípade únavy. Chlorella má schop-
nosť absorbovať toxíny a prispievať 
tak k prirodzenému detoxikačnému 
procesu v tele. Obsiahnutá vláknina na 
seba viaže odpadové látky v črevách, 
hlavne ťažké kovy, ktoré sa potom 
vylučujú stolicou a nevstrebávajú sa 
do krvi. Chlorella má priaznivý vplyv 
na funkciu žlčníka, pečene a obličiek 
(orgány, ktoré majú detoxikačné fun-
kcie). Ovplyvňuje správnu hladinu cuk-
ru a cholesterolu, podporuje látkovú 
výmenu a pomáha udržiavať normálne 
črevné funkcie, zvýšiť rast prospešnej 
črevnej mikroflóry a skľudniť podráž-

denie črevnej steny. Podporuje vitalitu 
a aktivitu organizmu, udržuje potrebnú 
energiu a tonus.

Chlorella obsahuje celé spektrum 
vitamínov, minerálov a stopových prv-
kov, 60 % bielkovín, 19 aminokyselín, 
chlorofyl a je jedinečným komplexným 
prípravkom pre podporu detoxikácie 
organizmu a zlepšenia imunity.
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#2799 – 17.3,8.9,11.71.4,02.8,32
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CHLOROPHYLL JUICE STAR
Výživový doplnok

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie (30 ml): Čistená voda; chlorofyl (sodné meďnaté chlorofylíny z Lucerny siatej (Medicago sativa) a Moruše bielej (Morus 
alba)) 100 mg; prírodná aróma pepermint; zahusťovadlo: rastlinný glycerín.

Chlorofyl je prírodná látka, ktorú 
obsahujú všetky zelené rastliny a nie-
ktoré riasy. Tým, že zabezpečuje foto-
syntézu, ktorá je nevyhnutná pre všetky 
živé organizmy, sa mu niekedy hovo-
rí „tekuté – zelené slnko“. Chlorofyl 
sa v organizme podieľa na produkcii 
hemoglobínu, je teda dôležitý pre nor-
málnu funkciu svalov, nervov a srdca.

 

#2710 – 49.42.3,43.94.8,85.6,86
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CHLOROPHYLL STAR
podpora funkcií svalov, nervov a srdca

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nie je vhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej zo sójových bôbov; chlorofyl 120 mg; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Chlorofyl je všeobecný názov pre 
skupinu zelených farbív vyšších rastlín, 
ktoré sa zúčastňujú na metabolizme 
kyslíka. Chlorofyl je spojený so železom 
a podieľa sa na produkcii hemoglobí-
nu, ktorý umožňuje v procese dýchania 
prenos kyslíka do tkanív. Chlorofyl sa 
bežne používa ako prípravok s dezin-
fekčným a deodorantným účinkom 
v kozmetických prostriedkoch.
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#2709 – 16.8,7.2,11.61.2,91.4,22
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CHROMIUM STAR
chróm – hladina glukózy v krvi

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Upozornenie pre 
diabetikov a hypoglykemikov: vzhľadom k obsahu chrómu, ktorý môže zvyšovať citlivosť na inzulín a ovplyvňovať hladinu glukózy v krvi, 
užívajte len pod dohľadom lekára.

Zloženie 1 tablety: Stabilizátor: fosforečnan vápenatý, zosieťovaná sodná soľ karboxymethylcelulózy; emulgátor: mikrokryštalická 
celulóza; protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; chróm 
(chlorid chromitý) 200 µg (500 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

CHROMIUM STAR obsahuje 
základný stopový prvok chróm, ktorý 
pomáha udržiavať normálnu hladinu 
glukózy v krvi a zlepšovať jej využitie 
v tele. Chróm podporuje mobilizáciu 
tukov z podkožných zásob a iných mak-
roživín v tele a ich prednostné využíva-
nie ako zdroja energie.
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#7177 – 9.4,4.3,6.9.8,01.6,21
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IMMUNE GUMMY STAR
Imunita - vitalita

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie:  Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 želatínových tabliet: Glukózový sirup; cukor; Echinacea purpurová (Echinacea purpurea, extrakt 45:1) 281 mg; želatína; 
koncentrovaná ovocná šťava; sladidlo: sorbitol; vitamín C  (kyselina L-askorbová) 60 mg (75 % RVH*); zahusťovadlo: agar; regulátor 
kyslosti: kyselina citrónová, kyselina jablčná, citran sodný; pomarančová aróma; Echinacea purpurová (Echinacea purpurea, 4 % 
polyfenolov) 12,5 mg; zinok (citran zinočnatý) 3 mg (30 % RVH*); vitamín D3 (cholekalciferol) 5 µg (100 % RVH*); palmový olej. 
RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Produkt nielen výborne chutí, ale 
vďaka zloženiu aj posilňuje obrany-
schopnosť organizmu:

Echinacea purpurea – posilňuje 
obranyschopnosť organizmu, zvlášť 
dýchacie cesty, jej účinné látky sú pod-
porou pri nachladnutiach. Obsahuje 
látky podporujúce terapiu recidivujú-
cich infekcií horných ciest dýchacích. 
Prináša upokojujúci efekt v hrdle, hlta-
ne aj pre hlasivky. Odstraňuje šteklenie 
v krku. Je prínosom počas rekonvales-
cencie pri znovunadobúdaní rovnová-
hy a telesných síl. Prispieva k pohyb-
livosti kĺbov a priaznivo ovplyvňuje 
zdravie pokožky.

Vitamín C napomáha posilňovať 
imunitný systém, umocňovať odolnosť 
organizmu hlavne v období prechlad-
nutí, aktivovať rad enzýmov a zohrá-
va dôležitú úlohu v procese dýcha-
nia buniek. Pomáha regenerácii, pri 
obnove väzivového tkaniva, zúčastní 
sa tvorby kostí, kolagénu a chrupaviek. 
Pomáha pri obrane proti stresu, uľah-
čiť vstrebávanie železa a stimulovať 
zrenie červených krviniek. Je antioxi-
dant, ktorý chráni telové bunky pred 
voľnými radikálmi a výrazne podporuje 
imunitný systém. Je dôležitý pre opti-
málne fungovanie nervového systému 
a zachovanie normálnych duševných 
funkcií. Pomáha udržiavať zdravé cievy. 

Jeho významná roľa je v energetickom 
metabolizme, to znamená pri premene 
potravy na energiu.

Zinok sa radí medzi antioxidanty, 
má blahodarný vplyv na normálnu fun-
kciu imunitného systému.

Vitamín D3 sa zúčastňuje procesu 
delenia buniek a prispieva k normálnej 
funkcii imunitného systému. Podieľa 
sa na udržaní normálneho stavu kos-
tí a zubov a správnej hladine vápnika 
v krvi. Pomáha udržiavať normálnu 
činnosť svalov.
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#6881 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03
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IMMUNITY STAR
zmes bylín – imunita

Zvyšovanie imunity má v dnešnej 
dobe mimoriadny význam, pretože 
ľudský organizmus je veľmi často osla-
bovaný chemickými prísadami (hlavne 
z potravín), zlým ovzduším, stresom 
a konzumným spôsobom života.

IMMUNITY STAR je formula sta-
rostlivo pripravená z byliniek, ktoré 
boli využívané v ľudovej medicíne už po 
stáročia pôvodnými etnikmi v rôznych 
zemepisných polohách. V súčasnej 
dobe sú často využívané aj farmace-
utickým priemyslom.

Yzop lekársky pochádza z Malej 
Ázie a Stredozemia. V strednej Európe 
sa pestoval od raného stredoveku, a to 
predovšetkým v kláštorných záhra-
dách, na výrobu prípravkov na kašeľ, 
trávenie a vylučovanie vody z tela. Yzop 
lekársky je známa liečivka, obsahuje 
silice, triesloviny a flavonoidy.

Echinacea purpurová (Echinacea 
purpurea) sa svojím vzhľadom zara-
ďuje medzi najkrajšie rastliny. Bola 
tradičnou liečivou rastlinou severo-
amerických Indiánov. Pri akýchkoľvek 
bolestiach žuvali jej koreň, listy prikla-
dali na rany a šťavou potierali miesto 
po uštipnutí hadom. Jej mimoriadne 
vlastnosti, zvlášť to, že podporuje dnes 
tak potrebnú odolnosť organizmu, ju 
radí medzi vzácne byliny. Najúčinnejšou 

a tiež najpoužívanejšou časťou echina-
cei je koreň. Obsahuje hlavne steroidy, 
silice, polysacharidy, flavonoidy, echi-
nakosid, deriváty polyacetylénu a iné 
látky, u ktorých je významné, že pôso-
bia komplexne.

Rozmarín lekársky je stále zelený 
bohato rozvetvený hustý ker s voňavý-
mi listami, ktorý poskytuje mimoriadne 
aromatické a obľúbené stredomorské 
koreniny. Obsahuje 1 až 2 % silice (ver-
benon, borneol, cineol, gáfor, limonén 
a i.), flavonoidy (luteolín, apigenin, 
diosmetin a i.), diterpénové horčiny 
(pikrosalvin, rosmanol, rosmadial aj.), 
kyselinu ursulovú, oleanovú, kávovú, 
chlorgenovú a rozmarínovú, trieslo-
viny (až 8 %) a ďalšie látky. Dodáva 
jedlám trpko korenistú chuť a pod-
poruje ich stráviteľnosť. Rozmarín je 
nielen vynikajúce korenie, ale má dlhú 
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IMMUNITY STAR je vysoko 
účinný produkt pre zvýšenie 
odolnosti organizmu, ktorá 

pravidelne klesá počas jarného 
a jesenného obdobia
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tradíciu v ľudovom liečiteľstve nielen 
v Stredomorí, ale poznali ju dobre aj 
naše babičky, ktoré ju pestovali na záh-
radkách a za oknami pre krásu, ako 
korenie a pre jej upokojujúce a dezin-
fekčné účinky.

Morská riasa – Irish Moss – „Írsky 
mach“, latinsky Chondrus Crispus; uži-
točnosť rastliny, používané v ľudovom 
liečiteľstve proti zápalom, potvrdili aj 
novodobé výskumy. Jej účinnými lát-
kami sú bielkoviny, vitamíny, minerály 
a stopové prvky. Riasa je aj ako potra-
vina výživná a veľmi dobre stráviteľná.

Verbascum thapsus – divozel malok-
vetý; obsahuje najmä pentasacharid 
verbascosu, v listoch je obsiahnutý 
glykozid aucubin, v kvetoch sú potom 
slizovité látky, karotenoidy, saponíny 

(verbascosaponin, verbascogenin), fla-
vonoidy (rutín, hesperidín, apigenin, 
luteolín), a ďalej sú prítomné trieslo-
viny, éterické oleje, mastné substan-
cie, karbohydráty a tzv. thipsikyselina. 
Látky v ňom obsiahnuté sa vzájomne 
dopĺňajú. V ľudovom liečiteľstve bol 
používaný hlavne „na kašeľ a žalúdok“. 
V súčasnej dobe je divozel nenahra-
diteľnou súčasťou liečivých bylinných 
čajov napr. prsného čaju Species pec-
torales Planta a aj detského čaju s har-
mančekom.

Tymián obyčajný – liečivé a dez-
infekčné účinky 30 – 40 cm vysoké-
ho polokríku tymiánu sú známe už 
tisíce rokov. Narezanú vňať užívali 
už Egypťania pri balzamovaní, Gréci 
v kúpeľoch a Rimania ako deodorant 

Bylinky vrátia prirodzenú imunitu

Chondrus crispus Verbascum thapsus

Panax ginsengRosmarinus officinalis Thymus vulgaris

Hyssopus officinalis

Echinacea purpurea

Crataegus oxyacantha
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsule denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy by užívanie mali 
konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Spoločné užívanie prípravku s kyselinou acetylsalicylovou a antikoagulanciami (warfarin, heparin) 
nie je vhodné.

Zloženie 1 kapsuly: Yzop lekársky – vňať, extrakt 4:1 (Hyssopus officinalis) 280 mg; maltodextrín; hloh obecný – plod, extrakt 
4:1 (Crataegus oxyacantha) 140 mg; divozel malokvetý - listy, extrakt 4:1 (Verbascum thapsus) 140 mg; červená riasa, extrakt 4:1 
(Chondrus crispus) 140 mg; Echinacea Purpurová – koreň, extrakt 4:1 (Echinacea purpurea) 110 mg; rozmarín lekársky – list, 
extrakt 4:1 (Rosmarinus officinalis) 70 mg; tymián obecný – list, extrakt 4:1 (Thymus vulgaris) 70 mg; vanilková aróma; všehoj 
ázijský, koreň – extrakt 4:1 (Panax ginseng) 25 mg; protihrudkujúce látky: stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

a pre dezinfekciu. Vo Francúzsku, od 
polovice minulého storočia, hovoria 
tymiánu pre jeho výborné vlastnosti 
penicilín chudobných. Naše babič-
ky pestovali, zbierali a sušili vetvičky 
tymiánu na kloktadlá a čaje „na kašeľ, 
krk a rany“. Tymián je tiež veľmi obľú-
bené korenie nielen na Balkáne, ale aj 
v českej kuchyni pre jeho chuť a pod-
poru trávenia.

Ženšen pravý – Panax ginseng je 
prírodná bylina, ktorej využívanie je 
v oblasti východnej Ázie doložené tak-
mer 5.000 rokov. Rástol už v treťo-
horách, teda pred viac ako miliónom 
rokov. Dokázal prežiť tvrdé klimatické 
zmeny a je teda aj istým symbolom 
života na Zemi. Má špecifické vlast-
nosti. Existujú korene staré 300 až 400 
rokov. Pre svoje využitie sú mu prisu-
dzované takmer magické vlastnosti. 
V starej Číne a Japonsku bol symbolom 
mladosti, zdravia, výkonnosti a vita-
lity a bol používaný takmer na všetky 
ľudské fyzické aj psychické problémy. 
Najčastejšie užívanou súčasťou žen-

šenu je koreň. Ženšen obsahuje zmes 
niekoľkých desiatok unikátnych silno 
účinných látok, ktoré tvoria viac ako 20 
% hmotnosti sušeného koreňa. Ženšen 
prevyšuje bežné povzbudzujúce látky 
(káva, čaj, nikotín, energetické nápoje 
atď.). Jeho účinok nastupuje pomalšie, 
je však dlhodobý a po všetkých strán-
kach zdraviu prospešný. Obsahové lát-
ky sú dobre preskúmané, ale nachádza-
jú sa stále nové. K hlavným patrí panax 
saponíny, panax glykozidy, seskviter-
penové silice, zmes mastných kyselín 
– označovaná ako kyselina panaxová, 
panax alkaloidy, škroby, nižšie cukry, 
fytosteroly, pektíny, triesloviny, živice, 
slizy, rad vitamínov, najmä vitamín C 
a komplex vitamínov skupiny B, mine-
rálne látky a ďalšie.

Ženšen je základným predstavite-
ľom skupiny harmonizérov, čiže adap-
togénov. Ženšen nie je toxický a neboli 
zistené žiadne vedľajšie účinky alebo 
kontraindikácie. Je to jednoducho sku-
točne všeliek. Všehoj, ako znie sloven-
ský názov.

#1180 – 18.8,8.6,21.81.6,12.2,52
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INOSINE STAR
zdroj energie

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Nie je vhodný pre osoby 
s poruchou metabolizmu kyseliny močovej a trpiacich celiakiou.

Zloženie 2 kapsúl: Inozín 1.000 mg; ryžová múčka; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

INOSINE STAR obsahuje ino-
zín, ktorý je telu vlastný a z ktorého 
sa v organizme tvorí základný zdroj 
energie – ATP (adenozíntrifosfát), 
ktorý má priaznivý vplyv na rad pro-
cesov ovplyvňujúcich pracovný výkon. 
Je súčasťou nukleotidov purinovej rady 
a podieľa sa na rade procesov v orga-
nizme, hlavne na tých, ktoré ovplyvňu-
jú fyzický výkon.
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#4577 – 19.3,9.3,31.91.8,22.6,62
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INOSITOL HEXA STAR
významný antioxidant

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Inositol hexafosfát IP-6 1.100 mg; ryžová múčka; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý. Želatí-
nová kapsula.

INOSITOL HEXA STAR obsahu-
je prírodnú, veľmi bezpečnú látku 
Inositol Hexaphosphate (IP-6), ktorá 
sa prirodzene nachádza nielen v rastli-
nách (strukoviny, obilniny, ryža), v kto-
rých je základným zdrojom energie 
pre klíčiace semená, ale aj vo väčšine 
buniek cicavcov, kde hrá dôležitú úlo-
hu pri riadení niektorých významných 
bunečných funkcií.

Inositol je veľmi dôležitá látka roz-
pustná vo vode, ktorú si telo nevie 
v dostatočnom množstve samo vyro-
biť, a preto musí byť telu dodávaná 
potravou. Inositol býva zaraďovaný 
do skupiny vitamínov B pod názvom 
vitamín B8. Za samostatný vitamín 
však bol uznaný až v roku 1940. V rast-
linách, hlavne v obilninách, sa myoino-
sitol vyskytuje predovšetkým viazaný 
ako kyselina fytová (nebo tiež fytino-
vá), iným názvom inositol hexafosfát 
alebo IP-6.

Kyselina fytová je označovaná ako 
antinutričná látka vo vzťahu k minerá-
lom a je v odbornej literatúre uvádzaná 

ako významný antioxidant. V súčasnej 
dobe je kyselina fytová – inositol-hexa-
fosfát – stredom záujmu vedcov a leká-
rov hlavne v USA, ktorí sa zaoberajú 
výskumom liečby rakoviny.
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#1822 – 20.8,9.0,41.02.42.82
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INULIN STAR
zdravý črevný trakt

Odporúčané dávkovanie:  1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Vhodné pre deti od 3 rokov.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Inulín (čakanka obyčajná siata, extrakt z koreňa) 2.000 mg. Želatínová kapsula.

V koreňoch čakanky obyčajnej je 
obsiahnutý zásobný polysacharid inu-
lín (až 15%), tvorený zvyškami mole-
kúl fruktózy. Je to hydroskopický bie-
ly prášok bez chuti a zápachu, ktorý 
sa používa ako výživa pre diabetikov. 
Čakanka obyčajná obsahuje ďalej trie-
sloviny, manit, kaučuk, cholín, arginín 
a tiež množstvo minerálnych látok. 
Cichorium intybus – čakanka obyčaj-
ná podporuje trávenie a prispieva ku 
stimulácii produkcie tráviacich telo-
vých tekutín a gastrointestinálnemu 
pohybu. Prispieva k podpore činnosti 
srdca, pečene a močového mechúra, 
vyrovnáva hladinu cukru v krvi a pod-
poruje detoxikačné a vylučovacie systé-
my v organizme. V neposlednom rade 
sa uplatňuje v programoch regulácie 
telesnej hmotnosti. Mimo to prispieva 
k normálnemu stavu kostí a kĺbov.
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#4580 – 20.8,9.0,41.02.42.82
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IRON GT STAR
železo, kyselina listová, vitamín C a B12

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne . Upozornenie: Nie je určené pre deti.

Zloženie 1 kapsuly: Emulgátor: celulóza; vitamín C (kyselina L-askorbová) 60 mg (75 % RVH*); železo (bisglycinát železnatý) 28 
mg (200 % RVH*); stabilizátor: kroskarmelóza sodná; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý; kyselina 
listová 400 µg (200 % RVH*); vitamín B12 (kyanokobalamín) 8 µg (320 % RVH*). Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné 
výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Produkt IRON GT STAR nie je len 
„železo“, ale je doplnený o ďalšie, 
priaznivo pôsobiace, látky:

Železo aktivuje metabolizmus tela, 
je nevyhnutné pre transport kyslíka 
a fungovanie imunitného systému; je 
potrebné pre výrobu hemoglobínu 
a červených krviniek, podporuje výro-
bu energie pre organizmus a podieľa sa 
na delení buniek. Prispieva k zníženiu 
únavy a vyčerpania.

Vitamín C je významný antioxidant, 
je nevyhnutný pre udržanie zdravých 
krvných ciev, podporuje nervový a imu-
nitný systém, je dôležitý pre obrany-
schopnosť tela.

Kyselina listová podporuje imunit-
ný systém a priaznivo ovplyvňuje rast 
a vývoj materských tkanív počas teho-
tenstva. 

Vitamín B12 má vplyv na tvorbu 
červených krviniek a delenie buniek, 
podporuje energetický metabolizmus 

a imunitný systém, prispieva ku zni-
žovaniu únavy a vyčerpania a je nutný 
k udržaniu zdravej nervovej sústavy.
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JOINT ACTIVITY STAR
chondroitín, MSM, kolagén…

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 3× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti.

Zloženie 3 tabliet: Glukosamín sulfát 2 KCI 1.500 mg; metylsulfonylmetán (MSM) 536 mg; chondroitín sulfát 402 mg; stabilizátor: 
fosforečnan vápenatý, polyvinylpolypyrrolidon, hydroxymethylcelulóza; emulgátor: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetyl-
celulózy; rybí kolagén 300 mg, kadidlovník (Boswellia serrata, extrakt) 300 mg; bioflavonoidy citrusových plodov 150 mg; protihrud-
kujúca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý; poťah tablety: celulóza.

JOINT ACTIVITY STAR je vysoko 
účinnou kombináciou látok – glukosa-
mín, chondroitín a MSM (metylsulfo-
nylmetán).
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JOINT MOBILITY STAR
kolagén, horčík, ľanové semienko…

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 16 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Prášok z ľanového semiačka (obsahuje kyselinu palmitovú, olejovú, linolovú, linolenovú, stearovú) 1.996 mg; 
ryžová múčka; horčík (L-lyzinát horečnatý) 120 mg (32 % RVH*); protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý; kolagén 
typu II. 40 mg; cetylmyristoleate 54 mg; zinok (oxid zinočnatý) 10 mg (100 % RVH*); mangán (glukónan manganatý) 2 mg (100 % 
RVH*); meď (oxid meďnatý) 1 mg (100 % RVH*). Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu 
vitamínov a minerálnych látok.

JOINT MOBILITY STAR, ako už z 
názvu vyplýva, je formula špeciálne 
zostavená pre pohybový aparát ľud-
ského tela. Obsiahnuté zložky pomá-
hajú udržiavať optimálny stav spojivo-
vých tkanív.

 Ľanové semienko je bohaté na 
omega 3 mastné kyseliny, ktoré sú 
dôležité ako stavebný materiál pre 
bunky a pre správnu funkciu buneč-
ných membrán. 

Kolagén je základnou stavebnou 
bielkovinou, tvoriacou spojivové tka-
nivá pohybového aparátu. Predstavuje 
30 % všetkých telesných bielkovín a tvo-
rí 70 % sušiny kĺbových chrupaviek. 
Kolagén je vláknitá, vo vode nerozpust-
ná bielkovina, ktorej zásluhou naše 
telo, ktoré je zo 70 % voda, nie je teku-
té resp. kvapalné. Z toho je vidieť, aký 
veľký význam má kolagén pre štruktú-
ru a integritu našich tiel. Len spojivo-
vé tkanivá dobre nasýtené kolagénom 
s pevnou arkádovitou štruktúrou sa 
môžu správne vyvíjať.

Zinok a mangán sú antioxidanty, 
ktoré chránia bunky pred voľnými radi-

kálmi a podporujú udržanie zdravých 
kostí.

Horčík má vplyv na zdravé kosti.
Meď sa podieľa na udržaní normál-

nych spojivových tkanív.
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KELP STAR
morská riasa – zdroj jódu

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 16 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Nevhodné 
pre osoby trpiace thyreotoxikózou (nadmernou činnosťou štítnej žľazy – vysokým obsahom hormónov štítnej žľazy v krvi). Uchovávajte 
a skladujte mimo dosahu malých detí!

Zloženie 1 tablety: Kelp (morská riasa – s obsahom 150 µg jódu tj. 100 % RVH*) 220 mg; emulgátor: mikrokryštalická celulóza, 
hydroxypropylmethylcelulóza; stabilizátor: hydrogénfosforečnan vápenatý; protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová; protihrud-
kujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a mine-
rálnych látok.

Kelp je morská riasa bohatá na 
vitamíny, aminokyseliny a minerá-
ly. Je jedným z najlepších prírodných 
zdrojov jódu pre ľudský organizmus. 
Kelp je plnohodnotným zdrojom biel-
kovín a nukleových kyselín a je podpo-
rou gastrointestinálneho zdravia. Jeho 
pôsobenie sa využíva v redukčných 
programoch, pretože napomáha trá-
veniu, podporuje pohyb čriev a pravi-
delnú stolicu. Dokáže sa vyrovnať so 
zápchou.

Obsiahnutý jód aktivuje energe-
tický metabolizmus pre udržanie opti-
málnej telesnej hmotnosti. Jód je dôle-
žitý pre rozpoznávacie funkcie, činnosť 
nervovej sústavy, normálny stav pokož-
ky, tvorbu hormónov štítnej žľazy a čin-
nosť štítnej žľazy.
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#2726 – 7.4,3.9,4.7.4,8.8,9

Katalog STARLIFE str. 124

124



SK verze

KOREAN GINSENG STAR
ženšen pravý – vitalita overená časom

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.  

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Sójový olej; ženšen pravý -všehoj (Panax ginseng extrakt 15:1 s obsahom 68 mg ginsenosidov) 1.020 mg. 
Želatínová mäkká kapsula.

Ženšen pravý – Panax Ginseng –sloven-
sky všehoj ázijský, je prírodná bylina, kto-
rej využívanie je v oblasti východnej Ázie 
doložené takmer 5000 rokov. Rástol tu 
už v treťohorách, teda pred viac ako mili-
ónmi rokov. Dokázal prežiť tvrdé klima-
tické zmeny a je teda aj istým symbolom 
života na zemi. Má špecifické vlastnosti. 
Existujú korene staré 300 až 400 rokov. 
Pre svoje využitie sú mu prisudzované 
takmer magické vlastnosti. V starej Číne 
a Japonsku bol symbolom mladosti, zdra-
via, výkonnosti a vitality a bol používaný 
takpovediac na všetky ľudské fyzické aj 
psychické problémy. Najčastejšie využíva-
nou časťou ženšenu je koreň. Ženšen pra-
videlne užívali čínski cisári a ich dvor. Prvé 
zdokumentovanie tejto byliny pre liečebné 
účely v čínskom lekárstve pochádza z her-
bára spísaného pred dvoma tisíc rokmi.

