
HU verze

Frissítve: 2015-01-20 16:15

Katalog STARLIFE str. 1



Olympic Champion, Barcelona ´92

HU verze

A STARLIFE termékek az USA-ban olyan gyártóknál készülnek, akik megfelelnek a legszigorúbb 
normáknak, melyek a GMP – Good Manufacturing Practices (helyes gyártási gyakorlat) jelölést 

kapták. GMP certifikátummal rendelkezik a termékek csomagolását végző társaság is. 
Így az egész folyamat a legszigorúbb ellenőrzés mellett megy végbe, mely megfelel 

a gyógyszergyártás követelményeinek.
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HU verze

A STARLIFE társaság alapítója és tulajdonosa

„A szépség, erő, és hatékonyság az egyszerűségben rejlik.“

A STARLIFE társaság filozófiája, hogy az embereknek egészségesebb 
és minőségileg jobb életet kínáljon.

A STARLIFE társaság alapítója Robert Změlík a barcelonai olimpia tízpróbázó 
aranyérmes bajnoka, aki úgy döntött, hogy saját tapasztalatait felhasználva, létrehoz 
egy étrend-kiegészítőkből álló termékcsaládot. 

E termékeket azok számára ajánlja, akik szeretnék megtartani jó kondíciójukat, 
erőnlétüket, kitartásukat. Tudatosan szeretnének javítani egészségi állapotukon, 
és ismereteiket bővítve, egy új, megelőzésre épülő életmódot szeretnének választani. 

A STARLIFE társaság termékeinek csúcsminősége az egyedi gyártási technológiá-
nak köszönhető, mely garantálja a maximális felszívódást (92–95%).

E termékekre jellemző a gyors hatás, magas hatásfok mellékhatások és függőség 
kialakulása nélkül. A STARLIFE társaság termékeinek segítségével az emberi szerve-
zet visszanyeri életerejét, és helyreáll a testi-lelki, és szellemi harmónia. 

Minden termékben olyan természetes összetevők találhatók, melyek a több ezer 
éves kínai Ming császári dinasztia tapasztalata, a tibeti gyógyászat, és a legújabb 
felfedezések alapján lettek összeállítva. A STARLIFE termékek hatása hosszantartó, 
és megmarad még hosszú ideig a szedés elhagyása után is. E termékek használatánál 
az emberi szervezet szó szerint feltöltődik energiával. 

A forgalmazási lehetőségek közül a STARLIFE társaság 
igazgatója – Robert Změlík – az MLM rendszert választotta, 
mivel szerinte a legjobb termékeknek nincs szüksége reklám-
ra. A kiváló termékek legjobb reklámja a rendkívüli jó hatás-
fok. Az MLM rendszer nemcsak „hagyományos munkahe-
lyet” biztosít, hanem a világon a legdinamikusabban fejlődő 
kereskedelmi rendszer is, amely évente 30%-kot fejlődik.

›	 Egyedi	termékek

›	 Több,	mint	160	termék	kínálata

›	 Leghatékonyabb	bónuszrendszer

›	 Termékek	engedményes	áron

›	 STARLIFE	PROMÓAKCIÓK

›	 Szakemberek	tanácsadása

›	 Nemzetközi	támogatás

›	 PROGRAM	AUTO	333
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Termékrendelés	telefonon:
+36	24	222	333,	+421	233	014	949,

e-mailben:	megrendeles@starlife.eu,	vagy	on-line:	www.starlife.eu	oldalon.
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PAU D‘ARCO 
CORAL CALCIUM STAR 
REGEMAX 
SHOCK STAR 

ENZYME STAR 
FIBER STAR 
CHLORELLA STAR 
MULTI STAR 
SPIRULINE STAR 
ALOE STAR 
PAPAYA ENZYME STAR 
APPLE CIDER VINEGAR 
ACIDOPHILUS STAR 
LACTASE ENZYME STAR 
CINNAMON STAR 
ACIDOBERRY STAR 
INULIN STAR 
HERBAL STAR 
BARLEY STAR 

GOLD STAR 
GLUTAMINE STAR 

L-ARGININE 500 
TAURINE 600 

VITAMIN E STAR 
BIOTIN STAR 

ACAI COMPLEX STAR 

IMMUNITY STAR 
MULTI STAR 
VILCACORA STAR 
IRON GT STAR 
VITAMIN C 1000 
CORDYCEPS STAR 
FUCOIDAN STAR 
BETA GLUCAN STAR 
OSTEO STAR 
HERBAL STAR 
SQUALENE STAR 

GARCINIA STAR 
APPLE CIDER VINEGAR 
SPIRULINE STAR 
CMF 20 
BROMELAIN + PAPAIN STAR 
COCONUT OIL STAR 
METABOLITE STAR 
SLIM FIBER STAR 
CINNAMON STAR 
CLA 1000 

ANTI-PARASITE 
CURCUMA LONGA STAR 

OREGANO STAR 
YUCCA STAR 

FIBER STAR 
INULIN STAR 

CHITOSAN 
CELL GUARD 

ALOE VERA GEL 
FUCOIDAN STAR 

GINGER STAR  
ALOE STAR 

BARLEY STAR 
CHLORELLA STAR 

CHLAMYNYL STAR 

ANGELICA STAR 
KELP 
LIFE STAR 
MIGRELIFE 
KUDZU STAR 
STAR WOMEN 
WILD YAM 
EVENING PRIMROSE 
RED CLOVER 

METABOLITE STAR 
KELP 
SAW PALMETTO 
STAR MEN 
WILD YAM 
PROTECT LIVER 
VITAMIN E STAR 

HU verze

Vesék

Fejfájás
Pajzsmirigy

Izmok ereje

Izmok regenerálása

Izomtömeg
Izomgörcsök

Idegrendszer

Gyomorfekély

Látás

Szív- és érrendszer

Prosztata

Bőr

Máj

Légzőrendszer

Izületek

Emésztőrendszer

Izmok - teljesítmény

Immunitás

Testsúlycsökkentés

Méregtelenítés

Hormonrendszer – nők

Hormonrendszer – férfiak

Katalog STARLIFE str. 6
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12 lépés, hogyan ne öregedjünk, érezzük fiatalnak magunkat

Az élet és az öregedés paradoxona
Az oxigén nélkülözhetetlen az élethez                                              Az oxigén szabadgyökei öregedéshez vezetnek

Doktor úr, öregnek érzem magam…
i.e. 2000 „Itt ez a gyökér, ezt egye meg.”
i.e. 1000 „A gyökér az pogány dolog. Inkább imádkozzon.”
1850 „Az ima nem segít. Igya meg ezt a főzetet.”
1950 „A főzet az csalás. Nyelje le ezt a tablettát.”
2004 „A tabletta az olyan mű dolog. Egye meg ezt a gyökeret.”

Dr. Cole Woolley Ph.D. ajánlja:
• maradjon fizikailag aktív
• táplálkozzon helyesen + használjon 

étrend-kiegészítőket
• kezelje megfelelően a stresszt
• legyen az életének célja és értelme
• vegyen részt a közösségi életben
• ismerje meg saját magát
• bánjon csínján az alkohollal
• kerülje a baleseteket
• szellemét tartsa frissen
• pihentesse testét és szellemét
• tartsa meg optimális testsúlyát
• csökkentse minimálisra környezete toxikus behatásait

+ –

Az öregedés kezelésének rövid története

Az emberi szervezetben semmi sem egyszerű

Ezt egészséges életmódnak nevezik

EGÉSZSÉGES	ÉTREND	
MOZGÁS	

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK

Katalog STARLIFE str. 7
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ACAI COMPLEX STAR
az emésztés és az immunitás segítésére

Javasolt	adagolás: Reggel és este 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek 12 éves korig nem ajánlott.

Összetevők: Euterpe oleracea (Açaí, termés, kivonat 20:1) 16,6 mg, Plantago ovata (Egyiptomi útifű, mag) 333,3 mg, 
Lactobacillus acidophilus 13,9 mg, dikalcium-foszfát (stabilizátor), Camellia sinensis (zöld tea, levél, kivonat 4:1) 8,3 mg, növényi 
magnézium-sztearát (csomósodást gátló), Triticum sativum (szárított búza lé) 8,3 mg, papain (papájából kivont enzim) 8,3 mg, 
bromelin 8,3 mg, betain-hidroklorid 10 mg, Zingiber officinale (gyömbér, gyökér) 8,3 mg, szilícium-dioxid (csomósodást gátló).

Az Açaí bogyó az Euterpe oleracea pálma ter-
mése, mely Amazónia őserdőiben nő. Külalakra az 
acai termése hasonlít az áfonyára. Színük sötét-
kék, melyet a természetes antocianidok okoznak, 
íze és illata a kakaóéhoz hasonlít. Teszteléskor az 
antioxidás aktivitása az egyik legmagasabb ORAC 
értéket érte el, tehát magas a szabadgyök-befogó 
kapacitása. Az açaí tartalmaz még vitaminokat, 
ásványi anyagokat, telítetlen zsírsavakat, aminosa-
vakat, flavonoidokat, fehérjéket és rostokat.

A Plantago ovata 
(egyiptomi útifű) segíti 
az emésztést és a belek működését. Segíti a belek 
perisztaltikus mozgását.

A Lactobacillus acidophilus jótékonyan sza-
bályozza a bélflórát, javul az emésztés és a belek 
perisztaltikus mozgása, egyben javul a szervezet 
természetes védekezőképessége.

Összetevői	segítik:
•	 a	megfelelő	emésztést
•	 a	belek	működését		
•	 az	immunitást ét
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ACAI EXTRA STAR
açaí gyümölcs tartalmú étrend-kiegészítő

lágyzselatin kapszula

Javasolt	adagolás: 1 – 2 kapszula naponta. A napi adag (1 kapszula) 1,5 g, illetve (2 kapszula) 3 g acai gyümölcsnek megfelelő 
kivonatot tartalmaz.

Összetevők: Szójabab olaj, zselatin, nedvesítőszer növényi glicerin), açaí gyümölcs-kivonat (75 mg/kapszula), fényezőanyag (sárga 
méhviasz), színezék (karamell), emulgeálószer (szójalecitin), csomósodást gátló (szilícium-dioxid).

Az Açaí bogyó az Euterpe oleracea pálma 
termése, mely Amazónia őserdőiben nő. Az açaí 
pálma akár 25 m magasra is megnő, kb. 20 kg 
termést érlel. Bogyóját fogyasszuk, mely bolygónk 
egyik legkiválóbb tápanyagtartalmú gyümölcse. 
Külalakra az acai termése hasonlít az áfonyára. 
A bogyók színe sötétkék, melyet a természetes 

antocianidok okoznak, íze és illata a kakaóé-
hoz hasonlít. Jellemző hatóanyagai a polifenolos 
(antocianidinek (3,2 mg/g gyümölcs), proanto-
cianidinek (12,9 mg/g gyümölcs) komponensek. 
Az açaí a polifenolokon kívül tartalmaz még vita-
minokat, ásványi anyagokat, telítetlen zsírsavakat, 
aminosavakat, fehérjéket és rostokat.

Összetevői	segítik:
•	 az	egészséges	emésztést
•	 a	belek	megfelelő	működését
•	 a	szervezet	védekező	rendszerét ét
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 7.350  Ft

	#1195	–	19	

	#1199	–	21	

Katalog STARLIFE str. 8
HU verze

ACAI COMPLEX STAR
az emésztés és az immunitás segítésére

Javasolt	adagolás: Reggel és este 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek 12 éves korig nem ajánlott.

Összetevők: Euterpe oleracea (Açaí, termés, kivonat 20:1) 16,6 mg, Plantago ovata (Egyiptomi útifű, mag) 333,3 mg, 
Lactobacillus acidophilus 13,9 mg, dikalcium-foszfát (stabilizátor), Camellia sinensis (zöld tea, levél, kivonat 4:1) 8,3 mg, növényi 
magnézium-sztearát (csomósodást gátló), Triticum sativum (szárított búza lé) 8,3 mg, papain (papájából kivont enzim) 8,3 mg, 
bromelin 8,3 mg, betain-hidroklorid 10 mg, Zingiber officinale (gyömbér, gyökér) 8,3 mg, szilícium-dioxid (csomósodást gátló).

Az Açaí bogyó az Euterpe oleracea pálma ter-
mése, mely Amazónia őserdőiben nő. Külalakra az 
acai termése hasonlít az áfonyára. Színük sötét-
kék, melyet a természetes antocianidok okoznak, 
íze és illata a kakaóéhoz hasonlít. Teszteléskor az 
antioxidás aktivitása az egyik legmagasabb ORAC 
értéket érte el, tehát magas a szabadgyök-befogó 
kapacitása. Az açaí tartalmaz még vitaminokat, 
ásványi anyagokat, telítetlen zsírsavakat, aminosa-
vakat, flavonoidokat, fehérjéket és rostokat.

A Plantago ovata 
(egyiptomi útifű) segíti 
az emésztést és a belek működését. Segíti a belek 
perisztaltikus mozgását.

A Lactobacillus acidophilus jótékonyan sza-
bályozza a bélflórát, javul az emésztés és a belek 
perisztaltikus mozgása, egyben javul a szervezet 
természetes védekezőképessége.

Összetevői	segítik:
•	 a	megfelelő	emésztést
•	 a	belek	működését		
•	 az	immunitást ét
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ACAI EXTRA STAR
açaí gyümölcs tartalmú étrend-kiegészítő

lágyzselatin kapszula

Javasolt	adagolás: 1 – 2 kapszula naponta. A napi adag (1 kapszula) 1,5 g, illetve (2 kapszula) 3 g acai gyümölcsnek megfelelő 
kivonatot tartalmaz.

Összetevők: Szójabab olaj, zselatin, nedvesítőszer növényi glicerin), açaí gyümölcs-kivonat (75 mg/kapszula), fényezőanyag (sárga 
méhviasz), színezék (karamell), emulgeálószer (szójalecitin), csomósodást gátló (szilícium-dioxid).

Az Açaí bogyó az Euterpe oleracea pálma 
termése, mely Amazónia őserdőiben nő. Az açaí 
pálma akár 25 m magasra is megnő, kb. 20 kg 
termést érlel. Bogyóját fogyasszuk, mely bolygónk 
egyik legkiválóbb tápanyagtartalmú gyümölcse. 
Külalakra az acai termése hasonlít az áfonyára. 
A bogyók színe sötétkék, melyet a természetes 

antocianidok okoznak, íze és illata a kakaóé-
hoz hasonlít. Jellemző hatóanyagai a polifenolos 
(antocianidinek (3,2 mg/g gyümölcs), proanto-
cianidinek (12,9 mg/g gyümölcs) komponensek. 
Az açaí a polifenolokon kívül tartalmaz még vita-
minokat, ásványi anyagokat, telítetlen zsírsavakat, 
aminosavakat, fehérjéket és rostokat.

Összetevői	segítik:
•	 az	egészséges	emésztést
•	 a	belek	megfelelő	működését
•	 a	szervezet	védekező	rendszerét ét
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 6.650  Ft

	#1199	–	21	

Katalog STARLIFE str. 8
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ACEROLA PLUS STAR
C-vitamin acerolával

az immunrendszer védelmére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–3 rágótabletta.

Összetevők: C-vitamin (aszkorbinsav, csipkebogyó) 500 mg (625 % RDA), acerola 5 mg, kukorica szirup, szilícium-dioxid (cso-
mósodás gátló anyag), szacharóz, szorbitol (édesítő), növényi magnézium-sztearát (csomósodás gátló anyag), málna aroma, növényi 
glicerin (stabilizátor), Fagopyrum esculentum (hajdina, mag) 19 mg, málna püré, citrus bioflavonoidok 2 mg, rutin 2 mg, heszperidin-
komplex (Citrus spp. gyümölcsből) 2 mg, karamell (színezék), feketeribizli por, zöld bors kivonat.

Az acerola C-vitamin tartalma 20–30× 
nagyobb, mint ugyanennyi narancsé. Továbbá 
tartalmaz A- és B6-vitamint, bioflavonoidokat és 
ásványi anyagokat, főleg vasat, kalciumot és mag-
néziumot. C-vitamin tartalma segít megvédeni 
a sejteket az oxidációs stressztől. Továbbá segíti 
a kollagénképződést, mely fontos az erek, csontok, 
porcok, bőr, íny és fogak megfelelő működéséhez. 
Hozzájárul az idegrendszer, a védekezőrendszer 
és a szellemi tevékenység megfelelő működésé-
hez. Nélkülözhetetlen a vas felszívódásánál, segíti 

a normális metaboliz-
must. A C-vitamin segít 
fáradtság, kimerültség 
esetén, részt vesz a redu-
kált E-vitamin regenerációjában. Intenzív fizikai 
megterhelés alatt és után is segíti az immunrend-
szert. A C-vitamin az emberi szervezet vitaminszük-
ségletének 80%-át teszi ki, szervezetünk mégsem 
képes előállítani, táplálékkal és étrend-kiegészítők-
kel kell bejuttatni a szervezetbe.

Összetevői	segítenek:
•	 támogatni	az	immunitást	és	a	vitalitást
•	 támogatni	a	kollagénképződést
•	 védeni	a	sejteket	az	oxidációs	stressztől

•	 a	vas	felszívódásában
•	 csökkenteni	a	fáradságot	

és	a	kimerültséget ét
re
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ACEROLA STAR
C-vitamin acerolával

az immunrendszer védelmére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–5 rágótabletta.

Összetevők: Malpighia punicifolia (Acerola, termés) 280 mg, C vitamin 60 mg (75 % RDA), citrus bioflavonoidok 5 mg, rutin 
2,5 mg, természetes málnaaroma, Capsicum annuum 0,1 mg, Ribes nigrum 0,1 mg.

Az acerolabokor (Malphighia punicifolia) 
téglavörös színű érett gyümölcse nagyon gaz-
dag C vitaminban. Vitamintartalma 20-30-szo-
rosa a narancsénak. Ezen kívül A, B6 vitamint, 
bioflavonoidokat, illetve ásványi anyagokat, főként 
vasat, kalciumot és magnéziumot tartalmaz. 
A C-vitaminnak antioxidáns hatása van, tehát 
segíti az immunrendszer működését, csökkentheti 
a fáradtságérzetet, és fontos szerepet játszik a szö-
vetek növekedésében, regenerálódásában.

Megőrzi a fogíny 
egészséges állapotát. 
Csökkentheti a dagana-
tok, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések 
kialakulásának valószínűségét. Fontos szerepe van 
néhány enzim aktivitásában. A C-vitamin a szer-
vezet vitaminszükségletének 80%-át teszi ki, ezért 
folyamatos utánpótlása elengedhetetlen. Ebben 
segít a megfelelő étrend-kiegészítő.

Összetevői	segítenek:
•	 támogatni	az	immunitást	és	a	vitalitást
•	 támogatni	a	kollagénképződést
•	 védeni	a	sejteket	az	oxidációs	stressztől

•	 a	vas	felszívódásában
•	 csökkenteni	a	fáradságot	

és	a	kimerültséget ét
re
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 4.200  Ft

	#1002	–	12	

	#1000	–	12	

Katalog STARLIFE str. 10
HU verze

ACEROLA PLUS STAR
C-vitamin acerolával

az immunrendszer védelmére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–3 rágótabletta.

Összetevők: C-vitamin (aszkorbinsav, csipkebogyó) 500 mg (625 % RDA), acerola 5 mg, kukorica szirup, szilícium-dioxid (cso-
mósodás gátló anyag), szacharóz, szorbitol (édesítő), növényi magnézium-sztearát (csomósodás gátló anyag), málna aroma, növényi 
glicerin (stabilizátor), Fagopyrum esculentum (hajdina, mag) 19 mg, málna püré, citrus bioflavonoidok 2 mg, rutin 2 mg, heszperidin-
komplex (Citrus spp. gyümölcsből) 2 mg, karamell (színezék), feketeribizli por, zöld bors kivonat.

Az acerola C-vitamin tartalma 20–30× 
nagyobb, mint ugyanennyi narancsé. Továbbá 
tartalmaz A- és B6-vitamint, bioflavonoidokat és 
ásványi anyagokat, főleg vasat, kalciumot és mag-
néziumot. C-vitamin tartalma segít megvédeni 
a sejteket az oxidációs stressztől. Továbbá segíti 
a kollagénképződést, mely fontos az erek, csontok, 
porcok, bőr, íny és fogak megfelelő működéséhez. 
Hozzájárul az idegrendszer, a védekezőrendszer 
és a szellemi tevékenység megfelelő működésé-
hez. Nélkülözhetetlen a vas felszívódásánál, segíti 

a normális metaboliz-
must. A C-vitamin segít 
fáradtság, kimerültség 
esetén, részt vesz a redu-
kált E-vitamin regenerációjában. Intenzív fizikai 
megterhelés alatt és után is segíti az immunrend-
szert. A C-vitamin az emberi szervezet vitaminszük-
ségletének 80%-át teszi ki, szervezetünk mégsem 
képes előállítani, táplálékkal és étrend-kiegészítők-
kel kell bejuttatni a szervezetbe.

Összetevői	segítenek:
•	 támogatni	az	immunitást	és	a	vitalitást
•	 támogatni	a	kollagénképződést
•	 védeni	a	sejteket	az	oxidációs	stressztől

•	 a	vas	felszívódásában
•	 csökkenteni	a	fáradságot	

és	a	kimerültséget ét
re
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ACEROLA STAR
C-vitamin acerolával

az immunrendszer védelmére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–5 rágótabletta.

Összetevők: Malpighia punicifolia (Acerola, termés) 280 mg, C vitamin 60 mg (75 % RDA), citrus bioflavonoidok 5 mg, rutin 
2,5 mg, természetes málnaaroma, Capsicum annuum 0,1 mg, Ribes nigrum 0,1 mg.

Az acerolabokor (Malphighia punicifolia) 
téglavörös színű érett gyümölcse nagyon gaz-
dag C vitaminban. Vitamintartalma 20-30-szo-
rosa a narancsénak. Ezen kívül A, B6 vitamint, 
bioflavonoidokat, illetve ásványi anyagokat, főként 
vasat, kalciumot és magnéziumot tartalmaz. 
A C-vitaminnak antioxidáns hatása van, tehát 
segíti az immunrendszer működését, csökkentheti 
a fáradtságérzetet, és fontos szerepet játszik a szö-
vetek növekedésében, regenerálódásában.

Megőrzi a fogíny 
egészséges állapotát. 
Csökkentheti a dagana-
tok, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések 
kialakulásának valószínűségét. Fontos szerepe van 
néhány enzim aktivitásában. A C-vitamin a szer-
vezet vitaminszükségletének 80%-át teszi ki, ezért 
folyamatos utánpótlása elengedhetetlen. Ebben 
segít a megfelelő étrend-kiegészítő.

Összetevői	segítenek:
•	 támogatni	az	immunitást	és	a	vitalitást
•	 támogatni	a	kollagénképződést
•	 védeni	a	sejteket	az	oxidációs	stressztől

•	 a	vas	felszívódásában
•	 csökkenteni	a	fáradságot	

és	a	kimerültséget ét
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	#1000	–	12	
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ALOE STAR
mindent a szépségért

Javasolt	adagolás: 1 kupak (30 ml) naponta.

Összetevők	(30	ml): 100% Aloe barbadensis (Aloe vera, levél, koncentrátum 100:1) 15.500 mg, áfonya, gránátalma.

Az Aloe vera lé valóban egyedi hatású: nem 
csak a szervezet belső állapotát tartja jó kondíció-
ban azzal, hogy szerepe van az emésztésben, a bél-
működés szabályozásában, az anyagcsere ösztön-
zésében, de kiváló hatással van a bőr minőségére 
is.

Ezen túlmenően hoz-
zájárul az immunrendszer 
normál működéséhez, 
a mikroorganizmusok elleni természetes védelem-
hez. Szerepet játszhat a fáradtság leküzdésében, 
segíti az ellenálló-képesség növelését pszichés ter-
helés alatt.

Az	Aloe	vera	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	a	gasztrointesztinális	

egészség	megtartásához
•	 a	gyomor-bélrendszer	normál	pH-

értékének	fenntartását	segítik	elő

•	 részt	vesznek	a	glükóz-metabo-
lizmusban

•	 támogatják	az	immunrendszer	
működését
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ALFALFA
a vitalitás és kitartás növelésére

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 tabletta.

Összetevők: Lucerna magpor (Medicago sativa) 650 mg.

A készítmény Lucerna (Medicago sativa) mag-
kivonatot tartalmaz. A lucerna föld feletti részei 
gazdagok vitaminokban: A-vitamin, C-vitamin, 
K-vitamin, béta karotin és ásványi anyagok-
ban (kálium, vas, kalcium, foszfor, mangán). 
Jelentős klorofill tartalma is. Fitoösztrogéneket 
(cumestrol, genistein, formometin, diadzein) 
is tartalmaz, melyek a változó korban levő nők 
részére értékes tápanyagok. Nyolcféle esszenci-

ális enzimet tartalmaz (lipáz, amiláz, proteáz, 
koaguláz, emulzin, invertáz, peroxidáz, pektáz), 
melyek a táplálékkal felvett tápanyagok emészté-
sét segítik. Összetevőinek köszönhető a szervezet 
erősítésében, lúgosításában, roborálásában való 
felhasználása. Számos tünet esetén javasolják, így 
pld. a cukorháztartás megfelelő szintjének fenntar-
tásához, a vizelet-kiválasztás egészségének megőr-
zéséhez.

A	lucerna	mag	hatóanyagai:
•	 hozzájárulhatnak	a	vér	összes-	

és	LDL-koleszterin	szintjének	
megfelelő	szinten	tartásához	

•	 elősegíthetik	a	tüdő	és	a	légutak	
egészségének	megőrzését

•	 szerepük	van	a	szív-	és	érrend-
szer	egészséges	működésének	
fenntartásában

•	 roboráló,	erősítő	hatásúak
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 11.200  Ft

	#1122	–	32	

	#2701	–	14	

Katalog STARLIFE str. 12

HU verze

ALOE VERA GEL
a szervezet méregtelenítésére

és regenerálására

AMINO 1000 STAR
kollagén és L-ornitin tartalmú

étrend-kiegészítő tabletta C-vitaminnal

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék szójaszármazékot tartalmaz!

Összetevők: Aloe vera gél 25 mg (ekvivalens 5.000 mg vagy 1 kávéskanál 100%-os Aloe vera géllel).

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 tabletta, étkezés előtt, éhgyomorra.

Összetevők	(4	tabletta): Hidrolizált kollagén 1.000 mg, L-ornitin 15 mg, C-vitamin 10 mg (12,5 RDA%).

A gél főbb hatóanyagaiként egy mannózból, 
glükózból és galaktózból álló poliszacharid keve-
réket, valamint egy acemannánnak nevezett 
vegyületet tartanak számon. Emellett 9–10 ami-
nosav, glükoproteinek, enzimek, hidroxiantracén-
származékok, szaponinok szerves savak és sók, 
valamint vitaminok vesznek részt a növény jótékony 

hatásainak kialakításában. Antibakteriális, gyulla-
dáscsökkentő és sebgyógyulást elősegítő hatása 
miatt külsőleg, illetve kozmetikai készítmények 
alapanyagául is szolgál. Serkenti a hámosodást, 
elősegíti a bőr regenerációját. Segíthet a méreg-
telenítésben, erősíteni a máj és epe funkcióit és az 
immunitást.

Jellemzők: A kollagén a porcok egyik legfonto-
sabb alkotó eleme, 67% - át alkotja a porcoknak, 
zselés anyagával hálószerűen védelmezi és táplálja 
azokat. Az izmok, ízületek, inak, porcok, szalagok és 
csontozat, valamint a bőr, haj és köröm természetes 
összetevője. A kollagén összetart, erőt és rugalmas-
ságot kölcsönöz a test különböző szöveteinek és sejt-
jeinek. Egy szerkezeti fehérje, mely pld. az izmokat 
a csontokhoz kapcsolja. Az ín tömött rostos kötő-
szövet, amelyet a kollagén szilárd rostjai építenek 
fel. A kollagén teszi ki a szervezetünket felépítő pro-
tein mennyiség mintegy 50%-át. Az évek múlásával 
a szervezet kollagén termelése csökken, ami a por-
cok és inak, valamint a bőrszövet rugalmasságának 
csökkenését is okozza. Ahogy csökken a szervezet 
kollagén tartalma a bőr annál inkább megereszke-
dik, ráncosodásra hajlamossá válik.

Az ornitin a fehérjék 
anyagcseréjében szere-
pet játszó nem esszenciá-
lis aminosav. Részt vesz a 
növekedési hormon ter-
melésében. A karbamid 
(ornitin) ciklus központi 
részét képezi, melyen keresztül hozzájárul az arginin-
szintézishez. 

A C-vitamin hozzájárul a kollagén szintézishez és 
ezen keresztül a normál csontozat és fogazat, illetve 
a porcok, a fogíny és a bőr normál normál állapotá-
nak és működésének fenntartásához. 

A kollagén az izmok, ízületek, inak, porcok és a 
csontozat, valamint a bőr haj és köröm építőanyaga.

Az L-ornitin a fehérjék anyagcseréjében vesz 
részt. A C-vitamin a kollagén szintézisben játszik sze-
repet.
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Az	Aloe	vera	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	az	egészséges	bélfló-

ra	megtartásához	
•	 anyagcsere	zavarainál	segítenek
•	 részt	vesznek	a	glükóz-metaboliz-

musban

•	 támogatják	az	immunrendszer	
működését		

•	 védik	a	bőrt,	elősegítik	a	sebgyógy-
ulást

 5.250  Ft

	#1124	–	19	

	#4525	–	15	
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HU verze

ALPHA LIPOIC STAR
alfa-liponsavat tartalmazó kapszula

Javasolt	adagolás: 1 kapszula naponta. A napi adag (2 kapszula) 1.200 mg alfa-liponsavat tartalmaz.

Összetevők: Alfa-liponsav, rizsliszt, zselatin, acetil-L-karnitin, csomósodást gátlók (növényi magnézium-sztearát, szilícium-dioxid).

Az alfa-liponsav vagy tioktánsav a kofaktorok 
közé tartozó bioaktív vegyület. Kémiai szem-
pontból kéntartalmú heterociklusos karbon-
sav. Majdnem minden valódi sejtmaggal ren-
delkező sejt mitokondriumában megtalálható. 
A mitokondriumok a sejtek energiaellátását bizto-
sítják, bennük képződik az életműködés energia-
igényét biztosító ATP nagy része.

Olyan növények levelében van jelen, amelyek 
mitokondriumot és nem fotoszintetikus növényi 
szöveteket tartalmaznak. Megtalálható pl. a bur-
gonyában, répában, céklában és a vörös húsokban 
is. Egy másik forrás, amely sok mitokondriumot 
tartalmaz, a vörös hús, mely valószínűleg a ter-
mészetes formában előforduló alfa-liponsav leg-
gazdagabb forrása. Normál körülmények között 
szervezetünk is termeli kis mennyiségben.
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•	 a	zsírok	és	szénhidrátok	
metabolizmusában

•	 anti-aging	hatásával

•	 az	oxidációs	stresszel	
szemben	

	#1766	–	44	

Katalog STARLIFE str. 14

HU verze

ANATOMAX
MSM tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: 1–3 kapszula naponta. Figyelmeztetés: Fogyasztása 3 éves kor alatt nem ajánlott.

Összetevők: MSM (metil-szulfonil-metán) 750 mg, Macskakarom kéreg (Uncaria tomentosa) 50 mg, C-vitamin 48,5 mg (80% RDA).

A termék hatóanyagként metil-szulfonil-
metánt (MSM), macskakarmot és C-vitamint tar-
talmaz. Az MSM a porc egészséges szerkezetének 
megőrzéséhez járul hozzá. 34%-ban szerves formá-
ban kötött ként tartalmazó vegyület. A kén a ter-
mészetben és az emberi, állati szervezetben egy-
aránt előforduló elem. Az élő sejtek felépítésében 
játszik meghatározó szerepet, egyes aminosavak 
építőköve.

Az enzimek, hormonok, antitestek képzésé-
ben is szerepet játszik. Jelenléte szükséges a kol-
lagén és a kreatin szintéziséhez is. Az MSM tehát 
szervezetünk számára kénforrásként szolgál, így 
a kötőszövetek megfelelő kénellátásával hozzájárul 
az izületek megfelelő működéséhez. A C-vitamin 
antioxidánsként hozzájárul a szervezetben zajló 
káros oxidatív folyamatok gátlásához. Támogatja 
szervezetünk immunrendszerét.
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•	 hozzájárulnak	a	porc	felépítéséhez,	
szerkezetének	megőrzéséhez

•	 a	kötőszövet	kén	ellátásával	az	
MSM	biztosítja	azok	megfelelő	
működését

•	 segítenek	a	kollagén	szintézi-
sében

•	 támogatják	az	izületek	normál	
működését

ANGELICA STAR
kínai angelika gyökér és bromelin 

tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott gyerekeknek 12 éves kor alatt, terhes 
és szoptató nőknek, haemofiliában szenvedőknek.

Összetevők: Kínai angelika (Angelica sinensis) gyökér-kivonat 600 mg, ananászból kivont bromelin 60 mg, C-vitamin 19,4 mg 
(32% RDA).

Kínában a „női-ginseng” néven ismert 
és a második legkeresettebb gyógynövény a tér-
ségben. Hatóanyagainak köszönhetően a gyökér-
kivonat hozzájárulhat a menopauzában jelentkező 
kellemetlen tünetek enyhítéséhez (hőhullám), szá-
mos menstruációs probléma, pld. a menstruációs 
rendszertelenségek normalizálásához. A tradicio-
nális gyógyászatban a reumatikus izületi problé-
mák kezelésében alkalmazzák, de igazolt pozitív 

hatása székrekedés, anémia esetén is. A népgyógy-
ászat magas vérnyomás esetén is javasolja fogyasz-
tását.  A gyökér ferul-sav komponense hatással 
van a méh, a hólyag, a belek simaizmainak műkö-
désére, stimulálja a méh simaizmait, így hozzájá-
rul a görcsös, fájdalmas tünetek csökkentéséhez. 
Gátolja a vérlemezkék tömörödését, így a trom-
bózisos állapotok kialakulását. Bromelin tartalma 
segíti az immunrendszert.
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•	 hozzájárulhatnak	a	menstruáció	
normalizálásához

•	 szerepük	van	a	menopauza	kellemet-
len	tüneteinek	csökkentésében

•	 részt	vesznek	az	izületek	normál	
működésének	fenntartásában

•	 a	méh,	a	hólyag,	a	belek	simaiz-
mainak	működését	segítik

 5.250  Ft

	#1001	–	16	

	#1133	–	15	

Katalog STARLIFE str. 15
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HU verze

ANATOMAX
MSM tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: 1–3 kapszula naponta. Figyelmeztetés: Fogyasztása 3 éves kor alatt nem ajánlott.

Összetevők: MSM (metil-szulfonil-metán) 750 mg, Macskakarom kéreg (Uncaria tomentosa) 50 mg, C-vitamin 48,5 mg (80% RDA).

A termék hatóanyagként metil-szulfonil-
metánt (MSM), macskakarmot és C-vitamint tar-
talmaz. Az MSM a porc egészséges szerkezetének 
megőrzéséhez járul hozzá. 34%-ban szerves formá-
ban kötött ként tartalmazó vegyület. A kén a ter-
mészetben és az emberi, állati szervezetben egy-
aránt előforduló elem. Az élő sejtek felépítésében 
játszik meghatározó szerepet, egyes aminosavak 
építőköve.

Az enzimek, hormonok, antitestek képzésé-
ben is szerepet játszik. Jelenléte szükséges a kol-
lagén és a kreatin szintéziséhez is. Az MSM tehát 
szervezetünk számára kénforrásként szolgál, így 
a kötőszövetek megfelelő kénellátásával hozzájárul 
az izületek megfelelő működéséhez. A C-vitamin 
antioxidánsként hozzájárul a szervezetben zajló 
káros oxidatív folyamatok gátlásához. Támogatja 
szervezetünk immunrendszerét.
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•	 hozzájárulnak	a	porc	felépítéséhez,	
szerkezetének	megőrzéséhez

•	 a	kötőszövet	kén	ellátásával	az	
MSM	biztosítja	azok	megfelelő	
működését

•	 segítenek	a	kollagén	szintézi-
sében

•	 támogatják	az	izületek	normál	
működését

ANGELICA STAR
kínai angelika gyökér és bromelin 

tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott gyerekeknek 12 éves kor alatt, terhes 
és szoptató nőknek, haemofiliában szenvedőknek.

Összetevők: Kínai angelika (Angelica sinensis) gyökér-kivonat 600 mg, ananászból kivont bromelin 60 mg, C-vitamin 19,4 mg 
(32% RDA).

Kínában a „női-ginseng” néven ismert 
és a második legkeresettebb gyógynövény a tér-
ségben. Hatóanyagainak köszönhetően a gyökér-
kivonat hozzájárulhat a menopauzában jelentkező 
kellemetlen tünetek enyhítéséhez (hőhullám), szá-
mos menstruációs probléma, pld. a menstruációs 
rendszertelenségek normalizálásához. A tradicio-
nális gyógyászatban a reumatikus izületi problé-
mák kezelésében alkalmazzák, de igazolt pozitív 

hatása székrekedés, anémia esetén is. A népgyógy-
ászat magas vérnyomás esetén is javasolja fogyasz-
tását.  A gyökér ferul-sav komponense hatással 
van a méh, a hólyag, a belek simaizmainak műkö-
désére, stimulálja a méh simaizmait, így hozzájá-
rul a görcsös, fájdalmas tünetek csökkentéséhez. 
Gátolja a vérlemezkék tömörödését, így a trom-
bózisos állapotok kialakulását. Bromelin tartalma 
segíti az immunrendszert.

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítőA	termék	hatóanyagai:

•	 hozzájárulhatnak	a	menstruáció	
normalizálásához

•	 szerepük	van	a	menopauza	kellemet-
len	tüneteinek	csökkentésében

•	 részt	vesznek	az	izületek	normál	
működésének	fenntartásában

•	 a	méh,	a	hólyag,	a	belek	simaiz-
mainak	működését	segítik

 5.600  Ft

	#1133	–	15	

Katalog STARLIFE str. 15

HU verze

ANIMAL STAR
rágótabletta gyermekeknek vitaminokkal,

kalciummal és antioxidánsokkal

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

Összetevők: Szukróz, gyümölcskeverék (málnalé-sűrítmény, szárított porított sárgabarack lé, feketeribizli lé, szőlőlé, körtelé, őszi-
barack por, datolya por, acerola-kivonat) 415 mg, kalcium (kalcium-karbonát, kalcium-citrát, kalcium-aszkorbát) 125 mg (15,6% 
RDA), fruktóz, C-vitamin (nátrium-aszkorbát) 60 mg (75% RDA), savanyúságot szabályozó (almaecet), E-vitamin (D-alfa-tokoferil-
-hidroszukcinát) 13,65 mg (113,75% RDA), niacin (nikotinsavamid) 10 mg (62,5% RDA), édesítő anyag (mannit), málna aroma, 
pantoténsav (kalcium-D-pantotenát) 5 mg (83,3% RDA), feketeribizli aroma, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 1 mg (71,4% 
RDA), B2-vitamin (riboflavin) 0,85 mg (60,7% RDA), B1-vitamin (tiamin-mononitrát) 0,75 mg (68,2% RDA), céklalé-por, béta-
-karotin 750 µg, A-vitamin (retinil-palmitát) 350 µg (73,7% RDA), folsav 200 µg (100% RDA), biotin (D-biotin) 50 µg (100% 
RDA), D-vitamin (kolekalciferol) 5 µg (100% RDA), B12-vitamin (cianokobalamin) 3 µg (120% RDA).

A gyümölcslé sűrítményekből készült, jó 
ízű készítmény hatóanyagként 12-féle vitamint, 
valamint kalciumot tartalmaz. Vitamin összete-
vői antioxidánsok, melyek a szervezet védekező 
rendszerének működésében játszanak fontos sze-
repet. A D-vitamin a csontozat és a fogazat nor-
mál szerkezetének kialakításához és megőrzéséhez 

nélkülözhetetlen, részt 
vesz a kalcium és a fosz-
for felszívódásának és 
hasznosulásának segítésében is. A normál vérkép-
zéshez folsavra is szükség van. Szerepe van a fehér-
vérsejtek, vörösvértestek, vérlemezkék képzésében.
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•	 hozzájárulnak	az	immunrendszer	
megfelelő	működéséhez

•	 támogatják	a	sejtek	szabad	gyökök	

elleni	védelmét
•	 részt	vesznek	az	anyagcsere	

folyamataiban

APPLE CIDER VINEGAR
almaecet a testsúly csökkentésére

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 2 kapszula, étkezés előtt. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott 3 év alatti gyermekeknek, 
terhes és szoptató nőknek. A cukorbetegek, fogyasztását beszéljék meg kezelőorvosukkal.

Összetevők: Almaecet 300 mg/tabletta.

A tradicionális népi gyógyászat régóta alkal-
mazza különféle célokra. A jótékony hatása nem 
az egyes összetevőknek köszönhető, hanem azok 
bonyolult, egymás közötti kölcsönhatásának. 
Kapcsolata az egészséggel, szervezetünk megfelelő 
működésével többirányú lehet. Az emésztőrend-
szer megfelelő működését és a normál bél-funkci-
ókat segíti.

Elősegíti az intesztinális rendszer aktivitását, 
közreműködik a bélműködés szabályozásában. 
A szervezet számára káros anyagok eliminálása 
révén optimalizálja és egyensúlyban tartja a szer-
vezet funkcióit. Támogatja a szervezet belső egyen-
súlyát. Az anyagcserére, a szervezet zsírbontó folya-
mataira, az éhségérzet csökkentésére gyakorolt 
kedvező hatása révén segíthet a normál testtömeg 
megtartásában.

Az	almaecet:
•	 elősegíti	a	normál	bélműködést
•	 részt	vesz	az	intesztinális	jó	közér-

zet	fenntartásában	
•	 hozzájárul	az	emésztőrendszer	meg-

felelő	működéséhez

•	 a	szervezet	számára	káros	
anyagok	eltávolítását	segíti

•	 támogatja	a	normál	testtömeg	
megőrzését
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 4.900  Ft

	#6146	–	22	

	#1125	–	14	
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HU verze

ANTI-PARASITE
gyógy- és fűszernövény tartalmú 

étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 tabletta 25 napig, utána 5 nap szünet. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott gyerekeknek 
18 éves kor alatt, terhes és szoptató nőknek.

Összetevők: Szegfűszeg (Syzygium aromaticum) virág 40 mg, tökmag (Cucurbita pepo) 125 mg, fokhagyma (Allium sativum) 125 
mg, grapefruit mag (Citrus paradisi) mag-kivonat 100 mg, gyömbér (Zingiber officinale) gyöktörzs 25 mg, ánizs (Pimpinella anisum) 
mag 25 mg, papaya (Carica papaya) levél 25 mg, gránátalma (Punica granatum) gyümölcs 25 mg, fekete dió (Juglans nigra) kéreg-
-kivonat 125 mg, citrus mag-kivonat 30 mg, citrus pektin 40 mg, füge (Ficus carica) gyümölcs-kivonat 25 mg, tőzegáfonya (Vaccinium 
macrocarpon) gyümölcs-kivonat 25 mg, vajdió (Juglans cinerea) kéreg-kivonat 25 mg, lángfa (Tabebuia impetiginosa /Lapacho) kéreg 
25 mg, vörös here (Trifolium pratense) virág 3 mg, olajfa (Olea europea) levél 3 mg, sárga tárnics (Gentiana lutea) gyökér-kivonat 
3 mg, izsóp (Hyssopus officinalis) növény-kivonat, menta (Mentha piperita) növény-kivonat 2 mg, édeskömény (Foeniculum vulgare) 
gyümölcs-kivonat 2 mg.

A termék biológiailag aktív összetevői a külön-
böző fűszernövények (szegfűszeg, fokhagyma, 
gyömbér, ánizs, menta, édeskömény), a tökmag, 
grapefruit mag, citrus gyümölcs magja, a gránátal-
ma és tőzegáfonya gyümölcsök, a gyógynövények 
(dió, füge levél, argentin lángfa kéreg, vöröshere 
virág, olajfalevél, sárga tárnics gyökér, izsóp).

Valamennyi össze-
tevő rendelkezik olyan 
hatóanyaggal, mely 
hozzájárul a szervezetben élősködő paraziták, 
a különböző mikroorganizmusok, gombák szapo-
rodásának gátlásához. Összetevői segítenek meg-
erősíteni a szervezet védekező-rendszerét és a külső 
hatásokkal szembeni ellenálló képességét.

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulhatnak	a	baktériumok,	

vírusok,	élősködők	elleni	védelemhez
•	 segítik	a	gasztrointesztinális	

jó	közérzet	fenntartását
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ANIMAL STAR
rágótabletta gyermekeknek vitaminokkal,

kalciummal és antioxidánsokkal

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

Összetevők: Szukróz, gyümölcskeverék (málnalé-sűrítmény, szárított porított sárgabarack lé, feketeribizli lé, szőlőlé, körtelé, őszi-
barack por, datolya por, acerola-kivonat) 415 mg, kalcium (kalcium-karbonát, kalcium-citrát, kalcium-aszkorbát) 125 mg (15,6% 
RDA), fruktóz, C-vitamin (nátrium-aszkorbát) 60 mg (75% RDA), savanyúságot szabályozó (almaecet), E-vitamin (D-alfa-tokoferil-
-hidroszukcinát) 13,65 mg (113,75% RDA), niacin (nikotinsavamid) 10 mg (62,5% RDA), édesítő anyag (mannit), málna aroma, 
pantoténsav (kalcium-D-pantotenát) 5 mg (83,3% RDA), feketeribizli aroma, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 1 mg (71,4% 
RDA), B2-vitamin (riboflavin) 0,85 mg (60,7% RDA), B1-vitamin (tiamin-mononitrát) 0,75 mg (68,2% RDA), céklalé-por, béta-
-karotin 750 µg, A-vitamin (retinil-palmitát) 350 µg (73,7% RDA), folsav 200 µg (100% RDA), biotin (D-biotin) 50 µg (100% 
RDA), D-vitamin (kolekalciferol) 5 µg (100% RDA), B12-vitamin (cianokobalamin) 3 µg (120% RDA).

A gyümölcslé sűrítményekből készült, jó 
ízű készítmény hatóanyagként 12-féle vitamint, 
valamint kalciumot tartalmaz. Vitamin összete-
vői antioxidánsok, melyek a szervezet védekező 
rendszerének működésében játszanak fontos sze-
repet. A D-vitamin a csontozat és a fogazat nor-
mál szerkezetének kialakításához és megőrzéséhez 

nélkülözhetetlen, részt 
vesz a kalcium és a fosz-
for felszívódásának és 
hasznosulásának segítésében is. A normál vérkép-
zéshez folsavra is szükség van. Szerepe van a fehér-
vérsejtek, vörösvértestek, vérlemezkék képzésében.
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•	 hozzájárulnak	az	immunrendszer	
megfelelő	működéséhez

•	 támogatják	a	sejtek	szabad	gyökök	

elleni	védelmét
•	 részt	vesznek	az	anyagcsere	

folyamataiban

APPLE CIDER VINEGAR
almaecet a testsúly csökkentésére

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 2 kapszula, étkezés előtt. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott 3 év alatti gyermekeknek, 
terhes és szoptató nőknek. A cukorbetegek, fogyasztását beszéljék meg kezelőorvosukkal.

Összetevők: Almaecet 300 mg/tabletta.

A tradicionális népi gyógyászat régóta alkal-
mazza különféle célokra. A jótékony hatása nem 
az egyes összetevőknek köszönhető, hanem azok 
bonyolult, egymás közötti kölcsönhatásának. 
Kapcsolata az egészséggel, szervezetünk megfelelő 
működésével többirányú lehet. Az emésztőrend-
szer megfelelő működését és a normál bél-funkci-
ókat segíti.

Elősegíti az intesztinális rendszer aktivitását, 
közreműködik a bélműködés szabályozásában. 
A szervezet számára káros anyagok eliminálása 
révén optimalizálja és egyensúlyban tartja a szer-
vezet funkcióit. Támogatja a szervezet belső egyen-
súlyát. Az anyagcserére, a szervezet zsírbontó folya-
mataira, az éhségérzet csökkentésére gyakorolt 
kedvező hatása révén segíthet a normál testtömeg 
megtartásában.

Az	almaecet:
•	 elősegíti	a	normál	bélműködést
•	 részt	vesz	az	intesztinális	jó	közér-

zet	fenntartásában	
•	 hozzájárul	az	emésztőrendszer	meg-

felelő	működéséhez

•	 a	szervezet	számára	káros	
anyagok	eltávolítását	segíti

•	 támogatja	a	normál	testtömeg	
megőrzését
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BARLEY STAR
a szervezet méregtelenítésére

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

Összetevők: Árpafű csíra (Hordeum vulgare) 350 mg, árpalé-sűrítmény 150 mg, kalcium 26 mg (3% RDA).

Az árpamag alkotó komponensei közül jelen-
tős a keményítő- és az élelmi rost. Ásványi anyag 
komponensei közül említésre méltó a kálium, fosz-
for, magnézium réz és bór mennyisége. A vitaminok 
közül a B1-, B2-, B6-vitaminok, nikotinsavamid és 
pantoténsav a jelentősebbek. A magból kelt kis 
növény – az árpafű- tartalmazza a mag fő összete-
vőit, ezen túlmenően klorofill tartalma is jelentős.

Az árpafű a szervezet sav-bázis egyensúlyának 
fenntartásában játszhat fontos szerepet. A modern 
élet, a nem megfelelő táplálkozás a szervezet pH-
ját savas irányba mozdítja el. Az egyensúly fenn-
tartásában nagy szerepe van a gabonaféléknek, 
így az árpának, valamint a zöldségeknek is. Mint 
kis glikémiás indexű szénhidrát-forrás, hozzájárul-
hat a normál vércukor, vérlipid-szint és testtömeg 
megtartásához.

Az	árpa	hatóanyagai:
•	 elősegítik	a	normál	bélműködést	és	

annak	megfelelő	ritmusát
•	 hozzájárulnak	a	vér	összes-	és	LDL	

koleszterin	szintjének	megfelelő	
szinten	tartásához

•	 elősegítik	a	vércukorszint	
szabályozást

•	 a	búzafű	hatóanyagai	részt	
vesznek	a	szervezet	sav-bázis	
egyensúlyának	megtartásában
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    ARTHRIMAX

és mirobalan tartalmú étrend-kiegészítő cinkkel

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása 3 éves kor alatt, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott.

Összetevők: Kínai datolya (Zizyphus jujuba) gyümölcs-kivonat (4:1) 50 mg, Aloe vera (Aloe barbadensis) levél 50 mg, indiai töm-
jénfa (Boswellia serrata) 35 mg, vörös szantálfa (Pterocarpus santalinus) őrlemény 20 mg, sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorus) 
virág 20 mg, cink (cink-oxid) 7 mg (70% RDA), Lactobacillus acidophilus 7 mg, myrobalan (Terminalia bellirica) gyümölcs-kivonat 
(10:1) 5,5 mg.

Az indiai tömjénfa fő komponensei mono- 
és szeszkviterpének, az alfa-tujén, a verbenol és 
a pinokarvenol. Gyógyászati felhasználásának 
alapja az alfa- és béta-boswelliasav. A szakiro-
dalom leírja gyulladáscsökkentő hatásukat. Ezek 
a hatóanyagok részt vesznek az arthritis és egyéb 
izületi panaszok csökkentésében, az izületek 
egészségének fenntartásában. A kínai datolya 
gyulladásgátló, hepatoprotektív hatású.

Antioxidáns összetevői gátolják a káros oxida-
tív folyamatokat. Az Aloe vera hatóanyagai hozzá-
járulhatnak a szervezet természetes védekezőképes-
ségének fokozásához. A szakirodalom leírja a vörös 
szantálfa összehúzó, gyulladáscsökkentő hatását. 
A sáfrányos szeklice szintén gyulladáscsökken-
tő. A myrobalán antibakteriális hatású, elősegíti 
a gyomor és bélrendszer egészséges működésének 
fenntartását.

A	termék	hatóanyagai:
•	 részt	vesznek	az	izületek	normál	

működésének	fenntartásában
•	 szerepük	van	az	arthritis	és	más	

izületi	probléma	tüneteinek	csökken-
tésében

•	 antimikróbás,	antibakteriális,	
gyulladáscsökkentő	hatásúak

•	 a	gyomor	és	bélrendszer	normál	
működését	segítik
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BCAA 500
elágazó szénláncú esszenciális aminosavak

Javasolt	adagolás: Naponta 4 kapszula, gyermekek 3 éves kortól 1 kapszula naponta. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott 
3 év alatti gyermekeknek. Hipoglikémiás betegek, valamint szénhidrát nélküli diéta estén fogyasztását beszéljék meg kezelőorvosukkal.

Összetevők: Aminosavak (leucin 270 mg, valin 135 mg, izoleucin 95 mg).

A BCAA rövidítéssel az elágazó szénláncú 
aminosavakat jelöljük. Három aminosav tartozik 
ide, a leucin, az izoleucin és a valin. Létfontosságú 
esszenciális aminosavak, azaz szervezetünk nem 
képes előállítani őket, tehát a táplálékainkkal, 
illetve különböző készítmények révén tudjuk fedez-
ni a szükségletet. Az elágazó láncú aminosavak 
közül a leucin a legjelentősebb, a szervezetben 

két-háromszor nagyobb mennyiségben haszná-
lódik fel, mint az izoleucin és a valin. Közvetlenül 
is stimulálja az izomzatban zajló fehérjeszinté-
zist. Elősegíti a vércukorszint szabályozást, részt 
vesz a bőr, csont- és izomszövet újraépítésében. 
Stimulálja az agyalapi mirigyet, serkentve a növe-
kedési hormon kiválasztást, elősegítve ezzel a zsír-
mentes testtömeg építést.

A	termék	hatóanyagai:
•	 nélkülözhetetlenek	a	fehérjeszinté-

zishez,	a	szervezet	regenerálásához	
•	 az	izomszövet	építőkövei	
•	 megakadályozzák	az	izomszövet	

lebontását,	leépítését

•	 felgyorsítják	a	tejsav	lebontását
•	 hozzájárulnak	az	energiatermelő	

folyamatokhoz
•	 elősegítik	a	vércukorszint	szabá-

lyozást

B-COMPLEX STAR
B-vitaminokat tartalmazó formula

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta.

Összetevők: Kolin-bitartarát 140 mg, inozit 140 mg, B5-vitamin/pantoténsav (kalcium-D-pantotenát) 40 mg (666% RDA), 
PABA/para-amino-benzoesav 30 mg, B3-vitamin/niacin (nikotinsavamid) 25 mg (156,2% RDA), B1-vitamin (tiamin-mononitrát) 
10 mg (909% RDA, B2-vitamin (riboflavin) 10 mg (714% RDA), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 10 mg (714%RDA), folsav 
400 µg (200% RDA), biotin (D-biotin) 100 µg (200%RDA), B12-vitamin (cianokobalamin) 40 µg (1666% RDA).

A készítmény hatóanyagként a B-vitaminokon 
túl kolint, inozitot és para-amino-benzoeasavat 
tartalmaz. Ha általánosan beszélünk a B-vita-
minokról, elmondható, hogy részt vesznek a sejt-
szintű fehérje-, szénhidrát-, zsíranyagcserében, 
a sejtek energiatermelő folyamataiban, szük-
ségesek az idegrendszer normál működéséhez. 
A B1-vitamin (tiamin) jelenléte szükséges a normál 

szív- és izomműködéshez, de hatással van étvá-
gyunkra is. A B2-vitamin az oxidatív anyagcserére, 
az aminosav- zsírsav-, szénhidrát anyagcserére, 
az idegrendszerre gyakorolt hatásán túl elősegíti 
néhány B-vitamin működését, a vas anyagcseréjét. 
Hozzájárul a haj, a bőr és a köröm szépségének, 
egészségének megőrzéséhez. A B12-vitamin a nor-
mál vérképzés és sejtosztódás fontos résztvevője.

A	B-vitaminok:
•	 részt	vesznek	az	aminosav-,	fehérje-,	

szénhidrát-	és	zsíranyagcserében,	az	
energiatermelés	folyamataiban

•	 szükségesek	az	idegrendszer	megfelelő	
működéséhez

•	 részt	vesznek	a	normál	
homocisztein	szint	kialakítá-
sában,	így	a	szív-	és	érrendszer	
egészséges	működésének	fenntartá-
sában
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BCAA 500
elágazó szénláncú esszenciális aminosavak

Javasolt	adagolás: Naponta 4 kapszula, gyermekek 3 éves kortól 1 kapszula naponta. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott 
3 év alatti gyermekeknek. Hipoglikémiás betegek, valamint szénhidrát nélküli diéta estén fogyasztását beszéljék meg kezelőorvosukkal.

Összetevők: Aminosavak (leucin 270 mg, valin 135 mg, izoleucin 95 mg).

A BCAA rövidítéssel az elágazó szénláncú 
aminosavakat jelöljük. Három aminosav tartozik 
ide, a leucin, az izoleucin és a valin. Létfontosságú 
esszenciális aminosavak, azaz szervezetünk nem 
képes előállítani őket, tehát a táplálékainkkal, 
illetve különböző készítmények révén tudjuk fedez-
ni a szükségletet. Az elágazó láncú aminosavak 
közül a leucin a legjelentősebb, a szervezetben 

két-háromszor nagyobb mennyiségben haszná-
lódik fel, mint az izoleucin és a valin. Közvetlenül 
is stimulálja az izomzatban zajló fehérjeszinté-
zist. Elősegíti a vércukorszint szabályozást, részt 
vesz a bőr, csont- és izomszövet újraépítésében. 
Stimulálja az agyalapi mirigyet, serkentve a növe-
kedési hormon kiválasztást, elősegítve ezzel a zsír-
mentes testtömeg építést.

A	termék	hatóanyagai:
•	 nélkülözhetetlenek	a	fehérjeszinté-

zishez,	a	szervezet	regenerálásához	
•	 az	izomszövet	építőkövei	
•	 megakadályozzák	az	izomszövet	

lebontását,	leépítését

•	 felgyorsítják	a	tejsav	lebontását
•	 hozzájárulnak	az	energiatermelő	

folyamatokhoz
•	 elősegítik	a	vércukorszint	szabá-

lyozást

B-COMPLEX STAR
B-vitaminokat tartalmazó formula

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta.

Összetevők: Kolin-bitartarát 140 mg, inozit 140 mg, B5-vitamin/pantoténsav (kalcium-D-pantotenát) 40 mg (666% RDA), 
PABA/para-amino-benzoesav 30 mg, B3-vitamin/niacin (nikotinsavamid) 25 mg (156,2% RDA), B1-vitamin (tiamin-mononitrát) 
10 mg (909% RDA, B2-vitamin (riboflavin) 10 mg (714% RDA), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 10 mg (714%RDA), folsav 
400 µg (200% RDA), biotin (D-biotin) 100 µg (200%RDA), B12-vitamin (cianokobalamin) 40 µg (1666% RDA).

A készítmény hatóanyagként a B-vitaminokon 
túl kolint, inozitot és para-amino-benzoeasavat 
tartalmaz. Ha általánosan beszélünk a B-vita-
minokról, elmondható, hogy részt vesznek a sejt-
szintű fehérje-, szénhidrát-, zsíranyagcserében, 
a sejtek energiatermelő folyamataiban, szük-
ségesek az idegrendszer normál működéséhez. 
A B1-vitamin (tiamin) jelenléte szükséges a normál 

szív- és izomműködéshez, de hatással van étvá-
gyunkra is. A B2-vitamin az oxidatív anyagcserére, 
az aminosav- zsírsav-, szénhidrát anyagcserére, 
az idegrendszerre gyakorolt hatásán túl elősegíti 
néhány B-vitamin működését, a vas anyagcseréjét. 
Hozzájárul a haj, a bőr és a köröm szépségének, 
egészségének megőrzéséhez. A B12-vitamin a nor-
mál vérképzés és sejtosztódás fontos résztvevője.

A	B-vitaminok:
•	 részt	vesznek	az	aminosav-,	fehérje-,	

szénhidrát-	és	zsíranyagcserében,	az	
energiatermelés	folyamataiban

•	 szükségesek	az	idegrendszer	megfelelő	
működéséhez

•	 részt	vesznek	a	normál	
homocisztein	szint	kialakítá-
sában,	így	a	szív-	és	érrendszer	
egészséges	működésének	fenntartá-
sában

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítő

 5.600  Ft

	#7330	–	10	

Katalog STARLIFE str. 19

HU verze

A	termék	hatóanyagai:
•	 támogatják	az	immunrendszer	

megfelelő	működését
•	 aktiválják	a	sejtek	baktériumok,	ví-

rusok,	paraziták	elleni	védekezését	
•	 részt	vesznek	a	felső	légúti	rendszer	

egészségének	megőrzésében

•	 hozzájárulnak	a	vér-koleszterin	
megfelelő	szintjének	fenntar-
tásához

•	 támogatják	a	legyengült	im-
munfunkciók	helyreállítását

BETA GLUCAN STAR
az immunrendszert stimuláló

és támogató készítmény

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

Összetevők: Béta-glukán 300 mg, shitake (Lentius edodes) gombapor 100 mg.

A termék fő komponensei közül a 1,3/1,6 
béta-glukán. A szervezet védekező rendszerét támo-
gatja azáltal, hogy a makrofágok és más védelmi 
faktorok termelődését és aktivitását fokozza, ezzel 
szerepet játszik az immunrendszer megfelelő műkö-
désében. Elősegíti a megfelelő immunválaszokat. 
A sejtek védekezését aktiválja, ezáltal szervezetünk 
hatásosabban lép fel a paraziták, gombák, bakté-

riumok és vírusok okozta fertőzésekkel szemben. 
Hozzájárul a felső légúti rendszer egészségének 
megőrzéséhez. Részt vesz a megfelelő vér-szérum 
koleszterin szint fenntartásában. A Lentinus edodes 
gombát leggyakrabban a legyengült immunfunkci-
ók helyreállítására alkalmazzák. Szerepet játszhat 
a normális koleszterin szint megtartásában, a fertő-
zésekkel szembeni védelem fenntartásában.
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BETA-CAROTENE STAR
25.000 I.U. A-vitamin provitamin 1 kapszulában

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott méhtermékekre és szójaszármazékokra érzéke-
nyeknek.

Összetevők: 15 mg béta-karotin (25.000 I.U.).

A termék hatóanyaga a béta-karotin. 
Az A-vitamin provitaminja a szükségletnek meg-
felelően alakul át A-vitaminná. Az A-vitamin 
előanyagaként részt vesz a haj, a köröm, a bőr egész-
ségének megőrzésében, a bőr védekező mechaniz-
musának működésében. Nélkülözhetetlen a meg-
felelő látáshoz, támogatja a szem egészségének 
megőrzését. Elősegítheti az egészséges csontkép-
zést.

Antioxidánsként hozzájárul a szervezetben 
zajló káros oxidatív folyamatok gátlásához, a bőr 
öregedésének késleltetéséhez. Rendszeres alkalma-
zása elősegítheti a bőr védelmét az UV-sugárzással 
szemben. A nap és az UV-sugárzás károsító hatá-
sa ellen béta-karotin fogyasztásával is védekezhe-
tünk. (Kerülni kell a leégést megfelelő fényvédő 
krém használatával.) Támogatja az egészséges 
bőrpigmentációt és a barnulást.

A	béta-karotin:
•	 hozzájárul	az	oxidációs	folyamatok	

gátlásához,	az	öregedési	folyamatok	
lassításához

•	 nélkülözhetetlen	a	normális	látáshoz,	
a	szem	egészségéhez

•	 elősegíti	a	barnulást

•	 védi	a	bőrt	az	UV	sugárzással	
szemben

•	 az	egészséges	és	rugalmas	bőr	
megtartásában	játszik	szerepet

•	 elősegíti	az	egészséges	csontfejlődést
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A	termék	hatóanyagai:
•	 támogatják	az	immunrendszer	

megfelelő	működését
•	 aktiválják	a	sejtek	baktériumok,	ví-

rusok,	paraziták	elleni	védekezését	
•	 részt	vesznek	a	felső	légúti	rendszer	

egészségének	megőrzésében

•	 hozzájárulnak	a	vér-koleszterin	
megfelelő	szintjének	fenntar-
tásához

•	 támogatják	a	legyengült	im-
munfunkciók	helyreállítását

BETA GLUCAN STAR
az immunrendszert stimuláló

és támogató készítmény

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

Összetevők: Béta-glukán 300 mg, shitake (Lentius edodes) gombapor 100 mg.

A termék fő komponensei közül a 1,3/1,6 
béta-glukán. A szervezet védekező rendszerét támo-
gatja azáltal, hogy a makrofágok és más védelmi 
faktorok termelődését és aktivitását fokozza, ezzel 
szerepet játszik az immunrendszer megfelelő műkö-
désében. Elősegíti a megfelelő immunválaszokat. 
A sejtek védekezését aktiválja, ezáltal szervezetünk 
hatásosabban lép fel a paraziták, gombák, bakté-

riumok és vírusok okozta fertőzésekkel szemben. 
Hozzájárul a felső légúti rendszer egészségének 
megőrzéséhez. Részt vesz a megfelelő vér-szérum 
koleszterin szint fenntartásában. A Lentinus edodes 
gombát leggyakrabban a legyengült immunfunkci-
ók helyreállítására alkalmazzák. Szerepet játszhat 
a normális koleszterin szint megtartásában, a fertő-
zésekkel szembeni védelem fenntartásában.
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BETA-CAROTENE STAR
25.000 I.U. A-vitamin provitamin 1 kapszulában

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott méhtermékekre és szójaszármazékokra érzéke-
nyeknek.

Összetevők: 15 mg béta-karotin (25.000 I.U.).

A termék hatóanyaga a béta-karotin. 
Az A-vitamin provitaminja a szükségletnek meg-
felelően alakul át A-vitaminná. Az A-vitamin 
előanyagaként részt vesz a haj, a köröm, a bőr egész-
ségének megőrzésében, a bőr védekező mechaniz-
musának működésében. Nélkülözhetetlen a meg-
felelő látáshoz, támogatja a szem egészségének 
megőrzését. Elősegítheti az egészséges csontkép-
zést.

Antioxidánsként hozzájárul a szervezetben 
zajló káros oxidatív folyamatok gátlásához, a bőr 
öregedésének késleltetéséhez. Rendszeres alkalma-
zása elősegítheti a bőr védelmét az UV-sugárzással 
szemben. A nap és az UV-sugárzás károsító hatá-
sa ellen béta-karotin fogyasztásával is védekezhe-
tünk. (Kerülni kell a leégést megfelelő fényvédő 
krém használatával.) Támogatja az egészséges 
bőrpigmentációt és a barnulást.

A	béta-karotin:
•	 hozzájárul	az	oxidációs	folyamatok	

gátlásához,	az	öregedési	folyamatok	
lassításához

•	 nélkülözhetetlen	a	normális	látáshoz,	
a	szem	egészségéhez

•	 elősegíti	a	barnulást

•	 védi	a	bőrt	az	UV	sugárzással	
szemben

•	 az	egészséges	és	rugalmas	bőr	
megtartásában	játszik	szerepet

•	 elősegíti	az	egészséges	csontfejlődést
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BIOTIN STAR
az idegrendszer, a pszichika, a haj, a körmök

és a nyálkahártya megfelelő állapotára

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta.

Összetevők: Tömegnövelő szerek (dikalcium-foszfát, cellulóz, (karboxi-metil)-cellulóz), fényezőanyag (növényi sztearinsav), csomóso-
dást gátló anyagok (szilícium-dioxid, növényi magnézium-sztearát), biotin 300 µg (600 RDA*%).

A biotin, ismert másik nevén a H-vitamin a víz-
ben oldható vitaminok közé tartozó kéntartalmú 
bioaktív vegyület. A szervezetben leginkább az 
anyagcserében részt vevő különböző enzimek alko-
tórészeként szerepel.

A biotin szabad és kötött formában van jelen 
élelmiszereinkben, melyekből a szervezetben rosz-
szul szívódik fel, mintegy fele hasznosul csak annak 
a mennyiségnek, amit a táplálkozásunkkal veszünk 
fel. Legjobb biotin forrásaink a máj, a vese, a tojás-
sárgája, az élesztő, a karfiol, a dió- és mogyorófé-
lék.

Összetevői	segítik:
•	 optimalizálni	az	energia	metabolizmust
•	 javítani	a	haj	és	a	körmök	minőségét
•	 harmonizálni	az	idegrendszert	és	a	szellemi	tevékenységet	 ét
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A	termék	hatóanyagai:
•	 harmonizálják	a	hormonrendszert
•	 csökkentik	a	klimax	tüneteit
•	 javítják	az	anyagcserét
•	 szabályozzák	a	menstruáció	ciklusát

•	 szabályozzák	a	szervezet	víz-
háztartását

•	 segítik	csökkenteni	a	pszichikai	
és	fizikai	stresszt

BOUNTY STAR
a női hormonrendszer harmonizálására

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben. Figyelmeztetés: Az étrend-kiegészítő Cimicifuga racemosát tartalmaz, 
ezért használatát azonnal szüneteltetni kell, amennyiben bármilyen májprobléma jelentkezik.

Összetevők: Poloskavész (Cimicifuga racemosa), igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra), tajgagyökér (Acanthopanax senticosus), izsóp 
(Hyssopus officinalis),  kamilla (Matricaria recutita), édes szárcsafű (Smilax aspera), benedekfű Cnicus benedictus).

A klimax és a menstruáció előtti időszak kel-
lemetlen tünetei ugyan nem számítanak betegség-
nek, de sok nő életét keserítik meg, ezért a tüne-
teket nem kell könnyelműen venni. A készítmény 
a női hormonrendszer harmonizálására szolgáló 
különböző növényekből lett összeállítva, melyek 
a népi gyógyászat szerint enyhíthetik a klimax 

időszakában és a menstruáció előtt jelentkező 
kellemetlen tüneteket. Legfontosabb összetevő 
a poloskavész (Cimicifuga racemosa), amely egy 
Észak-Amerikában őshonos gyógynövény, melyet 
az Indián őslakosok indiánasszony gyökérnek 
neveznek.
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BIOTIN STAR
az idegrendszer, a pszichika, a haj, a körmök

és a nyálkahártya megfelelő állapotára

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta.

Összetevők: Tömegnövelő szerek (dikalcium-foszfát, cellulóz, (karboxi-metil)-cellulóz), fényezőanyag (növényi sztearinsav), csomóso-
dást gátló anyagok (szilícium-dioxid, növényi magnézium-sztearát), biotin 300 µg (600 RDA*%).

A biotin, ismert másik nevén a H-vitamin a víz-
ben oldható vitaminok közé tartozó kéntartalmú 
bioaktív vegyület. A szervezetben leginkább az 
anyagcserében részt vevő különböző enzimek alko-
tórészeként szerepel.

A biotin szabad és kötött formában van jelen 
élelmiszereinkben, melyekből a szervezetben rosz-
szul szívódik fel, mintegy fele hasznosul csak annak 
a mennyiségnek, amit a táplálkozásunkkal veszünk 
fel. Legjobb biotin forrásaink a máj, a vese, a tojás-
sárgája, az élesztő, a karfiol, a dió- és mogyorófé-
lék.

Összetevői	segítik:
•	 optimalizálni	az	energia	metabolizmust
•	 javítani	a	haj	és	a	körmök	minőségét
•	 harmonizálni	az	idegrendszert	és	a	szellemi	tevékenységet	 ét
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A	termék	hatóanyagai:
•	 harmonizálják	a	hormonrendszert
•	 csökkentik	a	klimax	tüneteit
•	 javítják	az	anyagcserét
•	 szabályozzák	a	menstruáció	ciklusát

•	 szabályozzák	a	szervezet	víz-
háztartását

•	 segítik	csökkenteni	a	pszichikai	
és	fizikai	stresszt

BOUNTY STAR
a női hormonrendszer harmonizálására

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés közben. Figyelmeztetés: Az étrend-kiegészítő Cimicifuga racemosát tartalmaz, 
ezért használatát azonnal szüneteltetni kell, amennyiben bármilyen májprobléma jelentkezik.

Összetevők: Poloskavész (Cimicifuga racemosa), igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra), tajgagyökér (Acanthopanax senticosus), izsóp 
(Hyssopus officinalis),  kamilla (Matricaria recutita), édes szárcsafű (Smilax aspera), benedekfű Cnicus benedictus).

A klimax és a menstruáció előtti időszak kel-
lemetlen tünetei ugyan nem számítanak betegség-
nek, de sok nő életét keserítik meg, ezért a tüne-
teket nem kell könnyelműen venni. A készítmény 
a női hormonrendszer harmonizálására szolgáló 
különböző növényekből lett összeállítva, melyek 
a népi gyógyászat szerint enyhíthetik a klimax 

időszakában és a menstruáció előtt jelentkező 
kellemetlen tüneteket. Legfontosabb összetevő 
a poloskavész (Cimicifuga racemosa), amely egy 
Észak-Amerikában őshonos gyógynövény, melyet 
az Indián őslakosok indiánasszony gyökérnek 
neveznek.
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BREWERS YEAST STAR
a sörélesztő nagyon jó hatással van

az ember szervezetére

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 2 tabletta, étkezéskor.

Összetevők: Sörélesztő 500 mg (niacin 0,15 mg (0,9 % RDA), tiamin 0,06 mg (5,5 % RDA), B2-vitamin – riboflavin 0,02 mg 
(1,4 % RDA).

A BREWERS YEAST STAR termék sörélesztőt 
tartalmaz, mely jótékony hatással van az emberi 
szervezetre. A sörélesztő javítja a haj, bőr és a kör-
mök minőségét. Aktiválja a vitaminok és ásványi 
anyagok felszívódását, és energiává történő átala-
kulásukat. Elengedhetetlen a vérképzéshez. 

A sörélesztő támogatja a szív- és érrendszert. 
Fontos az idegrendszer normális működéséhez, 
jótékony hatása fizikai és mentális aktivitásunk sti-
mulálásában mutatkozik meg. Általános roboráló 
hatása révén lerövidíti a betegségeket és a műtéte-
ket követő lábadozási időt.

A	termék	hatóanyagai:
•	 javítják	a	haj,	bőr	és	a	körmök	

minőségét
•	 segítik	az	energia	metabolizmust
•	 segítik	a	kardiovaszkuláris	rend-

szert

•	 támogatják	az	idegrendszer	
normál	működését

•	 erősítik	az	immunitást ét
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BRAIN STAR
az agysejtek táplálására

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék szójaszármazékot és méhterméket tartalmaz!

Összetevők: Neuro PS® komplex [L-glutamin, foszfatidilszerin, Bacopa monnieri, koncentrált dokozahexaénsav, kolin, inozit, N-acetil-L-tirozin, fekete áfonya kivonat (Vaccinium 
myrtillus), szőlőmag kivonat, szőlőhéj kivonat, vinpocetin, bór (bórsav)] 140 mg, C-vitamin (aszkorbinsav) 62,5 mg (78% RDA), magnézium (magnézium-oxid) 25 mg (6,5% RDA), 
kalcium (kalcium-karbonát) 12,5 mg, kálium 12,5 mg, kroszkarmellóz-nátrium (stabilizátor), növényi magnézium szteariát (csomósodás gátló), szilícium-dioxid (csomósodás gátló anyag), 
E-vitamin (DL-alfa-tokoferolacetát) 6,8 mg (57% RDA), niacin (nikotinamid) 6,25 mg (39% RDA), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 3,75 mg (268% RDA), B5-vitamin (panto-
ténsav) 3 mg (50% RDA), cink (cink-oxid) 2,5 mg (25% RDA), dextróz (sűrítő anyag), szójalecitin (emulgeáló), vas (vas-fumarát) 1,25 mg (9% RDA), B1-vitamin (tiamin) 0,75 mg 
(68% RDA), karboxi-metil-cellulóz (emulgeáló), mangán (mangano-szulfát) 0,5 mg (25% RDA), B2-vitamin (ribolflavin) 0,425 mg (30% RDA), A-vitamin (retinil acetát) 300 µg 
(37,5% RDA), nátrium-citrát (stabilizátor), természetes karamell aroma, folsav 100 µg (50% RDA), réz (réz-glükonát) 100 µg (10.000% RDA), biotin (D-biotin) 75 µg (150% 
RDA), króm (króm-klorid) 25 µg (62,5% RDA), szelén (nátrium-szelenát) 12,5 µg (23% RDA), B12-vitamin (cianokobalamin) 5 µg (200% RDA), jód (kálium-jodid) 3,75 µg (2,5% 
RDA), molibdén (nátrium-molibdenát) 2,5 µg (5% RDA), D-vitamin (kolekalciferol) 0,626 µg (12,5% RDA),kalcium-dihidrogén-foszfát (stabilizátor), növényi cellulóz (emulgeáló).