Ženšen obsahuje zmes niekoľkých 
desiatok unikátnych silne účinných látok, 
ktoré tvoria viac ako 20% hmotnosti suše-
ného koreňa. Ženšen prevyšuje bežné 
povzbudzujúce látky (káva, čaj, nikotín, 
energetické nápoje atď.). Jeho účinok 
nastupuje pomalšie, je však dlhodobý a 
po všetkých stránkach zdraviu prospešný. 
Obsiahnuté látky sú dobre preskúmané, 
ale nachádzajú sa stále nové. Ženšen je 
základným predstaviteľom skupiny har-
monizérov teda adaptogénov. Ženšen nie 
je toxický a neboli zistené žiadne vedľajšie 
účinky alebo kontraindikáce. Je to jedno-
ducho skutočne všehoj, ako znie slovenský 
názov.

Ženšen pomáha udržiavať dobrý 
kognitívny výkon, prispieva k normál-

nemu krvnému obehu, ktorý je spojený 
s mozgovou výkonnosťou a reaktivitou. 
Podporuje optimálnu duševnú a kogni-
tívnu činnosť – pamäť, bdelosť a vitalitu. 
Podieľa sa na udržaní fyzických a dušev-
ných schopností aj v prípade slabosti, 
vyčerpania, únavy a straty koncentrácie. 
Blahodarne pôsobí na normálnu hladinu 
glukózy v krvi a metabolizmus inzulínu. 
Ženšen pôsobí ako antioxidant, napomá-
ha prirodzenej obranyschopnosti orga-
nizmu a správnej činnosti imunitného 
systému. V neposlednom rade priaznivo 
ovplyvňuje aj sexuálne zdravie a sexuálnu 
pohodu.
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KUDZU STAR
pri závislosti na alkohole a nikotíne

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Pueraria lobata (Kudzu, zmes extraktu z koreňa a sušeného koreňa s obsahom 1 % daidzeínu) 1.000 mg; 
stabilizátor; emulgátor: rastlinná celulóza; zahusťovadlo: arabská guma; protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová; látka protih-
rudkujúca: oxid kremičitý; rastlinný stearan horečnatý; poťah tablety: celulóza; zvlhčovadlo: glycerín; regulátor kyslosti: citran sodný.

Kudzu – Puearia lobata, má domov 
v Indii, Číne a v Japonsku. V súčas-
nej dobe je rastlina kudzu v strede 
záujmu vedcov a lekárov, ktorí sa 
zaoberajú závislosťou od alkoholu, 
nikotínu a iných drog. Za pozitívny-
mi výsledkami skúmania pôsobenia 
kudzu, sú podľa vedeckých pracovní-
kov aj izoflavonoidné glykozidy daidzín 
a puerarín. Skúmajú sa aj ostatné 
obsiahnuté flavonoidy v kudzu, ktoré 
by mohli pomôcť ženám v klimakté-
riu, pôsobiť na správnu hladinu tla-
ku, detoxikáciu vnútorných orgánov 
a podporiť obehový systém.
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LACTASE ENZYME STAR
enzým laktáza– laktózová intolerancia

Odporúčané dávkovanie: 2 mäkké kapsuly denne tesne pred konzumáciou jedla, alebo nápoja obsahujúceho laktózu. Upozornenie: 
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Enzým laktáza z Aspergillus oryzae (3.500 FCC jednotiek) 250 mg; sójový olej; zahusťovadlo: sorbi-
tol; emulgátor: sójový lecitín; leštiaca látka: včelí vosk; farbivo: titanová beloba. Želatínová mäkká kapsula.

Laktóza je súčasť mlieka a všetkých 
mliečnych výrobkov. Laktáza je enzým, 
ktorý sa prirodzene vyskytuje v ten-
kom čreve a má schopnosť rozštiepiť 
disacharid laktózu na monosacharidy 
glukózu a galaktózu. Tieto jednodu-
ché cukry sú potom ďalej organiz-
mom vstrebávané a metabolizované. 
Niektoré osoby však neprodukujú 
dostatočné množstvo enzýmu laktázy 
(laktózová intolerancia) a nespracova-
ná laktóza sa tak dostane do hrubého 
čreva, kde ju baktérie premenia na oxid 
uhličitý, vodík a vodu. To sa môže pre-
javiť kŕčovitou bolesťou brucha, nadú-
vaním a plynatosťou.
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L-ARGININE STAR
v období rastu, pri zvýšenej telesnej námahe

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 14 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: L-Arginín 1.000 mg; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

L-Arginín je esenciálna aminokyse-
lina. Jedná sa o aminokyselinu, ktorú 
si organizmus za určitých životných 
podmienok nedokáže v dostatočnom 
množstve vyrobiť sám. Tieto situácie 
nastávajú najmä v období rastu, pri 
zvýšenej telesnej námahe, choroby 
a pod. V prijímanej strave je najviac 
arginínu obsiahnuté v kuracom a mor-
čacom vývare a v kaviáre. Významným 
prirodzeným zdrojom je tiež zelený 
hrášok, vaječný bielok, arašidy, čokolá-
da a obilniny. Arginín, získaný z tých-
to zdrojov už však nie je tak účinný. 
V poslednom čase sa arginín v podobe 
doplnkovej výživy dostáva do popredia 
záujmu nielen športovcov pre zlepšenie 
športových výkonov, ale stále častejšie 
sa používa aj bežnou populáciou.
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LECITHIN 1200 STAR
napomáha zlepšovať pamäť... a nielen to

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Sójový lecitín 2.400 mg. Želatínová mäkká kapsula.

Lecitín je látka tukovej povahy. 
Chemicky sa jedná o fosfatidy obsa-
hujúce kyselinu glycerinofosforečnú, 
mastné kyseliny a cholín. Lecitín patrí 
medzi základné zložky stien a membrán 
všetkých buniek v tele živočíchov. Názov 
lecitínu vznikol zo starogréckeho slova 
lekithos, čo znamená žĺtok. Lecitín je 
doprovodnou látkou tukov a mastných 
kyselín, zvlášť hojne sa nachádza vo 
vaječných žĺtkoch a bunkách semien 
rastlín. V potrave je lecitín obsiahnu-
tý hlavne v pečeni, žĺtkoch, niektorých 
mliečnych výrobkoch, ďalej je ho veľké 
množstvo v sójových bôboch a iných 
olejnatých semenách, v kvasniciach 
a obilných klíčkoch. Denná potreba 
lecitínu sa odhaduje na 3 g. Za normál-
nych okolností, má naše telo k dispozí-
cii dostatočné množstvo lecitínu. Ak sa 
však objaví nedostatok cholínu alebo 
esenciálnych mastných kyselín, môže 
dôjsť k prejavom nedostatku.
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LECITHIN 500 STAR
napomáha zlepšovať pamäť... a nielen to

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Sójový lecitín 1.040 mg; zahusťovadlo: rastlinný glycerín. Želatínová mäkká kapsula.

Lecitín je stavebným prvkom bun-
kových stien a membrán všetkých 
buniek v ľudskom tele. Jeho dostatok 
podporuje základné funkcie buniek. 
Najdôležitejší je pre tkanivá s intenzív-
nou látkovou výmenou ako je mozog 
a srdce.

Lecitín je látka tukovej povahy. 
Chemicky sa jedná o fosfatidy obsa-
hujúce kyselinu glycerinofosforečnú, 
mastné kyseliny a cholín. Lecitín je zlož-
kou stien a membrán všetkých buniek 
v tele živočíchov. Názov lecitínu vzni-
kol zo starogréckeho slova lekithos, čo 
znamená žĺtok. Lecitín je doprovodný 
látkou tukov a mastných kyselín, zvlášť 
hojne sa nachádza vo vaječných žĺtkoch 
a bunkách semien rastlín. V potrave je 
lecitín obsiahnutý hlavne v pečeni, žĺt-
koch, niektorých mliečnych výrobkoch, 
ďalej je ho veľké množstvo v sójových 
bôboch a iných olejnatých semenách, 
v kvasniciach a obilných klíčkoch. 
Denná potreba lecitínu sa odhaduje na 
3 g. Za normálnych okolností, pri vyvá-

ženej strave, má naše telo k dispozícii 
dostatočná množstvo lecitínu. Ak sa 
však objaví nedostatok cholínu alebo 
esenciálnych mastných kyselín, môže 
dôjsť k prejavom nedostatku.
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LECITHIN STAR
normálna psychická činnosť

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Vhodné pre deti od 3 rokov. Nevhodné pri ochorení fenylketonúrii. 
Obsahuje zdroj fenylalanínu.

Zloženie 2 tablety: Lecitín granulovaný 1.103 mg; flavonoidy hrozna 182 mg; vitamín C  (kyselina L-askorbová) 42 mg (52,5 % RVH*); 
stabilizátor: hydrogénfosforečnan vápenatý; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý; čučoriedková aróma, sladidlo: sorbitol. RVH* 
= Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Lecitín je látka tukovej povahy. 
Chemicky sa jedná o fosfatidy obsa-
hujúce kyselinu glycerinofosforečnú, 
mastné kyseliny a cholín. Lecitín je zlož-
kou stien a membrán všetkých buniek 
v tele živočíchov. Lecitín je doprovod-
nou látkou tukov a mastných kyselín, 
zvlášť hojne sa nachádza vo vaječných 
žĺtkoch a bunkách semien rastlín. 
V potrave je lecitín obsiahnutý hlavne 
v pečeni, žĺtkoch, niektorých mliečnych 
výrobkoch, ďalej je ho veľké množstvo 
v sójových bôboch a iných olejnatých 
semenách, v kvasniciach a obilných 
klíčkoch. Denná potreba lecitínu sa 
odhaduje na 3 g. Za normálnych okol-
ností, pri vyváženej strave, má naše 
telo k dispozícii dostatočné množstvo 
lecitínu. Produkt dopĺňajú flavonoidy 
z hrozna, ktoré pôsobia ako antioxi-
dant a podpora kardiovaskulárneho 
systému a vitamín C, ako ochrana 
buniek pred oxidačným stresom.
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LIFE STAR
Stavikrv mnohokvetý - harmonizácia organizmu

Jedinou účinnou látkou v produkte 
LIFE STAR je koreň stavikrvu mno-
hokvetého – polygonum multiflorum. 
Táto rastlina prináša duševný pokoj 
a súčasne ani v najmenšom netlmí 
myšlienkové procesy a nespomaľuje 
reakcie organizmu. Podporuje normál-
nu činnosť kardiovaskulárneho systé-
mu a pomáha udržať normálnu hladi-
nu cholesterolu v krvi.

Užívanie produktu LIFE STAR 
vyžaduje na svojom začiatku trochu 
pozornosti a trpezlivosti. V niektorých 
prípadoch to trvá až mesiac, než sa 
plne rozvinie účinok. Priemer je asi dva 
týždne do nástupu účinku. Až na malé 
výnimky nie je účelné začínať malými 
dávkami – pri poddávkovaní sa účinok 
produktu nemusí vôbec prejaviť. Oveľa 
efektívnejšie je na začiatku brať takz-
vanú útočnú alebo štartovaciu dávku, 
3× denne 1 kapsula a viac. U ľudí nad 
70 kg váhy (a u mužov) dávame štarto-
vaciu dávku väčšiu 
takmer vždy, až 3× 
3 kapsule. Hneď 
ako začneme poci-
ťovať účinky pro-
duktu, je vhodné začať dávku znižovať 
z 1–1–1 na 1–1–0 a neskôr na 1–0–0. 
Každý sám pre seba musí vysledovať 

minimálnu dávku, ktorá stačí k udr-
žaniu dosiahnutej harmónie. Ideálne 
je brať LIFE STAR asi 30 minút pred 

jedlom. V prípade 
zvýšenej záťaže – je 
možno opäť dáv-
kovanie dočasne 
zvýšiť – niektoré 

ženy tak napríklad robia počas očaká-
vania menštruácie, iní pred firemnou 
poradou.

Harmonizácia mysli
a celého organizmu
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsuly: Stavikrv mnohokvetý- koreň (Polygonum multiflorum) 1.220 mg; ryžová múčka; protihrudkujúce látky: rastlinný 
stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

#1200 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03
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LIPO-SUCCINATE STAR
s obsahom kyseliny alfa-lipoovej a vitamínu E

Doporučené dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne.

Zloženie 1 mäkkej kapsuly: Kyselina alfa-lipoová 100 mg, slnečnicový olej, lecitín (antioxidant), vitamín E (D-a-tokoferyl-sukcinát) 
37,6 mg (313,3 % RDA).
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MUDr. Michael Kučera o produkte 
píše:

Kyselina alfa-lipoová je významný 
antioxidant, účinný hlavne proti roz-
voji cukrovky, pri chorobách centrál-
nej aj periférnej nervovej sústavy, srdca 
a pečene, šedom a zelenom zákale a pre 
posilnenie mentálnej koncentrácie. 
Pomáha zvyšovať imunitu a zmierňuje 
prejavy chronického únavového syn-
drómu. Jedná sa o koenzým, podieľa-
júci sa významnou mierou na tvorbe 
bunečnej energie. Kyselina alfa-lipoová 
môže pomôcť regenerovať ďalšie antio-
xidanty vrátane vitamínu C a vitamínu E. 
Kyselina lipoová zvyšuje hladinu glutati-
ónu v našom organizme, ktorý chráni 
organizmus pred oxidačným stresom.

Vitamín E je jedným z najdôležitejších 
antioxidantov v tele. Chráni bunky pred 
oxidačným stresom a účinkami voľných 
radikálov (tým pomáha spomaľovať 
starnutie), zlepšuje hojenie rán, má tiež 

pozitívne účinky na tvorbu pohlavných 
buniek, zvyšuje plodnosť a podporuje 
činnosť nervového systému.

#1790 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03
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L-LYSINE STAR
esenciálna aminokyselina lyzín

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 14 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: L-Lyzín hydrochlorid 1.000 mg; emulgátor: rastlinná celulóza; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný 
stearan horečnatý; protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová.

Lyzín je proteinogénna alebo tiež 
biogénna aminokyselina. Patrí medzi 
základné stavebné jednotky všetkých 
proteínov (bielkovín). Proteíny a ami-
nokyseliny sa v organizme neustále 
obnovujú. Syntéza aminokyselín pre-
bieha v tele alebo sú prijímané v potra-
ve. Vyššie živočíchy stratili schopnosť 
syntézy niektorých aminokyselín a sú 
preto závislí na ich prísunu potra-
vou. Veľké množstvo lyzínu obsahujú 
parmezán, ryby, bravčové a hovädzie 
mäso, sója, pšeničné otruby, šošovica, 
fazuľa a arašidy. Lyzín je pre človeka 
jednou z esenciálnych aminokyselín, 
ktorú si ľudské telo nedokáže samo 
vyrobiť, a preto ho musí prijímať v stra-
ve. Dospelý človek potrebuje asi 15 mg 
lyzínu na 1 kg telesnej hmotnosti den-
ne, tj, cca. 1–1,5 g.
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#7196 – 13.4,6.1,9.31.6,51.2,81
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L-TYROSINE STAR
tyrozín – prekurzor dôležitých látok

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: L-Tyrozín 1.000 mg; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

Tyrozín je jednou z dvadsiatich zák-
ladných proteinogenných aminokyse-
lín. Je to neesenciálna aminokyselina. 
Vzniká z esenciálneho fenylalanínu, 
ktorý je obsiahnutý hlavne v čokoláde, 
mlieku a vajciach. V krvi tyrozín cirku-
luje ako súčasť bielkovinového prená-
šača tyreoglobulínu. Tyrozín je spolu 
s fenylalanínom prekurzorom pre bio-
syntézu hormónov adrenalínu (dreň 
nadobličiek), tyroxínu a trijódtyroní-
nu (štítna žľaza), ďalej pre biosyntézu 
maleninů (pigmentov kože, vlasov, 
fúzov a očí). Tyrozín je aj prekurzorom 
radu dôležitých látok – neurotransmi-
terov dopamínov a biochromov.
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#7188 – 19.3,9.3,31.91.8,22.6,62
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MELATONIN STAR
melatonín – regulácia biorytmu organizmu

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne 30 minút pred spaním. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 15 rokov, tehotné a dojčiace 
ženy. Užívanie konzultujte s lekárom, ak máte autoimúnne ochorenie, cukrovku, epilepsiu, leukémiu, časté depresie, ochorenie lymfa-
tického systému, užívate lieky ako kortizón, alebo prednizón.

Zloženie 1 tablety: Melatonin (vo forme N-Acetyl-5-Methoxytryptamínu) 1 mg; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, 
oxid kremičitý; emulgátor: rastlinná celulóza; stabilizátor: rastlinná kyselina stearová, fosforečnan vápenatý, karboxymethylcelulosa.

Melatonín je vysoko efektívny prí-
rodný antioxidant, ktorý zmierňuje 
následky stresu na organizmus a pôso-
bí proti zmenám, ktoré vedú k vysoké-
mu krvnému tlaku a srdcovým záchva-
tom. Melatonín zohráva dôležitú úlohu 
v regulácii biorytmu organizmu (cyk-
lus spánok–bdenie), jeho produkcia 
narastá pri poklese intenzity osvetlenia 
a tým zabezpečuje pre organizmus bio-
logicky dostatočný odpočinok. U ľudí, 
ktorí veľmi často cestujú medzi konti-
nentmi, je narušená rovnováha bdenia 
a spánku a tým môže dochádzať k zni-
žovaniu ich koncentrácie a aktívneho 
výkonu. MELATONIN STAR pomáha 
obnoviť narušenú rovnováhu bioryt-
mu spôsobenú striedaním časových 
pásiem. Užitím 1 tablety MELATONIN 
STAR pol hodiny pred spaním pomá-
ha navodiť 6–8 hodinový biologicky 
plnohodnotný spánok. Má zároveň aj 
významný antidepresívny efekt.
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#1750 – 8.9,3.6,5.8.6,9.2,11
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MAI-REI SHIITAKE STAR
zmes húb Maitake, Shiitake a Reishi,…

Formula MAI-REI SHIITAKE STAR 
je zmesou húb Maitake, Shiitake 
a Reishi, ktoré sa pre svoje účinky pou-
žívajú už stovky rokov.

Grifola frondosa (Maitake) obsa-
huje polysacharidy, alfa-gukány a beta-
glukány.

Obidva druhy použitých húb Reishi 
a Shiitake sú známe svojimi účinkami 
a sú už od nepamäti používané v širo-
kom spektre medicíny Číny a Japonska. 
Vedci chemicky analyzovali v týchto 
hubách mnohé výživné zložky. Ako 
výskumy pokračovali, rástol ich význam 
po celom svete. Huby Reishi sú veľmi 
bohaté na prospešné fytonutrienty ako 
polysacharidy, triterpeny a fytosteroly. 
Huby Shiitake sú objektom dlhodo-
bého skúmania kvôli aktívnym kom-
ponentom eritadeninom, polysachari-
dom a ligninom.

Reishi podporuje prirodzenú obra-
nyschopnosť organizmu, normálne 
funkcie obehovej sústavy a správnu 
hladinu cholesterolu v krvi.
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Maitake Shiitake Reishi
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Emulgátor: mikrokryštalická celulóza; trsovnica lupeňovitá – Maitake (Grifola frondosa, mycélium huby, extrakt 
5:1) 360 mg; húževnatec jedlý – Shiitake (Lentinus edodes, plodnica huby, extrakt 5:1) 222 mg; lesklokôrka obyčajná – Reishi 
(Ganoderma lucidum, plodnica drevokaznej huby, extrakt 4:1) 176 mg; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan 
horečnatý; lykopén 12 mg; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; astaxantín 2 mg. Želatínová kapsula.

#5845 – 32.7,51.4,22.23.4,83.8,44

Katalog STARLIFE str. 138

138



SK verze

METABOLITE STAR
morská riasa, jablčný ocot, vitamín B6

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 3× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 3 mäkkých kapsúl: Olej zo sójových bôbov; sójový lecitín 300 mg; jablčný ocot 120 mg; leštiaca látka: žltý včelí vosk; 
Kelp (morská riasa) 75 mg s obsahom 57 µg jódu, (38 % RVH*); vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 10,5 mg (750 % RVH*). 
Želatínová mäkká kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Jablčný ocot – aktívnou zložkou 
jablčného octu je kombinácia minerá-
lov a kyseliny octovej. Z minerálov sa 
jedná hlavne o draslík, vápnik, fosfor, 
sodík a stopové prvky. Kyselina octová 
dodáva charakteristickú vôňu a chuť.

Kelp prispieva ku gastrointestinál-
nemu zdraviu organizmu. Podporuje 
trávenie, udržuje zdravé črevné funkcie 
a ich výkon vrátane pravidelnej stolice. 
Napomáha v riadení telesnej hmotnos-
ti tým, že zvyšuje pocit sýtosti a podie-
ľa sa na objeme vlákien v črevách. 
Obsiahnutý jód je dôležitý pre rozpoz-
návacie funkcie, energetický metabo-
lizmus, činnosť nervovej sústavy, nor-
málny stav pokožky, tvorbu hormónov 
štítnej žľazy a činnosť štítnej žľazy.

Vitamín B6 podporuje normálnu 
syntézu cysteínu a jeho metabolizmus, 
energetický metabolizmus, metabo-
lizmus bielkovín a glykogénu, činnosť 
nervovej sústavy vrátane psychickej čin-
nosti, tvorbu červených krviniek a fun-

kcie imunitného systému. Prispieva ku 
zníženiu únavy a vyčerpania. Podieľa sa 
na regulácii hormonálnej aktivity.
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#1570 – 13.4,6.1,9.31.6,51.2,81
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MIGRELIFE STAR
byliny - relaxácia organizmu, predovšetkým hlavy

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Vratič rimbaba (Tanacetum parthenium, list, extrakt 10:1) 1.600 mg; mäta pieporná (Mentha x piperita, list) 
1.200 mg; maltodextrín; rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis, list, extrakt 4:1) 300 mg; protihrudkujúca látka: rastlinný ste-
aran horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Obsiahnuté bylinky v produkte 
MIGRELIFE, mäta pieporná, rozmarín 
a rimbaba obyčajná sú známe a stá-
le používané liečivky našich babičiek. 
V herbároch a encyklopédiách sú im 
pripisované posilňujúce a upokojujúce 
účinky, ktoré sú využívané aj v súčasnej 
farmácii.

Mäta pieporná je jednou z najstar-
ších liečivých bylín a poznali ju už starí 
Egypťania. Pestuje sa v rôznych odro-
dách takmer po celom svete. Podľa 
starých herbárov toto vetrové korenie 
nechýbalo v žiadnej domácej lekárnič-
ke, lebo „má vôňu príjemnú, jeho chuť 
je chladiaca, korenistá a zohrievajúca“. 

Rozmarín obsahuje éterické oleje 
(verbenon, borneol, cineol, kafr, limo-
nen atď.,…), flavonoidy (luteolín, api-
genín, diosmetín atď.) diterpény horké 
látky (pikrosalvin, rosmanol, rosmadial 
atď.), prírodné organické kyseliny, taní-
ny. Rozmarín má veľmi intenzívnu aro-
matickú vôňu a živicovú, ľahko horkú 
chuť, ktorá pripomína gáfor a eukalyp-
tus. Na základe tejto svojej výraznej vône 
je rozmarín používaný ako náhrada 
kadidla a bol tiež súčasťou prvých des-
tilovaných parfumov, v ktorých sa kom-
binujú éterické oleje a alkohol. Zmes 
sa nazývala podľa maďarskej kráľovnej 
Elizabety „maďarská voda“. Legenda 
vraví, že jeden pustovník dal kráľovnej 
túto „voňajúcu vodu“ s uistením, že tým 
jej krása bude zachovaná až do jej smr-
ti. Dôkazom toho môže byť i skutoč-
nosť, že ju poľský kráľ žiadal o ruku v jej 

sedemdesiatich dvoch rokoch. Hlavné 
účinné látky rozmarínu sú tak terpény 
a gáfor, ako aj glykosidy, saponín a cho-
lín. V aromaterapii sa rozmarín odporú-
ča ako povzbudenie pre nervy a mozog. 
Ale tiež ako čaj, rozmarínové víno a ako 
prísada do kúpele, má osviežujúce účin-
ky a povzbudzuje – nielen pre mozog, ale 
aj celé telo. Rozmarín sa používa aj ako 
výborné a zdravé korenie do pokrmov, 
ktorým dodá nielen vôňu, ale následne 
aj energiu stravníkom.

Rimbaba obyčajná, ktorá má v pro-
dukte MIGRELIFE významné zastúpe-
nie, a ktorá je ako liečivka známa odp-
radávna, podporuje jasnú myseľ, „čistú 
a neboľavú hlavu“.
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#2728 – 17.3,8.9,11.71.4,02.8,32
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MULTI STAR
komplexný doplnok mikroživín

MULTI STAR je ionizovaný mikrokolo-
idný roztok základných minerálov, stopo-
vých prvkov, vitamínov, enzýmov a ami-
nokyselín. Všetky zložky sú vo vyváženom 
pomere, ktorý zabezpečuje optimálne fun-
govanie organizmu. Sedem obsiahnutých antioxidan-
tov napomáha zvýšiť účinnosť produktu. Maximálna 
biologická využiteľnosť je zaistená špeciálnymi tech-
nológiami, ktoré zvyšujú vstrebateľnosť jednotlivých 
zložiek až na 92 % z použitého množstva. MULTI 
STAR je nevyhnutným doplnkom všetkých bunečných 
harmonizérov k udržaniu a posilneniu zdravia, k nor-
malizácii a udržaniu zdravých funkcii biologických sys-
témov. Roztok je úplne zbavený ťažkých kovov.

MULTI STAR obsahuje 67 minerálov a stopových 
prvkov, 11 vitamínov, 16 aminokyselín a 3 hlavné 
skupiny enzýmov. Je nevyhnutným doplnkom stra-
vy u jedincov so zvýšenou fyzickou alebo psychickou 
námahou, ako napr. manažéri, športovci (aj amatér-
ski), fyzicky pracujúci, ďalej u rizikových skupín, ako 
sú dospievajúce deti, tehotné a dojčiace ženy, a tiež 
rekonvalescenti. Predovšetkým je ale nevyhnutným 
doplnením stravovacích zvyklostí u bežnej populácie 
nad 35 rokov.

MULTI STAR obsahuje radu bylinných zmesí so 
žihľavou, kórejským ženšenom, extraktom zo zelené-
ho čaju a hroznové jadierka. Ďalej je pridaná zmes pre 
telesnú podporu s bioflavonoidmi, lykopénom, kyseli-
nou alfa-lipoovou a luteínom.
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MULTI STAR je nevyhnutným dopl-
nkom stravy u jedincov so zvýšenou 
fyzickou, alebo psychickou námahou, 
ako napr. manažéri, športovci (aj ama-
téri), fyzicky pracujúci, ďalej riziko-
vé skupiny, ako sú dospievajúce deti, 
tehotné a dojčiace ženy, a tiež rekon-
valescenti. Predovšetkým je však naozaj 
nevyhnutným doplnkom stravovacích 
zvykov bežnej populácie nad 35 rokov.