A termék az agy működéséhez nélkülözhetetlen 
hatóanyagokat, többszörösen telítetlen zsírsava-
kat, foszfatidil-szerint, L-glutaminsavat tartalmaz, 
melyek kedvező élettani hatását támogatják a vita-
minok és az antioxidáns hatású növényi kivonatok 
(fekete áfonya és szőlő). A foszfatidil-szerin fontos 
alkotója a sejtmembránnak, irányítja a felépítését, 

áteresztő képességét. 
Az L-glutaminsav az idegrendszer és az agy egészsé-
ges működését segíti. A kolin az idegrendszer opti-
mális működésében játszik fontos szerepet. A C- 
és E-vitamin szabad gyökökre gyakorolt kedvező 
hatása révén hozzájárulhat a kognitív képességek 
korral járó hanyatlásának csökkentéséhez.

A	termék	hatóanyagai:
•	 az	agy	és	az	idegrendszer	megfelelő	

működését	segítik
•	 a	sejthártyák	stabilitásának	fenn-

tartásában	vesznek	részt

•	 serkentik	az	agytevékenységet
•	 elősegítik	a	kognitív	képessé-

gek	korral	járó	hanyatlásának	
csökkentését
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BREWERS YEAST STAR
a sörélesztő nagyon jó hatással van

az ember szervezetére

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 2 tabletta, étkezéskor.

Összetevők: Sörélesztő 500 mg (niacin 0,15 mg (0,9 % RDA), tiamin 0,06 mg (5,5 % RDA), B2-vitamin – riboflavin 0,02 mg 
(1,4 % RDA).

A BREWERS YEAST STAR termék sörélesztőt 
tartalmaz, mely jótékony hatással van az emberi 
szervezetre. A sörélesztő javítja a haj, bőr és a kör-
mök minőségét. Aktiválja a vitaminok és ásványi 
anyagok felszívódását, és energiává történő átala-
kulásukat. Elengedhetetlen a vérképzéshez. 

A sörélesztő támogatja a szív- és érrendszert. 
Fontos az idegrendszer normális működéséhez, 
jótékony hatása fizikai és mentális aktivitásunk sti-
mulálásában mutatkozik meg. Általános roboráló 
hatása révén lerövidíti a betegségeket és a műtéte-
ket követő lábadozási időt.

A	termék	hatóanyagai:
•	 javítják	a	haj,	bőr	és	a	körmök	

minőségét
•	 segítik	az	energia	metabolizmust
•	 segítik	a	kardiovaszkuláris	rend-

szert

•	 támogatják	az	idegrendszer	
normál	működését

•	 erősítik	az	immunitást ét
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BRAIN STAR
az agysejtek táplálására

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék szójaszármazékot és méhterméket tartalmaz!

Összetevők: Neuro PS® komplex [L-glutamin, foszfatidilszerin, Bacopa monnieri, koncentrált dokozahexaénsav, kolin, inozit, N-acetil-L-tirozin, fekete áfonya kivonat (Vaccinium 
myrtillus), szőlőmag kivonat, szőlőhéj kivonat, vinpocetin, bór (bórsav)] 140 mg, C-vitamin (aszkorbinsav) 62,5 mg (78% RDA), magnézium (magnézium-oxid) 25 mg (6,5% RDA), 
kalcium (kalcium-karbonát) 12,5 mg, kálium 12,5 mg, kroszkarmellóz-nátrium (stabilizátor), növényi magnézium szteariát (csomósodás gátló), szilícium-dioxid (csomósodás gátló anyag), 
E-vitamin (DL-alfa-tokoferolacetát) 6,8 mg (57% RDA), niacin (nikotinamid) 6,25 mg (39% RDA), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 3,75 mg (268% RDA), B5-vitamin (panto-
ténsav) 3 mg (50% RDA), cink (cink-oxid) 2,5 mg (25% RDA), dextróz (sűrítő anyag), szójalecitin (emulgeáló), vas (vas-fumarát) 1,25 mg (9% RDA), B1-vitamin (tiamin) 0,75 mg 
(68% RDA), karboxi-metil-cellulóz (emulgeáló), mangán (mangano-szulfát) 0,5 mg (25% RDA), B2-vitamin (ribolflavin) 0,425 mg (30% RDA), A-vitamin (retinil acetát) 300 µg 
(37,5% RDA), nátrium-citrát (stabilizátor), természetes karamell aroma, folsav 100 µg (50% RDA), réz (réz-glükonát) 100 µg (10.000% RDA), biotin (D-biotin) 75 µg (150% 
RDA), króm (króm-klorid) 25 µg (62,5% RDA), szelén (nátrium-szelenát) 12,5 µg (23% RDA), B12-vitamin (cianokobalamin) 5 µg (200% RDA), jód (kálium-jodid) 3,75 µg (2,5% 
RDA), molibdén (nátrium-molibdenát) 2,5 µg (5% RDA), D-vitamin (kolekalciferol) 0,626 µg (12,5% RDA),kalcium-dihidrogén-foszfát (stabilizátor), növényi cellulóz (emulgeáló).

A termék az agy működéséhez nélkülözhetetlen 
hatóanyagokat, többszörösen telítetlen zsírsava-
kat, foszfatidil-szerint, L-glutaminsavat tartalmaz, 
melyek kedvező élettani hatását támogatják a vita-
minok és az antioxidáns hatású növényi kivonatok 
(fekete áfonya és szőlő). A foszfatidil-szerin fontos 
alkotója a sejtmembránnak, irányítja a felépítését, 

áteresztő képességét. 
Az L-glutaminsav az idegrendszer és az agy egészsé-
ges működését segíti. A kolin az idegrendszer opti-
mális működésében játszik fontos szerepet. A C- 
és E-vitamin szabad gyökökre gyakorolt kedvező 
hatása révén hozzájárulhat a kognitív képességek 
korral járó hanyatlásának csökkentéséhez.

A	termék	hatóanyagai:
•	 az	agy	és	az	idegrendszer	megfelelő	

működését	segítik
•	 a	sejthártyák	stabilitásának	fenn-

tartásában	vesznek	részt

•	 serkentik	az	agytevékenységet
•	 elősegítik	a	kognitív	képessé-

gek	korral	járó	hanyatlásának	
csökkentését
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A	kalcium	segít:
•	 az	egészséges	csontozat	és	fogazat	

fejlődésében
•	 a	törések	és	sérülések	gyógyulásá-

ban	
•	 a	vérnyomás	csökkentésében

•	 a	szívműködés	javításában
•	 javítani	az	izmok	szerkezetét
•	 az	elégtelen	emésztés	javítá-

sában

CALCIUM STAR
az egészséges és erős csontokért

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 tabletta.

Összetevők: Kalcium 500 mg (62,5 % RDA).

A kalcium kapcsolata a szervezet egészséges 
működésével igen sokrétű. Elsődleges feladata 
a csontok és fogak normál szerkezetének kialakí-
tásában és fenntartásában van. Szükséges az opti-
mális csonttömeg eléréséhez és megtartásához. 
A dohányosok csontrendszerét megviseli káros 
szenvedélyük, számukra különösen fontos a meg-
felelő kalcium-bevitel ahhoz, hogy csontrendszerük 
épségét megőrizzék. A változó korú nők csontrend-

szerének megőrzését is segíti. Jelenléte nélkülözhe-
tetlen a megfelelő izomműködéshez és a normál 
sejtműködéshez is. Hiányában az idegrendszer 
működése is zavart szenved. Szükséges a normál 
véralvadáshoz, elősegítheti a szív- és keringési rend-
szer egészséges működését, támogatja a megfelelő 
vérnyomás fenntartását. Jelenléte fontos a terhes 
és szoptatónők szervezetében.
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CaMgZn3
kalcium, magnézium és cink

tartalmú étrend-kiegészítő D-vitaminnal

Javasolt	adagolás: Naponta 3 tabletta, 1 db a főétkezés előtt.

Összetevők: D-vitamin 5 µg (100 % RDA), kalcium 333 mg (42 % RDA), magnézium 400 mg (36 % RDA), cink 5 mg 
(17 % RDA).

A kalciumnak, a magnéziumnak, a cinknek és 
a D-vitaminnak szerepe van a normál csontozat és 
fogazat fenntartásában.

A kalcium a földkéregben előforduló elemek 
közül az ötödik leggyakoribb. Mint biogén elem, 
minden élő sejt egyik építőköve. A kalcium rendkívül 
fontos szerepet tölt be az élő szervezetekben, elsősor-
ban a sejtfolyamatokban, illetve a csontok épülésé-
ben. Az egészséges felnőtt szervezetében 900-1200 g 
kalcium van, ennek kb. 99%-a a csontokban, fogak-
ban található. A sejteken kívüli folyadékban és a lágy 
szövetekben fehérjéhez kötve, vagy ionos állapotban 
található – kis mennyiségben. E kis mennyiségnek 
azonban jelentős szerepe van az ingerlékenység sza-
bályozásában, az izom-összehúzódás megindításá-
ban, a véralvadásban, egyes enzimek működésében.

A magnézium a természetben csak vegyülete-
iben fordul elő. A földkéreg nyolcadik leggyakoribb 

eleme. A felnőtt ember 
szervezetében jelen levő 
magnézium kb. fele a 
csontrendszerben, a töb-
bi a sejtekben található. 
Az ideg- és izomműkö-
désben, valamint szá-
mos enzim működésén 
keresztül a fehérje-, szénhidrát- és zsíranyagcserében 
játszik szerepet.

A biológiai rendszerekben a cink egyrészt enzim 
aktivátor, másrészt szerkezetalakító ion. A legna-
gyobb koncentrációban a szem, a haj és a nemi 
mirigyek tartalmazzák, de megtalálható a májban, 
a vesében, az izomban, a bőrben és a csontozatban 
is. Számos enzim és az inzulin alkotórésze. Részt vesz 
a szervezet szénhidrát-, zsír-, fehérje- és nukleinsav 
anyagcseréjében.
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CARSICO STAR
Q10 koenzim, l-karnitin és e-vitamin

tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Q10 koenzim 30 mg, L-karnitin 30 mg, alfa-tokoferol-szukcinát 30 mg.

A Q10 koenzim nélkülözhetetlen a szervezet 
sejtjeinek energiatermeléséhez, ezáltal hozzájárul az 
általános erőnlét megtartásához, az általános fizikai 
állóképesség javításához. A szervezet fokozott ener-
gia igénye esetén, jelentős fizikai igénybevételkor és 
túlterheléskor a fokozott igénybevételnek kitett 
izmok (pl. szívizom, vázizom) energiaellátását segí-
ti. Sportolás során növelheti a teljesítményt azoknál 
az egyéneknél, akik csökkent teljesítőképességgel 
rendelkeznek, de szervi bajtól mentesek. A megfe-
lelő Q10 koenzim ellátottság szerepet játszik a szív 
egészséges működésének fenntartásában, elősegíti 
a normális vérnyomás megtartását.

Hatékony antioxidáns, mely a hasonló hatású 
E-vitaminnal együtt elősegíti a szervezetben zajló 
káros oxidációs folyamatok gátlását. Antioxidáns 
tulajdonságaiknál fogva védik a sejteket az oxida-
tív stressz ellen, mely a sejtek öregedéséért felelős. 
A Q10 és az E-vitamin fogyasztása tehát hozzájárul 
az öregedés lassításához. A szervezet is termel Q10 
koenzimet, de ez a képesség az életkorral fokoza-
tosan csökken, ezért a Q10 koenzim pótlása 30 év 
felett mindenkinek javasolt. Az E-vitamin fontos 
szerepet játszik a többszörösen telítetlen zsírsavak 
szabad gyökökkel szembeni védelmében, így a sejtek 
normál működésének megőrzésében. 

Hatóanyagai:
•	 segítik	az	egészséges	szívműködést
•	 energiát	adnak	a	sejtek	számára
•	 lassíthatják	a	kognitív	képesség	

hanyatlását	

•	 antioxidáns	hatásúak
•	 segítenek	fáradtság	ellen
•	 támogatják	az	immunitást	–	

vitalitást
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Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula, érkezéskor.

Összetevők: L-karnozin 250 mg, E-vitamin (D-alfa-tokoferil-szukcinát) 45,5 mg (379,2 % RDA), Q10 koenzim 15 mg.

CARNOSINE STAR
a DNS oxidációtól való védelmére

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	az	oxidációs	folyama-

tok	gátlásához
•	 hozzájárulnak	az	öregedési	folya-

matok	lassításához
•	 segítik	az	általános	erőnlét	javítását

•	 a	sejtek	regenerációjához
•	 támogatják	az	egészséges	

szívműködést
•	 a	kognitív	képesség	hanyatlá-

sát	lassíthatja
Az L-karnozin egy alanin és hisztidin aminosa-

vakat tartalmazó természetes dipeptid, mely nagy 
mennyiségben található az izmokban. A külön-
féle húsok tartalmazzák nagy mennyiségben. 
Természetes antioxidáns, hozzájárul az öregedési 
folyamatok gátlásához, a bőr fiatalságának meg-
őrzéséhez. Részt vesz a szénhidrát anyagcserében. 
Elősegíti az izmok egészségének, rugalmasságának 
megőrzését.

A Q10 koenzim nélkülözhetetlen a szervezet 
sejtjeinek energiatermeléséhez, ezáltal hozzájárul 

az általános erőnlét megtartásához, az általá-
nos fizikai állóképesség javításához. A szervezet 
fokozott energia igénye esetén, jelentős fizikai 
igénybevételkor és túlterheléskor a fokozott igény-
bevételnek kitett izmok (pl. szívizom, vázizom) 
energiaellátását segíti. Sportolás során növelheti a 
teljesítményt azoknál az egyéneknél, akik csökkent 
teljesítőképességgel rendelkeznek, de szervi bajtól 
mentesek. Hatékony antioxidáns, mely a hasonló 
hatású E-vitaminnal együtt elősegíti a szervezetben 
zajló káros oxidációs folyamatok gátlását. 

 Q10 koenzim 30 mg, L-karnitin 30 mg, alfa-tokoferol-szukcinát 30 mg.

A	termék	hatóanyagai:
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CARSICO STAR
Q10 koenzim, l-karnitin és e-vitamin

tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Q10 koenzim 30 mg, L-karnitin 30 mg, alfa-tokoferol-szukcinát 30 mg.

A Q10 koenzim nélkülözhetetlen a szervezet 
sejtjeinek energiatermeléséhez, ezáltal hozzájárul az 
általános erőnlét megtartásához, az általános fizikai 
állóképesség javításához. A szervezet fokozott ener-
gia igénye esetén, jelentős fizikai igénybevételkor és 
túlterheléskor a fokozott igénybevételnek kitett 
izmok (pl. szívizom, vázizom) energiaellátását segí-
ti. Sportolás során növelheti a teljesítményt azoknál 
az egyéneknél, akik csökkent teljesítőképességgel 
rendelkeznek, de szervi bajtól mentesek. A megfe-
lelő Q10 koenzim ellátottság szerepet játszik a szív 
egészséges működésének fenntartásában, elősegíti 
a normális vérnyomás megtartását.

Hatékony antioxidáns, mely a hasonló hatású 
E-vitaminnal együtt elősegíti a szervezetben zajló 
káros oxidációs folyamatok gátlását. Antioxidáns 
tulajdonságaiknál fogva védik a sejteket az oxida-
tív stressz ellen, mely a sejtek öregedéséért felelős. 
A Q10 és az E-vitamin fogyasztása tehát hozzájárul 
az öregedés lassításához. A szervezet is termel Q10 
koenzimet, de ez a képesség az életkorral fokoza-
tosan csökken, ezért a Q10 koenzim pótlása 30 év 
felett mindenkinek javasolt. Az E-vitamin fontos 
szerepet játszik a többszörösen telítetlen zsírsavak 
szabad gyökökkel szembeni védelmében, így a sejtek 
normál működésének megőrzésében. 

Hatóanyagai:
•	 segítik	az	egészséges	szívműködést
•	 energiát	adnak	a	sejtek	számára
•	 lassíthatják	a	kognitív	képesség	

hanyatlását	

•	 antioxidáns	hatásúak
•	 segítenek	fáradtság	ellen
•	 támogatják	az	immunitást	–	

vitalitást
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Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula, érkezéskor.

Összetevők: L-karnozin 250 mg, E-vitamin (D-alfa-tokoferil-szukcinát) 45,5 mg (379,2 % RDA), Q10 koenzim 15 mg.

CARNOSINE STAR
a DNS oxidációtól való védelmére

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	az	oxidációs	folyama-

tok	gátlásához
•	 hozzájárulnak	az	öregedési	folya-

matok	lassításához
•	 segítik	az	általános	erőnlét	javítását

•	 a	sejtek	regenerációjához
•	 támogatják	az	egészséges	

szívműködést
•	 a	kognitív	képesség	hanyatlá-

sát	lassíthatja
Az L-karnozin egy alanin és hisztidin aminosa-

vakat tartalmazó természetes dipeptid, mely nagy 
mennyiségben található az izmokban. A külön-
féle húsok tartalmazzák nagy mennyiségben. 
Természetes antioxidáns, hozzájárul az öregedési 
folyamatok gátlásához, a bőr fiatalságának meg-
őrzéséhez. Részt vesz a szénhidrát anyagcserében. 
Elősegíti az izmok egészségének, rugalmasságának 
megőrzését.

A Q10 koenzim nélkülözhetetlen a szervezet 
sejtjeinek energiatermeléséhez, ezáltal hozzájárul 

az általános erőnlét megtartásához, az általá-
nos fizikai állóképesség javításához. A szervezet 
fokozott energia igénye esetén, jelentős fizikai 
igénybevételkor és túlterheléskor a fokozott igény-
bevételnek kitett izmok (pl. szívizom, vázizom) 
energiaellátását segíti. Sportolás során növelheti a 
teljesítményt azoknál az egyéneknél, akik csökkent 
teljesítőképességgel rendelkeznek, de szervi bajtól 
mentesek. Hatékony antioxidáns, mely a hasonló 
hatású E-vitaminnal együtt elősegíti a szervezetben 
zajló káros oxidációs folyamatok gátlását. 

 Q10 koenzim 30 mg, L-karnitin 30 mg, alfa-tokoferol-szukcinát 30 mg.

A	termék	hatóanyagai:
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A	termék	hatóanyagai:
•	 növelik	a	termogenézist
•	 növelik	az	energiakiadást
•	 növelik	a	kalória	kiadását

•	 támogatják	a	szív	funkcióit
•	 serkentik	az	emésztést

CAYENNE STAR
paprikakivonat a jobb keringésért

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2× 1 kapszula étkezéskor.

Összetevők: Paprika termés-kivonat (Capsicum annuum) 450 mg.

A CAYENNE STAR termék fő hatóanya-
ga a kapszaicin. Fokozott hőtermelésre serkenti 
a szervezetet – a testhő gazdálkodást befolyásolja. 
Növeli a vérellátást és a regenerációs folyamato-
kat. E hatásai miatt segíti a testsúlycsökkentést. 
A kapszaicinnek jelentős a fájdalomcsillapító és 
gyulladásgátló hatása.

A paprikakivonat fájdalomcsökkentő hatá-
sa már ismert, főleg lokális használat esetén. 
Továbbá erős az antibakteriális hatása. Ezt erősí-
ti még a karotinoid és flavonoid tartalma, melyek 
a növényben természetes formában vannak jelen. 
A paprikakivonat segíthet csökkenteni a vérsűrűsé-
get, erősíti a szívet, vénákat és kapillárisokat.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	a	normális	triglicerid-	

és	koleszterin-szint	fenntartásához	
•	 segítenek	a	vénás	keringés	egészségé-

nek	megőrzésében

•	 a	hám-és	kötőszövet	normál	
struktúrájának,	rugalmassá-
gának	megőrzését	segítik

•	 lassítják	a	sejtek	öregedését

CELL STAR
a keringés egészségének megőrzésében

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 kapszula, 8–10 napig. Figyelmeztetés: A termék halolajt tartalmaz!

Összetevők: Halolaj-koncentrátum (EPA+DHA) 267 mg, ligetszépe olaj (Oenothera biennis) 260 mg, hólyagmoszat (Fucus vesicu-
losus) 150 mg, vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) mag 75 mg, boróka (Juniperus communis) bogyó 40 mg, ázsiai gázló (Gotu 
Kola, Centella asiatica) növény 19 mg, szőlőmag-kivonat (Vitis vinifera) 16,5 mg, Ginkgo biloba levél 7 mg, orvosi somkóró (Melilotus 
officinalis) 0,9 mg.

A halolaj és a liget szépe olaja telítetlen zsír-
savtartalmával segíti a keringési rendszert. A vad-
gesztenye (Aesculus hippocastanum) mag a vénák 
egészségét segíti, hozzájárul a normális vénás kerin-
gés fenntartásához. A hólyagmoszat legfontosabb 
hatóanyaga a jód. Szerepe elsődleges a szervezet 
anyagcseréjében és az energiatermelő folyamatok-
ban. A boróka (Juniperus communis) az emésztést 

segíti, de hozzájárul a vese és a kiválasztó rend-
szer egészségének megőrzéséhez is. Egyes kutatók 
a cellulitiszre gyakorolt kedvező hatását is emlí-
tik. A szőlőmag-kivonat (Vitis vinifera) jelentős 
polifenol-tartalmának köszönhetően a szervezet 
antioxidáns védelmét látja el, hozzájárul a sejtek 
öregedésének gátlásához. A Ginkgo biloba ható-
anyagai a vénák egészségét támogatják.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	a	porc	felépítéséhez,	

szerkezetének	megőrzéséhez
•	 elősegítik	a	porc	regenerálását
•	 támogatják	az	izületek	normál	

működését

•	 a	kötőszövet	kén	ellátásával	az	
MSM	biztosítja	azok	megfelelő	
működését

•	 a	kollagén	táplálja	a	kötőszöve-
tet	és	a	bőrt

CARTILAGE STAR
az izületek normál működésére

A glükózamin részt vesz az igénybe vett porc 
regenerálásában. Segíti az izületek működését. 
Hozzájárul a porc fő szerkezeti elemeinek felépí-
téséhez. A kondroitin-szulfát a glükózaminhoz 
hasonlóan a porc egészséges szerkezetének megőr-
zésében és regenerálásában, mozgathatóságának 
fenntartásában játszik szerepet. A MSM szintén a 
porc egészséges szerkezetének megőrzéséhez járul 

h o z z á . 
34%-ban 
s z e r v e s 
formában kötött ként 
tartalmazó vegyület. A 
kötőszövetek megfele-
lő kénellátásával hozzájárul az izületek megfelelő 
működéséhez. 
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Javasolt	adagolás: Naponta 2× 15 ml, gyermekek 1× 15 ml, sportolók 2× 15–30 ml (1 kupak = 30 ml). Figyelmeztetés: Fogyasz-
tása nem ajánlott gyerekeknek, terhes és szoptató anyáknak, véralvadás gátló készítményt szedőknek, valamint tengeri eredetű ter-
mékekre érzékenyeknek! Jelentős sérülés és sebészeti beavatkozás utáni időszakban cápaporc eredetű készítmény fogyasztása, annak 
érújdonképződést gátló hatása miatt nem javasolt.

Összetevők: Víz, málnalé-sűrítmény, kukorica szirup, szőlőlé sűrítmény, glükózamin-hidroklorid (rákpáncélból nyert), fruktóz, áfo-
nyalé-sűrítmény, fulvonsav, kondroitin-szulfát (cápaporcból nyert) tőzegáfonya-sűrítmény, MSM, aszkorbinsav, kollagén, tartósítósze-
rek (kálium-szorbát, nátrium-benzoát), aromák.

A	termék	hatóanyagai:
•	 támogatják	a	sejtek	szabad	gyökök	

elleni	védelmét
•	 a	szervezet	védekező	rendszerét	

erősítik
•	 hozzájárulnak	az	intesztinális	

jó	közérzet	fenntartásához

•	 részt	vesznek	a	sejtek	oxigénnel	
és	tápanyaggal	való	ellátásá-
ban

•	 elősegítik	a	keringési-,	a	szív-	
és	érrendszer	egészségének	
megőrzését

CELL GUARD
a sejtek védelme 7 antioxidánssal

A termék hatóanyagai hatékony antioxidán-
sok, fontos szerepet játszanak a szervezet védekező 
rendszerének működésében. A szabad gyökökre 
gyakorolt kedvező hatásuk révén segítik az immun-
rendszer működését, hozzájárulnak a kognitív 
képességek korral járó hanyatlásának csökkentésé-
hez, a sejtek öregedésének gátlásához. A kurkuma 
fogyasztása hozzájárul az intesztinális jó közérzet 

fenntartásához. A szőlőmag és a fenyő-kéreg kivo-
natok polifenolos komponensei elősegíthetik a 
sejtek védelmét a szabadgyökök okozta károsító 
hatásokkal szemben. A Ginkgo biloba leveléből 
készült kivonat flavonoid hatóanyagai a keringési 
rendszer normál működését segítik, hozzájárulnak 
a megfelelő véráramláshoz, a sejtek oxigénnel és 
tápanyaggal való ellátásához.

A	termék	hatóanyagai:
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Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Kurkuma (Curcuma longa) szár kivonat 200 mg, selyemfenyő (Pinus strobus) kéreg-kivonat 50 mg, szőlőmag (Vitis 
vinifera) kivonat 40 mg, C-vitamin/aszkorbinsav 37 mg (46,3 % RDA), E-vitamin/D-alfa-tokoferil-acetát 30 mg, páfrányfenyő 
(Ginkgo biloba) levél-kivonat 20 mg, korzikai fekete fenyő (Pinus nigra var. Maritima) kéreg-kivonat 20 mg, béta-karotin 10,8 µg.

 14.700  Ft
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CLA 1000
konjugált linolsavat tartalmazó

lágyzselatin kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 2 kapszula.

Összetevők: CLA (sáfrányos szeklice olaj/74–82% konjugált linolsavat tartalmaz) 1.000 mg.

A termék sáfrányos szeklicéből kivont kon-
jugált linolsavat tartalmaz.  A sáfrányos szeklice 
(Carthanus tinctorus) magjából kivont olaj telí-
tett zsírsavakban gazdag. Hatékonyabb energia-
felhasználást idézhet elő. Az optimális testtömeg 
elérése érdekében a CLA tartalmú készítmény 
szedése megfelelő táplálkozással és testmozgással 
kombinálva javasolt. A szakirodalom beszámol 
olyan vizsgálatokról, melyben pozitív eredményt 

tapasztaltak az inzulinérzékenységre gyakorolt 
hatása kapcsán is. Ha táplálkozásunkban a telített 
zsírsav tartalmú élelmiszereket többszörösen telí-
tetlen zsírsavtartalmúakkal helyettesítjük, ez kedve-
zően befolyásolja a vér összes, és LDL-koleszterin 
szintjét. A többszörösen telítetlen zsírsavakban 
gazdag növényi olajok fogyasztása hozzájárul 
a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez.

A	CLA	–	konjugált	linolsav:
•	 csökkentheti	a	szövetek	között	

felhalmozódott	zsír	mennyiségét
•	 elősegíti	a	hatékonyabb	energiafel-

használást
•	 támogatja	a	testtömeg	szabályozást

•	 pozitív	hatása	lehet	az	inzulin-
érzékenységre

•	 kedvezően	befolyásolja	a	zsír-
szövet/zsírmentes	izomszövet	
arányát	a	szervezetben
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A	termék	hatóanyagai:
•	 segítik	a	vércukorszint	és	a	koleszte-

rinszint	stabilizálását	
•	 segítenek	a	testsúlycsökkentő	

diéták	esetén	
•	 segítik	az	emésztést

•	 részt	vesznek	az	energia	meta-
bolizmusban

•	 támogatják	az	immunitást	–	
vitalitást

•	 növelik	az	energiát	–	kondíciót

CINNAMON STAR
az egészséges emésztésért

és a testtömeg szabályozásra

Javasolt	adagolás: Naponta 2 kapszula, étkezéskor.

Összetétel: Cinnamomum cassia (fahéj, kéreg) 500 mg, króm (króm-klorid) 50 µg (125 % RDA).

A fahéj támogatja az emésztőrendszer 
és a belek működését. Illóolajtartalma, főleg 
a fahéjaldehid, továbbá a nyálka és a béta-
szitoszterin redukálja az emésztőnedvek funkcióját, 
és jelentősen támogatja az emésztőenzimek terme-
lődését, ami nem csak az emésztésnél fontos, de a 
szervezet energia metabolizmusánál is. Segít meg-
szüntetni a kellemetlen puffadást, hozzásegít a jó 
fizikai és pszichikai erőnléthez és az egész szervezet 

immunitásához. Stimuláló és erősítő hatásával 
segít fáradság esetén, energiát ad a szervezetnek.  
A króm fontos szerepet játszik a cukrok és a zsírok 
anyagcseréjében. Segít csökkenteni az étvágyat és 
az édesség utáni vágyat. Segítség lehet súlycsökken-
tő diétáknál. Segít a vércukor- és a koleszterinszint 
csökkentésében, és az inzulin megfelelő működésé-
ben. Fontos segítség lehet a jó fizikai és pszichikai 
erőnlét megszerzésében.
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CMF 20
kalcium, magnézium,

vas és további 20 tápanyag pótlása

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta.

Összetevők: Kalcium 129,5 mg (16% RDA), magnézium 106 mg (35,3% RDA), vas 18 mg (100% RDA), foszfor 13 mg (1,9% 
RDA), C-vitamin/aszkorbinsav 23 mg (28,8% RDA), E-vitamin/D-alfa-tokoferil 9,1 mg (75,8% RDA), cink 4,5 mg (45% RDA), 
B3-vitamin (niacin) /nikotinsavamid 7 mg (43,8% RDA), B5-vitamin/pantoténsav 3 mg (50% RDA), A-vitamin /retinil-palmitát 
540 µg (67,5% RDA), mangán 0,8 mg (40% RDA), réz 0,5 mg (50% RDA),  alfalfa (Medicago sativa), B6-vitamin/piridoxin-
-hidroklorid 0,7 mg (50% RDA), B2-vitamin/riboflavin 0,6 mg (42,9% RDA), B1-vitamin/tiamin 0,4 mg (36,4% RDA), szelén 
16 µg (29% RDA), króm 7 µg (17,5 % RDA), sörélesztő, D3-vitamin/kolekalciferol 2,6 µg (52% RDA), folsav 148 µg (74% RDA), 
molibdén 44 µg (44% RDA), jód 50 µg (30% RDA), K-vitamin/fitomenadion 23 µg (30,7% RDA), B12-vitamin/cianokobalamin 
8 µg (320% RDA).

A készítmény hatóanyagként a B-vitaminokon 
túl A-, C-, D- és K-vitamint, valamint tízféle ásványi 
anyagot és nyomelemet tartalmaz. A B-vitaminok 
részt vesznek a sejtszintű fehérje-, szénhidrát-, 
zsíranyagcserében, a sejtek energiatermelő folya-
mataiban, szükségesek az idegrendszer normál 

működéséhez. A kalcium és a magnézium a cson-
tok és a fogak normál szerkezetének megőrzésé-
hez, az idegrendszer és az izomműködés normális 
állapotának fenntartásához járulnak hozzá. A vas 
az oxigén szállításához nélkülözhetetlen, részt vesz 
a vérképzésben.

A	termék	hatóanyagai:
•	 részt	vesznek	az	anyagcserében	
•	 szükségesek	az	idegrendszer	megfe-

lelő	működéséhez
•	 részt	vesznek	a	normál	vérképzés-

ben,	a	normál	homocisztein	
szint	kialakításában,	így	a	szív-	
és	érrendszer	egészséges	műkö-
désének	fenntartásában

A	termék	hatóanyagai:
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A	kókuszolaj:
•	 elősegíti	normális	testtömeg	meg-

tartását	
•	 elősegíti	a	hatékonyabb	energia-fel-

használást

•	 támogatja	a	testtömeg	szabá-
lyozást

•	 elősegíti	a	pajzsmirigy	műkö-
dését

COCONUT OIL STAR
azonnali energiapótlásra

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 kapszula.

Összetevők: Kókuszolaj (laurinsav 310 mg, mirisztinsav 150 mg, palmitinsav 80 mg, kaprinsav 70 mg, közepes szénláncú trigliceri-
dek 60 mg, olajsav 50 mg, linolsav 40 mg, linolénsav 10 mg).

A termék a kókuszpálma terméséből előállí-
tott olajat tartalmaz. Viszonylag nagy mennyiségű 
közepes szénláncú zsírsavtartalma (MCT zsírsav) 
miatt könnyen felszívódik a gasztrointesztinális 
rendszerből. Az MCT zsírok fogyasztása hozzá-
járulhat az egészséges testsúly megtartásához, 
valamint a zsír (különösen a szövetek közötti zsír) 
lerakódásának megelőzéséhez. Segíthet a normális 
testtömeg megtartásában és a testtömeg szabályo-
zásában. A szakirodalom beszámol olyan vizsgá-
latokról, melyekben túlsúlyos, pajzsmirigy-elégte-

lenségben szenvedőknél 
pozitív eredményt tapasztaltak. Állapotuk javult, 
testtömegük optimalizálódott. A diabetológusok 
szerint az egyetlen zsír, amit a túlsúlyos cukorbeteg 
fogyaszthat, az a kókuszzsír. Gyorsítja az anyagcse-
rét, kevesebb terhet ró a hasnyálmirigyre, így csök-
ken annak terhelése az étkezések alatt. Az étrendbe 
iktatott kókuszolaj más olajokkal összehasonlítva 
fokozza az inzulintermelést és a vércukor haszno-
sulását.
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CMF 20
kalcium, magnézium,

vas és további 20 tápanyag pótlása

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta.

Összetevők: Kalcium 129,5 mg (16% RDA), magnézium 106 mg (35,3% RDA), vas 18 mg (100% RDA), foszfor 13 mg (1,9% 
RDA), C-vitamin/aszkorbinsav 23 mg (28,8% RDA), E-vitamin/D-alfa-tokoferil 9,1 mg (75,8% RDA), cink 4,5 mg (45% RDA), 
B3-vitamin (niacin) /nikotinsavamid 7 mg (43,8% RDA), B5-vitamin/pantoténsav 3 mg (50% RDA), A-vitamin /retinil-palmitát 
540 µg (67,5% RDA), mangán 0,8 mg (40% RDA), réz 0,5 mg (50% RDA),  alfalfa (Medicago sativa), B6-vitamin/piridoxin-
-hidroklorid 0,7 mg (50% RDA), B2-vitamin/riboflavin 0,6 mg (42,9% RDA), B1-vitamin/tiamin 0,4 mg (36,4% RDA), szelén 
16 µg (29% RDA), króm 7 µg (17,5 % RDA), sörélesztő, D3-vitamin/kolekalciferol 2,6 µg (52% RDA), folsav 148 µg (74% RDA), 
molibdén 44 µg (44% RDA), jód 50 µg (30% RDA), K-vitamin/fitomenadion 23 µg (30,7% RDA), B12-vitamin/cianokobalamin 
8 µg (320% RDA).

A készítmény hatóanyagként a B-vitaminokon 
túl A-, C-, D- és K-vitamint, valamint tízféle ásványi 
anyagot és nyomelemet tartalmaz. A B-vitaminok 
részt vesznek a sejtszintű fehérje-, szénhidrát-, 
zsíranyagcserében, a sejtek energiatermelő folya-
mataiban, szükségesek az idegrendszer normál 

működéséhez. A kalcium és a magnézium a cson-
tok és a fogak normál szerkezetének megőrzésé-
hez, az idegrendszer és az izomműködés normális 
állapotának fenntartásához járulnak hozzá. A vas 
az oxigén szállításához nélkülözhetetlen, részt vesz 
a vérképzésben.

A	termék	hatóanyagai:
•	 részt	vesznek	az	anyagcserében	
•	 szükségesek	az	idegrendszer	megfe-

lelő	működéséhez
•	 részt	vesznek	a	normál	vérképzés-

ben,	a	normál	homocisztein	
szint	kialakításában,	így	a	szív-	
és	érrendszer	egészséges	műkö-
désének	fenntartásában

A	termék	hatóanyagai:
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A	kókuszolaj:
•	 elősegíti	normális	testtömeg	meg-

tartását	
•	 elősegíti	a	hatékonyabb	energia-fel-

használást

•	 támogatja	a	testtömeg	szabá-
lyozást

•	 elősegíti	a	pajzsmirigy	műkö-
dését

COCONUT OIL STAR
azonnali energiapótlásra

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 kapszula.

Összetevők: Kókuszolaj (laurinsav 310 mg, mirisztinsav 150 mg, palmitinsav 80 mg, kaprinsav 70 mg, közepes szénláncú trigliceri-
dek 60 mg, olajsav 50 mg, linolsav 40 mg, linolénsav 10 mg).

A termék a kókuszpálma terméséből előállí-
tott olajat tartalmaz. Viszonylag nagy mennyiségű 
közepes szénláncú zsírsavtartalma (MCT zsírsav) 
miatt könnyen felszívódik a gasztrointesztinális 
rendszerből. Az MCT zsírok fogyasztása hozzá-
járulhat az egészséges testsúly megtartásához, 
valamint a zsír (különösen a szövetek közötti zsír) 
lerakódásának megelőzéséhez. Segíthet a normális 
testtömeg megtartásában és a testtömeg szabályo-
zásában. A szakirodalom beszámol olyan vizsgá-
latokról, melyekben túlsúlyos, pajzsmirigy-elégte-

lenségben szenvedőknél 
pozitív eredményt tapasztaltak. Állapotuk javult, 
testtömegük optimalizálódott. A diabetológusok 
szerint az egyetlen zsír, amit a túlsúlyos cukorbeteg 
fogyaszthat, az a kókuszzsír. Gyorsítja az anyagcse-
rét, kevesebb terhet ró a hasnyálmirigyre, így csök-
ken annak terhelése az étkezések alatt. Az étrendbe 
iktatott kókuszolaj más olajokkal összehasonlítva 
fokozza az inzulintermelést és a vércukor haszno-
sulását.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 segítik	a	szívet	és	az	érrendszert
•	 energiát	adnak	minden	sejtnek	
•	 nélkülözhetetlenek	az	energiater-

meléshez

•	 lassítják	az	öregedés	folya-
matát

•	 segítik	a	szervezet	regenerálá-
sát	és	vitalizálását

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	az	oxidációs	folya-

matok	gátlásához,	az	öregedési	
folyamatok	lassításához

•	 nélkülözhetetlenek	az	energiater-
meléshez

•	 segítik	az	általános	erőnlét,	
a	fizikai	állóképesség	javítását

•	 támogatják	az	egészséges	
szívműködést	és	a	normál	
vérnyomás	megtartását

COENZYSTAR Q10 EXTRA+
Q10 koenzim és L-karnitin az egészséges

kardiovaszkuláris rendszerért

COENZYSTAR Q10
a szív- és érrendszer számára

Javasolt	adagolás: Naponta 1–4 kapszula. Figyelmeztetés: A termék méhviaszt és szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Q10 koenzim 100 mg (Japán 99,97%), L-karnitin 20 mg, szójalecitin.

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék méhviaszt és szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Koenzym Q10 30 mg (Japán 99,97%), vitamin E (d-alfa-tokoferol acetát) 4,55 mg (37,9 % DDD).

A Q10 koenzim szerepe fontos a sejtekben 
történő energia termelésében, nélkülözhetetlen az 
energia metabolizmusban, és a táplálék fiziológi-
ai energiává való átalakulásában. Továbbá segíti 
a vérnyomás normál értékének és a szív egészségé-
nek megtartását, gátolja a lipidek, DNS és fehérjék 
oxidációját, így segít megvédeni őket a szabadgyö-
köktől, melyek a sejtöregedés fő okozói. Támogatja 
a fehér vérsejtek képződését és a stresszel való 
ellenálló képességet.

Kedvező hatással bír az íny egészségére, 
és segíteni tud fáradtság esetén. Nem utolsó sor-
ban a Q10 koenzim segít az egészséges agyfunkci-
ók megtartásában. A Q10 koenzim katalizátorként 
funkcionál, ha hiányzik, az energiatermelés folya-
mata megszakad, minek következtében a sejtben 
leállnak a biokémiai folyamatok.

A Q10 koenzim nélkülözhetetlen a szervezet 
sejtjeinek energiatermeléséhez, ezáltal hozzájárul az 
általános erőnlét megtartásához, az általános fizikai 
állóképesség javításához. A szervezet fokozott ener-
gia igénye esetén, jelentős fizikai igénybevételkor 
és túlterheléskor a fokozott igénybevételnek kitett 
izmok (szívizom, vázizom) energiaellátását segíti. 
A megfelelő Q10 ellátottság szerepet játszik a szív 
egészséges működésének fenntartásában, elősegíti 
a normális vérnyomás megtartását. Hatékony anti-
oxidáns, mely a hasonló hatású E-vitaminnal együtt 

elősegíti a szervezetben zajló káros oxidációs folya-
matok gátlását. Antioxidáns tulajdonságaiknál 
fogva védik a sejteket az oxidatív stressz ellen, mely 
a sejtek öregedéséért felelős. A Q10 és az E-vitamin 
fogyasztása tehát hozzájárul az öregedés lassításá-
hoz. A szervezet is termel Q10-et, de ez a képesség 
az életkorral fokozatosan csökken, ezért a Q10 pót-
lása 30 év felett mindenkinek javasolt.

100	mg	Q10	koenzim
20	mg	L-karnitin

30	mg	Q10	koenzim

A	termék	hatóanyagai:
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COPPER STAR
az életfolyamatok megfelelő működéséért

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta, étkezéskor.

Összetevők: Réz 2 mg (200% RDA).

A szervezetben a réz jelentős antioxidánsként 
hat. Képes megvédeni a sejteket a szabadgyökök 
káros hatásától, részt vesz a védekező-rendszer 
működésében és a szükséges energia előállításá-
ban. Segít építeni és egészségben tartani a kötő-

szöveteket, tüdőt és érrendszert. Nélkülözhetetlen 
az idegrendszer normális működéséhez. A réz 
a vérképzéshez szükséges, segít a vas szállításában 
és metabolizmusában. Fontos a bőr és a haj pig-
mentációjában.

A	réz	segít:
•	 antioxidáns	hatásával
•	 növelni	az	immunitást,	vitalitást
•	 a	kötőszövetek	védelmében
•	 idegrendszeri	funkcióknál

•	 bőr	és	a	haj	pigmentációjánál	
•	 vas	metabolizmusnál	
•	 energia	metabolizmusnál
•	 vérképzésnél

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítő

A	készítmény	hatóanyagai:
•	 támogatják	a	szervezet	immunrend-

szerének	megfelelő	működését	
•	 pozitív	hatást	gyakorolnak	a	sejtek	

anyagcseréjére

•	 segítik	az	immunrendszert
•	 segítik	az	izmok	és	idegek	re-

generálódását	fokozott	fizikai	
teljesítmény	után

COLOSTRUM STAR
a vitalitásért és a tökéletes immunitásért

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott sportolóknak valamint tejcukor érzéke-
nyeknek!

Összetevők: Kolosztrum (előtej) 600 mg.

A kolosztrum a szülést követő néhány napban 
termelődő előtej. Általános megfigyelés, hogy az 
előtejjel táplált csecsemők kevésbé lesznek allergiá-
sak, ritkábban fertőződnek meg, jobban fejlődnek, 
mint a tápszerrel táplált csecsemők. A kolosztrum 
jelentős tápértéke mellett nagy mennyiségben tar-
talmaz immunbiológiailag hasznos anyagokat, 
így védelmet biztosít mindaddig, míg a csecsemők 
saját védelmi rendszere aktiválódik. Legjelentősebb 
hatóanyagai az immunoglobulinok (IgG), melyek 

hatékonyan támogatják a szervezet immunrend-
szerét. Természetes növekedési faktorai a sejtek 
anyagcseréjét segítik, az anyagcsere egyensúlyát 
biztosítják.  A tehéntől származó kolosztrum bio-
lógiailag hasonló fehérjéket tartalmaz, mint az 
emberi vérben található immunanyagok, azonban 
negyvenszer nagyobb koncentrációban. A készít-
mény előállításához felhasznált előtej rendszeresen 
ellenőrzött tehenészetekből származik.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 nélkülözhetetlenek	az	egészséges	

csontrendszer,	fogak	kialakításához	
és	fenntartásához

•	 támogatják	az	idegrendszer	műkö-
dését

•	 elősegítik	a	normál	izomműködés	
fenntartását

•	 hozzájárulnak	a	normál	véral-
vadás	és	vérnyomás	megőrzé-
séhez

CORAL CALCIUM STAR
a tökéletes egészségért

és az egészséges csontokért

A termék hatóanyagként kalcium, magné-
zium és D-vitamin komponenseket tartalmaz. 
Mindhárom hatóanyag kapcsolata a szervezet 
egészséges működésével igen sokrétű. Elsődleges 
feladatuk a csontok és fogak normál szerkezetének 
kialakításában és fenntartásában van. Szükségesek 
az optimális csonttömeg eléréséhez és megtartásá-
hoz. 

Jelenlétük nélkülözhetetlen a megfelelő izom-
működéshez és a normál sejtműködéshez is.

Hiányukban az idegrendszer működése is 
zavart szenved. A kalcium és a magnézium szüksé-
ges a normál véralvadáshoz, elősegíthetik a szív- és 
keringési rendszer egészséges működését, támogat-
ják a megfelelő vérnyomás fenntartását. 
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Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Kalcium (organikus korallpor formában) 185 mg (23,1% RDA), magnézium (organikus korallpor formában) 28 mg 
(9,3 % RDA), C-vitamin/aszkorbinsav 2,5 mg (3,1% RDA), D-vitamin/kolekalciferol 5 µg (100% RDA).

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	az	immunrendszer	

megfelelő	működéséhez	és	az	álta-
lános	egészségi	állapot	fenntartá-
sához

•	 elősegítik	a	vérzsír-szint	megfelelő	
szinten	tartását

•	 részt	vesznek	a	z	oxidatív	
stressz	okozta	káros	folyama-
tok	gátlásában

CORDYCEPS STAR
kínai hernyógomba és pecsétviaszgomba 

tartalmú étrend-kiegészítő

A kínai Cordyceps gomba ismerete és haszná-
lata Kínában 3000 évre tekint vissza. Ritka előfor-
dulása miatt kizárólag a Ming császári udvarban 
fogyasztották a krónikus fáradtság csökkentésére, 
a különböző szervek általános erősítőszereként. 
A hagyományos kínai orvoslásban általában más 
tonizáló növényekkel együtt alkalmazzák. A gom-
ba és a különböző eljárásokkal előállított micélium 
massza legfontosabb hatóanyagai a nagy- és kis-

molekulájú poliszacharidok (közülük legismertebb 
a kordicepssav).

Vizsgálatok támasztják alá, hogy fogyasz-
tása elősegítheti a szervezet oxigén felhaszná-
lását, felerősítheti a szervezet immunválaszait. 
Hozzájárulhat a vérzsír-szint megfelelő szinten 
tartásához, a koleszterin- és triglicerid szint csök-
kentéséhez, végső soron a szív- és érrendszer egész-
ségének megőrzéséhez.
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Javasolt	adagolás: Első héten 5 kapszula naponta, ezt követően 2× 1–3 kapszula naponta. Élsportolók, egy héttel a verseny előtt 
naponta 2–3× 6–8 kapszula.

Összetevők: Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis micélium kivonat 8:1) 180 mg, pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum/reishi 
gomba kivonat (4:1) 100 mg, Pseudostellaria heterophylla gyökér-kivonat (4:1) 50 mg, gyömbér (Zingiber officinale) kivonat (4:1) 
20 mg, Gynostemma pentaphyllum szár-kivonat (10:1) 10 mg.

 14.000  Ft
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A	termék	hatóanyagai:
•	 nélkülözhetetlenek	az	egészséges	

csontrendszer,	fogak	kialakításához	
és	fenntartásához

•	 támogatják	az	idegrendszer	műkö-
dését

•	 elősegítik	a	normál	izomműködés	
fenntartását

•	 hozzájárulnak	a	normál	véral-
vadás	és	vérnyomás	megőrzé-
séhez

CORAL CALCIUM STAR
a tökéletes egészségért

és az egészséges csontokért

A termék hatóanyagként kalcium, magné-
zium és D-vitamin komponenseket tartalmaz. 
Mindhárom hatóanyag kapcsolata a szervezet 
egészséges működésével igen sokrétű. Elsődleges 
feladatuk a csontok és fogak normál szerkezetének 
kialakításában és fenntartásában van. Szükségesek 
az optimális csonttömeg eléréséhez és megtartásá-
hoz. 

Jelenlétük nélkülözhetetlen a megfelelő izom-
működéshez és a normál sejtműködéshez is.

Hiányukban az idegrendszer működése is 
zavart szenved. A kalcium és a magnézium szüksé-
ges a normál véralvadáshoz, elősegíthetik a szív- és 
keringési rendszer egészséges működését, támogat-
ják a megfelelő vérnyomás fenntartását. 
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Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Kalcium (organikus korallpor formában) 185 mg (23,1% RDA), magnézium (organikus korallpor formában) 28 mg 
(9,3 % RDA), C-vitamin/aszkorbinsav 2,5 mg (3,1% RDA), D-vitamin/kolekalciferol 5 µg (100% RDA).

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	az	immunrendszer	

megfelelő	működéséhez	és	az	álta-
lános	egészségi	állapot	fenntartá-
sához

•	 elősegítik	a	vérzsír-szint	megfelelő	
szinten	tartását

•	 részt	vesznek	a	z	oxidatív	
stressz	okozta	káros	folyama-
tok	gátlásában

CORDYCEPS STAR
kínai hernyógomba és pecsétviaszgomba 

tartalmú étrend-kiegészítő

A kínai Cordyceps gomba ismerete és haszná-
lata Kínában 3000 évre tekint vissza. Ritka előfor-
dulása miatt kizárólag a Ming császári udvarban 
fogyasztották a krónikus fáradtság csökkentésére, 
a különböző szervek általános erősítőszereként. 
A hagyományos kínai orvoslásban általában más 
tonizáló növényekkel együtt alkalmazzák. A gom-
ba és a különböző eljárásokkal előállított micélium 
massza legfontosabb hatóanyagai a nagy- és kis-

molekulájú poliszacharidok (közülük legismertebb 
a kordicepssav).

Vizsgálatok támasztják alá, hogy fogyasz-
tása elősegítheti a szervezet oxigén felhaszná-
lását, felerősítheti a szervezet immunválaszait. 
Hozzájárulhat a vérzsír-szint megfelelő szinten 
tartásához, a koleszterin- és triglicerid szint csök-
kentéséhez, végső soron a szív- és érrendszer egész-
ségének megőrzéséhez.
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Javasolt	adagolás: Első héten 5 kapszula naponta, ezt követően 2× 1–3 kapszula naponta. Élsportolók, egy héttel a verseny előtt 
naponta 2–3× 6–8 kapszula.

Összetevők: Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis micélium kivonat 8:1) 180 mg, pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum/reishi 
gomba kivonat (4:1) 100 mg, Pseudostellaria heterophylla gyökér-kivonat (4:1) 50 mg, gyömbér (Zingiber officinale) kivonat (4:1) 
20 mg, Gynostemma pentaphyllum szár-kivonat (10:1) 10 mg.

 7.000  Ft
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CRANBERRY STAR
a húgyutak egészségének fenntartásához

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 kapszula, étkezés előtt. Gyerekek 3 éves kortól napi 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék méhvi-
aszt és szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon 50:1 kivonat) 4200 mg, C-vitamin 20 mg (125% RDA), E-vitamin/D-alfa-
-tokoferil-acetát 2,73 mg (60,7% RDA).

A készítmény tőzegáfonya gyümölcs sűrít-
ményt, valamint C- és E-vitamint tartalmaz. 
Az antioxidánsok a szabad gyökökre gyakorolt ked-
vező hatásuk révén hozzájárulnak a szervezetben 
zajló káros oxidatív folyamatok gátlásához, a véde-
kező rendszer megfelelő működéséhez. Antioxidáns 
tulajdonságaiknál fogva védik a sejteket a sejtek 
öregedéséért felelős oxidatív stressz ellen. Az ame-
rikai tőzegáfonya hatóanyagai a polifenolos 
vegyületek közé tartozó proantocianidinek segí-

tik a húgyút egészségének fenntartását, ezen túl-
menően antioxidáns hatásuknál fogva védelmet 
nyújtanak a szervezetnek a káros oxidatív folyama-
tokkal szemben. A C-vitamin fontos antioxidáns, 
segíti az immunrendszer működését a baktériu-
mokkal és vírusokkal szemben, és szerepet játszik 
a vérerek normál struktúrájának fenntartásában. 
Az E-vitamin a szervezet védekező rendszere műkö-
dését segíti.

A	készítmény	összetevői:
•	 hozzájárulnak	a	húgyutak	egészsé-

gének	fenntartásához
•	 támogatják	a	szervezet	védekezését	

baktériumok	és	vírusok	ellen

•	 segítik	az	immunrendszer	
működését

•	 hozzájárulnak	az	öregedési	
folyamatok	gátlásához
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CREATINE CAPS STAR
kreatin-monohidrát tartalmú kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 6 kapszula. 3 kapszula az edzés előtt és 3 kapszula az edzést követően. Tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy 
a fenti kedvező hatás minimum 3 g kreatin napi bevitelével érhető el.

Összetevők: 700 mg kreatin-monohidrátot tartalmaz.

A kreatin egy – az emberi szervezetben – ter-
mészetesen előforduló aminosav. A test mind sza-
bad (kreatin), mind foszfát-vegyülete formájában 
tárolja (kreatin-foszfát). A legtöbb kreatin a váz-
izomzatban található (95%), míg a maradék a szív-
ben, az agyban és a herékben tárolódik. A normál 
napi kreatinszükséglet a teljes kreatinállomány 
1,6%-a, ami kb. 2-3g/nap egy 80-100 kilós ember 
esetén. A napi igény felét rendszerint a táplálékkal 
bevitt mennyiség fedezi, leginkább húsokból, hal-
ból és egyéb állati termékekből. A kreatin a szerve-
zetünkben és ételeinkben természetesen is előfor-
dul, ezért testünk által jól kezelhető vegyület, amely 
a glicin, arginin és metionin aminosavakból épül 
fel. Ezekből az aminosavakból enzimek segítségé-
vel szintetizálódik a májban, hasnyálmirigyben és 

a vesében. A szintetizált 
kreatin a véráramba 
ürül. A test kreatinvesz-
tesége  kb. 2% napon-
ta, mely kreatininné 
alakul és a szervezetből a vizelettel távozik. A kre-
atinveszteség  pótlását az étellel elfogyasztott és 
a szervezetben előállított kreatin biztosítják. A táp-
lálékkal vagy készítmény formájában szervezetbe 
jutó kreatint az izmok veszik fel és alakítanak át 
kreatin-foszfáttá, mely a működő izmok legfonto-
sabb energiaszolgáltató vegyülete. 

A kreatin foszfát a mozgás energiaigényének 
fedezéséhez ADP-vé alakult ATP regenerációjában 
tölt be fontos szerepet.
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CRANBERRY STAR
a húgyutak egészségének fenntartásához

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 kapszula, étkezés előtt. Gyerekek 3 éves kortól napi 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék méhvi-
aszt és szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon 50:1 kivonat) 4200 mg, C-vitamin 20 mg (125% RDA), E-vitamin/D-alfa-
-tokoferil-acetát 2,73 mg (60,7% RDA).

A készítmény tőzegáfonya gyümölcs sűrít-
ményt, valamint C- és E-vitamint tartalmaz. 
Az antioxidánsok a szabad gyökökre gyakorolt ked-
vező hatásuk révén hozzájárulnak a szervezetben 
zajló káros oxidatív folyamatok gátlásához, a véde-
kező rendszer megfelelő működéséhez. Antioxidáns 
tulajdonságaiknál fogva védik a sejteket a sejtek 
öregedéséért felelős oxidatív stressz ellen. Az ame-
rikai tőzegáfonya hatóanyagai a polifenolos 
vegyületek közé tartozó proantocianidinek segí-

tik a húgyút egészségének fenntartását, ezen túl-
menően antioxidáns hatásuknál fogva védelmet 
nyújtanak a szervezetnek a káros oxidatív folyama-
tokkal szemben. A C-vitamin fontos antioxidáns, 
segíti az immunrendszer működését a baktériu-
mokkal és vírusokkal szemben, és szerepet játszik 
a vérerek normál struktúrájának fenntartásában. 
Az E-vitamin a szervezet védekező rendszere műkö-
dését segíti.

A	készítmény	összetevői:
•	 hozzájárulnak	a	húgyutak	egészsé-

gének	fenntartásához
•	 támogatják	a	szervezet	védekezését	

baktériumok	és	vírusok	ellen

•	 segítik	az	immunrendszer	
működését

•	 hozzájárulnak	az	öregedési	
folyamatok	gátlásához
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CREATINE CAPS STAR
kreatin-monohidrát tartalmú kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 6 kapszula. 3 kapszula az edzés előtt és 3 kapszula az edzést követően. Tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy 
a fenti kedvező hatás minimum 3 g kreatin napi bevitelével érhető el.

Összetevők: 700 mg kreatin-monohidrátot tartalmaz.

A kreatin egy – az emberi szervezetben – ter-
mészetesen előforduló aminosav. A test mind sza-
bad (kreatin), mind foszfát-vegyülete formájában 
tárolja (kreatin-foszfát). A legtöbb kreatin a váz-
izomzatban található (95%), míg a maradék a szív-
ben, az agyban és a herékben tárolódik. A normál 
napi kreatinszükséglet a teljes kreatinállomány 
1,6%-a, ami kb. 2-3g/nap egy 80-100 kilós ember 
esetén. A napi igény felét rendszerint a táplálékkal 
bevitt mennyiség fedezi, leginkább húsokból, hal-
ból és egyéb állati termékekből. A kreatin a szerve-
zetünkben és ételeinkben természetesen is előfor-
dul, ezért testünk által jól kezelhető vegyület, amely 
a glicin, arginin és metionin aminosavakból épül 
fel. Ezekből az aminosavakból enzimek segítségé-
vel szintetizálódik a májban, hasnyálmirigyben és 

a vesében. A szintetizált 
kreatin a véráramba 
ürül. A test kreatinvesz-
tesége  kb. 2% napon-
ta, mely kreatininné 
alakul és a szervezetből a vizelettel távozik. A kre-
atinveszteség  pótlását az étellel elfogyasztott és 
a szervezetben előállított kreatin biztosítják. A táp-
lálékkal vagy készítmény formájában szervezetbe 
jutó kreatint az izmok veszik fel és alakítanak át 
kreatin-foszfáttá, mely a működő izmok legfonto-
sabb energiaszolgáltató vegyülete. 

A kreatin foszfát a mozgás energiaigényének 
fedezéséhez ADP-vé alakult ATP regenerációjában 
tölt be fontos szerepet.
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CURCUMA LONGA STAR
az immunitás és az emésztés segítésére

Javasolt	adagolás: Naponta 2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes vagy szoptató nőknek, epebántalmak 
vagy gyomorfekély esetén, valamint vérzékenység esetén nem ajánlott. Érzékeny egyéneknél allergiás reakciót válthat ki.

Összetevők: Curcuma longa (kurkuma, szár) 350 mg, növényi cellulóz (emulgeáló), szilícium-dioxid (csomósodás gátló anyag), 
növényi magnézium-sztearát (csomósodás gátló anyag).

A kurkuma vagy indiai sáfrány Ázsiában ősho-
nos. A keleti gyógyászatban már 4000 éve használ-
ják ezt a sárga színű fűszernövényt. 

A kurkuma segíti a májműködést főleg azzal, 
hogy gátolja a zsírlerakódást és segíti a zsír kiüríté-
sét. Befolyásolja az izületek egészségét és mozgé-
konyságát. Antioxidánsként hat a szabadgyökök 
ellen, hozzájárul az ellenálló-képesség megőrzésé-

hez, valamint erősíti a szervezetet az allergiák kiala-
kulása ellen. Segíti a vérképzést, a szívműködést, 
a keringést és a megfelelő koleszterinszint megtar-
tását. Jótékony hatása érezhető a tüdő, a felső lég-
utak és az idegrendszer megfelelő működésében. 
Használata étvágytalanság esetén ajánlott, javítja az 
étvágyat és az emésztőrendszer működését.

A	kurkuma	segíthet:
•	 máj	és	emésztés	működésében
•	 izületek	egészségérének	megtartásá-

ban
•	 mint	antioxidáns

•	 az	immunitás,	vitalitás	
támogatásában

•	 a	kardiovaszkuláris	és	ideg-
rendszer	támogatásában
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A	kreatin:
•	 nélkülözhetetlen	az	energia	

anyagcseréhez
•	 hozzájárul	az	izomfáradság	

leküzdéséhez
•	 testépítőknél	növeli	a	zsírmentes	

izomtömeget

•	 hozzájárul	a	tréning	intenzi-
tásának	növeléséhez

•	 fizikai	megterhelést	követő-
en	segíti	az	izmok	regene-
rálását

CREATINE STAR
sportolóknak, testépítőknek,

nehéz fizikai munkát végzőknek

Javasolt	 adagolás: Hosszú távú fogyasztás esetén 4 csapott kávéskanál naponta. Alacsonyabb testtömegű egyéneknek 1 csapott 
kávéskanál/20 kg testsúlyra naponta.

Összetevők: 100% kreatin-monohidrát 1.500 g.

Szervezetünk aminosavakból (főleg argininból 
és metioninból, kisebb részben más aminosavakból) 
állítja elő, enzimek segítségével szintetizálódik a máj-
ban és a vesében. A szintetizált kreatin a véráramba 
kerül. A kreatin-tartalmú készítményekkel történő 
kiegészítés az izomban növeli a kreatin és kreatin-
foszfát szintet. Elősegíti az intenzív fizikai aktivitást, 
hozzájárul a tréning intenzitásának növeléséhez. 
Részt vesz az izomtömeg gyarapításában, elősegíti a 

zsírmentes izom-
szövet növelését. 
Hatásosan alkalmazható az izomfáradság ellen, 
nagyobb fizikai megterhelést követően segíti az 
izmok regenerálását. A kreatin élettani szerepe a 
következőkben nyilvánul meg: részt vesz az energia 
anyagcserében, az izomfáradság leküzdésében köz-
reműködik, a testépítésben is jól hasznosítható, 
támogatja a kognitív funkciók megfelelő működését.

 4.550  Ft
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CURCUMA LONGA STAR
az immunitás és az emésztés segítésére

Javasolt	adagolás: Naponta 2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes vagy szoptató nőknek, epebántalmak 
vagy gyomorfekély esetén, valamint vérzékenység esetén nem ajánlott. Érzékeny egyéneknél allergiás reakciót válthat ki.

Összetevők: Curcuma longa (kurkuma, szár) 350 mg, növényi cellulóz (emulgeáló), szilícium-dioxid (csomósodás gátló anyag), 
növényi magnézium-sztearát (csomósodás gátló anyag).

A kurkuma vagy indiai sáfrány Ázsiában ősho-
nos. A keleti gyógyászatban már 4000 éve használ-
ják ezt a sárga színű fűszernövényt. 

A kurkuma segíti a májműködést főleg azzal, 
hogy gátolja a zsírlerakódást és segíti a zsír kiüríté-
sét. Befolyásolja az izületek egészségét és mozgé-
konyságát. Antioxidánsként hat a szabadgyökök 
ellen, hozzájárul az ellenálló-képesség megőrzésé-

hez, valamint erősíti a szervezetet az allergiák kiala-
kulása ellen. Segíti a vérképzést, a szívműködést, 
a keringést és a megfelelő koleszterinszint megtar-
tását. Jótékony hatása érezhető a tüdő, a felső lég-
utak és az idegrendszer megfelelő működésében. 
Használata étvágytalanság esetén ajánlott, javítja az 
étvágyat és az emésztőrendszer működését.

A	kurkuma	segíthet:
•	 máj	és	emésztés	működésében
•	 izületek	egészségérének	megtartásá-

ban
•	 mint	antioxidáns

•	 az	immunitás,	vitalitás	
támogatásában

•	 a	kardiovaszkuláris	és	ideg-
rendszer	támogatásában
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A	kreatin:
•	 nélkülözhetetlen	az	energia	

anyagcseréhez
•	 hozzájárul	az	izomfáradság	

leküzdéséhez
•	 testépítőknél	növeli	a	zsírmentes	

izomtömeget

•	 hozzájárul	a	tréning	intenzi-
tásának	növeléséhez

•	 fizikai	megterhelést	követő-
en	segíti	az	izmok	regene-
rálását

CREATINE STAR
sportolóknak, testépítőknek,

nehéz fizikai munkát végzőknek

Javasolt	 adagolás: Hosszú távú fogyasztás esetén 4 csapott kávéskanál naponta. Alacsonyabb testtömegű egyéneknek 1 csapott 
kávéskanál/20 kg testsúlyra naponta.

Összetevők: 100% kreatin-monohidrát 1.500 g.

Szervezetünk aminosavakból (főleg argininból 
és metioninból, kisebb részben más aminosavakból) 
állítja elő, enzimek segítségével szintetizálódik a máj-
ban és a vesében. A szintetizált kreatin a véráramba 
kerül. A kreatin-tartalmú készítményekkel történő 
kiegészítés az izomban növeli a kreatin és kreatin-
foszfát szintet. Elősegíti az intenzív fizikai aktivitást, 
hozzájárul a tréning intenzitásának növeléséhez. 
Részt vesz az izomtömeg gyarapításában, elősegíti a 

zsírmentes izom-
szövet növelését. 
Hatásosan alkalmazható az izomfáradság ellen, 
nagyobb fizikai megterhelést követően segíti az 
izmok regenerálását. A kreatin élettani szerepe a 
következőkben nyilvánul meg: részt vesz az energia 
anyagcserében, az izomfáradság leküzdésében köz-
reműködik, a testépítésben is jól hasznosítható, 
támogatja a kognitív funkciók megfelelő működését.

 17.500  Ft
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A	termék	hatóanyagai:
•	 javítanak	az	erekció	minőségén
•	 segítenek	elérni	a	többszöri	egymás	

utáni	erekciót

•	 a	szexuális	élvezet	hosszabbításá-
ban

DEVIL STAR
pokoli jó szex

Javasolt	 adagolás: 1–3 tabletta 1 órával az aktus előtt. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, fiatalkorúaknak, terhes és 
szoptató nőknek nem ajánlott!

Összetevők: L-arginin-monohidroklorid 400 mg, L-arginin alfa-ketoglutarát 50 mg, L-citrulin 60 mg, bókoló amaránt (Amaranthus 
caudatus) 50 mg, püspöksüveg (Epimedium sagittatum) 30 mg, icariin glikozid 20 mg, tajgagyökér (Eleutherococcus senticosus) 
20 mg, maca gyökér (Lepidium Meyeni) 20 mg.

A mai rohanó életstílus nem segít nekünk, és 
mi belekerülünk a mindennapok rohanó ritmusá-
ba. Szervezetünk megterhelése az állandó stressz, 
környezeti szennyeződések, munkahelyi gondok, 
és családi problémák miatt fokozódik. A levegő 
szennyezettsége az oka annak, hogy szervezetünk 
nincs elég oxigénnel ellátva, ennek következménye, 
elégtelen anyagcsere a sejtekben. Első változás az 
optimizmus elvesztése, rossz hangulat, férfiaknál 
az erekció elmaradása, mindkét nemnél pedig 
a szexuális vágy csökkenése.

A DEVIL STAR egy speciális formula argininnel, 
növényi kivonatokkal, melyek speciális hatásuk 
miatt a népi gyógyászatban már évezredek óta 
használatosak, és jelenleg orvosi kutatócsoportok 
kutatásainak tárgya. Az arginin segít javítani az 
erekción, és pozitív hatással van a spermaterme-
lésre, a spermiumok mozgékonyságára. A Maca 
gyökér a bennszülött népeknél emberemlékezet 
óta afrodiziákumként használatos. Az összetevők 
közül a Püspöksüveg gyógynövényt Kínában, hatá-
sa miatt „kanos kecskefűnek” nevezik.

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítő

DOLOMITE STAR
kalcium, magnézium tartalmú

étrend-kiegészítő tabletta

Javasolt	adagolás: Naponta 3 tabletta, 1 db a főétkezés előtt.

Összetevők: Kalcium 133 mg, magnézium 70 mg.

A dolomit egy kalcium-magnézium-karbonát 
ásvány, melyben a kalcium/magnézium aránya 
22/12, ami ennek a két létfontosságú anyagnak az 
élő szervezetbe történő lehető legteljesebb beépü-
lését (asszimilációját) jelentheti.  A kalcium a föld-
kéregben előforduló elemek közül az ötödik leg-
gyakoribb. Rendkívül fontos szerepet tölt be az élő 
szervezetekben, elsősorban a sejtfolyamatokban, 
illetve a csontok épülésében. Az egészséges felnőtt 
szervezetében levő kalciumnak kb. 99%-a a cson-
tokban, fogakban található. A sejteken kívüli folya-
dékban és a lágy szövetekben fehérjéhez kötve, 
vagy ionos állapotban található – kis mennyiség-
ben. E kis mennyiségnek azonban jelentős szerepe 

van az ingerlékenység 
szabályozásában, az 
i zom-összehúzódás 
megindításában, a véralvadásban, egyes enzimek 
működésében.

A magnézium a természetben csak vegyületei-
ben fordul elő. A földkéreg nyolcadik leggyakoribb 
eleme. A felnőtt ember szervezetében jelen levő 
magnézium kb. fele a csontrendszerben, a többi 
a sejtekben található. Az ideg- és izomműködés-
ben, valamint számos enzim működésén keresztül 
a fehérje-, szénhidrát- és zsíranyagcserében játszik 
szerepet.
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EMPEROR STAR
a testi és a szellemi aktivitás

és vitalitás fokozására

Javasolt	adagolás: Naponta 2–3 tabletta 2–3 dl vízzel, éhgyomorra; este legkésőbb 3 órával lefekvés előtt. Figyelmeztetés: Fogy-
asztása nem ajánlott gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek.

Összetevők: Kalcium (kalcium-karbonát) 79 mg (9% RDA), tajgagyökér kivonat  (50:1) (Eleutherococcus senticosus) 1,3 mg, 
enyves kuszagyűszű (Rehmania glutinosa) gyökér 40 mg, salamonpecsét (Polygonatum odoratum) rhizoma 7,5 mg, szártalan csüdfű 
(Astragalus membranaceus var. mongholicus) gyökér 18 mg, ördögcérna (Lycium barbarum) gyümölcs 3,75 mg, kínai aszparagus 
gyökér (Asparagus cochinchinensis) 12 mg, cistanche (Cistanche salsa) növény 1,5 mg.

A termék hatóanyagai közül a kalcium az 
idegrendszer normál működéséhez, a megfelelő 
izomműködéshez és a normál sejtműködéshez 
szükséges. A növényi összetevők (Eleutherococcus 
senticosus, Rehmania glutinosa, Polygonatum 
odoratum, Astragalus membranaceus var. 

mongholicus, Lycium barbarum, Asparagus 
cochinchinensis, Cistanche salsa) olyan hatóanya-
gokat tartalmaznak, melyek a megfelelő fizikai és 
szellemi erőnlét fenntartását segítik, a szervezet 
védekező rendszerét támogatják.

A	termék	hatóanyagai:
•	 az	idegrendszer	normál	működését	

segítik
•	 segítik	az	immunrendszert	
•	 antioxidánsként	hatnak
•	 hozzájárulnak	a	sejtek	öregedésé-

nek	gátlásához		

•	 hozzájárulnak	a	feszültség	
és	a	kimerültség	csökkentéséhez	

•	 fokozzák	a	testi	és	a	szellemi	
aktivitást,	a	vitalitást

•	 támogatják	a	kiválasztó-rendszer	
egészséges	működését
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ENERGY STAR

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 ampulla, éhgyomorra. Figyelmeztetés: Fogyasztása méhészeti termékekre érzékenyeknek, asztma, 
magas vérnyomás esetén nem ajánlott.

Összetevők: Méz 2,4 ml/ampulla, ginzeng gyökér kivonat (Panax ginseng) 300 mg/ampulla, méhpempő, guarana (Guarana cupa-
na) 200 mg/ampulla, kínai folyondár (Schisandra chinensis) gyümölcs 150 mg/ampulla, alkohol (kevesebb, mint 0,5%).

A termék mézzel ízesített oldatban méhpempő 
és gyógynövény összetevőket tartalmaz. Összetevői 
közül a méhpempő a sejtek védelmét segíti a sza-
badgyökök okozta károsító hatásokkal szemben. 
A ginzeng gyökér a megfelelő fizikai és szellemi 
erőnlét fenntartását segíti. Antioxidáns hatásának 
köszönhetően segíti a sejtek védelmét, támogatja 
az immunrendszer védelmét. Részt vesz a mentális 
egészség megőrzésében, a szervezet fizikai teljesítő-

képessége fokozásában. Egyes tudományos forrá-
sok szerint hozzájárul az inzulin befolyásolta glü-
kóz anyagcseréhez is. A kínai folyondár a szellemi 
és mentális egészség megőrzését segíti. A Guarana 
cupana hatóanyaga a koffein, mely a vékonybélből 
fokozatosan szívódik fel, hatása sokkal elnyújtot-
tabb. Serkenti a központi és vegetatív idegrendszer 
működését, álmosság, fáradtság, hosszabb vezetés 
esetén jó hatású.

étrend-kiegészítő
A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	a	feszültség	

és	a	kimerültség	csökkentéséhez
•	 fokozzák	az	energia	felhaszná-

lást	és	a	zsírégető	hatást

•	 serkenthetik	a	központi	és	ve-
getatív	idegrendszer	működését

•	 fokozzák	a	testi	és	a	szellemi	
aktivitást

étrend-kiegészítő
serkenthetik	a	központi	és	ve-
getatív	idegrendszer	működését

 7.000  Ft
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A	termék	hatóanyagai:
•	 támogatják	a	sejtek	szabad	gyökök	

elleni	védelmét
•	 a	szervezet	védekező	rendszerét	

erősítik

•	 részt	vesznek	a	sejtek	oxigénnel	
és	tápanyaggal	való	ellátásá-
ban

EXTRA CELL GUARD
antioxidánsok a sejtek védelmére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula.

Összetevők: Zöldtea-kivonat (Camellia sinensis) 90 mg, szőlőmag-kivonat (Biovin) 90 mg, C-vitamin/kalcium-aszkorbát 60 mg 
(100% RDA), N-acetil-cisztein 50 mg, quercitin 50 mg, E-vitamin/D-alfa-tokoferil-acetát 31,9 mg (265,8% RDA), citrus bioflavo-
noid-komplex 50 mg, cink 10 mg,  rozmaring (Rosmarinus officinalis) levél-kivonat 40 mg, kurkuma (Curcuma longa) kivonat 40 mg, 
alfa-liponsav 25 mg, kalcium 15 mg (2% RDA), karotinoid-komplex, tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), szelénes élesztő, 
kálium-szulfát 6,75mg, Q10 koenzim 15 mg, rozmaring levél kivonat 10 mg, glutation 1 mg, inozit 1 mg, taurin 1 mg, asztaxantin 
(algából) 1 mg, A-vitamin/béta-karotin 615 µg (77% RDA), réz-kelát 500 µg (50% RDA), kanadai selyemfenyő (Pinus strobus) 
kéreg-kivonat (piknogenol 100 µg), szelénes élesztő 36 µg (65,4% RDA).

A termék hatóanyagai (zöldtea és a szőlőmag 
polifenoljai, citrus bioflavonoidok, béta-karo-
tin, C- és E-vitamin, alfa-liponsav, Q10 koenzim, 
quercitin, szelén nyomelem hatékony antioxidán-
sok, fontos szerepet játszanak a szervezet védekező 
rendszerének működésében. A szabad gyökökre 
gyakorolt kedvező hatásuk révén segítik az immun-

rendszer működését, 
részt vesznek a szervezet oxidatív stresszel szembeni 
védelmében. Hozzájárulnak a kognitív képességek 
korral járó hanyatlásának csökkentéséhez, a sejtek 
öregedésének gátlásához. Az alfa-liponsav kompo-
nens antioxidáns tulajdonsága mellett a szénhidrát 
metabolizmus aktív résztvevőjeként is ismert.
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A	ligetszépe	olaj:
•	 a	gamma-linolénsav	forrása
•	 elősegíti	a	hám-	és	a	kötőszövet	

egészségének	megőrzését	
•	 kedvezően	befolyásolhatja	a	vér	

összes,	és	LDL-koleszterin	szintjét

•	 támogatja	a	szív-	és	érrendszer	
egészségének	megőrzését

•	 optimális	arányban	tartalmaz	
linolénsavat	és	linolsavat

EVENING PRIMROSE
a szervezet egészséges működéséért

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula, étkezéskor.