MULTI STAR je nielen účinnou 
preven ciou celej škály civilizačných dege-
neratívnych ochorení, ale aj vynikajúcim 
doplnkom liečebných postupov, predo-
všetkým alternatívnych. Mikrominerály 
sú nevyhnutnosťou pre každého rekre-
ačného aj profesionálneho športovca, 
aby sa mohol chrániť pred predčasným 
opotrebovaním a prípadným smrteľ-
ným zlyhaním tela. Mikrominerály zvy-
šujú energiu, vytrvalosť a podporujú 
rýchlejšie zotavovanie po namáhavých 
súťažiach.

Medzi ďalšie prospešné ingrediencie 
patrí šťava z čučoriedok, malín a brus-
níc, ktoré sú pre organizmus oveľa viac 
absorbovateľnejšie, ako iné antioxidanty 
a napomáhajú:
• svojimi antioxidačnými účinkami a pro-

tinádorovými vlastnosťami
• neutralizovať deštrukciu enzýmov 
• spomaľovať ochabnutie CNS v dôsled-

ku starnutia
• spomaľovať starnutie očí

MULTI STAR obsahuje množstvo 
bylinných zmesí so žihľavou, kórejským 
žen-šenom, extraktom zo zeleného 
čaju a zrnká vínnej révy. Ďalej je prida-
ná zmes pre telesnú podporu s biofla-
vonoidmi, lykopénom, kyselinou alfa-
lipoovou a luteínom.

MULTI STAR obsahuje 
67 minerálov a stopových prvkov, 11 vitamínov, 

16 aminokyselín a 3 hlavné skupiny enzýmov

Koloidný roztok napomáha 
bleskovo normalizovať krvný obraz

Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:

Nízka hladina minerálnych prvkov spôsobuje:
• Na – nevyváženosť kyslého podkladu
• Ca – vysoký krvný tlak, slabé kosti
• Mg – slabosť svalov, podráždenosť
• Fe – únava, bolesti hlavy, zmeny chovania
• K – svalové kŕče, nechutenstvo, zmätenosť
• P – slabé svaly a zuby
• I – slabý telesný metabolizmus
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Telu vlastné látky môžu v každom 
veku vykonávať nevyhnutné „opravy“ 
v organizme za predpokladu, že sú telu 
dodané požadované stavebné kame-
ne. Každá telesná funkcia, či už výro-
ba energie, nová tvorba buniek, boj 
s infekciami a dokonca aj naše mys-
lenie a cítenie, je odkázaná na širokú 
paletu rôznych živín, ktoré nevyhnut-
ne potrebuje. Organizmus musí den-
ne dostať 90–100 esenciálnych živín. 
MULTI STAR pôsobí priamo cez výživu 
každej bunky v tele, je nutný pre tvorbu 

telesných tekutín, stavbu kostí, údržbu 
nervovej sústavy, posilňuje imunitný 
systém, upravuje metabolizmus, akti-
vuje hormonálny systém, zlepšuje fun-
kciu mozgu, výživu svalov a krvotvorbu. 
Podporuje kardiovaskulárny systém, 
zlepšuje kvalitu pokožky a zabezpečuje 
rovnováhu fyzického a duševného roz-
voja.

Nemenej dôležité sú obsiahnuté 
enzýmy, ktoré stanovujú energiu nevy-
hnutnú pre celú biochemickú obnovu.

Každú minútu zaniknú 3 bilióny 
buniek. Pokiaľ existuje dostatočné 
množstvo minerálnych látok, bunky sa 
môžu obnovovať rovnakou rýchlosťou, 
akou zanikajú. Pri nedostatku minerál-
nych látok (starnutie alebo choroba) 

sa bunky obnovujú pomaly, avšak mie-
ra odumierania buniek zostáva rovna-
ká. Minerálne látky sú nevyhnutné pre 
„naštartovanie“, riadenia a zachováva-
nia bunečnej duplikácie a regenerácie.

Minerálne látky

Mikrokoloidné minerály odporú-
čame každému, kto túži zostať zdra-
vý a fit do vysokého veku. Sú totiž 
účinným prostriedkom k predchá-
dzaniu ťažkostí a prejavov starnutia.
Tajomstvo vysokej vstrebateľnosti 
minerálov a stopových prvkov pri 
produkte MULTI STAR je vo výrob-
nom procese, kde je pomocou fytoso-

málneho systému dosiahnutá až 92% 
vstrebateľnosť. Tento systém využíva 
to, že naše telo veľmi dobre vstrebá-
va tuky a preto sa jednotlivé minerály 
a stopové prvky „zabalia“ do lipidové-
ho obalu, ktorý je veľmi dobre vstre-
bateľný v črevnom trakte. Po prestú-
pení črevnou stenou sa tento lipidový 
obal rozpustí a vzhľadom nato, že je 
tvorený lecitínom, ktorý je využitý na 
bunečnú výživu, minerály a stopové 
prvky putujú do krvného riečiska, kde 
si už organizmus ich cestu nasmeruje 
tam, kde sú práve potrebné.

Ľudské telo si nie je schopné minerálne látky vytvárať samo – je nutné ich do tela dodá-
vať potravinami a výživovými doplnkami.
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Rubus idaeusVaccinium myrtillasVaccinium macrocarpon

Serenoa repensUrtica dioicaAvena sativa

Vitis viniferaTurnera diffusaCamellia sinensis

Moringa oleifera Panax ginseng Punica granatum

Výsledok štúdie Svetovej zdra-
votníckej organizácie (WHO) 
vypovedá o vyčerpaní minerálov 
z pôdy. Boli porovnané výsledky 
obsahu minerálov v pôde pred 
sto rokmi a v súčasnosti.

Zo 100 % poklesol na nasledujúce 
hodnoty:
Európske pôdy 28 %
Africké pôdy 26 %
Ázijské pôdy 24 %
Juhoamerické pôdy 24 %
Severoamerické pôdy 15 % Great Salt Lake, Utah, USA – zdroj minerálov a stopových 

prvkov obsiahnutých v MULTI STAR a MINERAL STAR
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Odporúčané dávkovanie: 2× 15 ml denne, deti 15 ml denne, športovci 2× 15–30 ml denne (30 ml = 1 uzáver).

Zloženie: Koncentrovaná šťava z plodov brusníc (Vaccinium macrocarpon) 600 mg, malinový prášok 158,4 mg, vápnik (mliečnan 
vápenatý) 74 mg (9,3 % RDA), draslík (glukonan draselný) 46 mg (2,3 % RDA), horčík (glukonan horečnatý) 44 mg (11,7 % RDA), 
vitamín C (kyselina askorbová) 32 mg (40 % RDA), niacín (kyselina nikotinová) 1,5 mg (9,4 % RDA), zinok (síran zinočnatý) 0,98 
mg (9,8 % RDA), železo (glukonan železnatý) 0,9 mg (6,4 % RDA), vitamín B2 (riboflavín) 0,8 mg (57 % RDA), kyselina elagová 
0,78 mg, mangán (glukonan manganatý) 0,68 mg (34 % RDA), prášok z moringy 0,6 mg, kyselina pantothenová (D-pantothenan 
vápenatý) 0,6 mg (10 % RDA), vitamín E (alfa-tokoferyl acetát) 0,55 mg (4,5 % RDA), Korean Ginseng (korejský žeňšen, kôra) 
0,52 mg, vitamín B6 (pyridoxín-hydrochlorid) 0,54 mg (38,6 % RDA), Turnera diffusa (damiána, list) 0,52 mg, Avena sativa (ovos 
siaty, vňať) 0,52 mg, Serenoa repens (Saw Palmetto, serenoa plazivá, plod) 0,52 mg, Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá, list) 0,52 mg, 
Camellia sinensis (extrakt zo zeleného čaju, list) 0,52 mg, Vaccinium myrtillus (extrakt z čučoriedky, plod) 0,52 mg, Vitis vinifera (ex-
trakt zo zrniek vinnej révy) 0,52 mg, kyselina alfa lipoová 0,46 mg, citrusové bioflavonoidy 0,46 mg, inozitol 0,46 mg, cholín bitartrát 
0,46 mg, luteín 0,46 mg, lykopén – paradajkový prášok 0,46 mg, vitamín B1 (thiamin-hydrochlorid) 0,4 mg (28,5 % RDA), amyláza 
0,3 mg, lipáza 0,3 mg, proteáza 0,3 mg, alanín 0,24 mg, arginín 0,24 mg, kyselina aspartová 0,24 mg, cysteín 0,24 mg, kyselina 
glutamová 0,24 mg, glycín 0,24 mg, histidín HCL 0,24 mg, isoleucín 0,24 mg, leucín 0,24 mg, lysín HCL 0,24 mg, methionín 0,24 
mg, fenylalanín 0,24 mg, prolín 0,24 mg, serín 0,24 mg, threonín 0,24 mg, tyroxin 0,24 mg, valín 0,24 mg, taurin 0,24 mg, meď 
(glukonan meďnatý) 0,2 mg (20 % RDA), jód (jodid draselný) 196 µg (130,7 % RDA), foláty (kyselina listová) 180 µg (90 % RDA), 
selén (selenan sodný) 140 µg (255 % RDA), chróm (chlorid chromitý) 120 µg (300 % RDA), molybdén (molybdenan sodný) 90 µg 
(180 % RDA), biotin 80 µg (160 % RDA), vitamín A (retinyl-palmitát) 78 µg (9,8 % RDA), vitamín B 12 (kyano-kobalamin) 6 
µg (240 % RDA), vitamín D3 (cholekalciferol) 0,1 µg (2 % RDA), stopové prvky: (Antimon, baryum, berylium, bismut, cer, cesium, 
kobalt, dysprosium, erbium, europium, gadolinium, gálium, zlato, hafium, holmium, indium, iridium, lanthanum, líthium, lutecium, 
neodym, nikel, niob, osmium, palladium, platina, praseodym, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, skandium, kremík, 
striebro, síra, tantal, tellur, terbium, thálium, thorium, thulium, titán, wolfram, vanad, ytterbium, yttrium, zirkonium), čistená voda, 
fruktóza, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), prírodná malinová aróma, kyselina fosforečná (regulátor kyslosti), šťava z granátového 
jablka, benzoan draselný a sorban draselný (konzervačná látka). RDA = odporúčaná denná dávka

Elektrický náboj vody je 0 Voltov. Elektrický náboj produktu MULTI STAR 
je minimálne 30 V (tu 0,03 kV), to je 30 000 mV – náboj pre vaše bunky!

Naša vynaložená energia – s MULTI STAR a bez neho

Schéma priebehu reakcie v organizme a pri nej spotrebovanej energie

Každú sekundu prebehne 
v ľudskom tele 100 biliónov 
chemických reakcií. Spotreba 
energie v bunkách je teda 
enormná. Pri vyváženom 
množstve vitamínov, minerá-
lov, stopových prvkov, enzý-
mov a aminokyselín v organiz-
me stačí len 50 % energie pre 
chemické reakcie.

Obsiahnuté látky produk-
tu MULTI STAR šetria energiu 
vášho tela. S MULTI STAR tak 
budete mať viac energie bez 
toho, aby ste museli užívať 
akýkoľvek iný produkt dodá-
vajúci energiu.

#1845 – 40.6,91.0,82.04.84.65

Katalog STARLIFE str. 145

145



SK verze

MULTIVITAMIN GUMMY STAR
vitamíny, minerály

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 želatínových tabliet: Koncentrovaná ovocná šťava; cukor; glukózový sirup; želatína; regulátor kyslosti: kyselina citrónová, 
kyselina mliečna; vitamín C  (kyselina L-askorbová) 20 mg (25 % RVH*); zahusťovadlo: pektín; ovocná aróma; vitamín E  (DL-al-
fa-tokoferylacetát) 10 mg (83 % RVH*); palmový olej; vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 0,66 mg (47 % RVH*); beta-karotén 
0,32 mg; vitamín A  (retinyl-acetát) 240 µg (30 % RVH*); vitamín D3 (cholekalciferol) 3,2 µg (64 % RVH*); vitamín B12 (kyano-
kobalamín) 2 µg (80 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Produkt pre odolnosť organizmu 
s obsahom:

Vitamín C pomáha chrániť bunky 
pred oxidačným stresom. Ďalej pod-
poruje tvorbu kolagénu, ktorý je dôle-
žitý pre správnu funkciu ciev, kostí, 
chrupaviek, pokožky, ďasien a zubov, 
prispieva k normálnej činnosti nervovej 
sústavy, psychickej činnosti a obrany-
schopnosti organizmu. Jeho nezastupi-
teľná funkcia je vo zvyšovaní absorpcie 
železa a podpore normálneho energe-
tického metabolizmu v tele. Vitamín C 
pomáha znižovať únavu a vyčerpanie, 
podieľa sa na regenerácii redukovanej 
formy vitamínu E.

Vitamín E slúži v organizme ako 
dôležitý antioxidant, ktorý chráni tka-
nivá, bunky, bunečné membrány a lipi-
dy pred oxidačným poškodením voľný-
mi radikálmi.

Vitamín B6 – pyridoxín má priaz-
nivý vplyv na metabolizmus glykogénu 
a bielkovín a na funkciu nervového 
a imunitného systému. Je dôležitý pre 
tvorbu červených krviniek a reguláciu 
hormonálnej aktivity.

Vitamín A podporuje normálny 
stav slizníc, pokožky, zraku a imunitné-
ho systému. Podieľa sa na procese špe-
cializácie buniek a metabolizmu železa.

Vitamín D3 prispieva k normál-
nemu vstrebávaniu vápnika a fosforu 

a jeho využitiu v tele, pomáha udržia-
vať správnu hladinu vápnika v krvi. 
Podporuje normálny stav kostí a zubov, 
činnosť svalov, funkcie imunitného sys-
tému a proces delenia buniek.

Vitamín B12 podporuje normál-
ny energetický metabolizmus, činnosť 
nervovej sústavy, metabolizmus homo-
cysteínu, psychickú činnosť, tvorby 
červených krviniek a imunitný sys-
tém. Podieľa sa na znížení miery úna-
vy a vyčerpania a na procese delenia 
buniek.
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#6840 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03
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MULTIVITAMIN STAR
zmes vitamínov a minerálnych látok

MULTIVITAMIN STAR je výborná 
zmes vitamínov a minerálnych látok 
pre imunitu, vitalitu a zdravý život.

Vitamín B1 pomáha podporovať 
normálnu nervovú sústavu vrátane 
psychickej činnosti. Podieľa sa na nor-
málnej srdcovej funkcii a energetickom 
metabolizme.

Vitamín B2 – riboflavín podporuje 
normálny energetický metabolizmus, 
činnosť nervovej sústavy, stav sliz-
níc, udržanie červených krviniek, stav 
pokožky, stav zraku a metabolizmus 
železa. Prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom a k znižovaniu úna-
vy a vyčerpania.

Vitamín B3 – niacín je dôležitý pre 
normálny energetický metabolizmus, 
činnosť nervovej sústavy, psychickú 
činnosť, stav slizníc a stav pokožky. 
Dokáže znižovať mieru únavy a vyčer-
pania.

Vitamín B6 podporuje normálnu 
syntézu cysteínu a jeho metabolizmus, 
energetický metabolizmus, metabo-
lizmus bielkovín a glykogénu, činnosť 
nervovej sústavy, psychickú činnosť, 
tvorbu červených krviniek a funkcie 
imunitného systému. Prispieva k zníže-
niu únavy a vyčerpania. Podieľa sa na 
regulácii hormonálnej aktivity.

Foláty sú dôležité pre rast záro-
dočných tkanív počas tehotenstva. 
Podieľajú sa na normálnej syntéze ami-
nokyselín, krvotvorby, metabolizmu 
homocysteínu, psychickej činnosti a na 
imunitnom systéme. Podieľajú sa na 
znížení miery únavy a vyčerpania a na 
procese delenia buniek.

Vitamín B12 podporuje normál-
ny energetický metabolizmus, činnosť 

nervovej sústavy, metabolizmus homo-
cysteínu, psychickú činnosť, tvorbu 
červených krviniek a imunitný sys-
tém. Podieľa sa na znížení miery úna-
vy a vyčerpania a na procese delenia 
buniek.

Kyselina pantothenová podporuje 
normálny energetický metabolizmus, 
syntézu a metabolizmus steroidných 
hormónov, vitamínu D a niektorých 
neurotransmiterov a mentálnu čin-
nosť. Prispieva k zníženiu únavy a vyčer-
pania.

Železo prispieva k normálnym roz-
poznávacím funkciám, správnemu 
energetickému metabolizmu, k tvor-
be červených krviniek a hemoglobínu, 
prenosu kyslíka v tele a podporuje 
imunitný systém. Podieľa sa na znížení 
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Odporúčané dávkovanie: 2× 5 ml denne. Deti do 12 rokov 1× 5 ml denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 10 ml: Sacharóza; karamelový sirup; med; Lyzín,40 mg; aróma: pomarančová esencia; niacín – vitamín B3 (nikotínamid) 
20 mg (125 % RVH*); vápnik (mliečnan vápenatý) 20 mg (2,5 % RVH*); železo (železito sodná soľ EDTA) 20 mg (142,8 % 
RVH*); vitamín B1 (tiamínhydrochlorid) 10 mg (909 % RVH*); zinok (síran zinočnatý) 6 mg (60 % RVH*); kyselina pantote-
nová – vitamín B5 (D-pantotenát vápenatý) 4 mg (66,6 % RVH*); vitamín B2 (riboflavín) 2 mg (142,8 % RVH*); vitamín B6 
(pyridoxínhydrochlorid) 2 mg (142,8 % RVH*); mangán (síran mangánatý) 0,5 mg (25 % RVH*); meď (síran meďnatý) 0,40 mg 
(40 % RVH*); kyselina listová 100 µg (50 % RVH*); vitamín B12 (kyanokobalamín) 10 µg (400 % RVH*); čistená voda. RVH* 
= Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

miery únavy a vyčerpania a na procese 
delenia buniek.

Meď pomáha udržiavať normálny 
stav spojivových tkanív, energetického 
metabolizmu, činnosti nervovej sústa-
vy, pigmentácie vlasov a pokožky, pre-
nosu železa v tele a imunitného systé-
mu. Prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom.

Mangán podporuje normálny 
energetický metabolizmus, stav kostí, 
tvorbu spojivových tkanív a prispieva 
k ochrane buniek pred oxidačným stre-
som.

Zinok podporuje normálny meta-
bolizmus kyselín a zásad, metabo-
lizmus sacharidov, rozpoznávacie 
funkcie, syntézu DNA, plodnosť 
a reprodukciu, metabolizmus makro-
živín, metabolizmus mastných kyselín, 
metabolizmus vitamínu A, syntézu 
bielkovín, normálny stav kostí, vlasov, 
nechtov, pokožky a zraku a imunitné-
ho systému. Udržuje správnu hladinu 
testosterónu v krvi. Podieľa sa na pro-
cese delenia buniek a na ich ochrane 
pred oxidačným stresom.

#6619 – 13.4,6.1,9.31.6,51.2,81
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MUMIO STAR
pre celkovú podporu organizmu

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Osobám s vysokým krv-
ným tlakom, odporúčame užívanie konzultovať s lekárom.

Zloženie 2 kapsúl: Shuddha Shilajit (Mumio; štandardizovaný na obsah 1 % kyseliny fulvinovej = 7,5 mg) 750 mg; škrob; protihrud-
kujúca látka: oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Mumio – anglicky shilajit, je hustá, 
lepkavá prírodná zmes organických aj 
neorganických prvkov ľahko rozpustná 
vo vode. Jeho náleziská sa nachádzajú 
v oblastiach strednej Ázie, v pohoriach 
Himalájí, Altaji, Pamíru a v častiach 
južného Kazachstanu, kde ho ruč-
ne ťažia špeciálne vyškolení zberači. 
Surové mumio sa vyskytuje v jasky-
niach, dutinách a výklenkoch v podobe 
amorfných vrstiev, výrastkoch čiernej, 
tmavohnedej či hnedej hmoty podob-
nej živici. Nachádza sa obvykle v 1.000 
– 4.000 m nad morom, odkiaľ je 
výhradne ručne zoškrabávaná či odla-
movaná.

Mumio v organizme človeka doká-
že podporiť mnoho dôležitých funkcií. 
Má významné antioxidačné vlastnosti 
a prispieva k vyváženej funkcii imu-
nitného systému. Podporuje duševné 
a kognitívne funkcie. Priaznivo pôsobí 
na metabolizmus tukov a cukrov, trá-
viaci systém a pomáha normalizovať 
telesnú hmotnosť. Podieľa sa na pod-

pore mužských a ženských sexuálnych 
funkcií, rovnováhe a pohodlí menštru-
ačného cyklu. Pomáha udržiavať pev-
nosť kostí a zdravie kľbov. Má omla-
dzujúci účinok.
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#1877 – 23.3,11.1,61.32.6,72.2,23
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NEMATODLE STAR

Odporúčané dávkovanie: 2× 5 ml denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie: Zloženie 10 ml: Sacharóza; bedrovník anízový (Pimpinella anisum, semeno, extrakt 10:1) 1.340 mg; koriander siaty 
(Coriandrum sativum, rastlina, extrakt 10:1) 680 mg; rumanček kamilkový (Chamomilla, kvet, extrakt 10:1) 680 mg; pomarančová 
šťava; tekvicové semiačka (Cucurbita moschata poiret) 134 mg; orech popoľavý (Juglans cinerea, kôra, extrakt 4:1) 40 mg; aróma: 
pomarančová esencia; konzervant: sorban draselný; čistená voda.

Tento sirup obsahuje zložky, ktoré 
podporujú činnosť tráviaceho traktu, 
močových ciest a obranyschopnosť 
organizmu.

Patrí medzi ne:
Bedrovník anízový – latinsky 

Pimpinella anisum – podporuje trávenie 
a prispieva k normálnej funkcii črevné-
ho traktu a prietoku tráviacich štiav. 
Blahodarne pôsobí v ústach a v hrdle, 
na funkcie dýchacieho systému, má 
upokojujúci a príjemný účinok v krku, 
na hltan a hlasivky. V ľudovej medicíne 
bol používaný odjakživa. Je pridávaný 
aj do detských bylinných čajov.

Koriander siaty – Koriandrum sati-
vum – je antioxidant, podporuje chuť 
do jedla, normálne trávenie a normál-
nu produkciu plynov. Je významný aj 
pre kardiovaskulárny systém a správnu 
hladinu cholesterolu v krvi. Prispieva 
k normálnej činnosti močových ciest, 
nervovej sústavy a jeho účinky sú neza-
nedbateľné aj pre pokožku.

Rumanček kamilkový – Chamomilla 
– má blahodarný účinok na gastroin-
testinálnu činnosť. Podporuje funkcie 
dýchania, uvoľňuje dýchacie cesty pri 
nádche s upokojujúcim a príjemným 

efektom na hrdlo, hltan a hlasivky. 
Rumanček je známy ako prostrie-
dok k optimálnej relaxácii, k duševnej 
a fyzickej pohode a k podpore zdravé-
ho spánku.

Tekvica obyčajná – Cucurbita pepo – 
podporuje zdravie dolných močových 
ciest a pomáha udržiavať zdravú fun-
kciu prostaty.
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NONI GOLD STAR
celková harmonizácia a vitalizácia

NONI GOLD STAR obsahuje rastli-
nu Morinda citrifolia (NONI) z Havaja, 
ktorá svojimi blahodarnými účinkami 
pomáha optimalizovať a posilňovať 
funkcie organizmu, harmonizovať 
nervový a imunitný systém, uvoľňo-
vať emocionálne stresy, dodávať telu 
energiu. Výrazne sa podieľa na fyzic-
kej a duševnej výkonnosti, pomáha 
zvyšovať odolnosť, vytrvalosť, flexibi-
litu a vyrovnanosť. Pomáha v boji pro-
ti únave, dodáva potrebnú energiu. 
Jedinečnosť skladby látok v noni z hľa-
diska ľudskej nutričnej potreby spočíva 
vo vzájomnej vyváženosti všetkých zlo-
žiek – aminokyselín, vitamínov, alkalo-
idov, sterolov, olejov, sacharidov, poly-
fenolov, xantínov a enzýmov.

Extrakt z brusníc poskytuje telu sil-
né antioxidanty, ktoré pohlcujú voľné 
radikály, ktoré môžu poškodzovať bun-
ky. Takisto extrakt z jarabiny čiernej je 
prirodzeným zdrojom bioaktívnych 
látok polyfenolov, antokyanov a trie-
slovín, ktoré pomáhajú udržiavať opti-
málny antioxidačný status organizmu.
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Odporúčané dávkovanie: Užívajte 1–2× 30 ml denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti.

Zloženie: Noni (Morinda citrifolia, šťava z ovocia Noni), Chokeberry (Aronia melanocarpa, jarabina čierna, plod), fruktóza, koncen-
trovaná šťava z brusníc, prírodná ostružinová aróma.

Každé dve sekundy sa vypije jeden liter Noni! 
Teraz... teraz... teraz!

Pokus s liehom naliatym do rôznych produktov obsahujúcich noni

4. Hustota zrazeniny určuje množstvo polysacha-
ridov obsiahnutých v jednotlivých produktoch

3. Do testovaných štiav bol naliaty lieh reagujúci 
s polysacharidmi v noni

1. Boli vybrané tri konkurenčné produkty s noni 2. Do každého pohára bol naliaty iný produkt

Rôzne zafarbená, rôzne hustá voda je vydávaná rôznymi spoločnosťami za „pravú“ šťavu z plodov 
noni. Prítomnosť a účinnosť šťavy z noni je priamo úmerná obsahu biologicky aktívnych látok – 
bielkoviny, enzýmy, cukry. Jednoduchým pokusom sa dá dokázať, že najvyšší obsah šťavy z noni je 
práve v NONI GOLD STAR.

Noni je v jazyku domorodcov súos-
trovia Havaj, Samoa a Tonga označe-
ním plodov a prípadne aj celej rastliny 
Morinda Citrifolia. Morinda Citrifolia 
patrí do čeľade Rubiceae, podobne 
ako chininovník, alebo kávovník, ktorú 

tvoria rastliny obsahujúce silné a uni-
kátne alkaloidy. Všetky rastliny z tejto 
čeľade boli od dávnych čias používané 
v prírodnej medicíne a sú často využí-
vané aj teraz v modernej farmakológii.

#1870 – 62.4,03.4,34.26.4,47.8,68
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Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 kapsúl: Morinda citrifolia (ovocie Noni) 800 mg; ryžová múčka; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid 
kremičitý. Želatínová kapsula.