Összetevők: Ligetszépe olaj (Oenothera biennis, mag) 500 mg: linolsav (LA) 350 mg, gamma-linolénsav (GLA) 45 mg.

A termék ligetszépe olajt tartalmaz. 
A ligetszépe magjából nyert olaj a többszörösen 
telítetlen zsírsavak csoportjába tartozó gamma-
linolénsav egyik leggazdagabb forrása, mely több 
élettanilag fontos anyag előanyaga. Fogyasztása 
hozzájárulhat a hám- és a kötőszövet egészsé-
gének megőrzéséhez. A ligetszépe olaj optimális 
arányban tartalmazza az omega-3 zsírsavak közé 
tartozó linolénsavat és az omega-6-os zsírsavat, 
a linolsavat, ezek 1/5–1/8 aránya az étrendben 

a szervezet és az immunrendszer kiegyensúlyo-
zott működését segíti. A ligetszépe olaj e zsírsa-
vak kedvező arányának köszönhetően részt vesz 
az EPA és DHA zsírsavak szintézisében. A telített 
zsírsavak többszörösen telítetlenekkel való helyet-
tesítése kedvezően befolyásolja a vér összes, és 
LDL-koleszterin szintjét. A többszörösen telítetlen 
zsírsavakban gazdag növényi olajok fogyasztása 
hozzájárul a szív- és érrendszer egészségének meg-
őrzéséhez.
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EYE STAR
a szemek védelmére és erősítésére

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Tejsavó-fehérje, zselatin, fekete áfonya (Vaccinium myrtillus) gyümölcs-kivonat 35 mg, cink-aminosav-kelát 3 mg (30% 
RDA), lutein 5 mg, szemvidítófű (Euphrasia officinalis) növény-kivonat 8 mg, redukált L-glutation 8 mg, A-vitamin/retinil-palmitát 
300 µg (37,5% RDA).

A feketeáfonya legjellemzőbb hatóanyagai az 
antocianinok, a cserzőanyagok és flavonoidok. 
Antioxidáns tulajdonságú antocianinjai segítik 
a retina normál működésének fenntartását, javít-
ják a retina érzékenységét és a látást. Antioxidáns 
hatásuk révén az antocianinok lassítják a szem oxi-
datív károsodását. A szabadgyökök káros hatásá-
val szemben védik a hajszálerek egészségét, segítik 

a vénák rugalmasságának, áteresztőképességének 
fennmaradását. A lutein a retina és a szemlencse 
összetevő anyaga, segíti azok oxidációval szembeni 
védelmét. Az A-vitamin antioxidáns hatása révén 
késleltetheti a szem öregedését. A szemvidítófű 
iridoid-glikozid, flavonoid, tannin hatóanyagokat 
tartalmaz, a népi gyógyászatban szembetegségek 
kezelésére, szemfáradság leküzdésére alkalmazzák.

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	a	szem	egészségének	

megőrzéséhez
•	 javítják	a	retina	érzékenységét	és	

a	látást
•	 lassítják	a	szem	oxidatív	károso-

dását

•	 a	szem	védelmét	látják	el	a	fény	
káros	hatásaival	szemben

•	 késleltetik	a	szem	öregedését
•	 javíthatják	a	szem	állapotát	

annak	fáradsága,	kimerültsé-
ge,	túlerőltetése	esetén
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FIBER STAR
rostok az egészséges bélrendszerért

Javasolt	adagolás: Naponta 2 tabletta reggel és 4 tabletta este, legalább fél liter vízzel.

Összetevők: Lenmag (Linum usitatissimum) 250 mg, Fibrosol (rost-komplex), Plantago psyllium mag-kivonat 100 mg, szilva gy-
ümölcskivonat (Prunus domestica) 50 mg, almarost 40 mg, vörös szíl (Ulmus rubra) kéregpor 10 mg, bíbor kasvirág (Echinacea 
purpurea) gyökérpor 10 mg, Aloe vera levél 10 mg, frukto-oligoszacharid 10 mg, articsóka (Cynara carduncullus) levél-kivonat 35 mg, 
alfalfa (Medicago sativa) növény 8 mg, orvosi ziliz (Althaea officinalis) gyökér-kivonat 25 mg, sárga tárnics (Gentiana lutea) gyökér-
-kivonat 25 mg, paprika-kivonat (Capsicum frutescens) 7 mg.

A termék összetevői az emésztőrendszer egész-
séges működésének fenntartását segítik. Az élelmi 
rostok elősegítik a normál bélműködést, annak 
megfelelő ritmusát, hozzájárulnak a teltségérzet 
kialakításához. Az élelmi rost tartalmú összetevők 
közül a lenmag a széklet mennyiségének növelé-
sében, a bélrendszer perisztaltikájának normál 
működésében segít.

A Fibrosol rostkészítmény, az almarost, a cel-
lulóz, az akácia gumi, a pszilliumhéj, vörös szíl 
kéregpor a termék élelmi rost tartalmát biztosító 
komponensek. A szilva, emésztésre gyakorolt hatá-
sa közismert. Az articsóka levél, a sárga tárnics 
gyökere a bélrendszer megfelelő működésének 
fenntartásához, az emésztéshez, az intesztinális 
komfortérzéshez járul hozzá.

A	termék	hatóanyagai:
•	 támogatják	az	emésztőrendszer	

normál	működését	
•	 hozzájárulnak	a	bélrendszer	megfe-

lelő	működésének	fenntartásához

•	 az	intesztinális	jó	közérzet	
fenntartását	segítik

•	 a	testi	és	szellemi	fáradság	
elviselését	könnyíthetik
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A	folsav:
•	 szükséges	a	nukleinsav	és	aminosav	

szükséglethez
•	 fontos	szerepet	játszik	a	normál	

sejtosztódásban
•	 részt	vesz	a	normál	vérképzésben,	

a	vér	normál	homocisztein	szintjének	
fenntartásában

•	 támogatja	a	szív-	és	érrendszer	
egészséges	működését

•	 hozzájárul	a	magzati	velőcső	
záródás	normál	kialakulásához

•	 jelenléte	fontos	a	gyomor-,	bélrend-
szer	és	a	nyálkahártya	épségének	
megőrzéséhez

FOLIC ACID
fontos szerepet játszik

a normál sejtosztódásban

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta, terhes és szoptató nők 1/2 tabletta.

Összetevők: Folsav 800 µg (400% RDA).

A folsav szükséges az aminosav-szintézishez, 
a normál sejtosztódáshoz, nélkülözhetetlen a vér-
képzéshez, a fehér- és vörösvértestek, valamint 
a vérlemezkék képzéséhez. Fogyasztása hozzájá-
rulhat a terhesség alatti normál vérképzés fenn-
tartásához. Részt vesz a vér normál homocisztein 
szintjének fenntartásában, a homocisztein szintre 
gyakorolt hatása révén elősegíti a szív és érrendszer 

egészséges működésének fenntartását. Jelenléte 
nélkülözhetetlen a magzati velőcső záródáshoz, 
ezért terhesség alatti fogyasztása különösen aján-
lott. Hozzájárul a gyomor- és bélrendszer, vala-
mint a szájnyálkahártya épségének megőrzésé-
hez. Jelenléte fontos az immunrendszer megfelelő 
működéséhez.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 kedvezően	befolyásolják	a	vér	

koleszterinszintjét	
•	 segíthetik	a	szív-	és	érrendszert	
•	 támogatják	az	agyműködést	
•	 csökkenthető	vele	a	vérsűrűség	

•	 segítik	a	belek	perisztaltikus	
mozgását	

•	 támogatják	az	immunrend-
szert

FLAX SEED STAR
omega 3, 6, 9 zsírsavak

a szív- és idegrendszer támogatására

Javasolt	adagolás: Naponta 2–3× 1 kapszula, étkezéskor.

Összetevők: Lenmagolaj (Linum usitatissimum) 1.000 mg, zsírsavakat tartalmaz: alfa-linolénsav (ALA, omega-3) 600 mg, linolsav 
(LA, omega-6) 148 mg, olajsav (omega-9) 168 mg.

A lenmag az egyik legtisztább és a legtöbb 
esszenciális zsírsavat tartalmazó növényi olajok 
egyike. Magas omega 3, 6, 9 zsírsav tartalmának 
köszönhetően a lenmag jó hatással van a szívre, 
erekre, epére, májra, belekre, izületekre, izmokra és 
a bőrre. Gazdag A-, B-, C-, D-, és E- vitaminokban. 
Kálium, foszfor, magnézium, kalcium, kén, vas, 
cink, mangán, szilícium, réz, nikkel, kobalt, jód 
stb. természetes forrása. A lenmag népi gyógyásza-
ti felhasználása sokrétű. A lenmag nyálkaanyagot, 

zsíros olajat, fehérjét, cianogén glikozid keveréket 
tartalmaz. Serkenti az agyműködést, hozzájárul 
a lelki egyensúly megtartásához. A legújabb kuta-
tások szerint a lenmagolaj hathatós védelmet 
nyújthat a szív-és érrendszer számára azzal, hogy 
javítja az artériás keringést, az artériák működését. 
Megszünteti a székrekedést, szabályozza, és rend-
szeressé teszi a bélmozgást. Az olajban található 
lignan miatt gyulladásos betegségeknél alkalmaz-
ható.
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A	folsav:
•	 szükséges	a	nukleinsav	és	aminosav	

szükséglethez
•	 fontos	szerepet	játszik	a	normál	

sejtosztódásban
•	 részt	vesz	a	normál	vérképzésben,	

a	vér	normál	homocisztein	szintjének	
fenntartásában

•	 támogatja	a	szív-	és	érrendszer	
egészséges	működését

•	 hozzájárul	a	magzati	velőcső	
záródás	normál	kialakulásához

•	 jelenléte	fontos	a	gyomor-,	bélrend-
szer	és	a	nyálkahártya	épségének	
megőrzéséhez

FOLIC ACID
fontos szerepet játszik

a normál sejtosztódásban

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta, terhes és szoptató nők 1/2 tabletta.

Összetevők: Folsav 800 µg (400% RDA).

A folsav szükséges az aminosav-szintézishez, 
a normál sejtosztódáshoz, nélkülözhetetlen a vér-
képzéshez, a fehér- és vörösvértestek, valamint 
a vérlemezkék képzéséhez. Fogyasztása hozzájá-
rulhat a terhesség alatti normál vérképzés fenn-
tartásához. Részt vesz a vér normál homocisztein 
szintjének fenntartásában, a homocisztein szintre 
gyakorolt hatása révén elősegíti a szív és érrendszer 

egészséges működésének fenntartását. Jelenléte 
nélkülözhetetlen a magzati velőcső záródáshoz, 
ezért terhesség alatti fogyasztása különösen aján-
lott. Hozzájárul a gyomor- és bélrendszer, vala-
mint a szájnyálkahártya épségének megőrzésé-
hez. Jelenléte fontos az immunrendszer megfelelő 
működéséhez.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 kedvezően	befolyásolják	a	vér	

koleszterinszintjét	
•	 segíthetik	a	szív-	és	érrendszert	
•	 támogatják	az	agyműködést	
•	 csökkenthető	vele	a	vérsűrűség	

•	 segítik	a	belek	perisztaltikus	
mozgását	

•	 támogatják	az	immunrend-
szert

FLAX SEED STAR
omega 3, 6, 9 zsírsavak

a szív- és idegrendszer támogatására

Javasolt	adagolás: Naponta 2–3× 1 kapszula, étkezéskor.

Összetevők: Lenmagolaj (Linum usitatissimum) 1.000 mg, zsírsavakat tartalmaz: alfa-linolénsav (ALA, omega-3) 600 mg, linolsav 
(LA, omega-6) 148 mg, olajsav (omega-9) 168 mg.

A lenmag az egyik legtisztább és a legtöbb 
esszenciális zsírsavat tartalmazó növényi olajok 
egyike. Magas omega 3, 6, 9 zsírsav tartalmának 
köszönhetően a lenmag jó hatással van a szívre, 
erekre, epére, májra, belekre, izületekre, izmokra és 
a bőrre. Gazdag A-, B-, C-, D-, és E- vitaminokban. 
Kálium, foszfor, magnézium, kalcium, kén, vas, 
cink, mangán, szilícium, réz, nikkel, kobalt, jód 
stb. természetes forrása. A lenmag népi gyógyásza-
ti felhasználása sokrétű. A lenmag nyálkaanyagot, 

zsíros olajat, fehérjét, cianogén glikozid keveréket 
tartalmaz. Serkenti az agyműködést, hozzájárul 
a lelki egyensúly megtartásához. A legújabb kuta-
tások szerint a lenmagolaj hathatós védelmet 
nyújthat a szív-és érrendszer számára azzal, hogy 
javítja az artériás keringést, az artériák működését. 
Megszünteti a székrekedést, szabályozza, és rend-
szeressé teszi a bélmozgást. Az olajban található 
lignan miatt gyulladásos betegségeknél alkalmaz-
ható.
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FUCOIDAN STAR
a szervezet komplex támogatására

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2× 1 kupak (1 kupak 30 ml).

Összetevők: Gyümölcslé sűrítmények 13 %: fehér szőlőlé, körtelé, Açaí gyümölcspüré (Euterpe oleracea), fanyarka (Aronia mela-
nocarpa), gránátalma, Garcinia mangostena, kajszibarack, áfonya, kékszőlő, feketeribizli, fekete málna, bodza), Fucoidan (kivonat 
Ascophyllum nodosum barnaalgából) 79,2 mg, áfonyapor.

A fucoidan egy bonyolult felépítésű 
poliszacharid-komplex, melyet tengeri barnaal-
gákból vonnak ki. A barnaalgák fő hatóanyagának 
tartott fucoidan, az algák sejtfalában található, 
védőpajzsként szerepel az alga és a külvilág között. 
Hatékony antioxidáns, hozzájárul az immunrend-
szer megfelelő működéséhez. Részt vesz a sej-
tek regenerációjában, az anyagcsere megfelelő 
működésében. Az izületek egészséges működését 
támogatja azáltal, hogy részt vesz a fibronetin, az 

izületek flexibilitását elő-
segítő hatóanyag kép-
zésében. A bőr fiatalos 
szépségének megtartásá-
ban is szerepe van, mivel 
a bőr regenerációjában 
fontos szerephez jutó 
integrin nevű fehérje képzését is segíti. A gyümölcs-
lé koncentrátumok az antioxidáns tulajdonságú 
polifenolos vegyületek gazdag forrásai.

A	termék	hatóanyagai:
•	 antioxidáns	védelmet	biztosítanak	

a	szervezet	számára
•	 támogatják	az	immunrendszer	

működését

•	 a	fucoidan	hozzájárul	a	sejtek	
regenerációjához
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GARCINIA STAR
a testsúlycsökkentés segítésére

Javasolt	 adagolás: Naponta 2–4 kapszula. Étkezés előtt minimum 30 perccel fogyasztandó, sok folyadékkal. Figyelmeztetés: 
Fogyasztása 3 éves kor alatt, terhes és szoptató nőknek, valamint pajzsmirigytúltengés esetén nem ajánlott.

Összetevők: Garcinia cambogia 250 mg, C-vitamin/aszkorbinsav 50 mg (62,5% RDA), zöldtea-kivonat 50 mg, hólyagmoszat 
(Fucus vesiculosus) kivonat 40 mg, macskakarom kéreg (Uncaria tomentosa) 40 mg/kapszula, króm-klorid 50µg (125% RDA).

A készítmény hatóanyagként hidroxi-
citromsavat, C-vitamint, jód és króm nyomeleme-
ket tartalmaz, melyek aktív szerepet játszhatnak 
a tudatos testtömeg kontroll megvalósításában. 
A Garcinia cambogia aktív hatóanyaga a hidroxi-
citromsav (HCA), mely a zsírok energiává alaku-
lását segíti elő. A zöldtea-kivonat a szervezet vita-
litását segíti.  A Fucus vesiculosus, hólyagmoszat, 
a barnaalgák csoportjába tartózik, legfontosabb 
hatóanyaga a jód. A jód a pajzsmirigy hormonok 

előállításhoz és normális működésének fenntartá-
sához nélkülözhetetlen. A pajzsmirigy szabályozá-
sán keresztül valamennyi kapcsolódó élettani funk-
cióra hatással van. Szerepe elsődleges a szervezet 
anyagcseréjében és az energiatermelő folyama-
tokban is. A króm szintén fontos összetevője lehet 
a testtömeg csökkentő étrendeknek. Az inzulin 
hatásának elősegítésén keresztül befolyásolhatja 
a szénhidrát-, fehérje- és zsíranyagcserét.

A	készítmény	hatóanyagai:
•	 közülük	a	jód	a	pajzsmirigy	hormon	

működését	szabályozza
•	 hozzájárulnak	a	testtömeg-csökken-

tő	étrend	eredményességéhez

•	 segítik	a	zsírok	energiává	
alakulását

•	 részt	vesznek	a	fehérje-,	szén-
hidrát-	és	zsíranyagcserében

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítő

 24.500  Ft

	#1190	–	19	

Katalog STARLIFE str. 42



30

HU verze

A	termék	hatóanyagai:
•	 elősegítik	a	szív-	és	érrendszer	

egészségének	megőrzését
•	 a	légúti	rendszer	egészségét	is	védik
•	 kedvezően	befolyásolják	a	vér	lipid	

paramétereit	

•	 fokozzák	a	mikroorganizmu-
sokkal	szembeni	ellenálló-ké-
pességet

•	 antioxidánsként	a	káros	oxida-
tív	folyamatok	gátlását	végzik

GARLIC & PARSLEY
a szív és érrendszer működését segíti

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyerekeknek, terhes és szoptató anyáknak, véralvadást 
gátló gyógyszert szedőknek valamint műtétek előtt nem ajánlott. A termék szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Szagtalanított fokhagyma (Allium sativum) gumó-kivonat 500 mg, petrezselyem (Petroselinum crispum) levél- és szár 
koncentrátum 100 mg, réz (réz-klorofillin) 28 µg.

A készítmény fő komponensként fokhagyma-
gumó-kivonatot tartalmaz. Hatóanyagai közül 
legjellemzőbb az alliin, de tartalmaz más szerves 
kénvegyületeket is. Elősegíti az LDL/HDL hánya-
dos kedvező alakulását. Pozitív hatással van a vér 
triglicerid szintjére is. E hatásoknak köszönhetően 
a fokhagymakivonat hatásosan alkalmazható az 
érelmeszesedés megelőzésében. Elősegíti a vér-
nyomás normál szinten tartását. Hozzájárulhat 

a bélcsatorna mikrobiológiai egyensúlyának fenn-
tartásához, fokozza a gombákkal, baktériumokkal 
szembeni ellenálló-képességet. Bizonyítottan anti-
oxidáns, antibakteriális, antimikotikus, antivirális 
hatású, ezért a légúti rendszer egészségét is segíti. 
A petrezselyemlevélnek szerepe van a vese egészsé-
ges működésének fenntartásában. Veseműködést 
serkentő, vizelet-kiválasztást fokozó, vízhajtó hatá-
sú, részt vesz a kövek kialakulásának gátlásában.
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GELATINE STAR
zselatin tartalmú kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 8 kapszula. 2-2 kapszula 2 órával a főétkezések előtt és 2 kapszula lefekvés előtt 2 órával.

Összetevők: 5,2 g zselatint tartalmaz.

A zselatin (a francia gélatineből) egy áttetsző, 
színtelen, majdnem íztelen szilárd anyag, melyet 
elsősorban háziállatok (szarvasmarha, ló) csont-
jából és kötőszövetéből kivont kollagén irreverzi-
bilis hidrolízisével állítanak elő. Egy ún. polipeptid 
(aminosavakból álló lánc), amelynek felépítésében 
a lizin, a prolin, a hidroxiprolin, a glutaminsav és 
az alanin nevű aminosavak vesznek részt döntő-
en. A kollagénben található kötések lebontásával 
keletkezik. Hideg vízben megduzzad, meleg vízben 
feloldódik és kolloid oldattá alakul át, majd lehűt-
ve géllé dermed. A legelterjedtebb zselésítő anyag, 
ezért az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, 
a fényképészetben és a kozmetikumokban széles 
körben alkalmazzák. A zselatint vagy zselatintar-
talmú készítményeket már meglehetősen régóta 

alkalmazza gyógyhatású 
anyagként az emberiség. 
Már a XII. században 
Hildegard Bingen úgy 
írta le borjúbőrből és 
porcokból készült főző-
lét (mi talán kocsonyá-
nak neveznénk), mint ami alkalmas lehet az ízületi 
fájdalmakra. A latin országokban a zselatin a haj 
és a köröm növesztésének évszázadok óta bevált 
eszköze. Segíti a keratin képződést, ami egy ros-
tos, szerkezeti fehérje, a haj, a köröm legfontosabb 
alkotója, ez alkotja a bőr és a hámsejtek külső réte-
gét is. A zselatin erősíti a hajat. A haj ellenállóbb és 
vastagabb lesz.

 5.950  Ft

	#7160	–	12	

	#4550	–	17	

Katalog STARLIFE str. 43
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A	termék	hatóanyagai:
•	 elősegítik	a	szív-	és	érrendszer	

egészségének	megőrzését
•	 a	légúti	rendszer	egészségét	is	védik
•	 kedvezően	befolyásolják	a	vér	lipid	

paramétereit	

•	 fokozzák	a	mikroorganizmu-
sokkal	szembeni	ellenálló-ké-
pességet

•	 antioxidánsként	a	káros	oxida-
tív	folyamatok	gátlását	végzik

GARLIC & PARSLEY
a szív és érrendszer működését segíti

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyerekeknek, terhes és szoptató anyáknak, véralvadást 
gátló gyógyszert szedőknek valamint műtétek előtt nem ajánlott. A termék szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Szagtalanított fokhagyma (Allium sativum) gumó-kivonat 500 mg, petrezselyem (Petroselinum crispum) levél- és szár 
koncentrátum 100 mg, réz (réz-klorofillin) 28 µg.

A készítmény fő komponensként fokhagyma-
gumó-kivonatot tartalmaz. Hatóanyagai közül 
legjellemzőbb az alliin, de tartalmaz más szerves 
kénvegyületeket is. Elősegíti az LDL/HDL hánya-
dos kedvező alakulását. Pozitív hatással van a vér 
triglicerid szintjére is. E hatásoknak köszönhetően 
a fokhagymakivonat hatásosan alkalmazható az 
érelmeszesedés megelőzésében. Elősegíti a vér-
nyomás normál szinten tartását. Hozzájárulhat 

a bélcsatorna mikrobiológiai egyensúlyának fenn-
tartásához, fokozza a gombákkal, baktériumokkal 
szembeni ellenálló-képességet. Bizonyítottan anti-
oxidáns, antibakteriális, antimikotikus, antivirális 
hatású, ezért a légúti rendszer egészségét is segíti. 
A petrezselyemlevélnek szerepe van a vese egészsé-
ges működésének fenntartásában. Veseműködést 
serkentő, vizelet-kiválasztást fokozó, vízhajtó hatá-
sú, részt vesz a kövek kialakulásának gátlásában.
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GELATINE STAR
zselatin tartalmú kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 8 kapszula. 2-2 kapszula 2 órával a főétkezések előtt és 2 kapszula lefekvés előtt 2 órával.

Összetevők: 5,2 g zselatint tartalmaz.

A zselatin (a francia gélatineből) egy áttetsző, 
színtelen, majdnem íztelen szilárd anyag, melyet 
elsősorban háziállatok (szarvasmarha, ló) csont-
jából és kötőszövetéből kivont kollagén irreverzi-
bilis hidrolízisével állítanak elő. Egy ún. polipeptid 
(aminosavakból álló lánc), amelynek felépítésében 
a lizin, a prolin, a hidroxiprolin, a glutaminsav és 
az alanin nevű aminosavak vesznek részt döntő-
en. A kollagénben található kötések lebontásával 
keletkezik. Hideg vízben megduzzad, meleg vízben 
feloldódik és kolloid oldattá alakul át, majd lehűt-
ve géllé dermed. A legelterjedtebb zselésítő anyag, 
ezért az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, 
a fényképészetben és a kozmetikumokban széles 
körben alkalmazzák. A zselatint vagy zselatintar-
talmú készítményeket már meglehetősen régóta 

alkalmazza gyógyhatású 
anyagként az emberiség. 
Már a XII. században 
Hildegard Bingen úgy 
írta le borjúbőrből és 
porcokból készült főző-
lét (mi talán kocsonyá-
nak neveznénk), mint ami alkalmas lehet az ízületi 
fájdalmakra. A latin országokban a zselatin a haj 
és a köröm növesztésének évszázadok óta bevált 
eszköze. Segíti a keratin képződést, ami egy ros-
tos, szerkezeti fehérje, a haj, a köröm legfontosabb 
alkotója, ez alkotja a bőr és a hámsejtek külső réte-
gét is. A zselatin erősíti a hajat. A haj ellenállóbb és 
vastagabb lesz.

 4.200  Ft

	#4550	–	17	
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A	gyömbér	hatóanyagai:
•	 segítik	a	gasztrointesztinális	jó	

közérzet	fenntartását
•	 csökkentik	a	gyomor-nyálkahártya	

irritációját
•	 csökkenthetik	a	diszkomfort	érzést

•	 hatásosak	az	émelygéses	álla-
potok,	tengeri	betegség	ellen

•	 támogatják	az	izületek	mobi-
litását

GINGER STAR
a jobb emésztésért,

émelygéses állapotok ellen

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Gyömbér (Zingiber officinale) gyökér 550 mg.

A gyömbér gyökértörzse (rizóma) szolgál-
tatja a sajátságosan illatos, csípős és kesernyés 
ízű fűszert. Hatóanyagai közül legjelentősebb az 
aromát adó illóolaj és a különböző gingerolok. 
A gyömbért évezredek óta a világ szinte minden 
táján elsősorban emésztési problémák, enyhe gyo-
morrontás, émelygés, hányinger, puffadás meg-
szüntetésére használják. Hatásos lehet utazás, 
stressz, vagy gyógyszeres kezelés mellékhatásaként 
jelentkező émelygés esetén.

Egyes források a terhesek reggeli émelygése 
ellen is javasolják. A növény ezen hatása illóola-
jában rejlik, mely csökkenti a gyomor-nyálkahár-
tya irritációját, nyugtatja a gyomrot. Részt vesz 
az emésztő- és bélrendszer normál funkcióinak 
fenntartásában. Egyes irodalmak szerint ered-
ményesen alkalmazható az izületek mobilitásá-
nak fokozására, izületi fájdalmak, reuma esetén. 
Közreműködhet a vitalitás megőrzésében, stimulá-
ló és erősítő hatású.
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GINKGO STAR
az agy, a szív és érrendszer támogatására

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta. Figyelmeztetés: Fogyasztása véralvadást gátló szerek szedése valamint műtétek előtt nem 
ajánlott.

Összetevők: Ginkgo biloba levél 60 mg.

A Ginkgo biloba levelének hatóanyagai, 
a ginkgo flavonoidok és a terpenoidok. Mintegy 
40-re tehető a napjainkig azonosított ginkgo 
flavonoidok száma, melyek közül a legjelentősebb 
a kvercetin és a kempferol. A terpencsoportba 
tartozó hatóanyagok közül a ginkgolidok és a 
bilobalidok a legismertebbek. A ginkgo flavonoidok 
a keringési rendszer normál működését segítik. 
Szerepük van a megfelelő véráramlásban, a perifé-
riás testrészek (kéz, láb) vérellátásában, fokozhat-

ják a végtagok és az agy vérkeringését és oxigénellá-
tását. Szerepük van a szervezet mentális és kognitív 
funkcióinak fenntartásában, a koncentráló-kész-
ség és a szellemi teljesítőképesség megőrzésében. 
Hozzájárulnak az időskori elbutulás, memóriaza-
var, a demencia gátlásához. Antioxidáns hatásuk 
révén a szervezetet károsító szabadgyökök gátlását 
segítik, így szerepük van az oxidatív stressz legyő-
zésében.

A	Ginkgo	biloba	hatóanyagai:
•	 elősegítik	a	megfelelő	véráramlást	
•	 hozzájárulnak	az	agy	és	a	végta-

gok	oxigénnel	és	tápanyaggal	való	
ellátásához

•	 a	keringési	rendszer	működését	
támogatják

•	 segítik	az	agy	és	a	kognitív	
funkciók	megfelelő	működését
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 6.300  Ft

	#7161	–	14	

	#7162	–	18	
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A	gyömbér	hatóanyagai:
•	 segítik	a	gasztrointesztinális	jó	

közérzet	fenntartását
•	 csökkentik	a	gyomor-nyálkahártya	

irritációját
•	 csökkenthetik	a	diszkomfort	érzést

•	 hatásosak	az	émelygéses	álla-
potok,	tengeri	betegség	ellen

•	 támogatják	az	izületek	mobi-
litását

GINGER STAR
a jobb emésztésért,

émelygéses állapotok ellen

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Gyömbér (Zingiber officinale) gyökér 550 mg.

A gyömbér gyökértörzse (rizóma) szolgál-
tatja a sajátságosan illatos, csípős és kesernyés 
ízű fűszert. Hatóanyagai közül legjelentősebb az 
aromát adó illóolaj és a különböző gingerolok. 
A gyömbért évezredek óta a világ szinte minden 
táján elsősorban emésztési problémák, enyhe gyo-
morrontás, émelygés, hányinger, puffadás meg-
szüntetésére használják. Hatásos lehet utazás, 
stressz, vagy gyógyszeres kezelés mellékhatásaként 
jelentkező émelygés esetén.

Egyes források a terhesek reggeli émelygése 
ellen is javasolják. A növény ezen hatása illóola-
jában rejlik, mely csökkenti a gyomor-nyálkahár-
tya irritációját, nyugtatja a gyomrot. Részt vesz 
az emésztő- és bélrendszer normál funkcióinak 
fenntartásában. Egyes irodalmak szerint ered-
ményesen alkalmazható az izületek mobilitásá-
nak fokozására, izületi fájdalmak, reuma esetén. 
Közreműködhet a vitalitás megőrzésében, stimulá-
ló és erősítő hatású.
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GINKGO STAR
az agy, a szív és érrendszer támogatására

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta. Figyelmeztetés: Fogyasztása véralvadást gátló szerek szedése valamint műtétek előtt nem 
ajánlott.

Összetevők: Ginkgo biloba levél 60 mg.

A Ginkgo biloba levelének hatóanyagai, 
a ginkgo flavonoidok és a terpenoidok. Mintegy 
40-re tehető a napjainkig azonosított ginkgo 
flavonoidok száma, melyek közül a legjelentősebb 
a kvercetin és a kempferol. A terpencsoportba 
tartozó hatóanyagok közül a ginkgolidok és a 
bilobalidok a legismertebbek. A ginkgo flavonoidok 
a keringési rendszer normál működését segítik. 
Szerepük van a megfelelő véráramlásban, a perifé-
riás testrészek (kéz, láb) vérellátásában, fokozhat-

ják a végtagok és az agy vérkeringését és oxigénellá-
tását. Szerepük van a szervezet mentális és kognitív 
funkcióinak fenntartásában, a koncentráló-kész-
ség és a szellemi teljesítőképesség megőrzésében. 
Hozzájárulnak az időskori elbutulás, memóriaza-
var, a demencia gátlásához. Antioxidáns hatásuk 
révén a szervezetet károsító szabadgyökök gátlását 
segítik, így szerepük van az oxidatív stressz legyő-
zésében.

A	Ginkgo	biloba	hatóanyagai:
•	 elősegítik	a	megfelelő	véráramlást	
•	 hozzájárulnak	az	agy	és	a	végta-

gok	oxigénnel	és	tápanyaggal	való	
ellátásához

•	 a	keringési	rendszer	működését	
támogatják

•	 segítik	az	agy	és	a	kognitív	
funkciók	megfelelő	működését
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GLUCOSAMINE STAR
glükózamin tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula.

Összetevők: Glükózamin-hidroklorid 550 mg, macskakarom kéreg (Uncaria tomentosa) 100 mg.

A termék glükózamint és macskarom növényt 
tartalmaz hatóanyagként. A glükózamin természe-
tes alkotórésze a porcszövetnek, hozzájárul a porc 
fő szerkezeti elemeinek felépítéséhez, jelenléte alap-
vető fontosságú azok normál működéséhez. Részt 
vesz a porc egészséges szerkezetének kialakításá-
ban, megőrzésében, regenerálásában, előnyösen 
befolyásolja mozgathatóságát. Segíti az izületek 
épségének megőrzését, regenerálását.

A hatékonyság növelésére a termék macska-
karom kérget (Uncaria tomentosa) is tartalmaz. 
A népgyógyászatban az őserdők lakói elsősorban 
immunerősítőként, gyulladáscsökkentőként, fer-
tőzések kezelésére, és ízületi panaszok enyhítésére 
használták.

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárul	a	porc	felépítéséhez,	

szerkezetének	megőrzéséhez
•	 elősegíti	a	porc	regenerálását
•	 támogatja	az	izületek	normál	

működését

•	 jelenléte	fontos	az	elhasználó-
dott	izületek	regenerálásában

•	 részt	vesz	a	porc	mozgatható-
ságának	fenntartásában
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Az	L-glutamin:
•	 részt	vesz	a	fehérjeszintézisben,	

az	izomszövet	felépítésében
•	 szabályozza	a	fehérje-egyensúlyt	

az	izmokban
•	 növeli	a	sejteken	belüli	vízmegkötő-

képességet,	az	izomtömeget	

•	 megakadályozza	az	izomtö-
meg-veszteséget

•	 hozzájárul	a	szervezet	védeke-
ző	képessége	normál	működé-
séhez

GLUTAMINE STAR
az izomteljesítmény növelésére

Javasolt	adagolás: Nem sportoló felnőtteknek 1–2 tabletta naponta. Sportolóknak napi 5 tabletta naponta, bevétele kisebb adago-
kra elosztva, az edzés előtt és edzés után javasolt. Figyelmeztetés: Fogyasztása celiakiában szenvedő emberek számára nem ajánlott.

Összetevők: L-glutamin 500 mg.

A glutaminsav egyike a 20 fehérjealkotó ami-
nosavnak. Kulcsszerepet játszik a fehérje anyag-
cserében, az izomszövet felépítésében, a sejtnöve-
lésben és a katabolitikus, azaz leépítő folyamatok 
gátlásában. Az L-glutamin szabad aminosav, mely-
nek bevitele a szervezetbe kiegészítő energiaforrást 
jelent az izomsejteknek a megerőltető edzések 
során. Kiegészítésként adagolva megelőzi a hiány-
állapot kialakulását, biztosítja a plazma megfelelő 

glutamin-szintjét, növeli az izomtömeget, megaka-
dályozza az izom leépülését, felgyorsítja a sejtek 
regenerációját. Elősegíti az izmok glikogén-raktá-
rának feltöltését. Hozzásegíti a sportolókat, hogy 
megőrizzék izomzatukat és biztosítsák az izomszö-
vet növekedéséhez szükséges környezeti feltétele-
ket. Ezeken túlmenően az L-glutamin támogatja az 
immunrendszer egészségét, erősíti a védekezőké-
pességet, fokozza a szervezet ellenállását.

 5.250  Ft
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GLUCOSAMINE STAR
glükózamin tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula.

Összetevők: Glükózamin-hidroklorid 550 mg, macskakarom kéreg (Uncaria tomentosa) 100 mg.

A termék glükózamint és macskarom növényt 
tartalmaz hatóanyagként. A glükózamin természe-
tes alkotórésze a porcszövetnek, hozzájárul a porc 
fő szerkezeti elemeinek felépítéséhez, jelenléte alap-
vető fontosságú azok normál működéséhez. Részt 
vesz a porc egészséges szerkezetének kialakításá-
ban, megőrzésében, regenerálásában, előnyösen 
befolyásolja mozgathatóságát. Segíti az izületek 
épségének megőrzését, regenerálását.

A hatékonyság növelésére a termék macska-
karom kérget (Uncaria tomentosa) is tartalmaz. 
A népgyógyászatban az őserdők lakói elsősorban 
immunerősítőként, gyulladáscsökkentőként, fer-
tőzések kezelésére, és ízületi panaszok enyhítésére 
használták.

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárul	a	porc	felépítéséhez,	

szerkezetének	megőrzéséhez
•	 elősegíti	a	porc	regenerálását
•	 támogatja	az	izületek	normál	

működését

•	 jelenléte	fontos	az	elhasználó-
dott	izületek	regenerálásában

•	 részt	vesz	a	porc	mozgatható-
ságának	fenntartásában

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítő

Az	L-glutamin:
•	 részt	vesz	a	fehérjeszintézisben,	

az	izomszövet	felépítésében
•	 szabályozza	a	fehérje-egyensúlyt	

az	izmokban
•	 növeli	a	sejteken	belüli	vízmegkötő-

képességet,	az	izomtömeget	

•	 megakadályozza	az	izomtö-
meg-veszteséget

•	 hozzájárul	a	szervezet	védeke-
ző	képessége	normál	működé-
séhez

GLUTAMINE STAR
az izomteljesítmény növelésére

Javasolt	adagolás: Nem sportoló felnőtteknek 1–2 tabletta naponta. Sportolóknak napi 5 tabletta naponta, bevétele kisebb adago-
kra elosztva, az edzés előtt és edzés után javasolt. Figyelmeztetés: Fogyasztása celiakiában szenvedő emberek számára nem ajánlott.

Összetevők: L-glutamin 500 mg.