Produkt NONI STAR obsahuje rast-
linu Morinda citrifolia (Noni) z Havaja, 
ktorá svojimi blahodárnymi účinkami 
pomáha harmonizovať imunitný sys-
tém a dodávať telu energiu. Výrazne sa 
podieľa na fyzickej a duševnej výkon-
nosti, pomáha zvyšovať odolnosť, 
vytrvalosť, flexibilitu a vyrovnanosť. 
Pomáha v boji proti únave a dodáva 
potrebnú energiu. Jedinečnosť skladby 
látok v noni z hľadiska ľudskej nutrič-
nej potreby spočíva vo vzájomnej vyvá-
ženosti všetkých zložiek – aminokyselín, 
vitamínov, alkaloidov, sterolov, ole-
jov, sacharidov, polyfenolov, xantínov 
a enzýmov.

NONI STAR
celková harmonizácia a vitalizácia

#1875 – 18.8,8.6,21.81.6,12.2,52
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OMEGA EXTRA STAR
EPA + DHA – kardiovaskulárna činnosť

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej z morských rýb 1.000 mg: obsahuje kyselinu eikosapentaenovú (EPA) 400 mg a dokosahexaenovú 
(DHA) 200 mg; vitamín E (DL-alfa-tokoferylacetát) 1,34 mg (11,2% RVH*). Želatínová mäkká kapsula. RVH* = Referenčné 
výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

OMEGA EXTRA STAR obsahu-
je mastné kyseliny EPA (eikosapen-
taenová) a DHA (dokosahexaeno-
vá). Kyselina dokosahexaenová DHA 
a kyselina eikosapentaenová EPA pris-
pievajú k normálnej činnosti srdca. 
Kyselina dokosahexaenová DHA pris-
pieva k udržaniu normálnej činnosti 
mozgu a normálneho stavu zraku. 
Omega-3 mastné kyseliny sú nepostrá-
dateľné pre zdravý životný štýl. Do for-
mule OMEGA EXTRA STAR bol doda-
ný antioxidačne pôsobiaci vitamín E, 
ktorý sa podieľa na ochrane buniek 
pred oxidačným stresom.
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#2733 – 15.4,7.5,01.51.81.12
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OMEGA-3 STAR
EPA + DHA – normálna činnosť srdca

OMEGA-3 EPA obsahuje mast-
né kyseliny EPA (eikosapentaenová) 
a DHA (dokosahexaenová). Kyselina 
dokosahexaenová DHA a kyselina eiko-
sapentaenová EPA prispievajú k nor-
málnej činnosti srdca. Kyselina doko-
sahexaenová DHA prispieva k udržaniu 
normálnej činnosti mozgu a normál-
neho stavu zraku. Omega-3 mastné 
kyseliny sú nepostrádateľné pre zdra-
vý životný štýl. Do formule OMEGA-3 
EPA bol dodaný antioxidačne pôsobia-
ci vitamín E, ktorý sa podieľa na ochra-
ne buniek pred oxidačným stresom.

Produkt OMEGA-3 STAR svojim vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín EPA 
a DHA pomáha znižovať hladiny „zlého“ LDL cholesterolu a triglyceridov v krvi, čím pôso-
bí významne proti ateroskleróze.

Napomáha zníženiu hladiny cholesterolu

Vďaka miernej, ale významnej pro-
tizrážanlivej aktivite pomáhajú ome-
ga-3 mastné kyseliny znižovať riziko 
vzniku infarktu myokardu, pri ische-
mickom ochorení srdca, ale tiež brá-
nia vzniku trombu, ktorý môže upchať 
koronárnu mozgovú, alebo pľúcnu cie-
vu.

Omega-3 je súhrnný názov skupi-
ny esenciálnych mastných kyselín, čiže 
tých, ktoré si telo nevie samé vyrobiť. 
Preto sa musí rovnako, ako vitamíny 
a ďalšie mikroživiny pravidelne telu 

Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:
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Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Vhodné pre deti od 3 rokov.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej z morských rýb 2.000 mg: obsahuje kyselinu eikosapentaenovú (EPA) 360 mg a dokosahe-
xaenovú (DHA) 240 mg; vitamín E  (D-alfa-tokolefol) 9,1 mg (75,8 % RVH*). Želatínová kapsula.  RVH* = Referenčné výživové 
hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

dodávať, aby sa udržali jeho životne 
dôležité funkcie. Najdôležitejšie sú 
mastné kyseliny omega-3 EPA a DHA. 
Tieto sa v prírode vyskytujú v morských 
rybách, najmä tých mastných, ako sú 
losos, makrela, sleď, tuniak a pod. Ak 
teda nekonzumujete 3× týždenne mini-
málne 140 g morských rýb (vzhľadom 
k obmedzenému prístupu k morským 
rybám v našej republike celkom určite 
nekonzumujete), je dôležité zaistiť pra-
videlný prísun týchto životne dôležitých 
látok formou doplnkov stravy.

EPA a DHA podporujú tvorbu HDL 
cholesterolu, ktorého vysoká hladina 
súvisí s dlhovekosťou. Okrem toho 
pôsobia protizápalovo, a tak obme-
dzujú aj bolesť pri reumatoidnej artri-
tíde. Obmedzujú riziko predčasného 
pôrodu, bránia vzniku a rozvoju rako-
viny prostaty, znižujú zvýšený krvný 
tlak. A je to práve DHA, ktorá je mimo-
riadne dôležitá pre vývoj mozgu a očí 
plodu a dojčaťa.

Uplatnia sa dokonca aj v podpornej 
liečbe hyperaktivity detí a všeobecných 
poruchách činnosti mozgu. Najnovšie 
sa tiež uvádza pokles rizika vzniku dia-

betu. Napomáhajú eliminovať výskyt 
srdcových arytmií, zlepšovať imunitnú 
odpoveď organizmu a tým pozitívne 
ovplyvňovať priebeh astmy a alergií, 
lupusu, Crohnovej choroby, reuma-
toidnej artritídy, ulceróznej kolitídy, 
hypertenzie a tiež depresií, mentálnych 
postihnutí a schizofrénie.

Omega-3 mastné kyseliny sú súčas-
ťou bunkových membrán, napomáhajú 
zlepšiť pružnosť cievnych stien a tým 
posilňovať obehovú sústavu. Majú 
pozitívny efekt na problémy, ako sú 
stuhnuté kĺby a problematická pokož-
ka. Zmierňujú intenzitu menštruačných 
kŕčov, priaznivý efekt bol zaznamenaný 
pri obličkových kameňoch, syndróme 
chronickej únavy a poklese imunity. 
Do produktu OMEGA-3 STAR bol pri-
daný antioxidačne pôsobiaci vitamín E, 
ktorý bráni oxidácii a tým znehodnote-
niu obsiahnutých mastných kyselín.

Pamätáte si, prečo vám 
babička dávala rybí olej?

#2730 – 12.9,5.4,8.21.4,41.8,61
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OSTEO STAR
vápnik + horčík + vitamín D

OSTEO STAR dodáva organizmu 
potrebnú dennú dávku vápnika, hor-
číka, vitamínu C a vitamínu D v plne 
ionizovanej koloidnej forme. Zložky 
prípravku sú súčasťou kostných štruk-
túr, ale tiež celej rady metabolických 
pochodov, ktorých sa zúčastní ako 
súčasť enzýmov. Pôsobí priaznivo na 
stabilizáciu bunečných membrán. 
OSTEO STAR pomáha zabezpečovať 
dostatočný prísun potrebných živín.

Osteoporóza je metabolické ocho-
renie charakterizované úbytkom kost-
nej hmoty a poruchami stavby kost-
ného tkaniva. Dôsledkom je potom 
náchylnosť kostí k zlomeninám.

Odporúčame všetkým osobám 
starším ako 45 rokov pravidelne užívať 
produkt OSTEO STAR, ktorý predsta-
vuje ideálnu kombináciu základných 
živín pre udržanie normálnej kostnej 
hmoty až do neskorého veku.

Výskyt osteoporózy a zlomenín 
narastá s vekom, častejšie (v 75 % prí-
padov) sú postihnuté ženy, osoby málo 
fyzicky aktívne (nešportujúce) a ležiaci 
pacienti.

Vápnik (Calcium) je jedným z hlav-
ných vnútrobunkových prvkov, ktorý 
reguluje proces prenikania výživných 
látok bunečnými membránami a záso-
buje svaly energiou. Je základným sta-
vebným prvkom kostí a podieľa sa 
na rade enzymatických reakcií. Jeho 
najlepšia forma pre vstrebateľnosť 
v organizme (až 90 %) je laktát.

Vápnik napomáha normálnej zrá-
žanlivosti krvi, podporuje normálny 
energetický metabolizmus, činnosť 
svalov, funkciu nervových prenosov, 
funkcie tráviacich enzýmov a stav kostí 

a zubov. Podieľa sa na procese delenia 
a špecializácie buniek.

Horčík (Magnesium) je ďalším 
dôležitým vnútrobunkovým iontom 
v tele, ktorého pri dnešnom spôsobe 
života je potrebné vyššie množstvo 
a u ktorého sa zhoršilo „prirodzené“ 
vstrebávanie. Prináša uvoľnenosť tka-
nív pri napätí, je nevyhnutný pre nor-
málnu činnosť nervov a svalov a pod-
poruje vstrebávanie vápnika v tele.
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Pri osteoporóze hovoríme o „kreh-
kých kostiach“, pretože sa výrazne 
zvyšuje riziko zlomenín. V dôsledku 
osteoporózy najčastejšie dochádza 
k zlomeninám krčka stehennej kosti, zlo-
meninám zápästia a k iným zlomeninám 
a to aj pri celkom minimálnych úrazoch.

Následkom zlomenín sú bolesti v 
chrbte a znižovanie telesnej výšky, ale 
tiež operácie, dlhodobé pripútanie na 
lôžko s rizikom vzniku preležanín, zápa-
lu pľúc, úbytku svalstva a straty schop-
nosti vykonávať základné bežné činnos-
ti (umývanie, obliekanie, stravovanie 
a pod.).

Výskyt osteoporózy a zlomenín 
narastá s vekom, častejšie (75% prípa-
dov) sú postihnuté ženy, osoby málo 
fyzicky aktívne (nešportujúce) a ležiaci 
pacienti.

Úroveň demineralizácie kostí je mož-
né dnes zmerať pomocou osteodenzito-
metrov. Výsledkom je stanovenie stupňa 
osteoporózy a stanovenie rizika vzniku 
zlomenín.

Úbytok kostných minerálov je mož-
ne spomaliť, alebo zastaviť užívaním 
prípravkov, ktoré obsahujú vápnik, hor-
čík a vitamín D. Hovoríme o prevencii 
osteoporózy.

Osteoporóza je metabolické ochorenie charakterizované úbytkom 
kostnej hmoty a poruchami stavby kostných tkanív. 

Dôsledkom je potom náchylnosť kostí k zlomeninám. 
Výskyt osteoporózy a zlomenín narastá s vekom častejšie 

(v 75% prípadov) sú postihnuté ženy.

Nameraný vysoký obsah vápnika (hustota 
kostí) ešte neznamená, že kosti sú v poriad-
ku. Rovnako dôležitá je kvalita kostí – ich 
krehkosť. Je to rovnaké, ako keby ste merali 
hustotu vápnika v školskej kriede. Výsledok 
hustoty vápnika vyjde na výbornú, ale pokiaľ 

kriedu pustíte na zem, rozlomí sa na niekoľko 
kúskov. Je krehká! Preto sa pri meraní oste-
oporózy meria nielen hustota kostí, ale aj ich 
kvalita, ktorá zodpovedá zabudovaniu vápni-
ka do kostnej štruktúry.

Meranie hustoty kostí Meranie kvality kostí
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Vápnik (Calcium) reguluje proces preni-
kania výživných látok bunkovými membrá-
nami, podporuje stabilný krvný tlak, 
zásobuje svaly energiou a je potrebný pri 
vylučovaní inzulínu pankreasom. Je základ-
ným stavebným prvkom kostí a podieľa sa 
na množstve enzymatických reakcií. Jeho 
nedostatok spôsobuje poruchu prenosu 
vzruchu, srdcového rytmu a bolesti srdca, 
ochabnutie hladkých a priečne pruhova-
ných svalov, útlm veľkého mozgu (astenic-
ké stavy, nespavosť). Jeho najlepšia forma 
pre vstrebateľnosť v organizme (až 90 %) je 
laktát.

Horčík (Magnesium) je ďalším dôležitým 
vnútrobunkovým iontom v tele, ktorého je 
pri dnešnom spôsobe života potrebné vyš-
šie množstvo a u ktorého sa zhoršilo „pri-
rodzené“ vstrebávanie. Prináša uvoľnenie 
tkanív pri napätí, alebo kŕčoch, je nevy-
hnutný pre normálnu činnosť nervov a sva-
lov a podporuje vstrebávanie vápnika v tele. 
Väčšina zdrojov horčíka (hydroxid či oxid) 
sa veľmi zle vstrebáva, len z 20 %. Najlepšia 
vstrebateľnosť je vo formáte glukonátu, až 
90 % (čo je osemnásobok oproti karboná-
tu, alebo dvojnásobok oproti citrátu.

Calcium
gluconate

Calcium
carbonate

Calcium
lactate

Calcium
citrate

Magnesium
gluconate

Magnesium 
carbonate

Magnesium 
citrate

Vápnik a jeho vstrebateľnosť Horčík a jeho vstrebateľnosť
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Vysoko vstrebateľná forma vápnika a horčíka

Odporúčame všetkým osobám starším ako 
45 rokov pravidelne užívať produkt OSTEO 
STAR, ktorý predstavuje ideálnu kombináciu 
základných živín pre dobrú obmenu kostnej 
hmoty až do neskorého veku. OSTEO STAR 
je jedným z významných produktov pri lieč-
be osteoporózy prírodnou cestou. Pokiaľ sa 

správne kombinuje s produktmi pre harmo-
nizáciu hormonálneho systému, je možné 
dosiahnuť svetovo bezkonkurenčných výsled-
kov s reštrukturalizáciou kostnej hmoty. 
Počas šiestich mesiacov liečby sa nárast kost-
nej hmoty pohybuje v priemere okolo 30 %!

Meranie hustoty kostí Meranie kvality kostí
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Odporúčané dávkovanie: 2× 15 ml denne, deti 15 ml denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie (30 ml): Čistená voda, vápnik (mliečnan vápenatý) 266,7 mg (33,3 % RVH*); horčík (glukónan horečnatý) 123,9 mg 
(33 % RVH*); Vitis vinifera (vinič hroznorodý, koncentrovaná šťava z plodu); Maqui (koncentrovaná šťava z plodu); Arónia (kon-
centrovaná šťava z plodu); Vaccinium macrocarpon (brusnica veľkoplodá, cranberry, koncentrovaná šťava z plodu); regulátor kyslosti: 
kyselina citrónová; fruktóza; malinová aróma; konzervačná látka: sorban draselný; zahusťovadlo: Xanthan Gum; Vaccinium myrtillus 
(brusnica čučoriedková prášok); vitamín C (kyselina L-askorbová) 15 mg; sladidlo: sukralóza, vitamín D (cholekalciferol) 5 µg (100 
% RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Štatistika	osteoporózy

V Českej republike sa osteoporóza vyskytu-
je u 500.000 žien a 210.000 mužov nad 50 
rokov, tj. 30 % žien a 10 % mužov.

Ročne prichádza k 12.000 zlomeninám krčka stehennej kosti u žien:
• 9 % zomiera počas hospitalizácie po zlomenine
• 20 % zomiera do jedného roka od úrazu
• 67 % po roku zostáva trvalo invalidných, odkázaných na ošetrovateľskú starostlivosť

Osteoporóza	–	náklady	v	Českej	republike	v	roku	2005
928.000.000 Kč (nárast o 28% oproti roku 2000)

160.000.000 Kč – diagnostika osteoporózy
68.000.000 Kč – prevencia hormonálnou liečbou
700.000.000 Kč – liečba osteoporózy pomocou liekov

OSTEO STAR – vysoko účinný produkt pre boj s osteoporózou

K doplneniu rovnakého množ-
stva vápnika a horčíka, ktoré sa 
nachádza v 15 ml produktu OSTEO 

STAR spoločnosti STARLIFE, by bolo 
potrebné prehltnúť 22 tabliet niekto-

rého, na trhu dostupného produktu.

Správna denná dávka vápnika, hor-
číka, vitamínu C a vitamínu D v plne 
ionizovanej koloidnej forme je dôležitá 
nielen pre obnovu kostných štruktúr, 
ale tiež pre podporu celého radu meta-
bolických pochodov. Vstrebateľnosť, 
alebo biovyužiteľnosť meria schopnosť 
organizmu využiť aktívne látky metabo-
lizmom.

Produkt OSTEO STAR, obsahujúci 
všetky vymenované látky, je výborným 
doplnkom pre deti, mladistvých, ženy aj 
mužov.

Jeho prednosťou je nielen obsah 
vápnika a horčíka v tej najlepšie vstreba-
teľnej forme, ale tiež jeho tekutá forma, 
ktorá je pohodlná pre užívanie.

#1850 – 54.5,62.8,73.45.8,46.6,57
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OREGANO STAR
pamajorán – prírodná dezinfekcia

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 1 mäkkej kapsuly: Oregano, extrakt z vňate 10:1 v panenskom olivovom oleji (Origanum vulgare) 1.500 mg. Želatínová 
kapsula.

OREGANO STAR obsahuje byli-
nu pamajorán obyčajný, ktorá bola 
oddávna považovaná za vynikajúcu 
rastlinu. Hippokrates ju pokladal za 
prostriedok k dobrej funkcii nervov 
a pľúc. Pamajorán obyčajný – oregano 
– pomáha navodiť, dobrú myseľ, ktorá 
je veľmi potrebná v našom každoden-
nom živote. Pamajorán dokáže pod-
poriť trávenie, funkciu žlčníka, pečene 
a čriev. Má antioxidačné účinky, boju-
je proti účinkom voľných radikálov 
a pôsobí na zachovanie celkovej obra-
nyschopnosti organizmu. Priaznivo 
ovplyvňuje činnosť kardiovaskulárneho 
systému.

Aj ako korenie, ktoré pestovali už 
naše babičky na záhradkách a za okna-
mi, je nenahraditeľné.
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#1414 – 15.4,7.5,01.51.81.12
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PAPAYA PLUS STAR
trávenie a správna funkcia čriev

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie (30 ml): Čistená voda; pretlak z papáji (Carica papaya) 5.720 mg; mleté ľanové semienko 530 mg; skoroceľ indický 
(Psylium Husk) 530 mg; antioxidant: kyselina citrónová; zahusťovadlo: rastlinný glycerín; pektin z citrusovej vlákniny 100 mg; zahus-
ťovadlo: guarová guma; konzervačná látka: sorban draselný; prášok z Aloe vera 30 mg; extrakt z Jucca schidigera 30 mg; aróma aníz.

Papája sa vyznačuje vynikajú-
cou chuťou a má jemnú arómu. 
Na Kostarike a v Mexiku miestni oby-
vatelia veľmi oceňujú toto ovocie 
a nazývajú papáju „plodom dobrého 
zdravia”.

Skorocel štiavolistý – podporu-
je zdravé trávenie a črevné funkcie. 
Uľahčuje črevný tranzit a pomáha udr-
žiavať zdravé črevá. Je vhodný v teho-
tenstve a pri ťažkostiach so žilovou 
pleteninou v konečníku (hemoroidy), 
kedy vhodne predchádza príležitostnej 
zápche.

Ľanové semienko z ľanu siateho bla-
hodarne pôsobí pri trávení a ovplyv-
ňuje zdravú činnosť čriev, podporu-
je črevnú peristaltiku a tým pomáha 
predchádzať zápcham.

Juka napomáha detoxikácii orga-
nizmu.

 

#6736 – 43.1,12.1,03.34.6,15.2,06
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PAU D'ARCO STAR
Lapacho – obranyschopnosť organizmu

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsuly 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 4 kapsúl: Lapacho, Pau D'Arco-kôra (Tabebuia impetiginosa) 2.000 mg; protihrudkujúce látky: stearan horečnatý, oxid 
kremičitý. Želatínová kapsula.

Kto by nepočul o tajomných silách, 
ktoré sa skrývajú v šere dažďových 
pralesov Južnej Ameriky. Vďaka po 
generáciach predávanému umeniu 
domorodých šamanov, už niekoľko 
desaťročí využíva naša európska kul-
túra silu jednej z nich, a to stromu 
lapača – Pau D'arco. Botanici majú 
pre tento strom množstvo názvov, naj-
častejšie Tabebuia impetiginosa, ktorý 
vychádza z indiánskeho pomenovania 
pre „mravčie drevo“. V odumretých 
kmeňoch tohto stromu sa totiž radi 
usídľujú mravce. Omnoho poetickejší, 
ale aj presnejší, vzhľadom k jeho účin-
kom, je názov „strom života“, pretože 
jeho uzdravujúce a posilňujúce účinky 
boli využívané domorodými kmeňmi 
po stáročia. Oficiálny výskum lapača 
začal v 80. rokoch 19. storočia a potvr-
dil, že účinné látky nachádzajúce sa vo 
vnútornej kôre alebo v lyku, výrazným 
spôsobom stimulujú vlastné obran-
né schopnosti organizmu. V súčasnej 
dobe je lapachol, látka obsiahnutá 
v lapači, predmetom pozornosti ved-
cov a lekárov na celom svete, zaobera-
júcich sa liečbou rakoviny.

Kôra z lapača obsahuje látky, kto-
ré dokážu posilniť obranyschopnosť 
ľudského organizmu a jeho odolnosť 

proti vonkajším, nepriaznivým vply-
vom. Obsahuje početné prirodzene sa 
vyskytujúce antioxidanty, ktoré doká-
žu ochrániť bunky pred poškodením 
voľnými radikálmi a tak dochádza 
k významnému posilneniu nášho tela. 
Lapačo podporuje normálnu činnosť 
obličiek a vylučovanie, správnu hladinu 
krvného tlaku a prirodzenú mikrocir-
kuláciu. V neposlednom rade posilňuje 
relaxáciu a prirodzený spánok.
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#2731 – 15.4,7.5,01.51.81.12
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POTASSIUM STAR
draslík – stabilita vnútorného prostredia

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne, deti od 3 rokov 2 tablety denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 tabliet: Draslík (glukónan draselný) 198 mg (10 % RVH*); emulgátor: rastlinná celulóza; stabilizátor: zosieťovaná sodná 
soľ karboxymethylcelulózy; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; protipeniaca látka: rastlinná kyselina 
stearová. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Draslík je jedným z najrozšírenejších 
prvkov. Nájdeme ho na povrchu zem-
skej kôry, hojne je zastúpený v mor-
skej vode a je prirodzenou súčasťou 
minerálov obsiahnutých v mäse, ovocí 
a zelenine. Draslík sa podieľa na sta-
bilite vnútorného prostredia, ktoré je 
nevyhnutné prakticky pre všetky fun-
kcie prebiehajúce v živom organizme. 
Jeho hladina v krvi je regulovaná oblič-
kami. Draslík potrebujeme pre podpo-
ru normálnej činnosti nervovej sústa-
vy, svalového systému a na udržanie 
správnej hladiny krvného tlaku.
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#1540 – 10.9,4.0,7.01.21.41
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PERILLYL STAR
perila krovitá – vitamín E
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V dnešnej dobe sa byline Perilla fru-
tescens dostáva zvláštnej pozornosti 
z dôvodu jej blahodarných účinkov 
u väčšiny druhov precitlivenosti (aler-
gií), a to bez vedľajších účinkov. Perilla 
podporuje produkciu cytosínov a iných 
špecifických protilátok, ktoré pomáha-
jú upokojiť prvotné príznaky precitlive-
ných na pele, prach, výtrusy húb a ples-
ní. Prispieva tak k obrane organizmu 
v životnom prostredí, ktoré je v danom 
období nepriaznivé.

Perilla okrem iného obsahuje esen-
ciálne mastné kyseliny – omega-3 alfa-
linolenovú kyselinu (ALA), omega-6 
linolovú kyselinu (LA) a omega-9 olejo-
vú kyselinu (OA).

Pridaný vitamín E je prírodný anti-
oxidant, rozpustný v tukoch, ktorý ľah-

ko preniká do bunečných membrán, 
stáva sa ich súčasťou a výrazne sa 
podieľa na antioxidačnej kapacite 
organizmu.

Netradičné korenie perila pomáha v boji s alergiou

Napomáha 
pri alergiách

Nenáročná bylina, ktorá vyzerá ako žihľava, v sebe obsahuje kyselinu rozmarínovú. Jej 
meno je Perila krovitá (perilla frutescens), v angličtine je bežne nazývaná čínskou bazal-
kou. Táto žihľava je obľúbenou bylinou a používa sa podobne ako bazalka, alebo koriander.

Z prednášky Dr. Cole Woolleyho:
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Odporúčané dávkovanie: 2 mäkké kapsule 3× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 6 mäkkých kapsúl: Perila krovitá (Perilla frutescens) extrakt 3.000 mg (obsahuje omega-3 alfa-linolénovú kyselinu (ALA) 
1.620 mg, omega-6 linolovú kyselinu (LA) 420 mg, omega-9 olejovú kyselinu (OA) 390 mg); vitamín E (D-alfa-tokoferol) 100 mg 
(833 % RVH*). Želatínová mäkká kapsula. RVH* = Referenčná výživová hodnota denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Rozmarínová kyselina má protizápa-
lový a protialergický účinok. V trojtýž-
dňovej dvojitej slepej placebovej štúdii 
bolo 29 ľuďom, ktorí trpeli sezónnou 
sennou nádchou, podávané liečivo, 
ktoré obsahovalo v jednej skupine pla-
cebo a v druhej skupine extrakt z perilly. 

Výsledok potvrdil, že na rozdiel od pla-
cebovej skupiny došlo v skupine, ktorá 
užívala extrakt z perilly, k zníženiu aler-
gických prejavov.

Perilla obsahuje tiež flavonoid lute-
olín, ktorý môžeme považovať za imu-
nomodulátor. V celostnej medicíne už 
niekoľko rokov používame PERILLYL 
STAR, ktorý uvedenú bylinu obsahu-
je, a využívame ho v boji s alergiou. 
Najlepší efekt sa dostaví, ak so svo-
jou alergiou rátame a PERILLYL STAR 
si nasadíme už niekoľko týždňov pred 
očakávanou alergickou sezónou v níz-
kom, preventívnom dávkovaní – a to 
zvyšujeme s nastupujúcou sezónou tak 

dlho, pokiaľ sezóna trvá. S ústupom 
ťažkostí dávkovanie znižujeme až do 
vysadenia.

Alergia sa týka poruchy imunity. 
Dotyčný človek sa často dostáva do 
zamotaného kruhu svojich ťažkos-
tí. Cez zimu síce nemá alergiu, ale od 
jesene sa trápi rôznymi respiračnými 
infektami, kašľom, nádchou, bolesťa-
mi v hrdle – imunitný systém je vyčer-
paný a v čase, keď zima konečne prejde 
a imunitný systém si má oddýchnuť, 
príde alergia...

Kolotoč ťažkostí pacienta sužuje, 
obmedzuje a vyčerpáva. Keď konečne 
aj alergia prejde a imunitný systém si 
potrebuje oddýchnuť, s jeseňou sa zase 
vrátia respiračné infekty.

Pre obdobie respirácií preto použí-
vame IMMUNITY STAR, ktorý pomáha 
udržiavať imunitu na lepšej úrovni, a na 
alergickú sezónu zase PERILLYL STAR, 
ktorý pomáha s alergiou. Obidva 
menované produkty nemajú vedľajšie 
účinky a môžu sa navzájom kombino-
vať a v povzbudzovaní imunity sa pod-
porujú. Takže počas alergickej sezóny 
môžeme súčasne podávať aj produkt 
IMMUNITY STAR. PERILLYL STAR je 
možné tiež podávať aj na jeseň, kedy 
mierni ťažkosti s kašľom, ekzémom 
a pod. Obidva uvedené produkty spo-
lu tvoria symbiózu. Užívanie obidvoch 
produktov pomáha prekonávať zača-
rovaný kruh.

#1022 – 18.8,8.6,21.81.6,12.2,52
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PROPOLIS STAR
včelí propolis – dezinfekčné účely

Odporúčané dávkovanie: 1 kapslula 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 kapsúl: Včelí propolis (koncentrát 4:1) 1.000 mg; plniaca látka: fosforečnan vápenatý; emulgátor: celulóza; protihrudku-
júca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

Propolis je zmes bioaktívnych látok 
živicového charakteru, ktoré sa zbe-
rajú včelami z pukov a kôry rôznych 
stromov a rastlín. Tieto látky sú vče-
lami ďalej spracovávané a využívané 
k ochrane úľového priestoru pred bak-
tériami, vírusmi, plesňami a kvasinka-
mi. Propolis obsahuje okolo 50 – 60 % 
živíc, balzamov, 10 – 12 % éterických 
olejov a ďalších látok. Jednu tretinu 
chemicky definovaných látok tvorí 
veľmi dôležitá skupina flavonoidov. 
Propolis slúži včelám na tmelenie otvo-
rov a dezinfekciu priestoru úľa.
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PROTECT STAR
byliny – podpora funkcie pečene

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ak užívane lieky na riede-
nie krvi, alebo plánujete chirurgický zákrok, poraďte sa s lekárom.

Zloženie 2 tablety: Benedikt lekársky – extrakt z vňate 4:1 (Cnicus benedictus) 352 mg; púpava lekárska extrakt z koreňa 4:1 
(Taraxacum officinale) 152 mg; pestrec mariánsky – extrakt z plodu (Silybum mariánske) 140 mg; vitamín C (kyselina L-askorbová) 
52 mg (65%* RVH); vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 21 mg (175 % RVH*); betakarotén 1 mg; stabilizátor: hydrogénfosforečnan 
vápenatý, zosieťovaná sodná soľ karboxymetylcelulózy; emulgátor: mikrokryštalická celulóza, celulóza; protipeniaca látka: rastlinná 
kyselina stearová; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného 
príjmu vitamínov a minerálnych látok.

PROTECT LIVER je formula špeciál-
ne zostavená z bylín a nutrientov, vhod-
ná pre naše zdravie. Pestrec mariánsky 
obsahuje taraxacín, triesloviny, sliz 
a inulín a jeho najvýznamnejšia úlo-
ha spočíva v účinnej podpore funkcie 
pečene. Pomáha ju chrániť pred škod-
livým vplyvmi životného prostredia 
a ovplyvňuje ich pozitívnu činnosť súvi-
siacu s odstraňovaním škodlivých toxí-
nov, Napomáha jej detoxikácii a uplat-
ňuje tu mierny hepatoprotektívny 
účinok.Benedikt lekársky ovplyvňuje 
správne fungovanie tráviacej sústavy.

Pridané antioxidanty vitamín C, 
vitamín E sú nevyhnutné pre udržanie 
zdravých tkanív a ako súčasť obrany-
schopnosti celého organizmu. Vhodne 
doplňujú bylinné zložky.
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#2735 – 20.8,9.0,41.02.42.82
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PSYLLIUM STAR
Skorocel – zdravé trávenie

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsuly denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 kapsúl: Skorocel (Plantago ovata, semeno, šupky) 1.000 mg; emulgátor: rastlinná celulóza; protihrudkujúca látka: rast-
linný stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Plantago ovata (Psylium Husk, sko-
rocel štiavolistý) podporuje zdravé trá-
venie a črevné funkcie. Uľahčuje črev-
ný tranzit a pomáha udržiavať zdravé 
črevá. Je vhodný aj v tehotenstve a pri 
ťažkostiach so žilovou pleteninou 
v konečníku (hemoroidy), kedy vhodne 
predchádza príležitostnej zápche.
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#7170 – 13.4,6.1,9.31.6,51.2,81
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RASPBERRY KETONES STAR
malinové ketóny – trávenie

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace matky.

Zloženie: Zloženie (30 ml): Pyré z Açaí (Euterpe oleracea) 7.270 mg; prášok z plodov čiernej maliny 4.290 mg; prášok z plodov 
opuncie (Opuntia ficus indica) 1.430 mg; extrakt zo zeleného čaju (Camelia sinensis) 280 mg; čistená voda; prášok z plodov baobabu 
(Adansonia) 280 mg; malinové ketóny 99 % 250 mg; pektín z citrusovej vlákniny 140 mg; zahusťovadlo: guarová guma, rastlinný 
glycerín; sladidlo: steviol-glykosidy; africké divoké mango (Irvingia gabonensis) 100 mg; L-karnitín 100 mg; antioxidant: kyselina 
citrónová; prírodná malinová aróma; antioxidant: kyselina askorbová; konzervačná látka: sorban draselný.

Euterpe sú vysoké, väčšinou silne 
odnožujúce palmy so štíhlymi kmeň-
mi, udomácnená v Južnej Amerike a na 
Antilách. Z dužiny plodov sa pripravujú 
chutné nápoje, z vegetačných vrcholov 
tzv. palmové šaláty. K najznámejším 
a najvyužívanejším patrí Euterpe ole-
racea – palma Açaí. Dorastá až 25 m 
a plodí okolo 20 kg plodov, ktoré sa 
vzhľadom podobajú čučoriedkam. 
Majú tmavomodrú farbu, ktorú získa-
vajú vďaka prírodnej látke anthokyaní-
nu, kakaovú vôňu a chuť. Testovaním 
antioxidačnej aktivity bolo zistené jed-
no z najvyšších čísiel ORAC (oxygen 
radical absorbance capacity), teda 
schopnosť pohltiť voľné kyslíkové radi-
kály.

Nopál podporuje metabolizmus 
tukov a glukózy, prispieva tak ku kon-
trole telesnej hmotnosti.

Zelený čaj pôsobí ako antioxidant, 
podporuje prirodzenú obranyschop-
nosť organizmu, duševný výkon, meta-
bolizmus tukov, pružnosť ciev a nor-
málnu činnosť srdca.

 

#1589 – 37.1,81.9,52.73.4,44.8,15
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RASPBERRY STAR
malinové ketóny – trávenie

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsuly 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy,

Zloženie 4 kapsúl: Malinové ketóny 400 mg; emulgátor: mikrokryštalická celulóza, fosforečnan vápenatý; stabilizátor: karboxymethylceluló-
za; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.
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Rubus idaeus malina podporuje 
normálne trávenie a vylučovanie vody 
z organizmu. Okrem iného prispieva 
k menštruačnému komfortu a pohode 
v menopauze.

#1588 – 10.9,4.0,7.01.21.41
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RED CLOVER STAR
Ďatelina lúčna-pre ženy v menopauze

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Ďatelina lúčna (Trifolium pratense, kvet) 860 mg; maltodextrín; stabilizátor: uhličitan vápenatý; protihrudkujúca 
látka: rastlinný stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Ďatelina lúčna obsahuje široké 
spektrum vitamínov, minerálnych látok 
a organických kyselín. Medzi najdôle-
žitejšie patria izoflavóny, ktoré vytvá-
rajú významnú estrogénovú aktivitu, 
ktorá napomáha ženám k dosiahnutiu 
lepších pocitov v menopauze a vyrov-
nať sa s jej nepríjemnými vplyvmi, 
ako sú návaly tepla, potenie, nepokoj 
a podráždenosť. Ďatelina lúčna pris-
pieva k pokoju a vyrovnanosti ženy 
v tomto období. Ďatelina lúčna má 
tiež vplyv na udržanie hustoty kostí, 
prispieva k zlepšeniu profilov lipidov, 
a tým upevňuje kardiovaskulárne zdra-
vie. To všetko znamená pre ženu v kli-
maktériu veľkú oporu.
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#2736 – 17.3,8.9,11.71.4,02.8,32
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REGEMAX STAR
rastlinná bielkovina, arginín, sibírsky ženšen

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsuly denne pred spaním. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Obohatená rastlinná bielkovina 610 mg; L-Arginín 400 mg; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; všehojovec štetinatý 
(Acanthopanax senticosus, „sibírsky ženšen“, koreň, extrakt 4:1) 0,8 mg; oktakosanol 0,2 mg. Želatínová kapsula.

Formula pripravená podľa originál-
nych čínskych receptúr dynastie Ming. 
Hlavnou zložkou produktu je L-arginín.

L-arginín – je semi-esenciálna 
aminokyselina. Jedná sa o aminoky-
selinu, ktorú si organizmus za niekto-
rých životných podmienok nedokáže 
v dostatočnom množstve vyrobiť sám. 
Tieto situácie nastávajú hlavne v obdo-
bí rastu, pri zvýšenej telesnej námahe, 
chorobe a pod. V prijímanej strave je 
najviac arginínu v kuracom a morča-
com vývare a v kaviáre. Významným 
prirodzeným zdrojom je tiež zelený hrá-
šok, vaječný bielok, arašidy, čokoláda 
a obiloviny. Arginín, získaný z tých-
to zdrojov už však nie je tak účinný. 
V poslednom čase sa arginín v podobe 
doplnkovej výživy dostáva do popredia 
záujmu nielen športovcov pre zlepšenie 
športových výkonov, ale stále častejšie 
je používaný aj bežnou populáciou.

Dôležitou zložkou je tiež sibír-
sky ženšen – všehojovec štetinatý. Je 
to antioxidant, podporuje fyzické aj 
duševné zdravie, kongitívny výkon, 
pohodu a relaxáciu. Prispieva k priro-

dzenej obranyschopnosti organizmu 
a pomáha udržiavať normálnu hladi-
nu cukru v krvi a správny krvný tlak. 
Funguje ako tonikum pre podporu 
duševnej a fyzickej schopnosti v prí-
padoch slabosti, vyčerpania a únavy 
a počas rekonvalescencie.
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#1081 – 22.8,01.4,51.22.4,62.8,03
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RELAX STAR
byliny – relaxácia, vitalita

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsuly: Vitamín C (kyselina L-askorbová) 60 mg (75 % RVH*); chmeľ obyčajný, extrakt z kvetu – šišiek (Humulus 
lupulus) 30 mg; múčenka pleťová - vňať (Passiflora incarnata) 30 mg; schizandra čínska - plod (Schizandra chinensis) 30 mg; cholín 
bitartát 20 mg; bioflavonoidy citrusových plodov 20 mg; inozitol 20 mg; pšeničné klíčky 20 mg; vitamín B3 (niacín,nikotínamid) 
16 mg (100 % RVH*); PABA 10 mg; vitamín B2 (riboflavín) 1,2 mg (85,7 % RVH*); vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 1,2 
mg (85,7 % RVH*); vitamín B1 (tiamínhydrochlorid) 1 mg (90,9 % RVH*); vitamín B5 (kyselina pantothenová) 0,332 mg (5,5 
% RVH); kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová) 130 µg (65 % RVH*); vitamín B12 (kyanokobalamín) 20 µg (800 % 
RVH*); emulgátor: mikrokryštalická celulóza; protihrudkujúce látky: oxid kremičitý; stearan horečnatý. Želatínová kapsula. RVH* = 
Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

je unikátna kombinácia látok, ktoré 
pôsobia blahodarne na celé telo. Kto 
by sa nebol stretol s mučenkou a kla-
nopraškou? Účinky chmeľu poznali 
a využívali už naše babičky. Pôsobenie 
rastlinných zložiek výrazne podporu-
jú aj pridané vitamíny a ostatné fyzi-
ologicky účinné látky, hlavne vitamíny 
skupiny B výrazne podporujú funkcie 
celého nervového systému a pomáhajú 
vrátiť chuť do života. 

Vitamín B1 – thiamín má priazni-
vý vplyv na energetický metabolizmus 
a nervový systém.

Vitamín B2 – riboflavín je dôležitý 
pre energetický metabolizmus a správ-
ne fungovanie nervového systému, 
podporuje optimálnu hladinu železa 
v organizme, blahodarne pôsobí na 
zdravie pokožky a zraku.

Vitamín B5 – kyselina pantot-
henová má vplyv na duševnú výkon-
nosť a zvýšenie mentálnej energie. 
Podporuje energetický metabolizmus.

Vitamín B6 – pyridoxín má priaz-
nivý vplyv na metabolizmus glykogé-
nu a bielkovín a na funkcie nervového 
a imunitného systému. Je dôležitý pre 
tvorbu červených krviniek a reguláciu 
hormonálnej aktivity.

Vitamín B12 – kyanokobalamín 
má vplyv na tvorbu červených krviniek 

a na delenie buniek. Podporuje energe-
tický metabolizmus a imunitný systém. 
Pôsobí na udržanie normálnej hladiny 
krvného homocysteínu. Je nutný k udr-
žaniu zdravej nervovej sústavy, normál-
nych duševných funkcií a kognitívneho 
výkonu.

Kyselina listová – foláty ovplyvňuje 
krvotvorbu, metabolizmus homocyste-
ínu a hladinu krvného homocysteínu. 
Podporuje imunitný systém.
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#2740 – 15.4,7.5,01.51.81.12
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RELEASE STAR
kozlík lekársky, mäta, medovka – relaxácia

Odporúčané dávkovanie: 2× 5 ml denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 10 ml: Sacharóza; valeriána lekárska (Valeriana officinalis, extrakt 10:1, koreň) 1.250 mg; mäta roľná (Mentha arvensis 
subsp. haplocalyx Briq., extrakt 10:1, list) 250 mg; medovka lekárska (Melissa officinalis, extrakt 10:1, kvet) 250 mg; aróma: men-
tolová esencia; konzervant: sorban draselný; čistená voda.

Obsiahnuté látky sú:
Kozlík lekársky – Valeriana offi-

cinalis – predovšetkým podporuje 
kvalitný a prirodzený spánok a jeho 
nástup. Prispieva k optimálnej relaxácii 
a k vyrovnaniu sa stresom pri nároč-
nom životnom štýle. Pôsobí celkovo 
na duševnú aj fyzickú pohodu a kogni-
tívne funkcie. Okrem toho podporuje 
normálne trávenie, činnosť kardiovas-
kulárneho systému a udržanie normál-
neho krvného tlaku. 

Mäta – Mentha arversis – jej hlavnou 
zložkou je mentol, ktorý podporuje 
normálne trávenie. 

Medovka – Mellisa officinalis – je 
prírodný antioxidant, prispieva k opti-
málnej relaxácii, podporuje kognitívne 
funkcie a navodenie duševnej a fyzic-
kej pohody a tiež zaspávanie a priebeh 
zdravého spánku.
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#6614 – 12.9,5.4,8.21.4,41.8,61
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RESPIRAL STAR
byliny – posilnenie dýchacích ciest

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsule 3× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 6 kapsúl: Maltodextrín; chren dedinský (Armoracia rusticana, koreň, extrakt 4:1) 2.400 mg; divozel malokvetý (Verbas-
cum thapsus, list, extrakt 4:1) 2.400 mg; konopáč prerastenolistý (Eupatorium perfoliatum, vňať, extrakt 4:1) 900 mg; fenikel 
obyčajný (Foeniculum vulgare, plod, extrakt 4:1) 600 mg; jablčník obyčajný (Marrubium vulgare vňať, extrakt 4:1) 450 mg; protih-
rudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

RESPIRAL obsahuje bylinky, ktoré 
možno vyhľadať aj v prastarých byli-
nároch ako liečivky. Fenikel obecný 
prispieva k upokojeniu kašľa pri nac-
hladnutí a napomáha odstrániť chra-
pot. Je upokojujúci pre ústa a hrdlo, 
jeho blahodárne účinky zasahujú až do 
hltanu a k hlasivkám. Uľahčuje vykaš-
liavanie. Má silné antioxidačné účinky 
a podporuje celkovú imunitu organiz-
mu. Jablčník obecný má priaznivý vplyv 
na udržanie zdravia dýchacích ciest. 
Je nepostrádateľným pomocníkom pri 
podráždení v krku a hltane. Jeho účinky 
sú upokojujúce a príjemné pre hrdlo, 
hltan a hlasivky.
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#2738 – 18.8,8.6,21.81.6,12.2,52
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RESVERATROL STAR
resveratrol – antioxidant

Resveratrol je látka, ktorá sa najviac 
vyskytuje v šupkách a jadierkach viniča, 
ďalej v arašidoch, v šupkách a jadier-
kach ríbezle čiernej,  borievkach, moru-
šiach, v kôre grapefruitu a v červenom 
víne. Súčasné výskumy ukazujú, že 
resveratrol sa tiež vyskytuje v zrovna-
teľnom množstve v bielom víne, ale len 
zo severných oblastí pestovaného vini-
ča. Z posledných výskumov je zrejmé, 
že resveratrol sa vyskytuje vo veľkom 
množstve rastlín a rastliny ho zvýšenou 
mierou produkujú, keď sú v strese, ako 
svoju obranu na prežitie. Čo sa týka 
modrého viniča, zistilo sa, že obsahuje 
viac resveratrolu v nedozretom hrozne, 
ale pre francúzske vína je typické, že sa 
nechávajú prezrieť, potom sú náchyl-
nejšie na infekcie plesní Botrytis cine-
rea (ktorá je považovaná za ušľachti-
lú), a tá prerastá do hrozna. Rastlina 
sa bráni jej produkcii práve resveratro-
lom, ktorý potom prechádza do vína.

Vinič hroznorodý – Vitis vinifera, 
pochádza z Prednej a Strednej Ázie 
a je známy už od staroveku. Obsahuje 
radu vitamínov, hroznový cukor, sto-
pové prvky a minerálne látky. Z viniča 
sa dá vyrobiť mnoho užitočných potra-
vinárskych produktov: nápoje, hro-

zienka, ocot, ale spracovať sa dajú tiež 
jadierka hrozna, ktoré obsahujú hlav-
ne prirodzene sa vyskytujúce antioxi-
danty, ktoré pomáhajú chrániť bunky 
pred poškodením voľnými radikálmi. 
Jadierka a šupky modrého viniča hroz-
norodého obsahujú pre organizmus 
dôležitý resveratrol, ktorý sa podie-
ľa hlavne na podpore zdravia srdca 
a ciev.
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Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Resveratrol (extrakt z jadierok viniča hroznorodého) 200 mg; olej zo sójových bôbov; koenzým Q10 
30 mg; sójový lecitín; leštiaca látka: včelí vosk; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý. Želatínová mäkká kapsula (farbivo: karamel, 
oxid titaničitý).

#1733 – 21.3,01.7,41.12.2,52.4,92
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Doporučené dávkovanie: 1 kapsula 2× denne.

Zloženie: Royal walnut 400 mg.

ROYAL WALNUT STAR
orech popolavý
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Orech popolavý – Juglans cine-
rea – pochádza zo Severnej Ameriky. 
Dosahuje výšku 30 m, jeho plody sú 
vajcovité, na povrchu lepkavo chlpa-
té. Škrupiny orechov sú tvrdé a hlbo-
ko brázdité, na vrcholkoch však ostro 
zašpicatené, s jedlými dvojlaločnými, 
výrazne sladkastými semenami. Dajú 
sa použiť rovnako ako jadrá vlašského 
orecha.

#2737 – 24.8,11.8,61.42.8,82.6,33
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SAW PALMETTO STAR
 serenoa plazivá – zdravie mužov

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsuly: Saw Palmetto – plod (Serrenoa serrulata) 1.000 mg; ryžová múčka; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, 
stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

SAW PALMETTO STAR je formu-
la, ktorej hlavnou zložkou je extrakt zo 
serenoi plazivej. Ktorej účinky sú zná-
me už po stáročia. Extrakt vykazuje 
miernu hormonálnu aktivitu a blokuje 
tvorbu dihydrotestosterónu (mužské-
ho pohlavného hormónu), ktorý pris-
pieva k hypertrofii prostaty. Benígnou 
hypertrofiou prostaty trpí viac než 10 % 
mužov starších ako 50 rokov a u dvoch 
z troch mužov starších ako 60 rokov 
sa už naplno prejavujú príznaky zväč-
šenej prostaty. Serenoa plazivá pôso-
bí tiež ako močopudný prostriedok 
a podporuje maximálny prietok moču. 
Napomáha zlepšiť sexuálnu výkon-
nosť a funkčný stav urogenitálneho 
traktu.

SAW PALMETTO STAR je vhodným 
doplnkom pre mužov od 45 rokov.
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#2739 – 13.4,6.1,9.31.6,51.2,81
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SELENIUM STAR
selén – ochrana buniek, mužská plodnosť

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Emulgátor: mikrokryštalická celulóza; stabilizátor: uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý; selén (selénan sod-
ný) 100 µg (182 % RVH*); pivovarské kvasnice; protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý. 
RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Selén je súčasťou enzýmu glutathi-
onperoxidázy, ktorý sa s vitamínom E 
významne podieľa na ochrane buniek. 
Je nevyhnutný pre bunkovú ochranu. 
Selén sa radí medzi významné antioxi-
dačné činitele, podporuje správnu fun-
kciu hormónov štítnej žľazy, má priaz-
nivé účinky na imunitný systém. Chráni 
telesné tkanivá a je významnou podpo-
rou normálneho stavu vlasov a nech-
tov. Selén je potrebný pre normálnu 
spermatogenéziu.
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#7232 – 6.9,2.2,4.6.2,7.4,8
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SHOCK STAR
žraločia chrupavka

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 10 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Žraločia chrupavka 1.500 mg; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

Žralok je pravdepodobne najdlhšie 
žijúci stavovec na Zemi, zatiaľ čo iné 
druhy fauny vymizli. Tento predátor 
si počas svojho dlhého vývoja vytvoril 
dokonalý imunitný systém, ktorý mu 
pomáha prekonať a prežiť aj tie najväč-
šie nástrahy prírody a človeka. Žralok 
prakticky nikdy neochorie zhubným 
ochorením, je odolný proti všetkým 
infekčným ochorením a prípadné zra-
nenia sa mu hoja veľmi rýchlo. Vedci sa 
pokúsili naočkovať žraloka rakovinový-
mi bunkami a privodiť mu ochorenie, 
ale márne, pokusy skončili pre žraloka 
víťazne, neochorel. Produkt zo žraloka 
– žraločia chrupavka – shark cartila-
ge – je mukopolysacharidový komplex 
obsahujúci bielkovinovú zložku kola-
gén, nebielkovinové zložky prírodný 
glukosamín a chondroitín a minerálne 
látky vápnik a fosfor..
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#7237 – 20.8,9.0,41.02.42.82
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SILICA STAR
 praslička roľná – zdroj draslíka

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Praslička roľná (Equisetum arvense, byľ s obsahom 7 % kremíka, extrakt) 880 mg; ryžový prášok; protihrudku-
júca látka: rastlinný stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

Extrakt prasličky roľnej obsahu-
je kyselinu kremičitú (koloidný oxid 
kremičitý). Kremík v tejto optimálne 
vstrebateľnej forme je vhodným dopl-
nkom k udržaniu kolagénových a elas-
tínových vlákien, štruktúr na stavbu 
kostí, chrupaviek, kĺbov, zubov, vla-
sov a nechtov a pevnosti a pružnosti 
šliach, kože i tkanív vnútorných orgá-
nov, hlavne ciev. Praslička je označova-
ná ako najdostupnejší zdroj prírodného 
kremíka. S pribúdajúcim vekom ubúda 
množstvo kremíka v organizme a to sa 
prejavuje na pleti, ktorá je menej pruž-
ná, suchá a vráskovitá, vlasy a nechty 
sú lámavé a strapkajú sa. Doplnením 
tejto optimálnej formy organického 
kremíka dochádza k významnej pod-
pore dobrej kvality vlasov, nechtov 
a kože. Tým, že koloidný oxid kremičitý 
viaže na seba vodu, pomáha udržo-
vať a zlepšovať pružnosť pleti, vlasov 
a nechtov a prináša svieži a mladistvý 
vzhľad.

Praslička chráni obličky a podpo-
ruje ich vylučovaciu činnosť. Obsahuje 

equisetonín, ktorý podporuje pro-
dukciu moču a močenie a pomáha 
odstraňovať škodlivé metabolity z tela. 
Má blahodarné účinky na cievne steny 
a ich pružnosť. Podporuje funkcie obli-
čiek a močového mechúra.
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#7240 – 17.3,8.9,11.71.4,02.8,32
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SILYMARIN STAR
pestrec mariánsky – funkcia pečene

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Pestrec mariánsky (Silybum marianum, semeno, Silymarín 2,5 %, extrakt 4:1) 2.000 mg; sójový olej; 
emulgátor: sójový lecitín; farbivo: karamel a titánová beloba. Želatínová mäkká kapsula.

Pestrec mariánsky, Silybum maria-
num – jeho domovom je Stredomorie. 
Zdrojom účinných látok sú listy 
a semená. Od dôb Ježiša Krista sa pes-
trec kvôli svojej tŕnitosti spája s histó-
riou ukrižovania. Nazýva sa tiež preto 
„kristova koruna“ a pre biele pruhy na 
listoch tiež „mariánsky bodliak“.

Liečivé účinky pestreca boli známe 
už v starom Grécku. Jeho prvoradé 
použitie je na podporu funkcie pečene. 
Tá je životne dôležitým orgánom a veľ-
mi trpí nevhodnou stravou s množ-
stvom nasýtených tukov, aditív, dusič-
nanov, alkoholu a syntetických liekov. 
Má povzbudzujúci účinok aj na žlčník, 
ktorý je nazývaný „tlačovým hovorcom 
pečene“ – keď sa „ozýva“ žlčník, signa-
lizuje to zlý stav pečene.