A glutaminsav egyike a 20 fehérjealkotó ami-
nosavnak. Kulcsszerepet játszik a fehérje anyag-
cserében, az izomszövet felépítésében, a sejtnöve-
lésben és a katabolitikus, azaz leépítő folyamatok 
gátlásában. Az L-glutamin szabad aminosav, mely-
nek bevitele a szervezetbe kiegészítő energiaforrást 
jelent az izomsejteknek a megerőltető edzések 
során. Kiegészítésként adagolva megelőzi a hiány-
állapot kialakulását, biztosítja a plazma megfelelő 

glutamin-szintjét, növeli az izomtömeget, megaka-
dályozza az izom leépülését, felgyorsítja a sejtek 
regenerációját. Elősegíti az izmok glikogén-raktá-
rának feltöltését. Hozzásegíti a sportolókat, hogy 
megőrizzék izomzatukat és biztosítsák az izomszö-
vet növekedéséhez szükséges környezeti feltétele-
ket. Ezeken túlmenően az L-glutamin támogatja az 
immunrendszer egészségét, erősíti a védekezőké-
pességet, fokozza a szervezet ellenállását.

 6.300  Ft
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A	készítmény	összetevői:
•	 segítik	a	védekező	rendszer	műkö-

dését,	a	fizikai	és	szellemi	állóképes-
ség	fenntartását

•	 támogatják	a	légző-rendszer	egész-
séges	működését	

•	 szerepet	játszanak	a	szív-	és	érrend-
szer	egészségének	megőrzésében

•	 részt	vesznek	a	káros	oxidatív	
folyamatok	gátlásában

•	 hozzájárulnak	a	gasztro-
intesztinális	jó	közérzet	
megőrzéséhez

GOLD STAR
az erő, kitartás, vitalitás növelésére

A készítmény fő összetevői Cordyceps sinensis 
gomba-kivonat és Ganoderma lucidum gomba-
por. A Cordyceps gomba termőtestéből nyert 
micélium és a kivonatok számos, az egész szerve-
zetet érintő hatással rendelkeznek. Legismertebb 
az immunrendszert támogató hatása, segíti 
a legyengült szervezetek felépülését, hozzájárul 
a legyengült immunvédekezés helyreállításához. 
Elősegítheti az állóképesség, a fizikai és szellemi 

teljesítőképesség fokozását, az általános egészségi 
állapot fenntartását. Részt vesz a légző-rendszer 
és a máj egészséges működésének fenntartásában 
is. A Ganoderma lucidum (pecsétviasz vagy Reishi 
gomba) taplógomba szintén a szervezet védekező 
mechanizmusait támogatja, hatóanyagai hozzájá-
rulnak a szív- és érrendszer egészséges működésé-
nek fenntartásához, a káros oxidációs folyamatok 
gátlásához. 
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Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–3 kapszula, fokozott megterheléskor 2–3× 6–8 kapszula.

Összetétel: Cordyceps sinensis gomba micélium 1.440 mg, Ganoderma lucidum – pecsétviaszgomba-por 400 mg, Pseudostellaria 
heterophylla gyökér kivonat 200 mg, Zingiber officinale – gyömbér gyökér kivonat 80 mg, Gymnostemma pentaphyllum szár 100 mg.

A	tea	jótékony	hatásai:
•	 stimulálja	a	koncentrált	gondolkodást
•	 élénkíti	a	szervezetet
•	 támogatja	az	immunrendszert
•	 segíti	a	méregtelenítést

GOLDEN TEA STAR
a szervezet élénkítésére,

frissítésére és relaxálására

A tea sok olyan értékes hatóanyagot tartalmaz, 
melyek az egészségre jótékony hatással vannak. 
Az elismert holland orvos, Dirx már a 17. század-
ban megfigyeléseket folytatott azokon az európai 
lakosokon, akik rendszeresen fogyasztottak teát, 
és 30 évvel a tea megjelenése után Hollandiában 
ezt írta le: „Ez a növény semmilyen másikhoz nem 
hasonlítható. Aki teát fogyaszt, nem lesz fáradé-
kony, és magas életkort ér meg. Nem csak erőt és 

energiát ad, de védi a májat, veséket, megszünteti 
a fejfájást, véd a megfázástól, huruttól, asztmától, 
gyomor és bélfájdalmaktól. 
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heterophylla gyökér kivonat 200 mg, Zingiber officinale – gyömbér gyökér kivonat 80 mg, Gymnostemma pentaphyllum szár 100 mg.

A	tea	jótékony	hatásai:

Teakészítés: A GOLDEN TEA STAR teatasakot belehelyezzük a teáskannába, és leöntjük 85°C fokos vízzel. Ahogy elkezd elszíne-
ződni a víz, kivesszük a tasakot, és ezt az első vizet azonnal kiöntjük – a kínai tradíció szerint ezt az első teát nem fogyasztják, csupán 
leöblítik a tealeveleket és bemelegítik a teáskannát. A műveletet megismételik, és ázni hagyják a teát. 0,3–0,5 l víz kell egy tasakra, 
melyet 2–3 percig kell áztatni. Ezt a tasakot fel lehet használni további tea készítésére – az  áztatási idő fokozatosan hosszabbodik, 
mindig kb. 30 másodperccel. A tasakot addig használhatjuk, amíg a belőle készített tea ízletes.

Összetétel: Organic Earl Grey Tea, Organic Green Tea, Organic Oolong Tea, Organic White Tea, Organic Dragon Well Tea.
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Az	ázsiai	gázló	(Gotu	Kola)	hatóanyagai:
•	 segítik	a	sebek	gyógyulását
•	 elősegítik	a	szellemi	és	fizikai	kime-

rültség	leküzdését
•	 hozzájárulnak	a	vénás	keringési	

rendszer	normál	működésének	
fenntartásához	

•	 hozzájárulnak	az	erek	
egészségének	megőrzéséhez,	
a	perifériás	erekben	a	normál	
véráram	elősegítéséhez.	

•	 segítik	megőrizni	a	memóriát

GOTU KOLA
a vénás keringési elégtelenségek kezelésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott gyerekeknek, terhes és szoptató anyáknak.

Összetevők: Gotu Kola (Centella asiatica, ázsiai gázló) növény 400 mg.

Az ázsiai gázló herbáját egészségmegóvás-
ra használják. Hatóanyagai közül legjellemzőbb 
a triterpén-szaponin (aziatinsav és madekasszinsav), 
illetve ezek glikozidjai (aziatikozis és madekasszoid). 
Ez utóbbi két hatóanyag gyulladáscsökkentő hatá-
sú. Antioxidáns hatású flavonoidokat, valamint 
poliszacharidokat is tartalmaz. A GOTU KOLA 
hatásosnak bizonyult különböző vénás keringési 
elégtelenségek kezelésében (sérülékeny hajszálerek, 

ödémás lábak, aranyér). Segíti a vénás cirkulációt, 
hatásosan alkalmazható a perifériás keringés javí-
tására. Egyes irodalmak leírták a drog központi 
idegrendszerre gyakorolt jótékony hatását mentális 
zavarok, szorongás feloldása esetén, vagy nyugta-
tóként alkalmazva. Hozzájárulhat a memória és 
a koncentráció megfelelő szinten tartásához, a szel-
lemi képességek növeléséhez, valamint a fizikai és 
szellemi kimerültség leküzdésére alkalmazható.
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GRAPESEED STAR
szőlőmag-kivonat és citrus bioflavonoid

tartalmú étrend-kiegészítő kapszula

Javasolt	adagolás: 2× 1 kapszula naponta.

Összetevők: Citrus bioflavonoidok, standardizált szőlőmag-kivonat, zselatin, csomósodást gátló anyagok (növényi magnézium-sztea-
rát, szilícium-dioxid).

A borkészítés melléktermékeit, a szőlőbo-
gyó héját és magját sokáig hulladéknak tar-
tották és eszerint kezelték. Évtizedekkel ezelőtt 
a kutatók látóterébe került a szőlőmag, felfe-
dezték értékes beltartalmát. Ma már köztu-
dott, hogy a flavonoidok közé tartozó oligomer 
proantocianidineknek (OPC) a szőlőmag a leg-
gazdagabb forrása. A legújabb vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a szőlőmag kivonata széles spekt-
rumú biológiai és farmakológiai tulajdonságokkal 
rendelkezik a szabad gyökök és az oxidatív stressz 

ellen. A szőlőmag-kivonat hozzájárul a szív- és 
érrendszer egészségének megőrzéséhez, támogatja 
normál a vénás keringést. Fenntartja az egészsé-
ges erek és kapillárisok sértetlenségét. Szerepe van 
a normál vérnyomás fenntartásában.

A készítmény emellett a citrusfélék gyü-
mölcséből nyert bioflavonoidokat tartalmaz. 
A flavonoidok az élelmiszerek nem tápanyag kom-
ponensei, a növényi metabolizmus másodlagos 
termékei, a növényi sejtekben alapvető védelmi 
funkciót töltenek be.

A	szőlőmag:
•	 természetesen	előforduló	antioxidáns	

tartalma	hozzájárul	a	sejtek	oxidatív	
stresszel	szembeni	védelméhez

•	 szerepet	játszik	a	szív-	és	érrendszer	
normál	működésének	fenntartásában

•	 részt	vesz	a	normál	vénás	
keringés	megőrzésében

•	 hozzájárul	a	normál	vérnyo-
más	fenntartásához,	az	erek	
egészségének	megőrzéséhez
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4.900 Ft
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Az	ázsiai	gázló	(Gotu	Kola)	hatóanyagai:
•	 segítik	a	sebek	gyógyulását
•	 elősegítik	a	szellemi	és	fizikai	kime-

rültség	leküzdését
•	 hozzájárulnak	a	vénás	keringési	

rendszer	normál	működésének	
fenntartásához	

•	 hozzájárulnak	az	erek	
egészségének	megőrzéséhez,	
a	perifériás	erekben	a	normál	
véráram	elősegítéséhez.	

•	 segítik	megőrizni	a	memóriát

GOTU KOLA
a vénás keringési elégtelenségek kezelésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott gyerekeknek, terhes és szoptató anyáknak.

Összetevők: Gotu Kola (Centella asiatica, ázsiai gázló) növény 400 mg.

Az ázsiai gázló herbáját egészségmegóvás-
ra használják. Hatóanyagai közül legjellemzőbb 
a triterpén-szaponin (aziatinsav és madekasszinsav), 
illetve ezek glikozidjai (aziatikozis és madekasszoid). 
Ez utóbbi két hatóanyag gyulladáscsökkentő hatá-
sú. Antioxidáns hatású flavonoidokat, valamint 
poliszacharidokat is tartalmaz. A GOTU KOLA 
hatásosnak bizonyult különböző vénás keringési 
elégtelenségek kezelésében (sérülékeny hajszálerek, 

ödémás lábak, aranyér). Segíti a vénás cirkulációt, 
hatásosan alkalmazható a perifériás keringés javí-
tására. Egyes irodalmak leírták a drog központi 
idegrendszerre gyakorolt jótékony hatását mentális 
zavarok, szorongás feloldása esetén, vagy nyugta-
tóként alkalmazva. Hozzájárulhat a memória és 
a koncentráció megfelelő szinten tartásához, a szel-
lemi képességek növeléséhez, valamint a fizikai és 
szellemi kimerültség leküzdésére alkalmazható.
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GRAPESEED STAR
szőlőmag-kivonat és citrus bioflavonoid

tartalmú étrend-kiegészítő kapszula

Javasolt	adagolás: 2× 1 kapszula naponta.

Összetevők: Citrus bioflavonoidok, standardizált szőlőmag-kivonat, zselatin, csomósodást gátló anyagok (növényi magnézium-sztea-
rát, szilícium-dioxid).

A borkészítés melléktermékeit, a szőlőbo-
gyó héját és magját sokáig hulladéknak tar-
tották és eszerint kezelték. Évtizedekkel ezelőtt 
a kutatók látóterébe került a szőlőmag, felfe-
dezték értékes beltartalmát. Ma már köztu-
dott, hogy a flavonoidok közé tartozó oligomer 
proantocianidineknek (OPC) a szőlőmag a leg-
gazdagabb forrása. A legújabb vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a szőlőmag kivonata széles spekt-
rumú biológiai és farmakológiai tulajdonságokkal 
rendelkezik a szabad gyökök és az oxidatív stressz 

ellen. A szőlőmag-kivonat hozzájárul a szív- és 
érrendszer egészségének megőrzéséhez, támogatja 
normál a vénás keringést. Fenntartja az egészsé-
ges erek és kapillárisok sértetlenségét. Szerepe van 
a normál vérnyomás fenntartásában.

A készítmény emellett a citrusfélék gyü-
mölcséből nyert bioflavonoidokat tartalmaz. 
A flavonoidok az élelmiszerek nem tápanyag kom-
ponensei, a növényi metabolizmus másodlagos 
termékei, a növényi sejtekben alapvető védelmi 
funkciót töltenek be.

A	szőlőmag:
•	 természetesen	előforduló	antioxidáns	

tartalma	hozzájárul	a	sejtek	oxidatív	
stresszel	szembeni	védelméhez

•	 szerepet	játszik	a	szív-	és	érrendszer	
normál	működésének	fenntartásában

•	 részt	vesz	a	normál	vénás	
keringés	megőrzésében

•	 hozzájárul	a	normál	vérnyo-
más	fenntartásához,	az	erek	
egészségének	megőrzéséhez
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 5.950  Ft
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GREEN CAFFEINE STAR
a fáradtság megszüntetésére
és a szervezet serkentésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2× 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak, ko-
ffein érzékenyeknek, szívbetegeknek, magas vérnyomásban szenvedőknek, valamint pajzsmirigytúltengésben szenvedőknek nem ajánlott.

Összetevők: Zöldtea levél (Camellia sinensis) 200 mg, koffein 200 mg, zselatin, epigallo-katechin-gallát (EGCG) 32 mg, gyömbér 
gyökérpor 30 mg, guarana-kivonat 30 mg, Fucus vesiculosus por 10 mg, medveszőlő (Artostaphylos uva-ursi) levélpor 10 mg, B6-
-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 5 mg (357% RDA), króm 0,1 mg (250% RDA).

A zöldtea hatóanyagai közül a polifenolok 
antioxidáns hatásuk révén elősegítik a sejtek sza-
badgyökök elleni védelmét, ezzel egészségünk 
megőrzését. Egyéb hatóanyagai (koffein, EGCG) 
elősegíthetik a szervezet energiatermelésének és 
zsíranyagcseréjének növelését. Elősegíti a megfele-
lő éberség fenntartását, de hatással van szerveze-
tünk kognitív és mentális funkcióira is, támogatja 
a koncentráció képességet. Megfelelő bevitele 
növelheti az anyagcsere folyamatok, a hőtermelés 

sebességét. Az epigallo-katechin-gallát (EGCG) 
hozzájárulhat a test zsírtartalmának csökkentésé-
hez, segítheti a zsírsavak lebontását. Részt vehet az 
egészséges vércukor-szint megőrzésében, segítheti 
a hasnyálmirigy védelmét.

A króm, egyéb hatásai (emeli a glükóz-toleran-
ciát, hozzájárul az inzulin vércukorszint-szabályozó 
hatásához) mellett fontos résztvevője lehet a test-
tömeg-csökkentő étrendnek.

A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	a	normális	testtömeg	

megtartásához
•	 elősegíthetik	a	testtömeg-csökkentő	

diéták	eredményességét

•	 elősegíthetik	a	szervezet	ener-
giatermelésének	és	zsíranyag-
cseréjének	növelését ét
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GREEN TEA STAR
a testi és lelki állapot javítására

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Zöldtea levél-kivonat (Camellia sinensis) 350 mg.

A termék zöldtea-kivonat felhasználásával 
készült. A friss tealevelek a növényi sejt szokásos 
anyagain kívül jelentős mennyiségű polifenolos 
vegyületet tartalmaznak. A polifenolok hatékony 
antioxidánsok. A zöldtea-kivonatban található 
polifenolok antioxidáns hatásuk révén hozzá-
járulnak a szervezetet károsító szabad gyökök 
semlegesítéséhez, ezzel egészségünk megőrzésé-
hez. A készítmény hatóanyagai elősegítik az LDL-

koleszterin és a zsírsavak oxidációjának gátlását. 
Részt vesznek a vér összes- és LDL-koleszterin, 
valamint triglicerid-szintje normál értékének meg-
őrzésében, ezáltal a szív-és érrendszer egészségének 
fenntartásában. Epigallo-katechin-gallát (EGCG) 
tartalma hozzájárulhat a test zsírtartalmának 
csökkentéséhez, segítheti a zsírsavak lebontását. 
Részt vehet az egészséges vércukor-szint megőrzé-
sében, segítheti a hasnyálmirigy védelmét.

A	zöldtea	polifenolos	vegyületei:
•	 elősegíthetik	a	szervezetet	károsító	

szabad	gyökök	semlegesítését
•	 részt	vesznek	az	LDL-koleszterin	

és	a	zsírsavak	oxidációjának	gátlá-
sában

•	 a	szív-és	érrendszer	egészségét	
támogatják

•	 segíthetnek	testsúlycsökkentő	
diétáknál
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A	készítmény	összetevői:
•	 hozzájárulnak	a	szabadgyökök	elleni	

védelemhez
•	 segítik	az	immunrendszer	működését
•	 részt	vesznek	a	fehérje-anyagcse-

rében

•	 szerepet	játszanak	a	vörösvértest-
képzésben

•	 támogatják	az	agy	és	az	idegrend-
szer	működését

GREPOSTAR
antimikrobiális hatású grapefruit

mag-kivonat B6-vitaminnal

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Grapefruit (Citrus paradisi) mag-kivonat 300 mg, kígyópálma (Amorphophallus konjak, glükomannán) gyökér 200 
mg, szójalecitin 50 mg, almaecet 50 mg, medveszőlő (Artostaphylos uva-ursi) levélpor 6 mg, L-fenilalanin 6 mg, B6-vitamin/pirido-
xin-hidroklorid 5 mg (357% RDA), nátrium 3 mg.

A grapefruit magban található polifenolos 
anyagok antioxidáns hatásuknak köszönhetően 
hozzájárulnak a szervezet védekező rendszerének 
normális működéséhez. Elősegítik a sejtek védel-
mét, a szabadgyökök okozta károsító hatásokkal 
szemben. Egyéb hatóanyagai a szervek, szövetek 
mikrobiológiai egyensúlyának fenntartását segítik. 
A B6-vitamin részt vesz a sejtszintű fehérje anyag-
csere folyamatokban. Jelenléte szükséges a vörös-

vérsejt-képzéshez, a vér normál homocisztein 
szintjének fenntartásához, az idegrendszer normál 
működéséhez. A lecitin fogyasztása az agy és az ideg-
rendszer megfelelő működéséhez, a sejthártyák sta-
bilitásához járul hozzá. Serkenti az agytevékenysé-
get. A lecitin olyan foszfolipid, mely foszfatidilkolint 
és kis mennyiségű foszfatidilinositolt tartalmaz. 
A foszfolipidek fontos alkotói a sejtmembránoknak, 
irányítják azok felépítését, áteresztő képességét.
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A	készítmény	összetevői:
•	 segítenek	tonizálni	a	vizeletkivá-

lasztó	és	nemi	rendszert
•	 optimalizálják	az	agyműködést
•	 javítanak	a	szív	és	keringési	rend-

szer	működésén

•	 segítenek	a	Q10	koenzim,	béta-
karotin	és	más	anyagok	felszívó-
dásában

•	 segítenek	kiküszöbölni	a	stressz	
káros	hatásait

HARD WOOD
egyedi formula a férfi szervezet számára

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula érkezéskor. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott.

Összetevők: Szekliceimola (Leuzea carthamoides) gyökér 1.200 mg, királydinnye (Tribulus terrestris) gyökér 672 mg, Taurin 250 mg, 
rózsás varjúháj (Rhodiola rosea) gyökér 224 mg, E-vitamin 45 mg, feketebors 8 mg, cink 7 mg, réz 200 µg, mangán 200 µg, szelén 50 µg.

A HARD WOOD komplex hatást gyakorol 
a férfi szervezetére. Az egyedi összetétel segít kiik-
tatni a szabadgyökök károsító hatását a keringé-
si rendszerre, nemi szervekre és az agyra. Olyan 
szinergikusan egymásra ható növények kivonatát 
tartalmazza, melyek segítik csökkenteni a stressz 
káros hatását a szervezetre. Párhuzamosan hat 
a nemi szervek funkciójára, és a központi idegrend-
szerre. Afrodiziákumként hat, részt vesz a nemi 

hormonok szintjének növelésében, és bizonyos 
fokig hatással van a tesztoszteron szint növelésére. 
A termékben található anyagok növelik a vékony-
bélből felszívódó anyagok mennyiségét és biológiai 
hozzáférhetőségét, gyulladáscsökkentők, mér-
séklik a lipidek peroxidációját, ezzel védik a sejt-
membránt. A termék hatóanyagai hatással vannak 
a közérzetre, javítják azt, csökkentik a fáradtságot, 
javítanak az erekció minőségén.

xin-hidroklorid 5 mg (357% RDA), nátrium 3 mg.

A	készítmény	összetevői:
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 7.000  Ft

	#1644	–	14	

	#1666	–	20	

Katalog STARLIFE str. 49
HU verze

A	készítmény	összetevői:
•	 hozzájárulnak	a	szabadgyökök	elleni	

védelemhez
•	 segítik	az	immunrendszer	működését
•	 részt	vesznek	a	fehérje-anyagcse-

rében

•	 szerepet	játszanak	a	vörösvértest-
képzésben

•	 támogatják	az	agy	és	az	idegrend-
szer	működését

GREPOSTAR
antimikrobiális hatású grapefruit

mag-kivonat B6-vitaminnal

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Grapefruit (Citrus paradisi) mag-kivonat 300 mg, kígyópálma (Amorphophallus konjak, glükomannán) gyökér 200 
mg, szójalecitin 50 mg, almaecet 50 mg, medveszőlő (Artostaphylos uva-ursi) levélpor 6 mg, L-fenilalanin 6 mg, B6-vitamin/pirido-
xin-hidroklorid 5 mg (357% RDA), nátrium 3 mg.

A grapefruit magban található polifenolos 
anyagok antioxidáns hatásuknak köszönhetően
hozzájárulnak a szervezet védekező rendszerének 
normális működéséhez. Elősegítik a sejtek védel-
mét, a szabadgyökök okozta károsító hatásokkal 
szemben. Egyéb hatóanyagai a szervek, szövetek 
mikrobiológiai egyensúlyának fenntartását segítik. 
A B6-vitamin részt vesz a sejtszintű fehérje anyag-
csere folyamatokban. Jelenléte szükséges a vörös-

vérsejt-képzéshez, a vér normál homocisztein 
szintjének fenntartásához, az idegrendszer normál 
működéséhez. A lecitin fogyasztása az agy és az ideg-
rendszer megfelelő működéséhez, a sejthártyák sta-
bilitásához járul hozzá. Serkenti az agytevékenysé-
get. A lecitin olyan foszfolipid, mely foszfatidilkolint
és kis mennyiségű foszfatidilinositolt tartalmaz. 
A foszfolipidek fontos alkotói a sejtmembránoknak, 
irányítják azok felépítését, áteresztő képességét.
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A	készítmény	összetevői:
•	 segítenek	tonizálni	a	vizeletkivá-

lasztó	és	nemi	rendszert
•	 optimalizálják	az	agyműködést
•	 javítanak	a	szív	és	keringési	rend-

szer	működésén

•	 segítenek	a	Q10	koenzim,	béta-
karotin	és	más	anyagok	felszívó-
dásában

•	 segítenek	kiküszöbölni	a	stressz
káros	hatásait

HARD WOOD
egyedi formula a férfi szervezet számára

A HARD WOOD komplex hatást gyakorol 
a férfi szervezetére. Az egyedi összetétel segít kiik-
tatni a szabadgyökök károsító hatását a keringé-
si rendszerre, nemi szervekre és az agyra. Olyan 
szinergikusan egymásra ható növények kivonatát 
tartalmazza, melyek segítik csökkenteni a stressz 
káros hatását a szervezetre. Párhuzamosan hat 
a nemi szervek funkciójára, és a központi idegrend-
szerre. Afrodiziákumként hat, részt vesz a nemi 

hormonok szintjének növelésében, és bizonyos 
fokig hatással van a tesztoszteron szint növelésére. 
A termékben található anyagok növelik a vékony-
bélből felszívódó anyagok mennyiségét és biológiai 
hozzáférhetőségét, gyulladáscsökkentők, mér-
séklik a lipidek peroxidációját, ezzel védik a sejt-
membránt. A termék hatóanyagai hatással vannak 
a közérzetre, javítják azt, csökkentik a fáradtságot, 
javítanak az erekció minőségén.

xin-hidroklorid 5 mg (357% RDA), nátrium 3 mg.

A	készítmény	összetevői:
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4.900  Ft

	#1666	–	20	

Katalog STARLIFE str. 49

Javasolt adagolás: Naponta 1 kapszula érkezéskor. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott.

Összetevők: Tribulus terrestris (királydinnye, extraktum 5:1, 40 % szaponinok) 500 mg, Rhodiola rosea (rózsás varjúháj gyökér, ex-
traktum 10:1) 320 mg, taurin 50 mg, E-vitamin (D-alfa-tokoferol acetát) 45 mg (375 % RDA), Piper nigrum (feketebors, termés) 
8 mg, cink (zink-glükonát) 7 mg (70 % RDA), réz (réz-glükonát) 0,2 mg (20 % RDA), mangán 0,2 mg (10 % RDA), szelén 50 µg 
(90,9 % RDA).
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A	készítmény	összetevői:
•	 hozzájárulnak	a	testtömeg-csökkentő	

étrend	eredményességéhez
•	 segítik	a	védekező	rendszer	működését

•	 támogatják	az	egészséges	
kötőszövet,	íny,	csontok	
létrejöttét	

CHITOSAN
a koleszterinszint és a testsúly csökkentésére

A készítmény kitozánt és C-vitamint tartalmaz. A 
kitozán zsírmegkötő tulajdonsága révén hozzájárul a 
testtömeg-csökkentő étrend eredményességéhez. Ez 
az anyag egyfajta zsíritatósként viselkedik, megköti 
a bélben zsírokat mielőtt azok elraktározódnának. 
Tengeri rákok páncéljából nyerik. A C-vitamin fon-
tos antioxidáns, gátolja a civilizációs életformával 
együtt járó környezeti ártalmak (légszennyezettség, 
UV sugárzás) és a helytelen életmód (rendszertelen 

és egészségtelen táplál-
kozás, cigaretta-, alko-
holfogyasztás) hatására 
a szervezetben kialakuló 
sejtkárosító oxidációs folyamatokat. Szerepet játszik 
a kötőszövet működésében, szerkezetének kialakítá-
sában, így az íny, a bőr, a csontok és a porc egészsé-
gének megőrzésében.
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Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott gyerekeknek 4 éves kor alatt, 
terhes és szoptató anyáknak, rák- és tengeri termékekre érzékenyeknek, valamint csökkent gyomorsav termelés esetén.

Összetevők: Rákpáncélból nyert kitozán 500 mg, Kalcium 100 mg 20%, Foszfor 80 mg 16 %.

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott gyerekeknek 4 éves kor alatt, 
terhes és szoptató anyáknak, rák- és tengeri termékekre érzékenyeknek, valamint csökkent gyomorsav termelés esetén.

Összetevők: Rákpáncélból nyert kitozán 300 mg, C-vitamin/aszkorbinsav 45,5 mg (56,8 % RDA).

	#1025	–	25	

	#1026	–	25	

Katalog STARLIFE str. 51

HU verze

A	klorella	hatóanyagai:
•	 támogatják	az	immunrendszer	

működését
•	 segítik	sejtregenerálást
•	 elősegítik	a	probiotikus	baktériu-

mok	szaporodását

•	 antioxidáns	hatásúak
•	 védik	a	sejteket	az	öregedéstől
•	 hozzájárulnak	a	toxikus	

anyagok	szervezetből	történő	
eltávolításához

CHLORELLA STAR
zöldalga a szövetek regenerációjáért

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1–2 tabletta.

Összetevők: Kínai klorella (Chlorella pyrenoidosa) 500 mg.

Az algák az élővilág legtöbb klorofillt tartal-
mazó élőlényei. Könnyen emészthetők, tápanya-
gokban gazdagok, nem elhanyagolható vitamin-
források. A tengerparti népeknél fehérjeforrásként 
szolgálnak. A klorella alga a zöldmoszatok/zöldal-
gák közé tartozik, az édesvizek felső rétegeiben él. 
A néptáplálkozásban betöltött szerepén túlmenő-
en egyre inkább felfedezi a népi és a tradicionális 
gyógyászat is.

A kutatások szerint hatással lehetnek az 
ellenálló-képesség növelésére, a probiotikus bak-
tériumok szaporodására az emésztőrendszer-
ben, szerephez juthatnak a sejtregenerációban is. 
Antioxidáns hatású vitaminjainak (karotinoidok, 
B12-vitamin) köszönhetően támogatja a szervezet 
természetes védekező rendszerét. Átlagosan 4% 
klorofillt tartalmaz. A kutatások szerint a klorofill 
szabályozza a detoxikációban résztvevő enzimek 
aktivitását, így hozzájárul a szervezet számára toxi-
kus anyagok eltávolításához.
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CHLOROPHYLL
az oxigénszállításért a vérben

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: A termék szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Nátrium-klorofillin 60 mg.

A klorofill egy zöld színű fotoszintetikus pig-
ment, mely a növények leveleiben található.

A szervezet antioxidáns védelmét támogatja. 
Részt vesz a káros oxidatív folyamatok gátlásá-
ban, gátolhatja az oxidatív stressz kialakulását. 
A kutatások szerint szabályozza a detoxikációban 

résztvevő enzimek aktivitását, így hozzájárul a szer-
vezet számára toxikus anyagok eltávolításához. 
Támogatja a szervezet védekező rendszerét, hoz-
zájárul a kellemetlen száj- és testszag megszünte-
téséhez. A szervezet pH-ját lúgos irányba mozdítja, 
így részt vesz a sav-bázis egyensúly fenntartásában.

A	klorofill:
•	 támogatja	a	szervezet	antioxidáns	

védelmét	
•	 hozzájárul	a	szervezet	számára	

toxikus	anyagok	eltávolításához
•	 az	immunrendszer	megfelelő	műkö-

dését	segíti

•	 hozzájárul	a	kellemetlen	száj-	
és	testszag	megszüntetéséhez

•	 lúgos	irányba	mozdítja	a	szer-
vezet	pH-ját

•	 részt	vesz	a	sav-bázis	egyensúly	
fenntartásában
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 5.950  Ft

	#2799	–	20	

	#2709	–	17	

Katalog STARLIFE str. 53
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A	klorella	hatóanyagai:
•	 támogatják	az	immunrendszer	

működését
•	 segítik	sejtregenerálást
•	 elősegítik	a	probiotikus	baktériu-

mok	szaporodását

•	 antioxidáns	hatásúak
•	 védik	a	sejteket	az	öregedéstől
•	 hozzájárulnak	a	toxikus	

anyagok	szervezetből	történő	
eltávolításához

CHLORELLA STAR
zöldalga a szövetek regenerációjáért

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1–2 tabletta.

Összetevők: Kínai klorella (Chlorella pyrenoidosa) 500 mg.

Az algák az élővilág legtöbb klorofillt tartal-
mazó élőlényei. Könnyen emészthetők, tápanya-
gokban gazdagok, nem elhanyagolható vitamin-
források. A tengerparti népeknél fehérjeforrásként 
szolgálnak. A klorella alga a zöldmoszatok/zöldal-
gák közé tartozik, az édesvizek felső rétegeiben él. 
A néptáplálkozásban betöltött szerepén túlmenő-
en egyre inkább felfedezi a népi és a tradicionális 
gyógyászat is.

A kutatások szerint hatással lehetnek az 
ellenálló-képesség növelésére, a probiotikus bak-
tériumok szaporodására az emésztőrendszer-
ben, szerephez juthatnak a sejtregenerációban is. 
Antioxidáns hatású vitaminjainak (karotinoidok, 
B12-vitamin) köszönhetően támogatja a szervezet 
természetes védekező rendszerét. Átlagosan 4% 
klorofillt tartalmaz. A kutatások szerint a klorofill 
szabályozza a detoxikációban résztvevő enzimek 
aktivitását, így hozzájárul a szervezet számára toxi-
kus anyagok eltávolításához.
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CHLOROPHYLL
az oxigénszállításért a vérben

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: A termék szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Nátrium-klorofillin 60 mg.

A klorofill egy zöld színű fotoszintetikus pig-
ment, mely a növények leveleiben található.

A szervezet antioxidáns védelmét támogatja. 
Részt vesz a káros oxidatív folyamatok gátlásá-
ban, gátolhatja az oxidatív stressz kialakulását. 
A kutatások szerint szabályozza a detoxikációban 

résztvevő enzimek aktivitását, így hozzájárul a szer-
vezet számára toxikus anyagok eltávolításához. 
Támogatja a szervezet védekező rendszerét, hoz-
zájárul a kellemetlen száj- és testszag megszünte-
téséhez. A szervezet pH-ját lúgos irányba mozdítja, 
így részt vesz a sav-bázis egyensúly fenntartásában.

A	klorofill:
•	 támogatja	a	szervezet	antioxidáns	

védelmét	
•	 hozzájárul	a	szervezet	számára	

toxikus	anyagok	eltávolításához
•	 az	immunrendszer	megfelelő	műkö-

dését	segíti

•	 hozzájárul	a	kellemetlen	száj-	
és	testszag	megszüntetéséhez

•	 lúgos	irányba	mozdítja	a	szer-
vezet	pH-ját

•	 részt	vesz	a	sav-bázis	egyensúly	
fenntartásában
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 7.000  Ft

	#2709	–	17	

Katalog STARLIFE str. 53
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A	króm:
•	 befolyásolja	a	szénhidrát-,	fehérje-	

és	zsíranyagcserét
•	 részt	vesz	az	inzulin	hatásmechaniz-

musában
•	 emeli	a	glükóztoleranciát

•	 elősegíti	a	vércukorszint	optima-
lizálását

•	 támogatja	a	testtömeg	csökkentő	
étrend	eredményességét

CHROMIUM STAR
a vércukor optimális szinten tartásához

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta. Figyelmeztetés: Cukorbetegek a termék fogyasztását illetően konzultáljanak kezelőor-
vosukkal.

Összetevők: Króm (króm-klorid) 200 µg.

A króm esszenciális nyomelem. Meghatározó 
szerepet tölt be az inzulin vércukorszint szabályozó 
mechanizmusában. Az inzulinra gyakorolt kedvező 
hatásánál fogva befolyásolja a szénhidrát-, fehérje- 
és zsíranyagcserét. Emeli a glükóztoleranciát, így 
a cukorbetegek számára különösen javasolt a meg-
felelő bevitel. A króm a nem inzulinfüggő (II típu-

sú) cukorbetegségben, kedvezően befolyásolhatja 
a szénhidrát anyagcserét, végső soron a vércukor-
szint alakulását.

Az anyagcserére gyakorolt kedvező hatásánál 
fogva hozzájárulhat a testtömeg csökkentő étrend 
eredményességéhez is.
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CHLOROPHYLL MINT STAR
segíti a szervezet regenerálódását

Javasolt	adagolás: Naponta 2–6 tabletta.

Összetevők: Nátrium-klorofillin 3 mg, természetes menta aroma.

A klorofill egy zöld színű fotoszintetikus 
pigment, mely a növények leveleiben található. 
Ősidők óta a növények zöld részeit gyógyszerként 
használták. A klorofill részt vesz a hemoglobin 
képzésében, javíthatja a vörös vérsejtek oxigén-
szállítási kapacitását, így az egész szervezet anyag-
cseréjét. Jelentős hatása van a sebek, valamint az 
aranyér és égési sérülések gyógyulásánál. A klorofill 

olyan közeget hozhat létre, ami gátolja a baktériu-
mok szaporodását, és védi a száj nyálkahártyáját. 
Antibakteriális és rákellenes hatásával pozitívan 
hathat az emésztőrendszerre, főként a perisztalti-
kus mozgásra, és részt vesz a szervezet megtisztítá-
sában a méreganyagoktól. A klorofill hathat a szer-
vezet regenerálódására és az öregedési folyamatok 
lassítására.

A	készítmény:
•	 hozzájárul	a	szervezet	számára	

toxikus	anyagok	eltávolításához
•	 hozzájárul	a	kellemetlen	száj-	és	

testszag	megszüntetéséhez
•	 részt	vesz	a	sav-bázis	egyensúly	

fenntartásában

•	 az	immunrendszer	megfelelő	
működését	segíti

•	 javíthatják	a	vörös	vérsejtek	
oxigénszállítási	kapacitását
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4.200 Ft

	#7177	–	10	

Katalog STARLIFE str. 55
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Az	inozin:
•	 részt	vesz	az	energia-anyagcserében
•	 hozzájárul	a	szervezet	energia-ellá-

tottságának	biztosításához
•	 közreműködik	az	ATP-szintézisban

•	 elősegítheti	az	oxigén-anyag-
cserét	

•	 szívserkentő-	és	védő	hatású

INOSINE STAR
az energiapotenciál növelésére

Javasolt	adagolás: Nem sportoló felnőtteknek 1-2 kapszula naponta. Sportolóknak napi 1-3 kapszula, fél órával az edzés előtt.

Összetevők: Inozin 500 mg.

Az inozin az adenozin bomlásterméke, maga 
is fontos szabályozó szereppel rendelkezik. Az ener-
gia-anyagcserében játszik fontos szerepet. Növeli 
a szervezet energia-ellátottságát, javíthatja az álló-
képességet az edzéseken, serkenti az ATP-szintézist, 
javítja az oxigén-szállítást, csökkenti a tejsav fel-
szaporodását az izmokban. Az adenozin-trifoszfát 
(ATP) szintjének növelése révén a rövid ideig tartó 
maximális erőkifejtéshez is szolgáltat energiát.

Egyes irodalmak szerint elősegítheti az oxi-
gén-anyagcserét, ami fontos az edzések közbe-
ni energia ellátottsághoz, ahhoz, hogy az izmok 
keményebben, erősebben dolgozzanak, ami végső 
soron elvezethet az izomtömeg növekedéséhez is. 
Közreműködhet az inzulin felszabadításában. Jól 
ismert kardioprotektív szerepe. Több szakirodalmi 
munka foglalkozik az inozin szívserkentő- és védő 
hatásainak szívgyógyászati és szívsebészeti jelentő-
ségével.

INOSITOL-HEXA STAR
a természetes immunitás aktiválására

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Inozit-hexafoszfát/IP-6 (fitinsav) 550 mg.