Pestrec je prírodný antioxidant, 
zvyšuje fyziologickú odolnosť orga-
nizmu v náročných externých pod-
mienkach. Napomáha fyziologickej 
rovnováhe cukrov. Prispieva k zdra-
vému fungovaniu a ochrane pečene, 

priaznivo ovplyvňuje ich detoxikačný 
potenciál. Podporuje trávenie a srd-
covú činnosť. Je užitočný pre udržanie 
fyziologických čistiacich funkcií.
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Katalog STARLIFE str. 183

183



SK verze

SLEEP WELL STAR
prvotriedny srvátkový proteín 

Odporúčané dávkovanie: 1 viečko (30 ml) denne.

Zloženie: 100% koncentrát ovocnej šťavy (zmes: tmavá čerešňa, čučoriedka, malina, jablko, hruška), Lactium® US Patent (mliečny 
proteínový hydrolyzát; kazeín) 180 mg.
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Proteíny (bielkoviny) sú podstatou 
všetkých živých organizmov, ich názov 
pochádza z gréckeho „proteos“ – prvý. 
Odborníci na výživu odporúčajú, aby 
každodenná strava dospelej osoby 

s priemernou hmotnosťou 
70 kg obsahovala 15–25 % 

proteínov, teda približ-
ne 55–60 g bielkovín 
denne. Toto množ-
stvo je dostatočné pre 

uchovanie normálnych 
biologických funkcií tela. 

Toto množstvo je však dosta-
točné iba pre organizmus, ktorý nie je 
vo vývine zaťažovaný športovými výkon-
mi. Nedostatočný prísun bielkovín môže 
viesť až k rozpadu svalov. Srvátkový pro-
teín je získavaný z prírodných zdrojov. 

Je najčistej-
šou a naj-
lepšou strá-
v i t e ľ n o u 

bielkovinou, 
zbavený ved-

ľajších mliečnych 
produktov, ktoré 
môžu často vyvolá-
vať alergie. Mliečne 
výrobky, mäso a vaj-

cia tiež obsahujú 
veľké množstvo biel-

kovín, vždy však v niž-
šom množstve v porovnaní s kvalitnou 
srvátkovou bielkovinou. Absolútnym 
vrcholom produkcie bielkovín je srvátko-
vý proteínový hydrolyzát. Ako základ pri 
príprave tejto formy slúži proteínový kon-

centrát, v ktorom boli naštiepené dlhé 
reťazce srvátkových proteínov pomocou 
enzýmov pre lepšiu vstrebateľnosť v ľud-
skom organizme. Účinky hydrolyzátu sú 
tak vďaka vysokej absorpcii na špičko-
vej úrovni. V porovnaní so srvátkovými 
bielkovinami môže byť absorpcia v ňom 
obsiahnutých aminokyselín pomalší, 
účinkujú teda dlhšiu dobu.

#1193 – 65.9,13.5,54.56.87.19
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SLIM FIBER STAR
zmes vlákniny

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety 3× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 6 tabliet: Zmes vlákniny (obsahuje prírodné vlákniny: mikrokryštalická celulóza 1.644 mg, citrusový pektín 912 mg, gra-
pefruitový pektín 60 mg a koncentrát červenej repy 24 mg) 2.640 mg; emulgátor: fosforečnan vápenatý; stabilizátor: hydroxymethyl-
celulóza; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; povlaková látka: celulóza.

SLIM FIBER STAR je produkt 
s obsahom vlákniny, ktorá navodzuje 
pocit nasýtenia po dlhšiu dobu, a pre-
to je vynikajúcim pomocníkom pri 
kontrole telesnej hmotnosti.
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#1690 – 12.9,5.4,8.21.4,41.8,61
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SPIRULINE 500 STAR
spirulina (riasa) meďčinnosti čriev a vitality

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov.

Zloženie 4 tabliet: Spirulina (Spirulina platensis, riasa) 2.000 mg; stabilizátor: polyvinylpyrrolidon, fosforečnan vápenatý; emulgá-
tor: rastlinná celulóza; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; meď (glukónan meďnatý) 0,48 mg (48 % 
RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

SPIRULINE STAR obsahuje vlák-
ninu, spirulinu a vitamín C. Spirulina 
je mikroskopická vodná riasa, ktorá 
je významným zdrojom antioxidačnej 
kapacity, proteínov, karotenoidov, 
vitamínov rady B, minerálov a esen-
ciálnych mastných kyselín. Napomáha 
zlepšiť fyzickú výkonnosť a vitalitu. 
Je oporou pre funkcie pečene. Pomáha 
znižovať pocit hladu, a tým prispieva 
k regulácii telesnej hmotnosti, udržia-
vať normálne črevné funkcie a zdravý 
tráviaci systém. Podporuje pravidelnú 
a normálnu stolicu. Vyvoláva nízku gly-
kemickú reakciu a prispieva k stabilizá-
cii glukózy v krvi. Je pomocníkom pri 
regulácii telesnej hmotnosti.

Meď pomáha udržiavať normálny 
stav spojivových tkanív, energetického 
metabolizmu, činnosť nervovej sústa-
vy, pigmentácie vlasov a pokožky, pre-
nosu železa v tele a imunitného systé-
mu. Prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom.

Produkt SPIRULINE STAR pomáha 
navodiť pocit plnosti, a preto je využí-
vaný ako súčasť redukčných progra-
mov k regulácii hmotnosti.
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#4540 – 10.9,4.0,7.01.21.41
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SPIRULINE STAR
vláknina, spirulina, vitamín C

Odporúčané dávkovanie: 3 tablety 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 6 tabliet: Vláknina (arabská guma 2.310 mg, jablčná vláknina 900 mg, pšenica 105 mg, citrusové plody 105 mg) 3.420 
mg; spirulina (Spirulina platensis, riasa) 378 mg; dochucovadlo: kyselina jablčná; protihrudkujúca látka: mastenec; ananásová aró-
ma; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; antioxidant: kyselina askorbová; stabilizátor: xylitol.

SPIRULINE STAR obsahuje vlákni-
nu, spirulinu a vitamín C.

Spirulina je mikroskopická vodná 
riasa, ktorá je významným zdrojom 
proteínov, karotenoidov, vitamínov 
rady B, minerálov a esenciálnych mast-
ných kyselín. Napomáha zlepšiť fyzickú 
výkonnosť a vitalitu. Pomáha znižovať 
pocit hladu, a tým prispieva k regulácii 
telesnej hmotnosti. Má antioxidačné 
účinky, posilňuje imunitu tela a svoju 
rolu uplatňuje pri stabilizácii krvného 
cukru.

Pomáha udržiavať normálne črev-
né funkcie a zdravý tráviaci systém. 
Podporuje pravidelnú a normálnu sto-
licu. Vyvoláva nízku glykemickú reakciu 
a prispieva k rovnováhe inzulínu a glu-
kózy v krvi. Je pomocníkom pri regulá-
cii telesnej hmotnosti.

Pridaný antioxidant – vitamín C 
podporuje energetický metaboliz-
mus, tj. premenu potravy na energiu 
a vstrebávanie železa. Priaznivo ovplyv-
ňuje nervový systém a duševné funkcie, 
podporuje imunitný systém.

Produkt SPIRULINE STAR pomáha 
navodiť pocit plnosti, a preto je vhod-
ný ako súčasť redukčných programov 
k regulácii hmotnosti.
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#4555 – 17.3,8.9,11.71.4,02.8,32
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SQUALENE STAR
olej zo žraločej pečene – imunitný systém

Žraloky sú pravdepodobne najdlh-
šie žijúcimi stavovcami na Zemi, zatiaľ 
čo iné druhy fauny vymizli. Tento pre-
dátor si počas svojho dlhého vývoja 
vytvoril dokonalý imunitný systém, kto-
rý mu pomáha prekonať a prežiť aj tie 
najväčšie nástrahy prírody a človeka. 
Žralok prakticky nikdy neochorie zhub-
ným ochorením, je odolný proti všet-
kým infekčným ochoreniam a prípad-
né zranenia sa mu hoja veľmi rýchlo. 
Žraloky, žijúci vo vodách, v ktorých boli 
vykonávané jadrové výskumy, neocho-
reli rakovinou ani neboli inak poškode-
ní. Vedci sa pokúsili naočkovať žraloka 
rakovinovými bunkami a privodiť mu 
ochorenie, ale márne, pokusy skončili 
pre žraloka víťazne, neochorel. Žraloky 
obvykle umierajú starobou a ich jedi-
ným nepriateľom je človek. Po celé stá-
ročia používali národy severu Európy 
olej zo žraločej pečene. Skvelých rege-
neračných schopností žraločej pečene 
si všimli tamojší rybári. Zistili, že olej, 
ktorý získavali z pečene žraloka a ucho-
vávali v špeciálnych kožených vakoch, 
urýchľuje hojenie kože, ďalej celkovo 
posilňuje organizmus, zmierňuje opu-
chy a zápaly. Poznamenali tiež lepšiu 
kondíciu tých, ktorí olej pravidelne uží-

vali. Týchto skúseností využili začiat-
kom dvadsiateho storočia japonskí 
vedci, ktorí izolovali z pečene žraloka 
účinnú látku a nazvali ju alkyglycero-
lom. Olej zo žraločej pečene obsahuje 
nenasýtené mastné kyseliny, vitamíny 
A, E a D, squalamin a alkyglycerol. 
SQUALENE STAR je vhodný doplnok 
najmä pre osoby žijúce v nepriaznivých 
pracovných a životných podmienkach.
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Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Olej zo žraločej pečene 1.000 mg (obsahuje minimálne 20 % alkylglycerolu). Želatínová mäkká kap-
sula.

• Má silný antioxidačný účinok
• Posilňuje regeneráciu kože
• Zlepšuje priebeh liečby pri väčšine kožných 

ochorení
• Chráni metabolizmus pečene a obličiek
• Eliminuje vedľajšie účinky pri dlhodobom 

užívaní liekov
• Zabraňuje vzniku mutácií pri delení buniek, 

ktoré môžu viesť k nádorovému bujneniu a 
pomáha chrániť telo pred negatívnymi účin-
kami rádioterapie, alebo chemoterapie

• Pôsobí preventívne pred vznikom rakoviny
• Urýchľuje hojenie pokožky

• Zlepšuje proces tvorby krvi a tvorby imuno-
génov (látky navodzujúcej imunitnú odpo-
veď)

• Dodáva všetkým bunkám v tele potrebnú 
energiu (prechádza membránou bunky), 
choré bunky majú zvýšenú schopnosť squ-
alen prijímať

• Okysličuje bunky vo všetkých tkanivách, 
podieľa sa na tvorbe zdravého cholesterolu 
HDL (ten rozpúšťa usadeniny škodlivého 
cholesterolu)

• Zvyšuje libido
• Zamedzuje vzniku zápchy a hnačky

Squalen

Žraloky majú unikátnu obranyschopnosť voči 
chorobám. Zdravie im zaisťujú látky obsia-
hnuté v ich pečeni: alkylglycerol a squalen. 
Vedecké výskumy potvrdili priaznivý vplyv 

týchto látok na imunitný systém človeka. Olej 
zo žraločej pečene nachádza uplatnenie v lieč-
be nádorových ochorení, ktoré sa liečia pomo-
cou chemo- a radioterapie.

#7235 – 21.3,01.7,41.12.2,52.4,92
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STAR PLUS
minerálne látky a antioxidanty

Produkt STAR PLUS je starostlivo 
zostavená formula z vitamínov a mine-
rálnych látok, dôležitých pre orga-
nizmus so synergickým pôsobením. 
Vitamín A podporuje normálny stav 
slizníc, pokožky, zraku a imunitného 
systému. Podieľa sa na procese špecia-
lizácie buniek a metabolizmu železa. 
Vitamín C pomáha chrániť bunky pred 
oxidačným stresom. Ďalej podporuje 
tvorbu kolagénu, ktorý je dôležitý pre 
správnu funkciu ciev, kostí, chrupaviek, 
pokožky, ďasien a zubov, prispieva 
k normálnej činnosti nervovej sústavy, 
psychickej činnosti a obranyschopnos-
ti organizmu. Jeho nezastupiteľná fun-
kcia je vo zvyšovaní absorpcie železa 
a podpore normálneho energetického 
metabolizmu v tele. Vitamín C pomáha 
znižovať únavu a vyčerpanie a podieľa 
sa na regenerácii redukovanej formy 
vitamínu E. Vitamín D je potrebný 
k normálnemu vstrebávaniu vápnika 
a fosforu a jeho využitiu v tele, pomá-
ha udržiavať správnu hladinu vápnika 
v krvi. Podporuje normálny stav kostí 
a zubov, činnosť svalov, funkciu imunit-
ného systému a proces delenia buniek. 
Vitamín E sa podieľa na ochrane buniek 
pred oxidačným stresom. Vitamín K je 
dôležitý pre normálnu zrážanlivosť 
krvi a stav kostí, vitamín B1 – tiamín 
pomáha podporovať normálnu nervo-
vú sústavu vrátane psychickej činnosti. 
Podieľa sa na normálnej funkcii srdca 
a energetickom metabolizme. Vitamín 
B2 riboflavín podporuje normálny 
energetický metabolizmus, činnosť 
nervovej sústavy, stav slizníc, udržanie 
červených krviniek, stav pokožky, stav 
zraku a metabolizmus železa. Prispieva 

k ochrane buniek pred oxidačným stre-
som a k znižovaniu únavy a vyčerpania. 
Niacín je dôležitý pre normálny energe-
tický metabolizmus, činnosť nervovej 
sústavy, psychickú činnosť, stav slizníc 
a stav pokožky. Dokáže znižovať mieru 
únavy a vyčerpania. Vitamín B6 podpo-
ruje normálnu syntézu cysteínu a jeho 
metabolizmus, energetický metabo-
lizmus, metabolizmus bielkovín a gly-
kogénu, činnosť nervovej sústavy, 
psychickú činnosť, tvorbu červených 
krviniek a funkciu imunitného systému. 
Prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania. 
Podieľa sa na regulácii hormonálnej 
aktivity. Foláty sú nepostrádateľné pre 
rast zárodočných tkanív počas teho-
tenstva. Podieľa sa na správnej syntéze 
aminokyselín, krvotvorby, metaboliz-
mu homocysteínu, psychickej činnos-
ti a imunitnom systéme. Podieľa sa 
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Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne s jedlom. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy.
Zloženie 2 tabliet: Vápnik (fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý) 324 mg (40,5 % RVH*); fosfor (fosforečnan vápenatý) 218 mg (31,2 % 
RVH*); horčík (oxid horečnatý) 200 mg (53,3 % RVH*); draslík (chlorid draselný) 160 mg (8 % RVH*); chloridy (chlorid draselný) 144 mg (18 % 
RVH*); vitamín C  (kyselina L-askorbová) 120 mg (150 % RVH*); stabilizátor: sodná soľ karboxylmethylcelulózy; vitamín E  (DL-alfa-tokoferylace-
tát) 40 mg (333 % RVH*); vitamín B3 - niacín (nikotínamid) 40 mg (250 % RVH*); emulgátor: mikrokryštalická celulóza; vitamín B5 - kyselina 
pantoténová (D-pantothenát vápenatý) 20 mg (333,3 % RVH*); železo (fumaran železnatý) 36 mg (514 % RVH*); zinok (oxid zinočnatý) 30 mg 
(300 % RVH*); protihrudkujúca látka: stearan horečnatý; mangán (síran mangánatý) 7 mg (350 % RVH*); vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 
4 mg (285,7 % RVH*); meď (síran meďnatý) 4 mg (400 % RVH*); kremík (oxid kremičitý) 4 mg; vitamín B2 (riboflavín) 3,4 mg (242,8 % 
RVH*); vitamín B1 (tiamínmononitrát) 3 mg (272,7 % RVH*); vitamín A  (retinyl-acetát) 1.500 µg (187,6 % RVH*); foláty (kyselina listová) 
800 µg (400 % RVH*); molybdén (molybdenan sodný) 320 µg (640 % RVH*); jód (jodid draselný) 300 µg (200 % RVH*); chróm (chlorid 
chromitý) 130 µg (325 % RVH*); biotín (D-biotín) 60 µg (120 % RVH*); vitamín K  (fytomenadion) 50 µg (66,6 % RVH*); selén (selénan sodný) 
40 µg (72,7 % RVH*); vitamín D  (cholekalciferol) 20 µg (400 % RVH*); vitamín B12 (kyanokobalamín) 12 µg (480 % RVH*). Povlaková látka: 
celulóza. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

na znížení miery únavy a vyčerpania 
a procesu delenia buniek. Vitamín B12 
podporuje normálny energetický meta-
bolizmus, činnosť nervovej sústavy, 
metabolizmus homocysteínu, psychic-
kú činnosť, tvorbu červených krviniek 
a imunitný systém. Podieľa sa na zní-
žení miery únavy a vyčerpania a proce-
su delenia buniek. Biotín je potrebný 
k normálnemu energetickému meta-
bolizmu, činnosti nervovej sústavy, 
metabolizmus makroživín, psychickej 
činnosti, normálnemu stavu vlasov, 
slizníc a pokožky.Kyselina pantoténová 
blahodarne pôsobí na normálny ener-
getický metabolizmus, syntézu a meta-
bolizmus steroidných hormónov, 
vitamínu D a niektorých neurotrans-
miterov a mentálnu činnosť. Prispieva 
k zníženiu únavy a vyčerpania. Vápnik 
napomáha normálnej zrážanlivosti 
krvi, podporuje normálny energetický 
metabolizmus, činnosť svalov, funkciu 
nervových prenosov, funkciu tráviacich 
enzýmov a stavu kostí a zubov. Podieľa 
sa na procese delenia a špecializácie 
buniek. Železo prispieva k správnej 
kognitívnej funkcii, správnemu ener-
getickému metabolizmu, tvorbe červe-
ných krviniek a hemoglobínu, prenosu 
kyslíka v tele a podporuje imunitný sys-
tém. Podieľa sa na znížení miery únavy 
a vyčerpania a procesu delenia buniek. 
Jód je dôležitý pre rozpoznávacia fun-

kcie, energetický metabolizmus, čin-
nosť nervovej sústavy, normálny stav 
pokožky, tvorbu hormónov štítnej žľazy 
a činnosť štítnej žľazy. Horčík sa podie-
ľa na znížení miery únavy a vyčerpania. 
Podporuje elektrolytickú rovnováhu 
a normálny energetický metaboliz-
mus, činnosť nervovej sústavy, činnosť 
svalov, syntézu bielkovín, psychickú 
činnosť, normálny stav kostí a zubov. 
Prispieva k procesu delenia buniek. 
Selén prispieva k normálnej sperma-
togenéze, podporuje normálny stav 
vlasov, nechtov a imunitného systému 
a činnosť štítnej žľazy. Je nevyhnut-
ný k ochrane buniek pred oxidačným 
stresom. Meď pomáha udržiavať nor-
málny stav spojivových tkanív, energe-
tického metabolizmu, činnosť nervovej 
sústavy, pigmentácie vlasov a pokož-
ky, prenosu železa v tele a imunitného 
systému. Prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom. Zinok pod-
poruje normálny metabolizmus kyse-
lín a zásad, metabolizmus sacharidov, 
rozpoznávacie funkcie, syntézu DNA, 
plodnosť a reprodukciu, metaboliz-
mus makroživín, metabolizmus mast-
ných kyselín, metabolizmus vitamínu 
A, syntézu bielkovín, normálny stav 
kostí, vlasov, nechtov, pokožky a zra-
ku a imunitný systém. Udržuje správnu 
hladinu testosterónu v krvi.

#1450 – 20.8,9.0,41.02.42.82
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STAR WOMEN
formula pre ženy

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Stabilizátor: sodná soľ karboxylmethylcelulózy; matlodextrín; lotos indický (Nelumbo nucifera, podzemok, ex-
trakt 4:1) 180 mg; slez lesný (Malva silvestris, vňať, extrakt 4:1) 160 mg; rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis, vňať, extrakt 
4:1) 100 mg; rumanček kamilkový (Matricaria chamomilla, kvet) 70 mg; kotvičník zemný (Tribulus terrestri, koreň, extrakt 4:1) 
70 mg; púpava lekárska (Taraxacum officinale, koreň, extrakt 4:1) 40 mg; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý, oxid kremičitý; 
zinok (oxid zinočnatý) 14 mg (140 % RVH*). Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov 
a minerálnych látok.

STAR WOMEN je špeciálna formu-
la určená ženám. Obsahuje lotos, slez 
lesný, rozmarín, harmanček, kotvičník 
a dendalion – extrakt z koreňa púpa-
vy lekárskej. Ich synergické pôsobenie 
podporuje pridanie zinku. V južnej 
Ázii považujú lotos za jednu zo svä-
tých rastlín prirovnávaný k Slnku, kto-
ré sa každý deň znova rodí. Tamojší 
ľudové liečiteľstvo ho využíva už vyše 
1500 rokov. Lotos podporuje men-
tálne zdravie, má upokojujúce účinky 
na celkovú myseľ a podporuje dobrý 
psychický stav. Zinok podporuje nor-
málny metabolizmus kyselín a zásad, 
metabolizmus sacharidov, rozpozná-
vacie funkcie, syntézu DNA, plodnosť 
a reprodukciu, metabolizmus makro-
živín, metabolizmus mastných kyselín, 
metabolizmus vitamínu A a syntézu 
bielkovín. Udržuje správnu hladinu tes-
tosterónu v krvi. Podieľa sa na procese 

delenia buniek a ich ochrane pred oxi-
dačným stresom.

vý
ži

vo
vý

 d
op

ln
ok

#1008 – 16.8,7.2,11.61.2,91.4,22
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STINGING NETTLE STAR
žihľava dvojdomá – vitalita, energia

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
Zloženie 2 kapsúl: Žihľava dvojdomá (Urtica dioica, list, extrakt 1,6:1) 1.000 mg; emulgátor: rastlinná celulóza. Želatínová kapsula.

Žihľava – Urtica dioica zahŕňa asi 
35 druhov, ktoré rastú najmä v mier-
nych pásmach.

Jej latinský rodový názov je odvo-
dený od latinského slova uro, ktoré 
znamená páliť. Pálivosť chĺpkov žihľavy 
spôsobujú zrejme amíny acetylcholín, 
histamín a serotonín.

 Žihľava je rozšírená po celej Európe, 
na východe zasahuje hlboko na Sibír 
až k Altaju a Bajkalu, na Kaukaz, do 
severného Iránu, Kašmíru. Je to nároč-
ná burina, ale tiež známa liečivka, pou-
žívaná v kozmetike (žihľavový šampón) 
alebo ako čistiaca bylina či už v zme-
siach, alebo samostatne. Pre vysoký 
obsah vitamínu C a skorý nástup vege-
tácie (z jari môže aj opakovane namrz-
núť) je v kuchyni obľúbená do jarných 
plniek.

#2766 – 13.4,6.1,9.31.6,51.2,81
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TAURINE 600 STAR
taurín – fyzické zaťaženie organizmu

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Športovci 20–40 minút pred výkonom. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné 
a dojčiace ženy. Neužívať spolu s alkoholom.

Zloženie 2 tabliet: Taurín (forma L-Taurinu) 1.200 mg; emulgátor: rastlinná celulóza; stabilizátor: fosforečnan vápenatý, poly-
vinylpyrrolidon; protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; 
povlaková látka: celulóza.

TAURINE 600 obsahuje neesenciál-
nu kyselinu taurín. Taurín je organická 
kyselina a prakticky sa jedná o výz-
namnú zložku žlče. V nižších koncen-
tráciach ho možno nájsť vo všetkých 
živočíšnych tkanivách, najmä v mozgu, 
sietnici, srdci a krvných doštičkách. 
Taurín je derivátom aminokyseliny cys-
teínu, a preto je niekedy radený k ami-
nokyselinám. Názov taurín je odvodený 
z latinského taurus – býk, pretože bol 
prvýkrát izolovaný nemeckým vedcom 
Fridrichom Tiedemanem z býčiej žlče. 
Taurín je takzvanou neesenciálnou 
aminokyselinou, to znamená, že si ho 
organizmus dokáže vytvoriť, ale jeho 
množstvo je možné podporiť aj príj-
mom esenciálnych aminokyselín, kto-
ré sa nachádzajú v potravinách alebo 
priamo jeho dodaním v doplnkoch 
stravy, najmä pri vyššom fyzickom 
zaťažení organizmu.
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#7288 – 13.4,6.1,9.31.6,51.2,81
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TRAMOSTIC STAR
pre zdravie a spokojnosť mužov

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 

Zloženie 2 kapsúl: Laktóza; Saw palmeto (Serenoa repens, palma sabalová v extrakte 10:1) 1.000 mg; slivka africká (Prunus 
africana, Pygeum, kôra v extrakte 10:1) 50 mg; tekvica (Cucurbita pepo, semeno v extrakte 10:1) 20 mg; vitamín E (DL-alfa-tokofe-
rylacetát) 26,8 mg (111,7 % RVH*); zinok (glukónan zinočnatý) 1,56 mg (15,6% RVH*); protihrudkujúca látka: rastlinný stearan 
horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Serenoa repens – Saw Palmeto je níz-
ka plazivá palma, ktorá má domov 
v južných štátoch Severnej Ameriky – 
v lesoch Floridy.

Saw Palmeto podporuje vrcholový 
prietok moču a je dôležité pre udržanie 
normálnej funkcie močového mechúra 
najmä pre mužov vo veku od 45 rokov. 
Priaznivo pôsobí na zdravie močových 
ciest pri benígnej hyperplázii prostaty. 
Mimo to sa odporúča ako zdroj mast-
ných kyselín pre udržanie reprodukčnej 
funkcie a ako podpora pre prirodzený 
rast vlasov.

Ďalšie účinné zložky – Cucurbita pepo 
– dyňa obecná a Pygeum africana – slivka 
africká sa taktiež podieľajú na dobrej 
funkcii močového mechúra a močo-
vých ciest. Hlavne dyňa má vplyv na 
normálnu funkciu prostaty.

Pridaný vitamín E pôsobí pri ochra-
ne buniek pred oxidačným stresom.

Zinok podporuje normálny meta-
bolizmus kyselín a zásad, sacharidov 
a makroživín, normálny stav kostí, vla-
sov, nechtov, pokožky, zraku a priazni-

vo pôsobí na imunitný systém, plod-
nosť a reprodukciu. Udržuje správnu 
hladinu testosterónu v krvi. Podieľa sa 
na procese delenia buniek a ich ochra-
ne pred oxidačným stresom.
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#2758 – 18.8,8.6,21.81.6,12.2,52

Katalog STARLIFE str. 195

195



SK verze

TREND RELAX STAR
pre relaxáciu a pohodu

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tablety: Kocúrnik obyčajný – list (Nepeta cataria) 129 mg; valeriána lekárska extrakt z koreňa 4:1 (Valeriana officinalis) 
129 mg; múčenka pleťová extrakt z kvetu 4:1 (Passiflora incarnata) 129 mg; zeler voňavý extrakt zo semena 6:1 (Apium graveolens) 
129 mg; chmeľ obyčajný extrakt z kvetu 10:1 (Humulus lupulus) 64,5 mg; sušená pomarančová kôra (extrakt 4:1) 64,4 mg; stabili-
zátor: hydrogénfosforečnan vápenatý; emulgátor: rastlinná celulóza; protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová; protihrudkujúca 
látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý.

TREND RELAX je produkt s obsa-
hom z extraktov známych liečivých rast-
lín, ktoré oddávna používala tradičná 
ľudová medicína k celkovému upokoje-
niu a navodeniu spánku. Táto formula 
bola zostavená tak, aby v organizme 
pôsobila synergicky a pôsobenie jed-
notlivých komponentov malo optimál-
ny účinok. Najmä Valeriana officinalis 
– valeriána lekárska je známa ako lie-
čivá bylina už od staroveku. Valeriana 
pochádza z latinčiny a znamená sila, 
zdravie. V ľudovej povere mala valeriá-
na schopnosť odolávať úkladom všet-
kých nečistých síl. Valeriána napomáha 
udržiavať kvalitný, prirodzený spánok, 
je užitočný na vyrovnanie so stresom 
pri náročnom životnom štýle. Pomáha 
podporovať duševnú i fyzickú pohodu. 
Prispieva k optimálnej relaxácii, poho-
de a duševnému pokoju v prípade 
podráždenia.
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#7292 – 11.4,5.7,7.11.2,31.4,51
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VILCACORA STAR
3 byliny – obranyschopnosť organizmu

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Kozinec blanitý (Astragalus membranaceus, koreň, extrakt 4:1) 800 mg; echinacea purpurová (Echinacea purpu-
rea vňať, extrakt 4:1) 800 mg; mačací pazúr (Uncaria tomentosa – Cat’s Claw, kôra, extrakt 2:1) 600 mg; emulgátor: mikrokryš-
talická celulóza; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, stearan horečnatý. Želatínová kapsula.

VILCACORA STAR je formula 
zostavená z rastlín, ktoré obsahujú 
látky podporujúce prirodzenú obrany-
schopnosť organizmu.

Jedná sa hlavne o vilcacoru – Cat's 
Claw – mačací pazúr, s botanickým 
názvom Uncaria tomentosa, ktorá 
významne podporuje imunitný systém 
človeka, hlavne v období prechladnu-
tia a chrípok. Vilcacora podporuje čin-
nosť kĺbov a ich pružnosť, má vplyv aj 
na zdravie pokožky.

Echinacea purpurea – echinacea 
purpurová posilňuje obranyschopnosť 
organizmu, zvlášť dýchacie cesty, jej 
účinné látky sú podporou pri nachlad-
nutiach. Obsahuje látky podporujúce 
terapiu opakujúcich sa infekcií hor-
ných ciest dýchacích. Prináša upokoju-
júci efekt v hrdle, hltane aj pre hlasivky. 
Odstraňuje škrabanie v krku. Je príno-
som počas rekonvalescencie pri znovu 
nadobúdaní rovnováhy a telesných síl. 
Prispieva k pohyblivosti kĺbov a priaz-
nivo ovplyvňuje zdravie pokožky.

Astragalus membranaceus – kozi-
nec blanitý pôsobí v organizme ako 
antioxidant, posilňuje obranyschop-

nosť tela, a jeho odolnosť proti von-
kajším vplyvom. Podporuje zdravie 
kardiovaskulárneho systému a správ-
nu hladinu krvného tlaku a cukru. 
Prispieva k normálnej funkcii obličiek 
a močového mechúra. Je prínosom 
v menopauze a podporuje pohyblivosť 
kĺbov.
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VIRGIN OLIVE 1000 STAR
panenský olivový olej – antioxidant

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 1 mäkkej kapsuly: Panenský olivový olej (Oleum olivae virginale) 1.000 mg; kyselina alfa-lipoová 30 mg. Želatínová mäkká 
kapsula.

VIRGIN OLIVE 1000 STAR obsahuje 
polyfenolové antioxidanty extrahované 
z čerstvých, organicky pestovaných olív 
a kyselinu alfa-lipoovú. Polyfenoly z oli-
vového oleja majú antioxidačné účinky 
a pomáhajú chrániť krvné lipidy pred 
oxidačným stresom, ktorý je zapríči-
nený pôsobením voľných radikálov. 
Polyfenoly sú absorbované v črevách 
a tam alebo aj v pečeni metabolizova-
né.

Použitý panenský olivový olej je špe-
ciálne spracovaný do formy mäkkých 
kapsúl a užitím odporučenej dennej 
dávky (2 mäkké kapsuly) organizmus 
dostane také množstvo účinných látok, 
aké by inak získal z 250 g panenského 
olivového oleja ako bežnej potraviny.
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#7299 – 34.7,61.8,32.43.8,04.6,74
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VIRGIN OLIVE 500 STAR
panenský olivový olej – antioxidant

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Panenský olivový olej (Oleum olivae virginale) 1.000 mg; kyselina alfa-lipoová 60 mg. Želatínová mäkká 
kapsula.

VIRGIN OLIVE 500 STAR obsahuje 
polyfenolové antioxidanty extrahova-
né z čerstvých, organicky pestovaných 
olív a kyselinu alfa-lipoovú. Polyfenoly 
majú antioxidačné účinky a pomáhajú 
chrániť bunky a tkanivá pred poškode-
ním, ktoré je zapríčinené pôsobením 
voľných radikálov. Podieľajú sa tak 
významne na posilnení imunitného sys-
tému.

2 tobolky
VIRGIN 

OLIVE STAR
=

500 ml 
olivového oleja
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#7277 – 18.8,8.6,21.81.6,12.2,52
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SK verze

Vitamín B12 STAR
činnosť nervovej sústavy

Odporúčané dávkovanie: 1/2 tablety denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Nadmerná konzumácia 
môže vyvolať laxatívne účinky.

Zloženie 1/2 tablety: Sladidlo: manitol, sacharóza; emulgátor: rastlinná celulóza; stabilizátor: polyvinylpolypyrrolidon; višňová aró-
ma; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý; farbivo: extrakt z červenej repy; vitamín B12 (kyanokobalamín) 250 µg 
(10.000 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Vitamín B12 má vplyv na tvorbu 
červených krviniek a delenie buniek. 
Podporuje energetický metabolizmus 
a imunitný systém. Je nutný k udržaniu 
zdravej nervovej sústavy, normálnych 
duševných funkcií a kognitívneho výko-
nu.
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#4520 – 9.4,4.3,6.9.8,01.6,21
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VITAMIN C 1000 STAR
kráľ vitamínov

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Vhodné pre deti od 12 rokov.

Zloženie 2 tablety: Vitamín C (Rosa canina, šípky, kyselina L-askorbová) 2.000 mg (2.500 % RVH*); stabilizátor: hypromelóza; 
emulgátor: mikrokryštalická celulóza; protihrudkujúca látka: stearan horečnatý. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príj-
mu vitamínov a minerálnych látok.

Aj keď je vitamín C obsiahnutý 
v rôznych druhoch zeleniny a v citruso-
vých plodoch, sú jeho najlepším prírod-
ným zdrojom šípky. V nich sa vyskytuje 
spolu s flavonoidmi, ktoré jeho účinky 
zvyšujú. Zvýšený príjem vitamínu C 
napomáha posilňovať imunitný sys-
tém, umocňovať odolnosť organizmu 
hlavne v období nachladnutia, aktivo-
vať rad enzýmov a hrá dôležitú úlohu 
v procese dýchania buniek. Zúčastňuje 
sa tvorby kostí, kolagénu a chrupaviek. 
Pomáha pri ochrane proti stresu, zľah-
čovať vstrebávanie železa a stimulovať 
zrenie červených krviniek. Je antioxi-
dant, ktorý chráni telové bunky pred 
voľnými radikálmi a výrazne podporuje 
imunitný systém. Je dôležitý pre opti-
málne fungovanie nervového systému 
a zachovanie normálnych duševných 
funkcií. Jeho významná úloha je v ener- getickom metabolizme, to znamená pri 

premene potravy na energiu.
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VITAMIN C GUMMY STAR
vitamín C – obranyschopnosť organizmu

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 želatínových tabliet: Koncentrovaná ovocná šťava; cukor; glukózový sirup; želatína; regulátor kyslosti: kyselina citrónová, 
kyselina mliečna; vitamín C (kyselina L-askorbová) 24 mg (30 % RVH*); zahusťovadlo: pektín; pomarančová aróma; palmový olej. 
RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Aj keď je vitamín C obsiahnutý 
v rôznych druhoch zeleniny a v citruso-
vých plodoch, sú jeho najlepším prírod-
ným zdrojom šípky. V nich sa vyskytuje 
spolu s flavonoidmi, ktoré jeho účinky 
zvyšujú. Zvýšený príjem vitamínu C 
napomáha posilňovať imunitný sys-
tém, umocňovať odolnosť organizmu 
hlavne v období nachladnutia, aktivo-
vať rad enzýmov a hrá dôležitú úlohu 
v procese dýchania buniek. Zúčastňuje 
sa tvorby kostí, kolagénu a chrupaviek. 
Pomáha pri ochrane proti stresu, zľah-
čovať vstrebávanie železa a stimulovať 
zrenie červených krviniek. Je antioxi-
dant, ktorý chráni telové bunky pred 
voľnými radikálmi a výrazne podporuje 
imunitný systém. Je dôležitý pre opti-
málne fungovanie nervového systému 
a zachovanie normálnych duševných 
funkcií. Jeho významná úloha je v ener-
getickom metabolizme, to znamená pri 
premene potravy na energiu.
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VITAMIN C PLUS STAR
obranyschopnosť organizmu

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 rokov.

Zloženie (30 ml): Vitamín C (kyselina L-askorbová) 1.000 mg (1.250 % RVH*); citrónové bioflavonoidy 500 mg; šípky 500 mg; 
prírodná citrónová, limetková a pomarančová aróma; konzervačná látka: sorban draselný; rutín 33 mg; hesperidín 33 mg; čistená 
voda, Acerola ( (Malpighia glabra) 17 mg; zahusťovadlo: rastlinný glycerín; agáve nektár 0,1 mg. RVH* = Referenčné výživové hodnoty 
denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Vitamín C pomáha chrániť bunky 
pred oxidačným stresom. Ďalej podpo-
ruje tvorbu kolagénu, ktorý je dôležitý 
pre správnu funkciu ciev, kostí, chrupa-
viek, pokožky, ďasien a zubov, prispieva 
k normálnej činnosti nervovej sústavy, 
psychickej činnosti a obranyschopnos-
ti organizmu. Jeho nezastupiteľná fun-
kcia je vo zvyšovaní absorpcie železa 
a podpore normálneho energetického 
metabolizmu v tele. Vitamín C pomáha 
znižovať únavu, vyčerpanie a podieľa sa 
na regenerácii redukovanej formy vita-
mínu E. Podporuje imunitný systém 
počas intenzívneho fyzického výkonu, 
aj po ňom.
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VITAMIN D3 CHERRY STAR
imunita, normálny stav kostí a svalov

Odporúčané dávkovanie: 30 ml – 2 polievkové lyžice denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie (30 ml): Čistená voda; čierna čerešňa (koncentrovaná šťava z plodu) 1.200 mg; vitamin D3 – cholekalciferol (5,000 IU) 
125 µg (2.500 % RVH*); konzervačná látka: sorban draselný; prírodná čerešňová aróma; sladidlo: steviol-glykosidy; prírodná bazová 
aróma; zahusťovadlo: rastlinný glycerín. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitaminov a minerálnych látok.

Vitamín D prispieva k normálnemu 
vstrebávaniu vápnika a fosforu a jeho 
využitia v tele, pomáha udržiavať správ-
nu hladinu vápnika v krvi. Podporuje 
normálny stav kostí a zubov, činnosť 
svalov, funkcie imunitného systému 
a proces delenia buniek.
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Vitamín D3 STAR
zvýšená obranyschopnosť organizmu a udržanie normálneho 

stavu kostí a svalov

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula obdeň. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 16 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 1 mäkká kapsula: Sójový olej; kukuričný olej; vitamín D (cholekalciferol) 50 µg (2.000 IU, tj. 1.000 % RVH*). Želatínová 
kapsula. RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Vitamín D3 je jediný vitamín, ktorý 
môže telo vyrábať zo slnečného žiare-
nia. Vďaka dnešnému spôsobu života 
a rozsiahlym využívaním ochrán proti 
slnečnému žiareniu v dôsledku obavy 
z rakoviny kože má však 59 % populácie 
nedostatok vitamínu D. Vitamín D pris-
pieva k normálnemu využitiu vápnika 
a fosforu v organizme. Zúčastňuje sa 
na procese delenia buniek a prispieva 
k normálnej funkcii imunitného systé-
mu. Podieľa sa na udržaní normálneho 
stavu kostí a zubov a správnej hladiny 
vápnika v krvi. Pomáha udržiavať nor-
málnu činnosť svalov.
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#7304 – 8.9,3.6,5.8.6,9.2,11
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VITAMIN E STAR
antioxidant

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula s jedlom. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 1 mäkkej kapsuly: Prírodný vitamín E (d-alfa, d-beta, d-gama, d -delta tokoferoly) 100 mg (1.000 % RVH*); leštiaca 
látka: zmes včelieho vosku a oleja zo sójových bôbov; olej zo sójových bôbov, antioxidant: lecitín. Želatínová mäkká kapsula. RVH* 
= Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Vitamín E je súhrnné pomenova-
nie prírodných látok tokoferolov, kto-
ré patria medzi vitamíny rozpustné 
v tukoch a v organizme slúžia ako dôle-
žité antioxidanty. Dôležitými zdrojmi 
vitamínu E v ľudskej výžive sú rastlinné 
oleje. Najbohatšie na vitamín E je olej 
z obilných klíčkov, ďalej je obsiahnutý 
v živočíšnych tukoch, mlieku a mlieč-
nych produktoch. Vitamín E sa podieľa 
na ochrane buniek pred oxidačným 
stresom.
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#7305 – 13.4,6.1,9.31.6,51.2,81
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VITAMIN K STAR
krvná zrážanlivosť

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 1 tablety: Emulgátor: fosforečnan vápenatý, rastlinná celulóza; stabilizátor: hydroxymethylcelulóza; protipeniaca látka: 
rastlinná kyselina stearová; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý; vitamín K (fylochinón) 100 µg (133 % RVH*). RVH* 
= Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

Vitamín K je dôležitý pre normálnu 
zrážanlivosť krvi a stav kostí.
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VITAMIN K2 STAR
mineralizácia kostí

Odporúčané dávkovanie: 1 mäkká kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Zloženie 2 mäkkých kapsúl: Sójový olej; vitamín K (menachinón) 200 µg (266 % RVH*); vitamín D (cholekalciferol) 10 µg (400 
IU, tj. 200 % RVH*). RVH* = Referenčné výživové hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok. Želatínová mäkká 
kapsula.

Vitamín K je dôležitý pre normálnu 
zrážanlivosť krvi a stav kostí.
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WATER PILL STAR
byliny – močové cesty a obličky

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 tabliet: Emulgátor: fosforečnan vápenatý, rastlinná celulóza; buko brezové (Barosma betulina, list, extrakt 4:1) 100 mg; 
medvedica lekárska (Arctostaphylos uva-ursi, list, extrakt 3:1) 100 mg; petržlen záhradný (Petroselinum crispum, list) 100 mg; 
draslík (glukónan draselný) 40 mg; borievka obyčajná (Juniperus communis, plod) 20 mg; stabilizátor: hydroxymethylcelulóza; pro-
tihrudkujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; povlaková látka: celulóza.

WATER PILL STAR je starostlivo 
zložená formula z liečivých bylín, ako 
napríklad medvedica lekárska, boriev-
ka a petržlen, ktoré už naše babičky 
zbierali, pestovali, sušili a mali pripra-
vené v domácej lekárničke „na oblič-
ky a močový mechúr“. Medvedica 
podporuje správnu činnosť obličiek, 
dezinfikuje močové cesty a prispieva 
k normálnej funkcii močového mechú-
ra. Pomáha pri nekomplikovaných 
infekciách dolných močových ciest, 
kedy antibiotická liečba nie je považo-
vaná za nevyhnutnú. Prítomný draslík 
podporuje normálnu činnosť nervovej 
sústavy, svalov a pomáha udržiavať 
správnu hladinu krvného tlaku.
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#1688 – 12.9,5.4,8.21.4,41.8,61

Katalog STARLIFE str. 209

209



SK verze

WHEY STAR
srvátkový koncentrát s vysokým obsahom kvalitných bielkovín 

doplnený vitamínmi

Odporúčané dávkovanie: Najvyššia denná dávka pre dospelých je 100 g, pre deti 50 g.

Zloženie: Srvátkový proteínový koncentrát (95g v 100 g výrobku), kyselina L-askorbová – vitamín C 240 mg (300% RDA), kyselina ni-
kotínová, niacín – vitamín B3 40 mg (25% RDA), D – alfa – tokoferylacetát - vitamín E 40 mg (333,3% RDA), kyselina pantoténová, 
D-pantotenát vápenatý – vitamín B5 16 mg (266,6% RDA), beta-karotén 6,4 mg, riboflavín – vitamín B2 6,4 mg (428,6% RDA), 
pyridoxínhydrochlorid – vitamín B6 4 mg (285% RDA), thiamínhydrochlorid – vitamín B1 3 mg (272,7% RDA), folát – kyselina lis-
tová 400 µg (200% OVD), biotín 120 µg (218,2% RDA), kyanokobalamín – vitamín B12 20 µg (800% RDA), maltodextrín, aróma. 
RDA-odporúčaná denná dávka.

Srvátkový proteín obsahuje 
širokú paletu aminokyselín vrátane 
leucínu, izoleucínu a valínu (BCAA). 
Je doplnený potrebnými vitamíny 
pre synergické pôsobenie a doko-
nalé využitie organizmom. Vitamín 
C pomáha chrániť bunky pred oxi-
dačným stresom. Ďalej podporuje 
tvorbu kolagénu, ktorý je dôležitý pre 
správnu funkciu ciev, kostí, chrupa-
viek, pokožky, ďasien a zubov, pris-
pieva k normálnej činnosti nervovej 
sústavy, psychickej činnosti a obra-
nyschopnosti organizmu. Jeho neza-
stupiteľná funkcia je vo zvyšovaní 
absorpcie železa a podpore normál-
neho energetického metabolizmu 
v tele. Vitamín C pomáha znižovať 
únavu a vyčerpanie a podieľa sa na 
regenerácii redukovanej formy vita-
mínu E. Podporuje imunitný systém 
počas intenzívneho fyzického výko-
nu aj po ňom. Niacín je dôležitý pre 
normálny energetický metabolizmus, 
činnosť nervovej sústavy, psychickú 
činnosť, stav slizníc a stav pokožky. 
Dokáže znižovať mieru únavy a vyčer-
pania.
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WILD YAM STAR
stabilizácia a normalizácia hormónov

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 1 kapsuly: Ryžová múčka; Wild Yam – extrakt z hľuzy 4:1 (Tuber dioscoreae villosa) 100 mg; protihrudkujúca látka: 
stearan horečnatý, oxid kremičitý. Želatínová kapsula.

WILD YAM je formula so smldin-
com chlpatým s použitím jeho hľuzy 
tuber dioscoreae villosa, pôsobiaci na 
správne fungovanie žliaz s vnútorným 
vylučovaním. Pomáha stabilizovať 
a normalizovať hladiny hormónov tak 
u žien ako aj u mužov a spomaľuje pro-
ces starnutia. Je vhodným doplnením 
v období klimaktéria, kedy pôsobí na 
zmiernenie prejavov klimakterických 
problémov, ako sú bolesti hlavy, náva-
ly, podráždenosť a únava. Dioscorea 
– smldinec chlpatý je rastlina, ktorej 
účinok je významný pre dosiahnu-
tie optimálneho množstva ženských 
pohlavných hormónov estrogénu 
a progesterónu, ktoré majú význam-
nú úlohu pre zdravie ženy. Obsahujú 
substancie (diosgenin), ktoré majú 
podobnú štruktúru ako steroidné hor-
móny estrogény a preto sa zaraďujú 
medzi fytoestrogény – látky, ktoré sa 
viažu na estrogénové receptory a naru-
šujú tak funkciu endogénnych estrogé-
nov v organizme. Priaznivo ovplyvňujú 
hormonálnu rovnováhu a syntézu pro-
gesterónu.

Dioscorea sa používa už od doby 
Aztékov a Mayov pre široké spektrum 

liečebných účinkov. Pre oblasť svojho 
výskytu býva označovaná ako mexický 
yam. Dioskorea obsahuje okrem dios-
cínu aj rad ďalších látok, ako sú fytos-
teroly, alkaloidy a triesloviny.
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YUCCA STAR
juka – detoxikácia organizmu

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2× denne. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 2 kapsúl: Yucca schidigera (juka, koreň) 900 mg; ryžový prášok; protihrudkujúca látka: rastlinný stearan horečnatý. Žela-
tínová kapsula.

Juka obsahuje mnohé enzýmy, 
chlorofyl, antioxidanty, ale predo-
všetkým steroidné saponíny, ktoré sa 
dokážu nadviazať na usadeniny, škod-
livé prvky a toxické látky a tak prispieť 
k ich odstráneniu z organizmu.

 Juka čistí organizmus a priazni-
vo reguluje jeho vylučovacie pochody. 
Je nepostrádateľná pre osoby žijúce 
v psychickej aj fyzickej záťaži alebo 
v zhoršených životných podmienkach.
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ZINC STAR
zinok – plodnosť a reprodukcia

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne s jedlom. Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie 1 tablety: Emulgátor: mikrokryštalická celulóza; stabilizátor: fosforečnan vápenatý; zinok (glukónan zinočnatý) 25 mg 
(250 % RVH*); protipeniaca látka: rastlinná kyselina stearová; stabilizátor: zosieťovaná sodná soľ karboxymethylcelulózy; protihrud-
kujúca látka: oxid kremičitý, rastlinný stearan horečnatý; poťah tablety: hydroxypropylmethylcelulóza. RVH* = Referenčné výživové 
hodnoty denného príjmu vitamínov a minerálnych látok.

ZINC STAR obsahuje prvok zinok, 
ktorý je súčasťou viac ako 300 enzý-
mov.

Zinok má priaznivý vplyv na nor-
málnu funkciu imunitného systému. 
Podiela sa na tvorbe a ochrane DNA 
a delení buniek. Zinok sa radí medzi 
antioxidanty a pomáha chrániť biel-
koviny a lipidy pred škodlivým pôso-
bením voľných radikálov. Blahodarne 
ovplyvňuje kognitívne funkcie a nor-
málny metabolizmus mastných kyselín. 
Podporuje normálny stav kostí, vlasov, 
nechtov, pokožky a zraku. Priaznivo 
ovplyvňuje metabolizmus vitamínu A, 
čo sa prejavuje na zachovanie dobrej 
funkcie zraku. Jeho nezanedbateľný 
vplyv je aj na celkový imunitný systém 
organizmu a ochranu telesných tkanív 
a hlavne na plodnosť a reprodukciu.

Zinok podporuje normálny meta-
bolizmus kyselín a zásad, metabo-
lizmus sacharidov, rozpoznávacie 
funkcie, syntézu DNA, plodnosť 
a reprodukciu, metabolizmus makro-
živín, metabolizmus mastných kyselín, 
metabolizmus vitamínu A, syntézu 

bielkovín, normálny stav kostí, vlasov, 
nechtov, pokožky a zraku a imunitný 
systém. Udržuje správnu hladinu tes-
tosterónu v krvi. Podieľa sa na procese 
delenia buniek a ich ochrane pred oxi-
dačným stresom.
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EFFECTIVE STAR
ústna voda

Použitie: Po každom vyčistení zubov, alebo kedykoľvek počas dňa. Pre zvýšenie efektu odporúčame nejesť a nepiť 10 minút po použití.

Zloženie EFFECTIVE STAR BASIC: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha Piperita Oil.

Zloženie EFFECTIVE STAR MEDIUM, EXTRA STRONG: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha 
Piperita Oil, Menthol, Saccharin.

 

verze SK

• ústna voda so silnými dezinfekčnými 
a antibakteriálnymi účinkami

• dá sa použiť aj pri bolestiach v krku, ako 
pleťová voda, pri čistení poranenej kože, 
na plesne na nohách, pri uštipnutí hmyzom

• je úplne bezpečný aj pri vnútornom použití

vždy a všade so sebou

EFFECTIVE STAR_new10 str. 1

Rôzne, nezvyčajné, často až 
neskutočné skúsenosti s použí-
vaním produktu EFFECTIVE 
STAR nám boli podnetom pre vy-
tvorenie letáku, ktorý si možno 
zakúpiť alebo prečítať na našich 
webových stránkach v sekcii 
Katalóg > Ústna hygiena.
# 0711- farba, 2 strany A5

EFFECTIVE STAR je nevyhnutnou 
súčasťou ústnej hygieny. Poskytne svie-
ži dych na dlhý čas a v akejkoľvek situ-
ácii. Obsahuje antium dioxid – silný 
likvidátor pachov, ktorý ničí mikrosko-
pický film vytvorený na povrchu zubov 
a ďasien zo zvyškov jedla. EFFECTIVE 
STAR má naozaj silný protibakteriál-
ny a dezinfekčný účinok, avšak celkom 
bezpečný a spoľahlivý aj pri vnútornom 
použití.

#5716#5717 #5718

500 ml#5768#5766#5767

60 ml

#5726#5727 #5728

250 ml

#5717 – 10 #5716 – 10 #5718 – 10
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ULTRA STAR
zubná pasta bez fluóru

Použitie: Minimálne 2× denne a po každom jedle naneste na zubnú kefku zubnú pastu v množstve veľkosti hrášku a dôkladne vyčis-
tite celý povrch zubov. Pre dosiahnutie lepších výsledkov vypláchnite ústa prípravkom EFFECTIVE STAR. Po vypláchnutí desať minút 
nejedzte ani nepite.