A táplálkozási szempontból jelentős gabo-
na magvak foszfortartalékai inozit-hexafoszfát 
(IP6), más néven fitinsav formában vannak jelen. 
A fitinsav a gabona magvak belső héjában fordul 
elő. A búzában az összes foszfor 70–75 %-a inozit-
hexafoszfát formában fordul elő, mely vegyület 
azonban közvetlenül nem hasznosul a szervezet-
ben. A fitinsavból a gabonaszem aleuron rétegében 
előforduló fitáz enzimek szabadítják fel a foszfátot.

Erős kelátképző tulajdonsága miatt fel-
használható olyan esetekben, amikor az ásványi 
anyag bevitel nem kívánatos. A fitinsav elősegít-
heti a csontozat épségének megőrzését. Jelenleg 
a fitinsav (IP6) az orvosok és a kutatók (főleg az 
USA-ban) érdeklődésének középpontjába került, 
akik a daganatos terápiák kutatásával foglalkoz-
nak. Antinutritív komponens, gátolhatja a mikro- 
és makroelemek felszívódását, mivel ezen elemek 
ionjaival oldhatatlan komplexet képez.

Az	inozit-hexafoszfát/fitinsav:
•	 részt	vesz	a	szervezet	foszfát	szük-

ségletének	biztosításában
•	 hozzájárul	a	csontozat	épségének	

megőrzéséhez	
•	 antioxidáns	hatásával	segít

•	 közreműködik	a	nemkívánatos	
elemek	szervezetből	történő	
eltávolításában

•	 antinutritív	hatású
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 6.300  Ft

	#4577	–	15	
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INULIN STAR
az egészséges béltraktusért

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Inulin (Cichorium intybus var. Radicosum – cikória gyökérből kivont) 1.000 mg.

Az inulin hozzájárul a bélrendszer egészséges 
működésének fenntartásához. Prebiotikus hatású. 
A prebiotikumok kedvező hatást gyakorolnak az 
egészséget védő bélbaktériumokra. Elősegíti azok, 
így a Bifidobaktériumok növekedését a vastagbél-
ben. Összetett szénhidrátvegyület, a prebiotikumok 
egy fajtája, ami annyit jelent, hogy növeli az élő kul-
túra aktivitását, és segít megelőzni a kártékony bak-
tériumok elszaporodását az emésztő rendszerben. 

Vízben oldódó nagyméretű rost, amely a bélben 
sértetlen marad (sem az emberi szájban, sem az 
emésztőszervekben nincs olyan enzim, amely képes 
lenne feloldani vagy megemészteni), így magához 
vonzza a hasznos baktériumokat táplálkozásra. 
Az egészséges bélflóra létfontosságú a szervezet 
védekező rendszere egészséges működéséhez, a jó 
közérzethez.
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•	 prebiotikus	hatású
•	 elősegíti	a	bélbaktériumok	növeke-

dését	a	vastagbélben
•	 részt	vesz	a	bélflóra	egyensúlyának	

fenntartásában

•	 támogatja	a	bélrendszer	egész-
séges	működését

•	 hozzájárul	az	immunrendszer,	
a	szervezet	védekező	rendszere	
megfelelő	működéséhez

Javasolt	adagolás: Minden másnap 1 kapszula, reggel.

Összetevők: C-vitamin (aszkorbinsav) 60 mg (75 % RDA), vas (vas-biszglicinát) 28 mg (200 % RDA), folsav 400 µg (200 % 
RDA), B12-vitamin (cianokobalamin) 8 µg (320 % RDA), növényi magnézium-sztearát (csomósodást gátló anyag), szilícium-dioxid 
(csomósodást gátló anyag), nátrium-karboxi-metil-cellulóz.

A vas aktívan vesz részt a szervezet anyagcse-
réjében, nélkülözhetetlen az oxigénszállításhoz és 
az immunrendszer működéséhez; jelenléte fontos 
a hemoglobin és a vörösvérsejtek képződéséhez, 
segít az energiatermelésben, és részt vesz a sejtosz-
tódásban.

A C-vitamin jelentős antioxidáns, az egészsé-
ges érrendszerhez elengedhetetlen, segíti az ideg- és 
a védekezőrendszert.

A folsav megtartja a vénák és erek egészségét, 
segíti az immunrendszert, és terhesség alatt jótéko-
nyan befolyásolja a sejtosztódást.

A B12-vitamin hatással van a vörösvérsejtek kép-
ződésére és a sejtosztódásra, segíti az energia-meta-
bolizmust és az immunrendszert. Jelenléte fontos 
a megfelelő vérnyomás megtartásához, hozzájárul 
a fáradékonyság, kimerültség csökkentéséhez, nél-
külözhetetlen az idegrendszer helyes működéséhez.

Összetevői	segítik:
•	 a	vitalitást,	immunitást	és	az	energia-

metabolizmust
•	 a	csontok	és	a	fogak	egészségét
•	 az	egészséges	érrendszert

•	 az	idegrendszert	és	a	szellemi	
funkciókat

•	 az	egészséges	bőrt	
és	a	kollagénképződést
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IRON GT STAR
az immunrendszer támogatására,

fáradtság és kimerültség csökkentésére

A	vas	lejobban	felszívódó	formája

 4.900  Ft

	#1577	–	14	
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A	termék	hatóanyagai:
•	 szükségesek	az	izületek	normál	

működéséhez
•	 a	bőr,	a	porcok	és	inak,	a	csontok	

alkotó	elemei
•	 védik	a	porcszövet	épségét

•	 izületek	mozgékonyságát	
segítik

•	 elősegítik	az	izületek	regenerá-
lódását

JOINT MOBILITY
az izületek mozgékonyságáért

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 kapszula.

Összetevők: Lenmag por (palmitinsav, olajsav, linolsav, alfa-linolénsav, sztearinsav) 973 mg, magnézium (magnézium-aminosav-
-kelát) 60 mg (16% RDA), II típusú kollagén, cink (cink-oxid) 5 mg, mangán (mangán-glükonát) 1 mg, réz (réz-oxid) 500 µg, 
cetilmirisztoleat 27 mg.

Az összetevők közül a lenmag adja a termék 
tömegének 70%-át. Az olaj legértékesebb összete-
vője az alfa-linolénsav, mely a kötőszövet szerke-
zetének kialakításában és fenntartásában játszik 
fontos szerepet. A kollagén a bőr, az inak, a por-
cok, a csontok építőköve. A legfőbb alkotóeleme 
a támasztó-szövetnek és a kötőszövetnek. A készít-
mény II típusú kollagént tartalmaz. A II típusú kol-
lagén szerepet játszik a porc mátrix szintézisében, 

így a porc és az izületek egészséges működésének 
fenntartásában. A cink a bőr egészséges szerkezeté-
nek fenntartását, az optimális csonttömeg elérését 
és megtartását segíti, a magnézium és a réz többek 
között részt vesznek a normál izomműködés fenn-
tartásában, a kötőszövet és a csontozat egészséges 
szerkezetének kialakításában és megőrzésében. 
A mangán szükséges a szervezet csontrendszerének 
normál állapotához.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	a	porc	felépítéséhez,	

szerkezetének	megőrzéséhez
•	 támogatják	az	izületek	normál	

működését

•	 elősegítik	a	porc	regenerálását
•	 a	kötőszövet	kénellátásával	az	

MSM	biztosítja	azok	megfelelő	
működését

JOINT ACTIVITY
az izületek táplálására

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 tabletta, étkezés közben. Figyelmeztetés: Jelentős sérülés és sebészeti beavatkozás utáni időszak-
ban cápaporc eredetű készítmény fogyasztása, annak érújdonképződést gátló hatása miatt nem javasolt.

Összetevők: Glükózamin-szulfát 500 mg, metil-szulfonil-metán (MSM) 179 mg, kondroitin-szulfát 134 mg, kollagén 100 mg, 
tömjénfa (Boswellia serrata) 100 mg, citrus bioflavonoid kivonat 50 mg.

A termék glükózamint, kondroitin-szulfátot, 
metil-szulfonil-metánt (MSM), tömjénfa kivo-
natot és citrus bioflavonoidokat tartalmaz ható-
anyagként.  A glükózamin természetes alkotórésze 
a porcszövetnek, jelenléte alapvető fontosságú 
azok normál működéséhez. Részt vesz a porc egész-
séges szerkezetének kialakításában, megőrzésében, 
regenerálásában, előnyösen befolyásolja azok 
mozgathatóságát. Segíti az izületek épségének 
megőrzését, regenerálását. A kondroitin-szulfát 

a glükózaminhoz hasonlóan a porc egészséges 
szerkezetének megőrzésében és regenerálásában, 
mozgathatóságának fenntartásában játszik sze-
repet. Támogatja az izületek normál működését. 
A metil-szulfonil-metán (MSM) a kötőszövetek 
megfelelő kénellátásával járul hozzá a porc egész-
séges szerkezetének megőrzéséhez. A tömjénfa kér-
géből származó kivonat hatékony védelmet nyújt az 
ízületek számára.
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 10.500  Ft
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A	termék	hatóanyagai:
•	 szükségesek	az	izületek	normál	

működéséhez
•	 a	bőr,	a	porcok	és	inak,	a	csontok	

alkotó	elemei
•	 védik	a	porcszövet	épségét

•	 izületek	mozgékonyságát	
segítik

•	 elősegítik	az	izületek	regenerá-
lódását

JOINT MOBILITY
az izületek mozgékonyságáért

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 kapszula.

Összetevők: Lenmag por (palmitinsav, olajsav, linolsav, alfa-linolénsav, sztearinsav) 973 mg, magnézium (magnézium-aminosav-
-kelát) 60 mg (16% RDA), II típusú kollagén, cink (cink-oxid) 5 mg, mangán (mangán-glükonát) 1 mg, réz (réz-oxid) 500 µg, 
cetilmirisztoleat 27 mg.

Az összetevők közül a lenmag adja a termék 
tömegének 70%-át. Az olaj legértékesebb összete-
vője az alfa-linolénsav, mely a kötőszövet szerke-
zetének kialakításában és fenntartásában játszik 
fontos szerepet. A kollagén a bőr, az inak, a por-
cok, a csontok építőköve. A legfőbb alkotóeleme 
a támasztó-szövetnek és a kötőszövetnek. A készít-
mény II típusú kollagént tartalmaz. A II típusú kol-
lagén szerepet játszik a porc mátrix szintézisében, 

így a porc és az izületek egészséges működésének 
fenntartásában. A cink a bőr egészséges szerkezeté-
nek fenntartását, az optimális csonttömeg elérését 
és megtartását segíti, a magnézium és a réz többek 
között részt vesznek a normál izomműködés fenn-
tartásában, a kötőszövet és a csontozat egészséges 
szerkezetének kialakításában és megőrzésében. 
A mangán szükséges a szervezet csontrendszerének 
normál állapotához.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	a	porc	felépítéséhez,	

szerkezetének	megőrzéséhez
•	 támogatják	az	izületek	normál	

működését

•	 elősegítik	a	porc	regenerálását
•	 a	kötőszövet	kénellátásával	az	

MSM	biztosítja	azok	megfelelő	
működését

JOINT ACTIVITY
az izületek táplálására

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 tabletta, étkezés közben. Figyelmeztetés: Jelentős sérülés és sebészeti beavatkozás utáni időszak-
ban cápaporc eredetű készítmény fogyasztása, annak érújdonképződést gátló hatása miatt nem javasolt.

Összetevők: Glükózamin-szulfát 500 mg, metil-szulfonil-metán (MSM) 179 mg, kondroitin-szulfát 134 mg, kollagén 100 mg, 
tömjénfa (Boswellia serrata) 100 mg, citrus bioflavonoid kivonat 50 mg.

A termék glükózamint, kondroitin-szulfátot, 
metil-szulfonil-metánt (MSM), tömjénfa kivo-
natot és citrus bioflavonoidokat tartalmaz ható-
anyagként.  A glükózamin természetes alkotórésze 
a porcszövetnek, jelenléte alapvető fontosságú 
azok normál működéséhez. Részt vesz a porc egész-
séges szerkezetének kialakításában, megőrzésében, 
regenerálásában, előnyösen befolyásolja azok 
mozgathatóságát. Segíti az izületek épségének 
megőrzését, regenerálását. A kondroitin-szulfát 

a glükózaminhoz hasonlóan a porc egészséges 
szerkezetének megőrzésében és regenerálásában, 
mozgathatóságának fenntartásában játszik sze-
repet. Támogatja az izületek normál működését. 
A metil-szulfonil-metán (MSM) a kötőszövetek 
megfelelő kénellátásával járul hozzá a porc egész-
séges szerkezetének megőrzéséhez. A tömjénfa kér-
géből származó kivonat hatékony védelmet nyújt az 
ízületek számára.
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KELP
természetes jódforrás

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 tabletta. Figyelmeztetés: Fogyasztása pajzsmirigy túlműködés esetén nem ajánlott.

Összetevők: Kelp/ujjmoszat (Laminaria digitata) 220 mg – jód 167 µg 112% RDA.

A termék Kelp (Laminaria digitata) ujjmoszat 
felhasználásával készült. A barnamoszatok közé 
tartozik, mely az Atlanti-óceánban igen elterjedt 
algafaj. Legnagyobb mennyiségben Afrika nyu-
gati partjai mentén él. Jód-tartalma révén már az 
1800-as években ismertté vált. A jód a pajzsmirigy 
hormonok előállításhoz és normális működésének 
fenntartásához nélkülözhetetlen.

A pajzsmirigy szabályozásán keresztül vala-
mennyi kapcsolódó élettani funkcióra hatással 
van. Szerepe elsődleges a szervezet anyagcseréjé-
ben és az energiatermelő folyamatokban is. Egyes 
tudományos munkák megemlítik a testtömeg 
kontrollban való hatásos alkalmazását is. A haj, 
a köröm egészségének megőrzésében is szerepe 
van.
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•	 részt	vesz	a	pajzsmirigy	hormonok	
előállításában	és	működésük	fenn-
tartásában

•	 a	pajzsmirigy	működésében	való	
szerepe	révén	a	szervezet	szinte	va-
lamennyi	funkciójára	hatással	van

•	 nélkülözhetetlen	a	szervezet	
energiatermelő	folyamataihoz	
és	a	megfelelő	anyagcseréhez	

•	 hatásosan	alkalmazható	a	test-
tömeg	kontrollban	is	

KUDZU STAR
alkohol- és nikotinfüggőség esetén

Javasolt	adagolás: Naponta 2 tabletta. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes vagy szoptató nőknek nem ajánlott.

Összetevők: Puearia lobata (Kudzu, gyökér - 1% daidzein tartalom) 500 mg, kalcium (kalcium-foszfát) 62 mg (7,8 % RDA), 
foszfor (kalcium-foszfát) 48 mg (6 % RDA), növényi cellulóz (emulgeáló), arabgumi (sűrítő anyag), hidrolizált nátrium-karboxi-
-metil-cellulóz (stabilizáló anyag), növényi sztearinsav (bevonó anyag), szilícium-dioxid (csomósodás gátló anyag), cellulóz (tabletta 
bevonat), glicerin (nedvesítő anyag), nátrium-citrát (savanyúság szabályzó anyag).

A Kudzu – Puearia lobata növény Indiában, 
Kínában és Japánban őshonos. Felhasználása 
a hagyományos kínai orvoslásban ismert: az alko-
hol hatásának csökkentésére, fejfájás esetén, mint 
antiemetikum (hányingert csökkentő anyag) és 
antipiretikum (lázcsillapító). Manapság ez a növény 
olyan kutatások középpontjába került, melyek az 
alkohol, nikotin- és egyéb drogfüggősséggel fog-

lalkoznak. A kudzu gyökér gazdag forrása több-
féle izoflavonoidnak, többek között puerarint és 
daidzeint tartalmaz. A kutatások szerint szerepe 
lehet az alkoholfüggés és nikotinfüggőség elleni 
küzdelemben, a kedélyállapot helyreállításában, 
szabályozza az emésztési folyamatokat, segíthet 
a változókori tünetek enyhítésében, felgyorsíthatja 
a méregtelenítő folyamatokat.

Kudzu:
•	 másnaposság	tüneteinek	enyhítésére	

és	hányásinger	csökkentésére
•	 az	egészséges	csontozat	és	fogak	

megőrzésére

•	 klimaktérium	tüneteinél
•	 megfelelő	vérnyomás	megtar-
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LACTO-ACIDO STAR
segít egyensúlyban tartani
a bélrendszer mikroflóráját

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 tabletta, étkezéskor.

Összetevők: Lactobacillus acidophilus 10 mg (gyártáskor 100.000.000 élő csíra).

A készítmény Lactobacillus acidophilus tej-
savbaktériumokat tartalmaz, melyek jelenléte 
a bélrendszer egészsége, a bélflóra egyensúlya, 
illetve a szervezet természetes védekező rendszere 
számára alapvető fontosságú. Ezek olyan hasznos 
mikroorganizmusok, melyek részt vesznek a táplá-
lékok lebontásában, a tápanyagok felszívódásának 
szabályozásában, így járulva hozzá az emésztő-
rendszer egészséges működéséhez. A szervezet ter-
mészetes védekező rendszere, az immunrendszer 

megfelelő működését is 
támogatják. A modern 
életvitel, a stressz, a rendszertelen és gyakran nem 
megfelelő táplálkozás, az antibiotikumok alkalma-
zása mind-mind felboríthatja az emberi szervezet 
bél- és bakteriális flórájának érzékeny egyensúlyát. 
Antibiotikum szedését követően elősegítheti a bél-
flóra egyensúlyának helyreállítását. Hozzájárulhat 
az antibiotikumra rezisztens mikroorganizmusok 
mennyiségének csökkentéséhez.
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•	 hozzájárul	a	bélflóra	egyensúlyának	
fenntartásához

•	 elősegíti	a	bélrendszer	normál	
funkcióinak	fenntartását

•	 növelheti	a	bélbaktériumok	számát

•	 jótékony	hatással	van	az	im-
munrendszerre

•	 javítja	a	bélrendszer	komfort-
érzését

LACTASE ENZYME STAR
tejcukor-intolerancia esetén alkalmazható

Javasolt	adagolás: 1–3 kapszula, közvetlenül a tejcukrot tartalmazó étel, ital fogyasztása előtt.

Összetevők: Laktáz enzim Aspergillus oryzaeából 125 mg, szójaolaj, szorbitol (sűrítőanyag), glicerin (nedvesítő anyag), szójalecitin 
(emulgeáló), méhviasz (bevonó anyag), titán-dioxid (színezék).

A LACTASE ENZYME STAR speciálisan 
olyan emberek számára gyártott termék, akiknek 
problémát okoz a tejcukor (laktóz) emésztése. 
A laktóz része a tejnek és minden tejterméknek. 
A laktáz egy enzim, mely természetesen a vékony-
bélben található és képes a laktóz diszacharidot 
glükóz és galaktóz monoszacharidra bontani. 

Ezeket az egyszerű cukrokat a szervezet felszívja és 
metabolizálja. Némelyik ember nem képes elegen-
dő laktáz enzimet termelni (laktóz-intolerancia), 
ezért a felbontatlan laktóz a vastagbélbe kerül, 
ahol a baktériumok szén-dioxidra, hidrogénre és 
vízre bontják. Ez görcsös hasfájást, hasmenést és 
felfúvódást okoz.

Laktáz	enzim:
•	 nélkülözhetetlen	a	laktóz	diszacharid	

felbontásához	
•	 segít	a	laktóz	emésztésében	
•	 a	tejcukor	lebontására	alkalmas
•	 laktóz-intolerancia	esetén	alkalmazható	

•	 csökkenti	a	laktóz-
intolerancia	esetén	előfordu-
ló	tüneteket,	mint	a	hasme-
nés,	hasfájás,	felfúvódás
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	#6710	–	13	

	#1068	–	18	
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Az	L-arginin:
•	 közreműködik	a	nitrogén-oxid-	

és	monoxid	szintézisben
•	 elősegítheti	a	növekedési	hormon	

termelését
•	 hatással	van	a	kreatin-foszfát	

szintézisre

•	 részt	vesz	fehérjeszintézisben
•	 növelheti	a	bőr	alatti	izmok	

vízvisszatartását
•	 hozzájárulhat	a	teljesítmény	

növeléséhez

L-ARGININE 500
a szövetek regenerálására,

az izomszövet metabolizmusához

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula. Sportolók megterheléstől függően 1g/30 kg testsúlyra, a megterhelést követően.

Összetevők: L-arginin 500 mg.

Az arginin esszenciális aminosav, szervezetünk 
is képes előállítani. Ha ez a szintézis nem elég, vagy 
nagyobb a szükséglet például fizikai vagy lelki ere-
detű stressz esetén, az arginin termelése lelassul, 
így szükségessé válik a pótlása. Ezért „feltételesen-
esszenciálisnak” vagy „szemi-esszenciálisnak” is 
nevezik. Jelenléte nélkülözhetetlen a fehérjeszinté-
zishez, az optimális növekedéshez. Fontos szerepe 
van a nitrogén-monoxid (NO) szintézisben, ami-
nek köszönhető az erek merevségének csökkenése. 

A nitrogén-dioxid prekurzoraként elősegíti a szív felé 
történő oxigénszállítást. Értágító hatásának köszön-
hetően hozzájárulhat az egészséges vérkeringés fenn-
tartásához. A kreatin-foszfát hozzájárulhat a telje-
sítmény növeléséhez az edzések során, növelheti az 
izmok erőkifejtését. Arginin fogyasztását követően 
kimutathatóan növekszik az izomsejtekben a kreatin 
szintje. A katabolikus folyamatokat azáltal gátolja, 
hogy a fehérje-anyagcseréből származó mellékter-
mékek lebontásában közreműködik.

Az	L-karnitin:
•	 részt	vesz	a	sejtszintű	zsíranyag-

cserében	és	az	energiatermelő	
folyamatokban

•	 közreműködik	a	súlykontroll	
megvalósításában

L-CARNITINE STAR
optimalizálja a zsírszövet

energiává alakulását

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

Összetevők: L-Carnitine (L-Carnitine L-Tartrate) 500 mg.

Az L-karnitint lizinből és metioninból bioszin-
tetikus úton, enzimek segítségével állítja elő szerve-
zetünk. Nélkülözhetetlen a vázizomzat és a szívizom 
zavartalan működéséhez. Elősegíti az egészséges 
szívműködést azáltal, hogy fokozza a szívizom 
erőnlétét. Részt vesz az energia metabolizmusban, 
segíti a zsírok energiává alakítását. A zsíranyag-
cserében játszott szerepe miatt hozzájárulhat 
a súlykontrollhoz. Az L-karnitin a szervezetben az 
energiatermeléshez szükséges zsírsavakat szállítja 
a mitokondriumokba (a sejtek energiaközpontjai-

ba), ahol azok energiá-
vá alakulnak. A termelt 
energia hatására javul a teljesítőképesség, később 
jelentkezik a fáradság. A testi megterhelés, az edzés 
során nő a szervezet L-karnitin szükséglete, ezért 
sportolók számára nem elegendő a szervezet által 
termelt mennyiség, pótlása szükséges.

A sportolók mellett pótlólagos bevitel ajánlott 
idős korban, illetve vegetáriánus táplálkozás ese-
tén.

 5.600  Ft

	#7190	–	21	

	#4588	–	16	
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LECITHIN
az emlékezőképesség javítására

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 tabletta. Figyelmeztetés: Fenilalanin forrást tartalmaz. Fogyasztása fenilketonuriában szenvedő 
betegeknek nem ajánlott.

Összetevők: Lecitin 551,6 mg, szőlő bioflavonoidok 91 mg, C-vitamin/aszkorbinsav 21 mg (26% RDA), természetes áfonya aroma.

A lecitin/foszfolipid a sejtmembrán fontos 
alkotórésze, irányítja annak felépítését, áteresztő 
és enzimkötő képességét. Nélkülözhetetlen sze-
repet játszik sejtjeink egészséges működésének 
megőrzésében. A sejthártyák stabilitását segíti, 
ezáltal az optimális sejtműködéshez járul hozzá. 
Jelenléte szükséges az agy és az idegrendszer egész-
séges működéséhez. Összetevői közül a kolin az 
idegsejtek működéséhez nélkülözhetetlen, míg az 
inozitol az ingerület-átvitelnél játszik fontos szere-

pet. Mint foszfolipid, a szervezet foszfor-ellátását 
is segíti. A megfelelő agyműködés fenntartásához 
nagy mennyiségű foszforra van szükség, mivel 
a glükóz elégetéséből származó energiát első-
sorban foszfokreatin formájában képes tárolni. 
A flavonoidok a polifenolos vegyületek közé tar-
toznak, antioxidáns hatásuk révén hozzájárulnak 
a sejtek szabad gyökök elleni védelméhez, ezzel 
egészségünk megőrzéséhez.
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•	 részt	vesznek	a	sejtmembrán,	a	sejt-
hártyák	felépítésében	

•	 hozzájárulnak	az	optimális	sejtmű-
ködéséhez

•	 késleltetik	a	sejtek,	a	bőr	öregedését

•	 támogatják	az	agy	és	az	ideg-
rendszer	működését

•	 szabad	gyökök	elleni	védelem	
fontos	elemei

LECITHIN 500
szójalecitin tartalmú étrend-kiegészítő

lágyzselatin kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 kapszula, főétkezésenként 1-1. Figyelmeztetés:	Fenilalanin forrást tartalmaz. Fogyasztása fenil-
ketonuriában szenvedő betegeknek nem ajánlott.

Összetevők: Szójalecitin 520 mg.

Testünk minden sejtje tartalmaz lecitint. 
Jelentős mennyiségben található a sejtmemb-
ránokban, az izmokban, az idegsejtekben és az 
agyban. Poláros, apoláros felépítése miatt a sejt-
membrán építőanyaga. Nevét a tojássárgája görög 
neve után (görögül: Iecithos) kapta. A sejthártya 
és a fehérjék egyik alkotóeleme, valamint hoz-
zájárul a vérben a zsírok szállításához. A lecitin 
általában egy keveréket jelöl, mely glikolipidekből, 
trigliceridekből, és foszfolipidekből (foszfatidil-
kolin, foszfatidil-etanol-amin, foszfatidil-inozit) 

áll. A kolin a foszfatidil-
kolin részeként részt vesz 
a zsír májból történő 
szállításában, így támo-
gatja a máj egészséges működését. A megfelelő 
kolin bevitel segít fenntartani a máj egészségét. 
Számos élelmiszer, köztük a szója, búzacsíra, kuko-
ricacsíra, teljes kiőrlésű búza, kemény héjú gyümöl-
csök, földimogyoró, dió, növényi magvak, napra-
forgó, repce, kukorica, lenmag, babfélék, lencse, 
borsó, élesztő, tojássárgája, máj tartalmazzák.
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	#2727	–	11	

	#2720	–	11	
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LECITHIN
az emlékezőképesség javítására

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 tabletta. Figyelmeztetés: Fenilalanin forrást tartalmaz. Fogyasztása fenilketonuriában szenvedő 
betegeknek nem ajánlott.

Összetevők: Lecitin 551,6 mg, szőlő bioflavonoidok 91 mg, C-vitamin/aszkorbinsav 21 mg (26% RDA), természetes áfonya aroma.

A lecitin/foszfolipid a sejtmembrán fontos 
alkotórésze, irányítja annak felépítését, áteresztő 
és enzimkötő képességét. Nélkülözhetetlen sze-
repet játszik sejtjeink egészséges működésének 
megőrzésében. A sejthártyák stabilitását segíti, 
ezáltal az optimális sejtműködéshez járul hozzá. 
Jelenléte szükséges az agy és az idegrendszer egész-
séges működéséhez. Összetevői közül a kolin az 
idegsejtek működéséhez nélkülözhetetlen, míg az 
inozitol az ingerület-átvitelnél játszik fontos szere-

pet. Mint foszfolipid, a szervezet foszfor-ellátását 
is segíti. A megfelelő agyműködés fenntartásához 
nagy mennyiségű foszforra van szükség, mivel 
a glükóz elégetéséből származó energiát első-
sorban foszfokreatin formájában képes tárolni. 
A flavonoidok a polifenolos vegyületek közé tar-
toznak, antioxidáns hatásuk révén hozzájárulnak 
a sejtek szabad gyökök elleni védelméhez, ezzel 
egészségünk megőrzéséhez.
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•	 részt	vesznek	a	sejtmembrán,	a	sejt-
hártyák	felépítésében	

•	 hozzájárulnak	az	optimális	sejtmű-
ködéséhez

•	 késleltetik	a	sejtek,	a	bőr	öregedését

•	 támogatják	az	agy	és	az	ideg-
rendszer	működését

•	 szabad	gyökök	elleni	védelem	
fontos	elemei

LECITHIN 500
szójalecitin tartalmú étrend-kiegészítő

lágyzselatin kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 kapszula, főétkezésenként 1-1. Figyelmeztetés:	Fenilalanin forrást tartalmaz. Fogyasztása fenil-
ketonuriában szenvedő betegeknek nem ajánlott.

Összetevők: Szójalecitin 520 mg.

Testünk minden sejtje tartalmaz lecitint. 
Jelentős mennyiségben található a sejtmemb-
ránokban, az izmokban, az idegsejtekben és az 
agyban. Poláros, apoláros felépítése miatt a sejt-
membrán építőanyaga. Nevét a tojássárgája görög 
neve után (görögül: Iecithos) kapta. A sejthártya 
és a fehérjék egyik alkotóeleme, valamint hoz-
zájárul a vérben a zsírok szállításához. A lecitin 
általában egy keveréket jelöl, mely glikolipidekből, 
trigliceridekből, és foszfolipidekből (foszfatidil-
kolin, foszfatidil-etanol-amin, foszfatidil-inozit) 

áll. A kolin a foszfatidil-
kolin részeként részt vesz 
a zsír májból történő 
szállításában, így támo-
gatja a máj egészséges működését. A megfelelő 
kolin bevitel segít fenntartani a máj egészségét. 
Számos élelmiszer, köztük a szója, búzacsíra, kuko-
ricacsíra, teljes kiőrlésű búza, kemény héjú gyümöl-
csök, földimogyoró, dió, növényi magvak, napra-
forgó, repce, kukorica, lenmag, babfélék, lencse, 
borsó, élesztő, tojássárgája, máj tartalmazzák.
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	#2720	–	11	
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A	fürtös	súlyfű	hatóanyagai:
•	 részt	vesznek	a	szervezet	megfe-

lelő	fizikai	és	szellemi	erőnlétének	
fenntartásában	

•	 elősegíthetik	a	vér	normál	koleszte-
rin	szintjének	megőrzését

•	 hozzájárulnak	az	egészséges	
vérkeringés	fenntartásához	

•	 hatással	vannak	az	emésztésre
•	 elősegíthetik	a	növekedési	

hormon	termelését

LIFE STAR
az egész szervezet harmonizálására

A fürtös súlyfű – Polygonom multiflorum 
növény a keserűfűfélék családjába tartozik. 
Kínában gyökerét már közel háromezer éve alkal-
mazzák a tradicionális kínai gyógyászatban. 
Elsősorban a szervezet harmonizálását elősegí-
tő tonikumként (erősítő, frissítő anyag), illet-
ve adsztringensként (összehúzó hatású anyag) 
ismert. Hatóanyagai közül legjellemzőbbek az 
antrakinonok, a foszfolipidek (lecitin), glikozidok 
és lektinek. Ez utóbbi hatóanyag egy fehérje-szén-

hidrát tartalmú komplex, mely 
hatással van a vér lipid szintjére. 
Hozzájárul az érrendszer egészsé-
ges működésének fenntartásához 
azáltal, hogy gátolja az erekben a plakkok kiala-
kulásának lehetőségét. Ezekben a plakkokban hal-
mozódik fel és rakódik az erek falára a koleszterin, 
szűkítve ezáltal az ér keresztmetszetét, korlátozva a 
rugalmasságát. Antioxidáns hatású komponensei 
a szervezet védekező rendszerét támogatják.
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Javasolt	 adagolás: Naponta 2–3× 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem javasolt gyermekeknek, terhes és szoptató 
nőknek, gyomor irritációban, hasmenésben szenvedőknek. Szedésekor kerülje a retek és uborka fogyasztását.

Összetevők: Fürtös súlyfű/Fo-ti (Polygonum multiflorum) gyökérpor 610 mg.

	#1200	–	25	
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L-LYSINE 500
a csontozat helyes fejlődésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés előtt.

Összetevők: L-lizin 500 mg.

A lizin jelenléte nélkülözhetetlen a fehérjeszin-
tézishez, az optimális növekedéshez. A kalcium 
anyagcserében, a csontok szerkezetének kiala-
kításában jelentős szerepet játszik. Hozzájárul 
a csontok normál szerkezetének kialakításához és 
fenntartásához. Közreműködik a kötőszöveti kolla-
gén és elasztin szintézisben, így az izületek normál 
működésében. Részt vesz az idegsejtek felépítésé-
ben, hiányában zavarok jelentkezhetnek a központi 
idegrendszerben, a feltételes reflexek működésé-

ben. Az izomszövet szintézisében is szerepe van, 
a megfelelő lizin bevitel biztosítása ezért különösen 
fontos a sportolók és nehéz fizikai munkát végzők 
részére. Az erek rugalmasságának fenntartását 
segíti, ezáltal szerepe van az érrendszer egészségé-
nek megőrzésében. Egyes tudományos cikkek leír-
ják pozitív hatását az immunrendszerre, közremű-
ködését a szervezet egyes vírusok (herpesz) elleni 
védekezésében.

Az	L-lizin:
•	 segít	a	vírusok	elleni	védelemben	
•	 részt	vesz	az	izomszövet	felépíté-

sében
•	 részt	vesz	fehérjeszintézisben
•	 hozzájárul	az	egészséges	vérkerin-

gés	fenntartásához	

•	 elősegítheti	a	csont	egészséges	
szerkezetének	kialakítását	
és	fenntartását

•	 közreműködik	a	kollagén	
és	elasztin	szintézisben

 4.550  Ft

	#7196	–	13	

	#1790	–	17	
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LIPO-SUCCINATE STAR
alfa-liposavat tartalmazó étrend-kiegészítő 

Javasolt adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Alfa-liposav 100 mg, lecitin (antioxidáns), E-vitamin (D-a-tokoferil-szukcinát) 37,6 mg (313 % RDA).

A LIPO-SUCCINATE STAR egy új termék, 
amely alfa-liposavat és E-vitamint tartalmaz, 
melyekről Dr. Michael Kučera így ír:

Az alfa-liposav egy jelentős antioxidáns, külö-
nösen hatásos a diabétesz megelőzésére, a köz-
ponti és a perifériás idegrendszer betegségei esetén, 
szív-, májbetegség esetén, zöld és szürke hályog 
esetén, valamint a mentális koncentráció erősíté-
sében. Növeli az immunitást, és enyhíti a krónikus 
fáradtság szindróma tüneteit. Egy koenzimről van 
szó, amely fő szerepet tölt be a sejtszintű energia-
termelésben. Az alfa-liposav segíthet más antioxi-
dánsok regenerációjában, beleszámítva a C- és az 
E-vitamint. 

Az E-vitamin az 
egyik legfontosabb antioxidáns a szervezetben. 
Védi a sejteket az oxidatív stressz és a szabadgyö-
kök hatásai ellen (ezzel lassítva az öregedést), 
javítja a sebgyógyulást, vala-
mint pozitív hatással van a 
nemi sejtek kialakulására, 
fokozza a termékeny-
séget és támogatja az 
idegrendszert.

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítőA termék hatóanyagai:

• nagyon erős antioxidáns
• segíti a védekező rendszer működését 

• csökkenti a krónikus fáradé-
konyság szindrómát

HU verze

L-LYSINE 500
a csontozat helyes fejlődésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezés előtt.

Összetevők: L-lizin 500 mg.

A lizin jelenléte nélkülözhetetlen a fehérjeszin-
tézishez, az optimális növekedéshez. A kalcium 
anyagcserében, a csontok szerkezetének kiala-
kításában jelentős szerepet játszik. Hozzájárul 
a csontok normál szerkezetének kialakításához és 
fenntartásához. Közreműködik a kötőszöveti kolla-
gén és elasztin szintézisben, így az izületek normál 
működésében. Részt vesz az idegsejtek felépítésé-
ben, hiányában zavarok jelentkezhetnek a központi 
idegrendszerben, a feltételes reflexek működésé-

ben. Az izomszövet szintézisében is szerepe van, 
a megfelelő lizin bevitel biztosítása ezért különösen 
fontos a sportolók és nehéz fizikai munkát végzők 
részére. Az erek rugalmasságának fenntartását 
segíti, ezáltal szerepe van az érrendszer egészségé-
nek megőrzésében. Egyes tudományos cikkek leír-
ják pozitív hatását az immunrendszerre, közremű-
ködését a szervezet egyes vírusok (herpesz) elleni 
védekezésében.

Az	L-lizin:
•	 segít	a	vírusok	elleni	védelemben	
•	 részt	vesz	az	izomszövet	felépíté-

sében
•	 részt	vesz	fehérjeszintézisben
•	 hozzájárul	az	egészséges	vérkerin-

gés	fenntartásához	

•	 elősegítheti	a	csont	egészséges	
szerkezetének	kialakítását	
és	fenntartását

•	 közreműködik	a	kollagén	
és	elasztin	szintézisben

LIPO-SUCCINATE STAR
alfa-liposavat tartalmazó étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Alfa-liposav 100 mg, lecitin (antioxidáns), E-vitamin (D-a-tokoferil-szukcinát) 37,6 mg (313 RDA%).

A LIPO-SUCCINATE 
STAR egy új termék, amely 

alfa-liposavat és E-vitamint 
tartalmaz, melyekről Dr. Michael 

Kučera így ír:
Az alfa-liposav egy jelentős antioxidáns, külö-

nösen hatásos a diabétesz megelőzésére, a köz-
ponti és a perifériás idegrendszer betegségei esetén, 
szív-, májbetegség esetén, zöld és szürke hályog 
esetén, valamint a mentális koncentráció erősíté-
sében. Növeli az immunitást, és enyhíti a krónikus 
fáradtság szindróma tüneteit. Egy koenzimről van 

szó, amely fő szerepet 
tölt be a sejtszintű ener-
giatermelésben. Az alfa-
liposav segíthet más antioxidánsok regenerációjá-
ban, beleszámítva a C- és az E-vitamint. 