Zloženie: Aqua, Sorbitol, Glycerin, Silica, Sodium Chloride (and) Sodium Carbonate, Mentha Piperita Oil, Xanthan Gum, Hydro-
xyethylcellulose, Saccharin, CI 75810.

ULTRA STAR je účinná zubná pas-
ta bez obsahu fluóru. Táto zubná pas-
ta obsahuje bezpečné čistiace zložky. 
Okrem toho obsahuje aj bylinné výťažky 
a látky nedráždiace zubné lôžka. V spo-
jení so špeciálnymi čistiacimi a jemne 
bieliacimi látkami je ULTRA STAR 
veľmi kvalitným prípravkom na pod-
poru zdravého chrupu. Stabilizovaný 
chlorine dioxide veľmi účinne rozpúš-
ťa a odstraňuje zubný povlak. Zubná 
pasta v kombinácii s ústnou vodou 
EFFECTIVE STAR zaisťuje dokonalú 
hygienu ústnej dutiny.

#5700 – 7.4,3.9,4.7.4,8.8,9
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BOBY STAR
emulzia pre uvoľnenie svalového napätia a bolesti

Použití: Vmasírujte do svalu, alebo použite malé množstvo BOBY STAR spoločne s masážnou emulziou pri masáži. Odporúčame: 
BOBY STAR aplikujte pomocou obrúska, alebo rukavíc. Po použití si dôkladne umyte ruky. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 12 
rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zloženie: Čistená voda, metylsulfonylmetan (MSM), Willowbark (Salix caprea, vŕba rakytová, kôra), mentol, extrakt z arniky, ce-
tylalkohol, Ginseng (Panax ginseng, všehoj ázijský, extrakt), Cayenne Pepper (Capsicum frutescens, paprika krovitá „kayennské 
korenie“), beta-glukan, ergothionein, aspartát lysinu, Mentha piperita (mätová silica), stearyl glycir retinát, cetyl hydroxyetylcelulóza.

BOBY STAR je špeciálna športová 
emulzia pre poranené a unavené svaly, 
kĺby a väzy. Pomáha ako pred cvičením, 
kedy prináša pocit osvieženia a pruž-
nosti, tak aj po náročnom cvičení, kedy 
pomáha pri regenerácii. Obsiahnuté 
zložky sú vysoko účinné a pomáhajú 
tým, že prenikajú hlboko do opuchnu-
tých tkanív, upokojujú zápalový pro-
ces a miernia bolesti spojené s fyzicky 
náročnou aktivitou. Obsiahnutý aspar-
tát lysinu pomáha regenerovať svalové 
tkanivá a likvidovať metabolickú aci-
dózu (stav spôsobený nahromadením 
kyseliny mliečnej), ktorá sa prejavuje 
pálením vo svaloch. BOBY STAR je pre 
svoju spoľahlivosť veľmi obľúbenou 
emulziou, ktorá by nemala chýbať vo 
výbave žiadneho športovca.

#4501 – 16.8,7.2,11.61.2,91.4,22
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SHAMPOO
šampón pre všetky druhy vlasov

Použití: Malé množstvo šampónu naneste do vlhkých vlasov votrite a umyte bežným spôsobom. Postup podľa potreby zopakujte. Ďalej 
odporúčame použiť CONDITIONER.

Zloženie: 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.

SHAMPOO je luxusný jemný šam-
pón, bohatý na účinné a výživné lát-
ky. Dokáže dôkladne odstrániť nečis-
toty a prebytočnú mastnotu z vlasov 
a pokožky hlavy bez akéhokoľvek 
podráždenia. Svojim obsahom olejče-
ka Monoi de Tahiti vlasy už pri umý-
vaní regeneruje a vracia im prirodzený 
lesk. Je určený pre všetky druhy vlasov, 
výborným je pre narušené a poškode-
né vlasy a pre veľmi citlivú pokožku, 
vrátane detskej. Obsahuje samovyrov-
návacie zložky pH. Pri pravidelnom 
používaní budú vlasy zdravé, silné a na 
pohľad bohatšie.

#2080 – 10.9,4.0,7.01.21.41
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Použití: Do vlhkých vlasov votrite potrebné množstvo kondicionéru, nechajte 2 minúty pôsobiť a opláchnite. Ďalšou možnosťou je, 
že vlasy neopláchnete, kondicionér necháte na vlasoch a vlasy upravíte bežným spôsobom do účesu.

Zloženie: Aqua, Behenoyl PG-Trimonium Chloride (and) Hexylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Simmondsia Chinensis Extract, Laur-
dimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Caprylyl Glycol (and) Glyceryl Caprylate (and) Glycerin (and) Phenylpropanol 
(and) Aqua, Niacinamide, Hydrolyzed Rice Protein, Caffeine, Parfum, Tocopheryl Acetate, Panthenol.

CONDITIONER je prípravok 
z kozmetickej rady Monoi de Tahiti. 
Viditeľne zlepšuje štruktúru vlasov, 
dodáva im pocit energie, posilňuje 
ich a regeneruje. Pravidelné používa-
nie CONDITIONER podporuje rast 
vlasov. Obsiahnutý olejček Monoi 
de Tahiti preniká do štruktúry vlasov 
a navracia tak vlasom ich prirodzenú 
vlhkosť, pružnosť a silu. Vlasy sú pri-
rodzene lesklé, hebké a ľahko sa rozče-
sávajú. Efekt kondicionéru pocítite už 
po niekoľkých dňoch používania. Pre 
väčší účinok nechajte CONDITIONER 
2 minúty pôsobiť.

CONDITIONER
kondicionér pre silné a krásne vlasy

#3030 – 10.9,4.0,7.01.21.41
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BUBBLE
relaxačná pena do kúpeľa

Použití: Nalejte primerané množstvo do teplého kúpeľa. Čas vhodný na relaxáciu je 15–20 minút. Po kúpeli odporúčame na celé 
telo použiť SKIN CREAM.

Zloženie: 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.

BUBBLE je bylinková pena do kúpe-
ľa s relaxačnými účinkami obohatená 
olejčekom Monoi de Tahiti. Aktivovaná 
teplou vodou uľaví stuhnutým kĺbom 
a zvýšenému napätiu vo svaloch. 
Špeciálna zmes bylinných výťažkov 
uvoľňuje napätie a upokojuje emócie. 
Prírodná aróma z čínskej pelargónie 
odstraňuje únavu a stres. BUBBLE zvy-
šuje účinok masáže.

#3050 – 10.9,4.0,7.01.21.41
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Použití: Naneste malé množstvo SHOWER na žinku, umyte celé telo a osprchujte. Potom použite SKIN CREAM.

Zloženie: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Ammonium Laureth Sulfate (and) PEG-7 Gly-
ceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Acrylates copolymer, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol, Parfum, 
Hydrolyzed Rice Protein, Panthenol, CI 75810, Mentha Piperita Oil, Niacinamide.

SHOWER je sprchový gél pre doko-
nalú čistotu. Odstraňuje odumreté 
kožné bunky bez poškodenia prirodze-
ného kožného filmu. Obsahuje vyso-
ko účinné a bezpečné čistiace zložky. 
Umožňuje pokožke zdravú funkciu 
a dýchanie. SHOWER je veľmi šetr-
ný a preto je vhodný k použitiu aj na 
porušenú, citlivú a detskú pokožku. 
Vďaka konzistencii a koncentrácii účin-
ných látok stačí k dokonalému umytiu 
aj veľmi malé množstvo SHOWER. 
Obsahuje samovyrovnávacie zložky 
pH.

SHOWER
účinný a šetrný sprchový gél

#3070 – 10.9,4.0,7.01.21.41
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SKIN CREAM
ochranný telový krém

Použití: Používajte denne po kúpeli aj sprchovaní na celé telo, alebo ráno pred použitím make-upu, popr. solárneho krému, ktorého 
ochranný účinok proti UV žiareniu zvyšuje.

Zloženie: Aqua, Olea Europaea Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Hydrogenated Polyisobutene, Cetyl Alcohol (and) Stearyl Alcohol, Cyclo-
pentasiloxane, 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.

SKIN CREAM je jemný telový krém, ktorý 
chráni kožu pred škodlivým pôsobením alergé-
nov, UV žiareniu, poveternostným podmienkam 
a extrémnym teplotám. Vytvára na pokožke 
ultra tenkú vrstvu, ktorá sa podobá neviditeľnej 
bariére. Obsahuje hojivé a protizápalové zložky, 
preto je jeho použitie veľmi vhodné pre pokož-
ku s alergickými prejavmi, pri lupienke, ekzéme 
a akné. Zlepšuje vzhľad, vláčnosť a hladkosť 
pleti. Je vhodný pre všetky typy pokožky vrátane 
detskej kože.

Pokožka (epidermis)
• nepremokavý obal, ktorý 

chráni telo pred okolitými 
škodlivými vplyvmi

Medzera (dermis)
• dáva koži pevnosť a tvar, 

pokožka z nej získava 
živiny

Podkožie (subcutis)
• zásobovač živín pre 

látkovú výmenu

#2040 – 17.3,8.9,11.71.4,02.8,32
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WRINKLE STAR
prípravok pre uchovanie mladej a pružnej pleti

Použití: Niekoľko kvapiek jemne vklepte do miest, kde sú viditeľné vrásky a potom votrite do ostatných partií tváre až do úplného vstrebania.

Zloženie: Sesamum Indicum Oil, Glycine Soja Oil, Hydrogenated Polyisobutene, C 12-15 Alkyl Benzoate, Cyclopentasiloxane, Oe-
nothera Biennis Oil, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Parfum.

WRINKLE STAR obsahuje unikátne 
nenasýtené mastné kyseliny – výťažky 
z lístkov a semienok ruží, vitamíny A, E, 
D, veľké množstvo kyseliny hyalurono-
vej a jedinečný olej zo žraločej pečene 
– squalen. Tento vzácny olej obsahu-
je antibakteriálne látky potrebné pre 
hojenie zápalových prejavov na pokož-
ke a vyznačuje sa vysokou regenerač-
nou schopnosťou, ktorá je potrebná 
pre dobré hojenie najrôznejších kož-
ných defektov. WRINKLE STAR je ori-
ginálny produkt, ktorý má široké spek-
trum využitia ako z hľadiska kozmetiky 
tak aj dermatológie.

Prispieva k vyhladeniu jemných vrá-
sok a k ochrane proti predčasnému 
starnutiu pokožky. Pravidelným použí-
vaním sú vrásky jemnejšie a po niekoľ-
kých mesiacoch je možné zaznamenať 
viditeľné zmeny. Je účinný na všetky 
typy pleti.

Odporúčame používať WRINKLE STAR 
s produktmi COENZYSTAR Q10 a GOLD CREAM

#2101 – 26.7,21.2,81.62.2,13.4,63

Katalog STARLIFE str. 222

222



SK verze

GOLD CREAM
extra jemný luxusný krém

Použití: Aplikujte na čistú pleť ráno aj večer.

Zloženie: Aqua, Polyacrylamide (and) C13-14 isoparaffin (and) Laureth-7, BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone 
(and) Caprylic/Capric Triglyceride, C12-15 Alkyl Benzoate, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Oenothera Biennis Oil, Glycine Soja 
Oil, Fructose, Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Phenoxyethanol, Citrus Grandis 
Extract, Lecithin, Parfum, CI 47005, Hydrolyzed Rice Protein, Retinyl Palmitate.

Unikátne zloženie krému GOLD 
CREAM výrazne napomáha k obnove 
a stimulácii bunkovej štruktúry a tým 
spomaľuje všetky prejavy a príznaky 
starnutia pleti. Jeho ľahká konzistencia 
nezanecháva mastný film na pleti a je 
možné ho použiť, ako vhodný pod-
klad pre make-up. Vďaka vyváženosti 
a koncentrácii účinných látok a spolu 
so zložkou hydrokomplex je tento krém 
vhodný na všetky typy pleti vrátane cit-
livej a starnúcej, pre každého od 0 do 
100 rokov. Dlhodobé používanie kré-
mu GOLD CREAM dodáva pleti mla-
distvý vzhľad a úplne nahradí profesi-

onálnu nadštandardnú starostlivosť 
o pleť a používanie rôznych ampúl so 
„zázračnými účinkami“. Tento kom-
fortný krém naozaj uspokojí aj najná-
ročnejšiu klientelu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že 
súčasným hitom na trhu sú krémy 
s obsahom koenzýmu Q10. Sú to kré-
my v malom balení s nízkym obsahom 
koenzýmu Q10, ktorý v takom malom 
množstve nemôže priniesť požadova-
ný efekt často s cenou, ktorá sa šplhá 
do tisícov. V spoločnosti STARLIFE je 
možné túto jedinečnosť získať a dodať 
tak pokožke dostatočne účinné množ-
stvo koenzýmu Q10. Stačí si zakúpiť 
balenie produktu COENZYSTAR Q10, 
ktoré obsahuje 60 toboliek. Každú 
túto tobolku je možné rozrezať a jej 
obsah (30 mg koenzýmu Q10, 30 mg 
vitamínu E) použiť. Priamo vklepať do 
oblasti vrások a potom použiť GOLD 
CREAM, alebo pridať do krému, alebo 
WRINKLE STAR.

Najúčinnejší krém 
s koenzymom Q10

#2044 – 25.3,21.5,71.52.03.53
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SHAVING GEL
šetrný gél pre dokonalé oholenie

Použití: Malé množstvo gélu rozotrite na vlhkú pokožku určenú na oholenie a počkajte 30 sekúnd. Potom namočenými končekmi 
prstov jemne rozotierajte pokiaľ sa nevytvorí jemná pena. Po holení dôkladne 7 – 10× opláchnite vodou.

Zloženie: 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.

SHAVING GEL je vhodný pre všet-
ky typy pleti. Vďaka svojmu zloženiu 
poskytuje absolútne hladké ohole-
nie, zamedzuje zarastaniu fúzov a tým 
zabraňuje následným infekciám. 
SHAVING GEL pokožku nedráždi, 
nevysúša, naopak hydratuje, osviežuje 
a chráni proti podráždeniu. Je vhodný 
nielen pre pokožku mužov, ale vyhovuje 
aj holeniu ženskej pokožky.

#3090 – 10.9,4.0,7.01.21.41
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DEODORANT
jemne účinný telový deodorant

Použití: Pomocou guľky naneste pod pazuchu na suchú a čistú kožu.

Zloženie: Aqua, Glycerin, Dipropylene Glycol, Propylene Glycol, PEG-32, Xylitol, Citrus Grandis Extract, Panthenol, Parfum, Tannic 
Acid, Aloe Barbadensis Extract, Agaricus Blazei Extract.

DEODORANT je jemný bylinko-
vý deodoračný prípravok bez obsa-
hu škodlivých aluminiových solí. 
Neobmedzuje pokožku vo svojej priro-
dzenosti – potení, a neuzatvára potné 
žľazy. Vďaka svojmu zloženiu umožňuje 
pokožke dýchať, avšak zabraňuje roz-
kladu potu a tým vzniku nepríjemného 
zápachu. DEODORANT neobsahuje 
alkohol, nie je parfumovaný, nedráždi 
pokožku nezanecháva škvrny na ode-
ve. Poskytuje celodenný pocit čistoty 
a ochranu proti pachu.

#3080 – 8.9,3.6,5.8.6,9.2,11
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BLACK MONOLITH
toaletná voda pre mužov

Pánska toaletná voda s podmani-
vou sexy vôňou pre atraktívnych, ener-
gických a odvážnych mužov.

Hlava: pomaranč, palina
Srdce: šalvia, jedľa, vetiver
Základ: Labdanum, byliny.

#2266 – 34.7,61.8,32.43.8,04.6,74
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RAIN MEMORIES
toaletná voda pre ženy

Elegantná dámska toaletná voda 
s vôňou charakterizujúcou modernú 
ženu s vyberaným vkusom ktorá vie, čo 
chce.

Hlava: čierna ríbezľa, kvet hrušky
Srdce: iris, kvet pomaranča, jazmín
Základ: pačuli, vanilka, marhuľa.

#2288 – 34.7,61.8,32.43.8,04.6,74
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Alergia – nadmerná reakcia organizmu na cudzie 
podnety, alebo škodliviny (alergény)

Alzheimerova choroba – degenaratívne ochorenie 
mozgu, ktoré znižuje duševné funkcie, zhoršu-
je pamäť a sociálnu adaptáciu postihnutého

Analgetický – utišujúci bolesť

Anémia – chudokrvnosť, zníženie počtu červe-
ných krviniek

Anorexia – nechutenstvo

Antioxidačný – pôsobenie proti oxidačným pro-
cesom v tkanivách, eliminácia negatívnych 
dopadov vplyvu reaktívnych foriem kyslíka 
(voľné kyslíkové radikály)

Antipyretický – znižujúci horúčku

Artritída – zápalové ochorenie kĺbov

Artróza – degeneratívne postihnutie kĺbov

Atrofia – zmenšenie orgánu a zníženie jeho fun-
kcie dané zhoršeným prekrvením a zníženým 
metabolizmom

Crohnova choroba – ochorenie čreva, pri ktorom 
vznikajú zápalové ložiská s následným zúže-
ním črevnej priechodnosti

Cukrovka, diabetes mellitus – porucha metaboliz-
mu glukózy zapríčinená nedostatkom inzulí-
nu, vysoká hladina glukózy v krvi poškodzuje 
telesné tkanivá

Degeneratívne postihnutie – zmeny v orgánoch 
zvýšeným „opotrebovaním“

Detoxikácia – proces vedúci k odstráneniu toxínov 
(jedov) – látky, ktorá ako produkt metaboliz-
mu, alebo cudzorodých organizmov má byť 
z tela vylúčená

Diuretický – močopudný

Divertikulóza – v čreve sú prítomné divertikly, vy-
dutia sliznice, kde sa môže zadržiavať črevný 
obsah, môžu sa zapáliť (divertikulitída) a do-
konca prasknúť a rozšíriť zápal brušnej dutiny

DNA, RNA – nukleové kyseliny, ktoré sú v bunko-
vom jadre nositeľom základných genetických 
informácií o bunkách

Endokrinný systém – žľazy, ktoré priamo do krvi 
vylučujú hormóny, ktoré riadia metaboliz-
mus, odozvu tela na stres a záťaž, regulujú 
procesy rozmnožovania

Endotel – jedna vrstva buniek, ktorá ako povlak 
tvorí vnútorný povrch všetkých ciev

Enzýmy – látky bielkovinovej povahy, ktoré spúš-
ťajú a regulujú špecifické procesy v metaboliz-
me živín

Epilepsia – neurologické ochorenie, postihnutie 
mozgu, pri ktorom sa objavujú poruchy cho-
vania a niekedy aj kŕče celého tela

Hemeroidy – cievne uzly, ktoré vychádzajú z ko-
nečníka v súvislosti so snahou vylúčenia sto-
lice môžu viesť k zápalom, prípadne krvácať

Hepatitída – zápal pečene

Hypoglykémia – znížená hladina glukózy v krvi, 
ktorá má významné celkové prejavy (potenie, 
slabosť, porucha vedomia a pod.)

Chemoterapia nádorov – liečba nádorov pomo-
cou aplikácie liekov

Cholesterol – tuková látka, ktorá sa významne 
podieľa na aterosklerotickom postihnutí ciev-
nych stien

Ischemická choroba srdca – dôsledok ateroskleró-
zy, kedy dochádza k nedostatočnému zásobo-
vaniu srdcového svalu krvou, ktorá sa môže 
prejaviť napr. ako infarkt myokardu, alebo 
angina pectoris

Impotencia – porucha erekcie mužského prirodze-
nia

Imunita – súhrn všetkých ochranných funkcií tela v 
boji proti cudzím mikroorganizmom, prípad-
ne voči vlastným starým a mŕtvym tkanivám

Slovník
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Kostná dreň – tkanivo v dutinách niektorých dl-
hých a plochých kostí, v ktorých sa tvoria kr-
vinky

Kožné adnexa – spoločný výraz pre vlasy, mihalni-
ce, nechty, fúzy a ochlpenie

Lupus (erytematodes) – závažné ochorenie, ktoré 
postihuje spojivové tkanivá v tele (kĺby, šľachy, 
podkožie, vnútorné orgány) vedie k ich zhrub-
nutiu a k poruche funkcií

Lymfatický systém – cievny systém, ktorý odvádza 
z orgánov tkanivovú tekutinu – lymfu

Lymská borelióza – infekčné ochorenie, ktoré vy-
voláva mikroskopický pôvodca. Závažné sú 
následky prebiehajúcej infekcie, ktoré môžu 
postihnúť hlavne nervový systém a srdce

Migréna – bolesť hlavy záchvatového charakteru, 
obvykle vyvolaná spazmou (kŕčovitým sťa-
hom) cievy

Mykóza – ochorenie vyvolané plesňami

Osteoporóza – porucha metabolizmu kostných 
tkanív, ktoré vedú k ich demineralizácii a tým 
zníženiu pevnosti, zvyšuje sa riziko zlomenín

Ožarovanie nádorov – liečba nádorov pomocou 
röntgenového žiarenia

Parkinsonova choroba – neurologické ochorenie, 
vedie k zvýšeniu svalového napätia (stuhnu-
tia), alebo svalovej triaške

Parodontopatia – ochorenie, alebo poškodenie 
ďasien a zubných lôžok

Peristaltika – pohyblivosť čriev a vývodov (žlčové 
cesty, močové cesty a pod.), úlohou je posú-
vanie obsahu

Progresívna polyartritída – zápalové postihnutie 
niekoľkých kĺbov, ktoré vedie ku kĺbovým de-
formáciám

Psoriáza – lupienka – kožné ochorenie prejavujúce 
sa šupinatými a červenými ložiskami na koži

Psychosomatické (ochorenie) – postihnutie, kto-
ré má jasný orgánový prejav (napr. vredové 
ochorenie), na ktorého vzniku sa výraznou 
mierou podieľa psychický stav a stres

Regenerácia – znovu obnovenie funkčnosti orgá-
nov (prekrvením, odpočinkom, hojením, do-
plnením zásob živín a energie)

Sacharidy – cukry

Sklerodermia – zhrubnutie kože a podkožia nejas-
ného pôvodu

Slinivka brušná – pankreas – žľaza, ktorá zaisťuje 
tvorbu tráviacich enzýmov a inzulínu

Spazmolytický – uvoľňujúci kŕčovité sťahy v ste-
nách ciev, alebo vývodov (žlčové cesty, močo-
vé cesty, črevná stena a pod.)

Skleróza – synonymum pre aterosklerózu – pos-
tihnutie cievnych stien, ktoré vedie k poruche 
krvného zásobovania

Urogenitálny – týkajúci sa močového a pohlavné-
ho ústrojenstva

Zápal žíl – zápalové postihnutie žíl (hlavne hĺb-
kového žilového systému) vedúce k zvýšenej 
tvorbe krvných zrazenín, čím sa zhoršuje od-
tok krvi z orgánov; môže prísť aj k uvoľneniu 
krvných zrazenín a k ich odplaveniu do pľúc – 
hrozí pľúcna embólia

Žltačka – žlté zafarbenie slizníc a kože podmiene-
né zvýšeným množstvom žlčového farbiva, 
vyvolané postihnutím pečene, alebo žlčových 
ciest

Slovník
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Pravidelný odber
Nakupujete pravidelne? Vydržte počas šiestich mesiacov a v siedmom mesiaci Vám za to bude 
zaslaná vecná odmena.

Úspešné oslovenie
Registrujete radi? STARLIFE Vás za to odmení – každý novo privedený člen do spoločnosti Vás 
posúva bližšie k získaniu vecnej odmeny.

Poradňa Odborného Tímu STARLIFE

Výhody STARLIFE pre každého

Člen OTS CZ Špecializácia Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

MUDr. Svatava Zatloukalová pľúcna lekárka a internistka, alternatívna medicína 14–15

MUDr. Svatava Zatloukalová poradňa pre psích miláčikov aj ich pánov 13–14

MUDr. Lucie 
Bubrle Dostálová

lekár rehabilitačnej a fyzikálnej medicíny, 
liečba porúch pohybového aparátu, stavy po 
neurochirurgických a ortopedických operáciách, 
celostná medicína, fytoterapia, dietológia

15–16

MUDr. Michael Kučera mitochondriálna a bioregulačná medicína, onkologické 
problémy 17–18

Karel Reidl terapeut prírodnej medicíny, riešenie príčiny chorôb 11–12

Ing. Helena Kacerovská poradenstvo výživy a zdravia 15–16

MUDr. Bohuslav Machaň bioregulačná a celostná medicína v ORL 16–17

Člen OTS SK Streda

MUDr. Zuzana Tomová 15–16

Poradňa SK
Webová: www.starlife.sk/poradna
E-mailová: poradna@starlife.sk
Telefonická: +421 904 729 016 (číslo je v PSS)

Poradňa CZ
Telefonická: +420 603 501 558 (číslo je v PSS CZ, spoplatnené 

ako medzinárodný hovor)
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DOPLNKY	STRAVY
Predstavujú hlavnú prioritu spoločnosti 
STARLIFE. Produkty obsahujú v maximálnej 
miere prírodné rastlinné zložky, ktoré vyživujú 
všetky orgány a systémy ľudského organizmu, 
zvyšujú ich účinnosť, podporujú samoregulá-
ciu a regeneráciu buniek. Obnovujú energe-
tickú rovnováhu a normalizujú stav všetkých 
orgánov a systémov.

Zameranie	doplnkov	stravy:
• imunitný systém
• detoxikácia
• anti–aging
• kardiovaskulárny systém
• pohybový aparát
• nervový systém
• dýchacie ústrojenstvo
• doplnky pre ženy
• doplnky pre mužov
• hormonálny systém
• metabolizmus
• tráviace ústrojenstvo

STAROSTLIVOSŤ	O	CHRUP
Produkty pre každodennú účinnú starost-
livosť o chrup, pre prevenciu zubného kazu 
a vzniku zubného kameňa a pre odstránenie 
nepríjemného dychu.

STAROSTLIVOSŤ	O	PLEŤ	
A	POKOŽKU
Produkty, ktoré sú mierne pre citlivú pokožku, 
ale dostatočne silné, aby umožnili odolávať 
vonkajšiemu životnému prostrediu a zachova-
li jej zdravý a prirodzený pôvab.

Každý môže už pri svojej prvej objednávke získať zľavu 14%, alebo 28%.

Investujte	len	76	€	
a	máte	trvalú	zľavu	14%!

Investujte	len	226	€	
a	máte	trvalú	zľavu	28%!

Produkty STARLIFE

Ako	si	produkty	objednať?
Telefonicky: +421 904 729 010, 111

Pondelok – Piatok: 8–16:30 hodín

E-mailom: objednavky@starlife.sk

Faxom: +421 2 44 63 60 15

Webový košík: www.starlife.sk
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