Az E-vitamin az egyik legfontosabb antioxidáns 
a szervezetben. Védi a sejteket az oxidatív stressz és 
a szabadgyökök hatásai ellen (ezzel lassítva az öre-
gedést), javítja a sebgyógyulást, valamint pozitív 
hatással van a nemi sejtek kialakulására, fokozza 
a termékenységet és támogatja az idegrendszert.
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alfa-liposavat és E-vitamint 
tartalmaz, melyekről Dr. Michael 

 5.950  Ft

	#7196	–	13	
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L-TYROSINE STAR
L-tirozin aminosav tartalmú
étrend-kiegészítő kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 1–3 kapszula, az optimális felszívódás érdekében étkezés előtt, éhgyomorra fogyassza.

Összetevők: L-tirozin 500 mg.

A szervezetünk fehérjéinek felépítésében részt-
vevő húszféle aminosav egyike az L-tirozin. Nem 
esszenciális aminosav. Szervezetünk is képes előál-
lítani – bár igen kis mennyiségben – egy esszenci-
ális aminosavból a fenilalaninból. A tirozin felépí-
tésében is hasonlít a fenilalaninhoz, sok esetben 
a fenilalanin először tirozinná átalakul, ebből 
indul ki az adrenalin szintézis. Számos fontos 
neurotranszmitter vagy agyi hírvivő egyik első szá-
mú prekurzora, mint pld. az adrenaliné. Az adre-
nalin hormonként és neurotranszmitterként is 
funkcionál, a mellékvese velőállományában  ter-
melődik fizikai megterhelés vagy stressz hatásá-
ra. Szerkezetét tekintve egy fenil-etil-amin, amely 
a fenilalaninból és tirozinból szintetizálódik, és 
a neurotranszmitterek közé tartozik. A szimpati-
kus idegrendszer hatását közvetíti. Legfontosabb 

funkciója, hogy az 
intenzív izommunká-
hoz biztosítja az egyre 
növekvő energiaigényt. 
A tirozin további 
katekolaminok (a mel-
lékvese velőállományá-
ban keletkező hormonok) prekurzora, úgy mint 
a dopaminé és a norandrenaliné, amelyek szintén 
neurotranszmitterként funkcionálnak. Ezek az 
ingerületátvivő anyagok igen jelentős szerepet ját-
szanak a szervezetben.

A természetben is megtalálható a banánban, 
avokádóban, és a legtöbb magas proteintartal-
mú ételben, mint pl. a húsban, tejtermékekben és 
a tojásban.
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A	melatonin	segít:
•	 az	alvás	delta	fázisát	meghosszab-

bítani	
•	 csökkenteni	a	stressz	okozta	

hatásokat

•	 időzónák	átlépésekor	helyreállíta-
ni	a	bioritmust

•	 lassítani	az	öregedést

MELATONIN STAR
az alvás minőségének javítására

Javasolt	adagolás: 1 tabletta 30 perccel lefekvés előtt. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak 
nem ajánlott. Fogyasztását illetően konzultáljanak kezelőorvosukkal.

Összetevők: Melatonin 1 mg.

A melatonin egy igen hatékony természetes 
antioxidáns, amely csökkenti a stressz hatása-
it a testre, és az olyan hatásokat segít eliminálni, 
melyek magas vérnyomáshoz és szívrohamhoz 
vezetnek. Melatonin fontos szerepet játszik a szer-
vezet bioritmus szabályozásában (alvás – ébrenlét 
ciklusa), a fényerősség csökkenésével termelése 
növekedik, ezzel biztosítva a szervezet biológiailag 
megfelelő pihenését.

A MELATONIN STAR könnyebbé teszi az 
elalvást, meghosszabbítja az alvás delta fázisát, 
ami a legmélyebb alvásfázis és egyben a felfrissü-
lés és regeneráció szempontjából a legfontosabb. 
Azoknak, akik gyakran utaznak földrészek közt, 
felborul ébrenlét-alvás egyensúlya, és így előfordul-
hat, hogy csökken az aktív koncentráció és a telje-
sítmény. A MELATONIN STAR segít helyreállítani 
a megzavart bioritmust.
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 3.850  Ft

	#7188	–	14	

	#1750	–	11	
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METABOLITE STAR
az idegrendszer

és az emésztőrendszer támogatására

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 2 kapszula. Figyelmeztetés: Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget! A termék nem helyettesíti 
a kiegyensúlyozott vegyes étrendet. Fogyasztása 3 év alatti gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. A termék méhter-
méket és szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Szójalecitin 100 mg, almaecet 40 mg, Kelp (tengeri alga) 25 mg (19 µg jódtartalom, 12,7% RDA), B6-vitamin (piri-
doxin-hidroklorid) 3,6 mg (250% RDA).

Lecitin – támogatja a kognitív funkciókat, 
a szellemi teljesítőképességet és az egész  idegrend-
szer működését. Segít optimális szinten tartani a vér 
koleszterinszintjét, részt vesz a zsíranyagcserében. 

Kelp – hozzájárul a gasztrointesztinális rend-
szer egészégéhez. Segíti az emésztést, a bélfunkció-
kat, a rendszeres székelést. Segíti a testsúlykontrollt 
azzal, hogy növeli a teltség érzetét és a rostok meny-
nyiségét a belekben. Jódtartamának köszönhetően 
segíti a megismerő funkciókat, az energia metabo-

lizmust, az idegrendszer 
működését, a bőr normális állapotát, a pajzsmirigy 
hormonok képződését és a pajzsmirigyműködést. 

B6-vitamin – segíti a cisztein normális szintézi-
sét és az anyagcseréjét, az energia metabolizmust, 
a fehérjék és glikogén metabolizmusát, az idegrend-
szer működését beleértve a pszichikai tevékenységet, 
a vörös vérsejtek képződését és az immunrendszer 
működését. Segít fáradékonyság és kimerültség ese-
tén. Részt vesz a hormonháztartás szabályozásában.

Összetevői	segítik:
•	 a	kognitív	funkciók	és	szellemi	tevé-

kenység	szinten	tartását	
•	 az	idegrendszer	működését
•	 a	pajzsmirigy	működését

•	 a	megfelelő	koleszterinszint	
megtartását

•	 az	emésztőrendszer	megfelelő	
működését
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A	készítmény	hatóanyagai:
•	 elősegíthetik	a	fej	tünetmentes	

állapotának	fenntartását
•	 hozzájárulnak	a	máj-	és	epe	egész-

ségének	megőrzéséhez	

•	 antioxidáns,	antibakteriális,	
lázcsillapító	és	gyulladást	
mérséklő	hatásúak

•	 hatással	vannak	az	emésztésre

MIGRELIFE
fejfájás, migrén tüneteinek csökkentésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula.

Összetevők: Borsmenta (Mentha piperita) növény 150 mg, rozmaring (Rosmarinus officinalis) levél 150 mg, margitvirág (Tanace-
tum parthenium) levél 80 mg.

Preklinikai és humán vizsgálatokkal igazolták 
az őszi margitvirág pozitív hatását a fejfájás, a mig-
rén tüneteinek csökkentésére. Közreműködhet 
a szervezet erőnlétének fokozásában, a lázas, fáj-
dalommal járó állapotok mérséklésében, a jó köz-
érzet fenntartásában is. A rozmaring levél diterpén 
hatóanyagainak köszönhető a növény antioxi-
dáns hatása. Fogyasztása elősegítheti a gyomor, 
a gasztrointesztinális jó közérzet fenntartását, az 
enyhe emésztési panaszok pl. teltségérzet, puffadás 
elkerülését.

Vizsgálatokban antibakteriális, májvédő és 
gyulladáscsökkentő hatását is igazolták. A bors-
menta illóolajának pozitív hatása van a bélrend-
szer simaizmaira, de az epe normál működésében 
is szerepe van. A hörgőkben csökkenti a viszkózus 
nyák termelődését, ugyanakkor serkenti a hígabb 
váladékot termelő mirigyek működését, így 
a váladék köhögéskor könnyebben eltávolítható. 
Antibakteriális és hűsítő hatású. Újabb kutatások 
szerint hatásosan alkalmazható a fej tünetmentes, 
jó egészségének fenntartásában is.
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	#1570	–	18	
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METABOLITE STAR
az idegrendszer

és az emésztőrendszer támogatására

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 2 kapszula. Figyelmeztetés: Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget! A termék nem helyettesíti 
a kiegyensúlyozott vegyes étrendet. Fogyasztása 3 év alatti gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. A termék méhter-
méket és szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Szójalecitin 100 mg, almaecet 40 mg, Kelp (tengeri alga) 25 mg (19 µg jódtartalom, 12,7% RDA), B6-vitamin (piri-
doxin-hidroklorid) 3,6 mg (250% RDA).

Lecitin – támogatja a kognitív funkciókat, 
a szellemi teljesítőképességet és az egész  idegrend-
szer működését. Segít optimális szinten tartani a vér 
koleszterinszintjét, részt vesz a zsíranyagcserében. 

Kelp – hozzájárul a gasztrointesztinális rend-
szer egészégéhez. Segíti az emésztést, a bélfunkció-
kat, a rendszeres székelést. Segíti a testsúlykontrollt 
azzal, hogy növeli a teltség érzetét és a rostok meny-
nyiségét a belekben. Jódtartamának köszönhetően 
segíti a megismerő funkciókat, az energia metabo-

lizmust, az idegrendszer 
működését, a bőr normális állapotát, a pajzsmirigy 
hormonok képződését és a pajzsmirigyműködést. 

B6-vitamin – segíti a cisztein normális szintézi-
sét és az anyagcseréjét, az energia metabolizmust, 
a fehérjék és glikogén metabolizmusát, az idegrend-
szer működését beleértve a pszichikai tevékenységet, 
a vörös vérsejtek képződését és az immunrendszer 
működését. Segít fáradékonyság és kimerültség ese-
tén. Részt vesz a hormonháztartás szabályozásában.

Összetevői	segítik:
•	 a	kognitív	funkciók	és	szellemi	tevé-

kenység	szinten	tartását	
•	 az	idegrendszer	működését
•	 a	pajzsmirigy	működését

•	 a	megfelelő	koleszterinszint	
megtartását

•	 az	emésztőrendszer	megfelelő	
működését
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A	készítmény	hatóanyagai:
•	 elősegíthetik	a	fej	tünetmentes	

állapotának	fenntartását
•	 hozzájárulnak	a	máj-	és	epe	egész-

ségének	megőrzéséhez	

•	 antioxidáns,	antibakteriális,	
lázcsillapító	és	gyulladást	
mérséklő	hatásúak

•	 hatással	vannak	az	emésztésre

MIGRELIFE
fejfájás, migrén tüneteinek csökkentésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula.

Összetevők: Borsmenta (Mentha piperita) növény 150 mg, rozmaring (Rosmarinus officinalis) levél 150 mg, margitvirág (Tanace-
tum parthenium) levél 80 mg.

Preklinikai és humán vizsgálatokkal igazolták 
az őszi margitvirág pozitív hatását a fejfájás, a mig-
rén tüneteinek csökkentésére. Közreműködhet 
a szervezet erőnlétének fokozásában, a lázas, fáj-
dalommal járó állapotok mérséklésében, a jó köz-
érzet fenntartásában is. A rozmaring levél diterpén 
hatóanyagainak köszönhető a növény antioxi-
dáns hatása. Fogyasztása elősegítheti a gyomor, 
a gasztrointesztinális jó közérzet fenntartását, az 
enyhe emésztési panaszok pl. teltségérzet, puffadás 
elkerülését.

Vizsgálatokban antibakteriális, májvédő és 
gyulladáscsökkentő hatását is igazolták. A bors-
menta illóolajának pozitív hatása van a bélrend-
szer simaizmaira, de az epe normál működésében 
is szerepe van. A hörgőkben csökkenti a viszkózus 
nyák termelődését, ugyanakkor serkenti a hígabb 
váladékot termelő mirigyek működését, így 
a váladék köhögéskor könnyebben eltávolítható. 
Antibakteriális és hűsítő hatású. Újabb kutatások 
szerint hatásosan alkalmazható a fej tünetmentes, 
jó egészségének fenntartásában is.
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	#2728	–	14	
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MINERAL STAR
komplex kiegészítő nyomelemekkel

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 15 ml, gyermekek 15 ml (1 kupak = 30 ml).

Összetevők: Fruktóz, fulvolsav, tőzegáfonya lé (Vaccinium macrocarpon) 1200 mg, tisztított víz, magnézium (magnézium-glukonát) 28,5 mg (7,6% RDA), 
kalcium (kalcium-laktát) 64,7 mg (8% RDA), cink (cink-szulfát) 1,21 mg, mangán (mangán-glükonát) 0,144 mg (7,2% RDA), réz (réz-glükonát) 0,19 mg 
(19% RDA), ellágsav 0,8 mg, króm (króm-klorid) 93 µg (232,5% RDA), jód (kálium-jodid) 196 µg (130,6% RDA), molibdén (nátrium-molibdát) 180 
µg (360% RDA), alfa-liponsav 0,21 mg, citrus bioflavonoidok 0,21 mg, inozit 0,21 mg, kolin-bitartarát 0,21 mg, lutein (körömvirágból) 0,21 mg, likopin 
(paradicsomból) 0,21 mg, szelén (nátrium-szelenát) 40 µg (72,7% RDA), vas-glukonát, nyomelem oldat (48-féle elemmel), bórsav, mikro tápanyagok (8-féle 
növényi komponens, 18 aminosav, PABA).

A készítmény táplálkozás-élettani szempont-
ból értékes ásványi anyagokon és nyomelemeken 
kívül egyéb hatóanyagokat, így fulvolsavat, amino-
savakat, alfa-liponsavat, citrus bioflavonoidokat 
inozitot, para-amino-benzoesavat, kolint, luteint 
és likopint tartalmaz. Valamennyi hatóanyag részt 
vesz a szervezet védelmi rendszerének, normá-
lis működésének fenntartásában. Hozzájárulnak 

egészségünk megőrzésé-
hez. A huminsavak, ide 
tartozik fulvolsav is, ter-
mészetes mikrobiológiai 
folyamatok révén kelet-
keznek az egykori növényi 
alkotóelemekből.

A	termék	hatóanyagai:
•	 részt	vesznek	az	aminosav-,	fehér-

je-,	szénhidrát-	és	zsíranyagcseré-
ben,	az	energiatermelés	folyama-
taiban

•	 elősegítik	a	csontképzést,	a	csont-
rendszer	és	az	izmok	normál	
működését ét

re
nd

-k
ie

gé
sz

ítő
Összetevői	segítik:
•	 az	immunitást,	vitalitást,	szellemi	tevékenységet
•	 a	csontokat	és	izületeket	
•	 optimalizálni	a	metabolizmust
•	 a	szexuális	funkciókat

MUMIO STAR
étrend-kiegészítő az egész szervezet segítésére

Javasolt	adagolás: 2 kapszula naponta.

Összetevők: Mumio extraktum 375 mg.

A megtisztított MUMIO színe sötétbarna, raga-
csos állagú gyantaszerű anyag, amely a kéz mele-
gétől meglágyul, sajátságos gyantaszerű illata van, 
A mumio közel 200 fajta anyagot tartalmaz, 30 
makro és mikroelemet, számos vitamint stb. - s ezek 
mindegyike hat a szervezet anyagcsere folyamataira, 

a szövetekben fölerősíti a regenerációs folyamato-
kat. A mumio nehezen megközelíthető sziklákon, 
barlangokban cseppek, vagy jégcsapokra emlékezte-
tő összegyűlt szivárgások, lerakódások formájában 
található, ezek főleg barlangok tetőzeti repedéseiből 
kerülnek ki.
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MULTI STAR
komplex kiegészítő vitaminokkal,

nyomelemekkel
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•	 részt	vesznek	az	aminosav-,	fehér-
je-,	szénhidrát-	és	zsíranyagcseré-
ben,	az	energiatermelés	folyama-
taiban

•	 szükségesek	az	idegrendszer	
megfelelő	működéséhez

•	 részt	vesznek	a	normál	vérkép-
zésben

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 15 ml, gyermekek 15 ml, sportolók 2× 15–30 ml 
(30 ml = 1 kupak).

Összetevők	30	ml: Tisztított víz, fruktóz, fulvonsav oldat, kukorica-szirup, magnézium-glükonát, sa-
vanyúságot szabályozók (citromsav), tőzegáfonya lé-koncentrátum, kalcium-laktát, kálium-glükonát, 
málnapor, bórsav, málna aroma, nyomelem-komplex, gránátalma lé, nikotinsav, ellágsav, kalcium-D-pantotenát, riboflavin, alfa-to-
koferil-acetát, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, nátrium-szelenát, nátrium-molibdát, aminosavak 0,24 mg/30 ml/fajta: ala-
nin, arginin, aszparaginsav, cisztein, glutaminsav, glicin, hisztidin-hidroklorid, izoleucin, leucin, lizin-hidroklorid, metionin, fenilalanin, 
prolin, szerin, treonin, tirozin, valin, folsav, biotin , tartósítószerek (kálium-benzoát, kálium-szorbát). A-vitamin/ retinil-palmitát 590 
µg (74% RDA), C-vitamin/aszkorbinsav 33,6 mg (42% RDA), D3-vitamin/ kolekalciferol 10 µg (200% RDA), E-vitamin  0,66 mg 
(6,6%RAD), B1-vitamin 0,54 mg (39% RAD), B2-vitamin 0,78 mg (49% RAD), folsav 180 µg (90% RAD), B5-vitamin (panto-
ténsav) 0,71 mg (12% RAD), B6-vitamin 0,54 mg (27% RAD), kalcium 75 mg (9% RAD), magnézium 43 mg (14% RAD), vas 
(vas-glükonát ) 1,4 mg (10% RAD), cink (cink-szulfát ) 0,98 mg (6,5% RAD), mangán (mangán-glükonát ) 0,57 mg (4% RAD), réz 
(réz-glükonát ) 200 µg (14,3% RAD), szelén 141 µg (176% RAD), króm (króm-klorid ) 186 µg (155% RDA), molibdén 90 µg (36% 
RAD), jód (kálium-jodid) 196 µg (130% RAD),  B12-vitamin/cianokobalamin 4 µg (160% RAD), mikrotápanyag-komplex: növény-
ek: koreai ginseng gyökér, Turnera diffusa levél, zab növény, törpepálma (Serenoa repens) gyümölcs, csalánlevél, zöldtea levél-kivonat, 
feketeáfonya gyümölcs, szőlőmag-kivonat, egyéb összetevők: alfa-liponsav (0,46 mg/30 ml), citrus bioflavonoidok (0,46 mg/30 ml), 
inozit (0,46 mg/30 ml), kolin-bitartarát (0,46 mg/30 ml), lutein (0,46 mg/30 ml), likopin (0,24 mg/30 ml).

A	készítmény	hatóanyagai:
•	 részt	vesznek	a	szervezet	védekező	

rendszere	működésének	fenntar-
tásában	

•	 sejtregeneráló	hatásúak
•	 hozzájárulnak	az	egészséges	vérke-

ringés	fenntartásához	

•	 közreműködnek	a	szerveze-
tet	károsító	szabadgyökök	
semlegesítésében

•	 hatással	lehetnek	az	emész-
tésre,	a	gyulladásos	folyama-
tok	gátlására

NONI GOLD STAR
az egész szervezet harmonizálására

és vitalizálására

A noniból a kutatások során több mint száz 
biológiailag aktív hatóanyagot azonosítottak, 
melyek együttes hatásának köszönhető az immun-
rendszert erősítő és sejtregeneráló hatása. Fő ható-
anyagainak az antrakinont, proxeronin alkaloidot, 
a poliszacharidokat, az aminocukrokat és a vitami-
nokat tartják, de jelentős élettani hatás tulajdonít-
ható a szkopoletin, alizanin és damnacantal vegyü-

leteknek is, melyek 
szintén hozzájárul-
nak a növény teljes 
hatásának kifejtéséhez. A proxeronint a szervezet 
xeroninná alakítja át, mely anyag nélkülözhetetlen 
az anyagcsere folyamatok zavartalanságához. 

A	készítmény	hatóanyagai:
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Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kupak (1 kupak = 30 ml).

Összetevők: Noni (Morinda citrifolia) gyümölcslé sűrítmény (14,9 %), feketeberkenye (Aronia melanocarpa) gyümölcslé sűrítmény 
(12.4 %), fruktóz, tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpa) gyümölcslé sűrítmény (1,6 %), étkezési sav (citromsav), sűrítőanyag (xantán 
gumi), természetes fekete málna aroma.

 24.500  Ft

	#1870	–	44	

Katalog STARLIFE str. 69

HU verze

A	fűszernövény	hatóanyagai:
•	 támogatják	a	szervezet	védekező	rend-

szerét	
•	 hozzájárulnak	az	emésztéshez,	

az	intesztinális	komfortérzéshez
•	 segítik	a	felső	légutak,	a	légzőszervek	

megfelelő	működését
•	 részt	vesznek	a	vénák	elaszticitásának	

fenntartásában

•	 elősegíti	a	máj-	és	epe	
normális	működését	azáltal,	
hogy	az	epe	termelését	és	
kiválasztását	fokozzák

•	 erősítik	a	vénák,	kapillárisok	falát
•	 hozzájárulnak	a	vérnyomás	normális	

szinten	tartásához

OREGANO STAR
szurokfű-kivonat a mikroorganizmusok ellen

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezéskor.

Összetevők: szurokfű/oregano (Origanum vulgare) olívaolajos kivonat 1.500 mg.

A szurokfű vagy oregano (Origanum vulgare) 
jól ismert, illóolajokban gazdag fűszernövény. 

Illóanyagai révén hozzájárul az emésztéshez, 
az intesztinális jó közérzet fenntartásához.

Ezen hatóanyagai vesznek részt a légzőszervek, 
elsősorban a felső légutak egészségének megőrzésé-
ben is. Az oregano hatóanyagainak köszönhetően 

az epe-termelés- és kiválasztás is fokozható, így meg-
őrizhető a máj és epe egészsége. A kardiovaszkulá-
ris rendszer működését is segíti, támogatja a vénák 
elaszticitását, erősíti a kapillárisok falát, hozzájárul 
a vérnyomás normális szinten tartásához.  

Támogatja a szervezet védekező rendszerét 
a mikroorganizmusok elleni küzdelemben.
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NONI STAR
a szervezet harmonizálására

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

Összetevők: Noni gyümölcs sűrítmény (Morinda citrifolia) 400 mg/kapszula.

A polinéz törzsi gyógyítók 2000 éve használják 
láz, gyulladás, hasmenés, szorulás,  rovarcsípés és 
számos tünet kezelésére. Havaiin, a tradicionális és 
a modern orvoslás is a mai napig használ gyógy-
növényeket többek között a Nonit is, latin nevén 
a Morinda Citrifoliát. A kutatások szerint a Noni 
alkalmazható a vérnyomás és a vércukor szint opti-

malizálására. A Noni aktivizálja az immunsejteket, 
több mint, 100 aktív összetevője szinergetikusan, 
egymás hatását erősítve fejti ki hatását. Ezért segít-
séget jelenthet fizikai és mentális teljesítmény növe-
lésében, erősíti a szervezet védekező rendszerét, 
fokozza a kitartást, segít fáradékonyság, levertség 
esetén. Harmonizálja a hormon- és idegrendszert.

A	Noni	segíthet:
•	 erősíteni	az	immunrendszert
•	 harmonizálni	a	hormonrendszert
•	 normalizálni	a	szív-	és	érrendszert
•	 oldani	az	emocionális	stresszt
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 5.250  Ft

	#1414	–	15	

	#1875	–	19	

Katalog STARLIFE str. 71



47

HU verze

A	termék	hatóanyagai:
•	 kedvezően	befolyásolják	a	vér	ösz-

szes,	és	LDL-koleszterin	szintjét
•	 hozzájárulnak	a	vér	normál	triglice-

rid	szintjének	megtartásához
•	 támogatják	a	szív-	és	érrendszer	

egészségének	megőrzését

•	 védi	a	többszörösen	telítetlen	
zsírsavakat	az	oxidációtól

•	 fontos	szerepet	játszik	a	káros	
szabad	gyökök	elleni	védelem-
ben

OMEGA-3 EPA
az egészséges  szív- és érrendszerért

Az Omega-3 EPA készítmény többszörösen 
telítetlen zsírsavakban gazdag halolajból készül. 
Számos növény olajos magja is jelentős forrása 
a többszörösen telítetlen zsírsavaknak, de csak 
a halolaj tartalmazza az omega-3 zsírsavak közé 
tartozó EPA és DHA zsírsavakat. Az EPA és DHA 
hozzájárul a vér normál triglicerid szintjének meg-
tartásához, az egészséges szívműködéshez és 
a normális véralvadás fenntartásához. A telített 
zsírsavak többszörösen telítetlenekkel való helyet-

tesítése kedvezően befolyásolja a vér összes, és 
LDL-koleszterin szintjét. A halat nem kedvelők, 
vagy azok számára, akik nem jutnak hozzá a hal-
hoz, illetve akik törődnek szívük és keringési rend-
szerük egészségével, megoldás lehet a halolaj tar-
talmú étrend-kiegészítő készítmények fogyasztása.    

Az E-vitamin antioxidánsként védi a halolajt, a 
többszörösen telítetlen zsírsavakat a szabad gyö-
kök károsító hatása ellen, így járul hozzá a sejtek 
normál működésének megőrzéséhez. 

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítő

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott halra, haltermékre érzékenyeknek!

Összetevők: Halolaj 1000 mg: EPA 180 mg, DHA 120 mg, E-vitamin (D-alfa-tokoferol) 4,55 mg (37,9% RDA).

A	készítmény	összetevői:
•	 nélkülözhetetlenek	az	egészséges	és	

szilárd	csontrendszer	kialakításá-
hoz	és	megőrzéséhez

•	 a	csont	és	fogak																							
normál	szerkezetének	kialakí-
tásához	és	megtartásához

OSTEO STAR
kalcium, magnézium C- és D-vitamin

az egészséges csontokért

A kalcium, magnézium és a D-vitamin az 
egészséges és szilárd csontrendszer, valamint az ép 
fogazat kialakítását és megőrzését segítik elő.

A kalcium a csontok és fogak normál szer-
kezetének fenntartásához, az optimális csonttö-
meg biztosításához szükséges. Jelenléte szükséges 
a normál izomműködéshez is.

A magnézium a kalciumhoz hasonlóan 
a csontok és fogak szerkezetének kialakításában és 
fenntartásában játszik szerepet. 

A D-vitamin jelenléte a szervezetben a kalci-
um és magnéziumhoz hasonlóan az egészséges 

csontozat és fogazat 
megőrzésének alapfel-
tétele. A kalcium felszí-
vódásához és a csont-
ba való beépüléséhez is 
nélkülözhetetlen. 

A C-vitamin 
fontos antioxidáns, 
gátolja a civilizációs 
életformákkal együtt járó környezeti ártalmak és 
a helytelen életmód hatására a szervezetben kiala-
kuló sejtkárosító oxidációs folyamatokat. 
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Javasolt	adagolás: Napi 15 – 30 ml (1 kupak =30 ml).

Összetevők: magnézium 123,9 mg (33% RDA), kalcium 266,6 mg 33,3% RDA, szőlőlé sűrítmény (1,36 g/30 ml), áfonyalé 
sűrítmény (1,2 g/30 ml), citromsav, fruktóz, málna aroma, C-vitamin/aszkorbinsav 15 mg (18,7% RDA), D-vitamin/kolekalciferol 
5 µg (100% RDA), tisztított víz, kukorica szirup.

 14.700  Ft

	#2730	–	12	

	#1850	–	42	
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A	fűszernövény	hatóanyagai:
•	 támogatják	a	szervezet	védekező	rend-

szerét	
•	 hozzájárulnak	az	emésztéshez,	

az	intesztinális	komfortérzéshez
•	 segítik	a	felső	légutak,	a	légzőszervek	

megfelelő	működését
•	 részt	vesznek	a	vénák	elaszticitásának	

fenntartásában

•	 elősegíti	a	máj-	és	epe	
normális	működését	azáltal,	
hogy	az	epe	termelését	és	
kiválasztását	fokozzák

•	 erősítik	a	vénák,	kapillárisok	falát
•	 hozzájárulnak	a	vérnyomás	normális	

szinten	tartásához

OREGANO STAR
szurokfű-kivonat a mikroorganizmusok ellen

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezéskor.

Összetevők: szurokfű/oregano (Origanum vulgare) olívaolajos kivonat 1.500 mg.

A szurokfű vagy oregano (Origanum vulgare) 
jól ismert, illóolajokban gazdag fűszernövény. 

Illóanyagai révén hozzájárul az emésztéshez, 
az intesztinális jó közérzet fenntartásához.

Ezen hatóanyagai vesznek részt a légzőszervek, 
elsősorban a felső légutak egészségének megőrzésé-
ben is. Az oregano hatóanyagainak köszönhetően 

az epe-termelés- és kiválasztás is fokozható, így meg-
őrizhető a máj és epe egészsége. A kardiovaszkulá-
ris rendszer működését is segíti, támogatja a vénák 
elaszticitását, erősíti a kapillárisok falát, hozzájárul 
a vérnyomás normális szinten tartásához.  

Támogatja a szervezet védekező rendszerét 
a mikroorganizmusok elleni küzdelemben.
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NONI STAR
a szervezet harmonizálására

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

Összetevők: Noni gyümölcs sűrítmény (Morinda citrifolia) 400 mg/kapszula.

A polinéz törzsi gyógyítók 2000 éve használják 
láz, gyulladás, hasmenés, szorulás,  rovarcsípés és 
számos tünet kezelésére. Havaiin, a tradicionális és 
a modern orvoslás is a mai napig használ gyógy-
növényeket többek között a Nonit is, latin nevén 
a Morinda Citrifoliát. A kutatások szerint a Noni 
alkalmazható a vérnyomás és a vércukor szint opti-

malizálására. A Noni aktivizálja az immunsejteket, 
több mint, 100 aktív összetevője szinergetikusan, 
egymás hatását erősítve fejti ki hatását. Ezért segít-
séget jelenthet fizikai és mentális teljesítmény növe-
lésében, erősíti a szervezet védekező rendszerét, 
fokozza a kitartást, segít fáradékonyság, levertség 
esetén. Harmonizálja a hormon- és idegrendszert.

A	Noni	segíthet:
•	 erősíteni	az	immunrendszert
•	 harmonizálni	a	hormonrendszert
•	 normalizálni	a	szív-	és	érrendszert
•	 oldani	az	emocionális	stresszt
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PAPAYA ENZYME STAR
enzim és papája tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta. Figyelmeztetés: Fogyasztása 4 éves kor alatt nem ajánlott.

Összetevők: Papain 15 mg, amiláz 2 mg, proteáz 2 mg, Carica papaya (papája, termés) 1 mg.

A papaya pálmaszerű, el nem ágazó törzse 
8–10 m magas. Őshazája közép Amerika, főleg 
Mexikó, legelterjedtebb a trópusokon. A termése 
általában 15-20 cm hosszú és 2,5 kg. Alakja emlé-
keztet a körtére, színe sárgászöld vagy narancs-
sárga. Az érett gyümölcs íze hasonlít a dinnyére, 
illata olyan, mint a kajszibarack. A papája az egyik 
legegészségesebb gyümölcs. A gyümölcshús nagy 

részben (89 %) vizet tartalmaz, valamint A-, B- és 
C-vitamint, és sok kalciumot. További összetevői 
nátrium, magnézium, foszfor, kén, papain enzim, 
vas, kálium, és pantoténsav. Összetevői segítik 
az emésztést, az étvágyat, a vérkeringést, a szív-
működést, védik a szemet.  A papaya serkenti és 
vitalizálja a szervezetet, erősíti az immunitást.

A	papaya	segít:
•	 vitamin	tartalmával
•	 az	emésztésben
•	 a	keringésben ét
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A	Lapacho	fa	kérgében	levő	hatóanyagok:
•	 részt	vesznek	az	immunrendszer	

megfelelő	működésének	
fenntartásában

•	 hozzájárulhatnak	a	baktériumok,	
vírusok	elleni	védelemhez

•	 védik	a	szervezetet	az	
oxidatív	folyamatok	káros	
hatásaitól

PAU D‘ARCO
Lapacho fakéreg

az immunrendszer stimulálására

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula.

Összetevők: Tabebuia impetiginosa (Lapacho) fakéreg 500 mg.

A Pau D’Arco (Tabebuia impetiginosa) fa 
kérgét széles körben elterjedten használják a dél-
amerikai kontinens lakói. Az indián népi gyó-
gyászatban, mint vérzéscsillapítót, gyulladás csök-
kentőt, hashajtót ismerik, illetve a vizeletkiválasztó 
rendszer fertőzései, gyomorproblémák, candida és 
élesztők okozta panaszok, cukorbetegség, prosz-
tata problémák esetén használják. A Pau d’ Arco 
kérge számos hatóanyagot tartalmaz, alkaloi-
dokat (lapachole és lapachone), flavonoidokat, 

izokumarint, kumarint, szaponint, de jelentékeny 
az ásványi anyag tartalma is. Hatóanyagainak 
köszönhetően, hozzájárul a szervezet védekező 
rendszere normális működésének fenntartásához, 
a szervezet baktériumok és vírusok elleni védelmé-
hez. Immunstimuláló hatásának köszönhetően 
javul a szervezet ellenálló képessége.

Az antioxidáns hatású hatóanyagok részt vesz-
nek a szervezetben zajló, káros oxidatív folyamatok 
gátlásában.
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 4.900  Ft

	#2731	–	18	
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PROPOLIS STAR
propolisz tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: 2× 1 kapszula naponta. A napi adag (2 kapszula) 1 g propolisznak megfelelő koncentrátumot tartalmaz.

Figyelmeztetés: Fogyasztása gyerekeknek 10 éves kor alatt, terhes, és szoptató anyáknak, mézre és méhtermékre érzékenyeknek 
nem ajánlott!

Összetevők: Tömegnövelő szerek (dikalcium-foszfát, cellulóz), propolisz-koncentrátum (125 mg), zselatin, csomósodást gátló anya-
gok (szilícium-dioxid, növényi magnézium-sztearát).

A kapszula propolisz koncentrátumot tar-
talmaz. A propolisz egy természetes, mézgaszerű, 
növényi eredetű anyag, melyet a dolgozó méhek 

termelnek a kaptár kórokozókkal szembeni belső 
védelmére. A pollengyűjtő méhek növények, fák és 
rügyek mézgás felületéről gyűjtik be.

A	propolisz:
•	 fertőtlenítő	hatásával	segíti	a	szervezetet
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POTASSIUM STAR
kálium az idegrendszer

és az izomzat funkcióinak segítésére

Javasolt	adagolás: Felnőttek napi 4 tabletta, gyermekek 3 éves kortól napi 2 tabletta.

Összetevők: Kálium (kálium-glükonát) 99 mg (5% RDA).

A kálium az egyik legelterjedtebb elem. 
Előfordul a földkéreg felszínén, nagy mennyiségben 
a tengervízben, és természetes része a húsban, a gyü-
mölcsben és a zöldségben található ásványoknak.

A kalcium és a foszfor után a kálium a harma-
dik leggyakoribb elem az emberi testben, ahol főleg 
a sejtekben található meg. Itt 98%-ban van jelen. 

A kálium részt vesz a belső környezet stabilizálásá-
ban, mely nélkülözhetetlen az élő szervezetben lezaj-
ló összes funkció szempontjából. A vér káliumszint-
jét a vesék szabályozzák.

A káliumra főleg az idegrendszer és az izomzat 
normál működése, és az egészséges vérnyomás meg-
tartása miatt van szükség.

A	kálium	segíti:
•	 az	idegrendszert
•	 az	izmok	működését
•	 a	helyes	vérnyomást ét
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	#7211	–	17	

	#1540	–	14	
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PROPOLIS STAR
propolisz tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: 2× 1 kapszula naponta. A napi adag (2 kapszula) 1 g propolisznak megfelelő koncentrátumot tartalmaz.

Figyelmeztetés: Fogyasztása gyerekeknek 10 éves kor alatt, terhes, és szoptató anyáknak, mézre és méhtermékre érzékenyeknek 
nem ajánlott!

Összetevők: Tömegnövelő szerek (dikalcium-foszfát, cellulóz), propolisz-koncentrátum (125 mg), zselatin, csomósodást gátló anya-
gok (szilícium-dioxid, növényi magnézium-sztearát).

A kapszula propolisz koncentrátumot tar-
talmaz. A propolisz egy természetes, mézgaszerű, 
növényi eredetű anyag, melyet a dolgozó méhek 

termelnek a kaptár kórokozókkal szembeni belső 
védelmére. A pollengyűjtő méhek növények, fák és 
rügyek mézgás felületéről gyűjtik be.

A	propolisz:
•	 fertőtlenítő	hatásával	segíti	a	szervezetet
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POTASSIUM STAR
kálium az idegrendszer

és az izomzat funkcióinak segítésére

Javasolt	adagolás: Felnőttek napi 4 tabletta, gyermekek 3 éves kortól napi 2 tabletta.

Összetevők: Kálium (kálium-glükonát) 99 mg (5% RDA).

A kálium az egyik legelterjedtebb elem. 
Előfordul a földkéreg felszínén, nagy mennyiségben 
a tengervízben, és természetes része a húsban, a gyü-
mölcsben és a zöldségben található ásványoknak.

A kalcium és a foszfor után a kálium a harma-
dik leggyakoribb elem az emberi testben, ahol főleg 
a sejtekben található meg. Itt 98%-ban van jelen. 

A kálium részt vesz a belső környezet stabilizálásá-
ban, mely nélkülözhetetlen az élő szervezetben lezaj-
ló összes funkció szempontjából. A vér káliumszint-
jét a vesék szabályozzák.

A káliumra főleg az idegrendszer és az izomzat 
normál működése, és az egészséges vérnyomás meg-
tartása miatt van szükség.

A	kálium	segíti:
•	 az	idegrendszert
•	 az	izmok	működését
•	 a	helyes	vérnyomást ét
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 4.900  Ft

	#7211	–	17	

Katalog STARLIFE str. 74

HU verze

PROTECT LIVER
máriatövis, benedekfű és pitypang
kivonatok a máj és epe védelmére

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta, étkezés közben. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott 3 éves kor alatt.

Összetevők: Máriatövis (Silybum marianum) mag-kivonat 70 mg, benedekfű (Cnicus benedictus) növény-kivonat 176 mg, gyer-
mekláncfű (Taraxacum officinale) gyökér-kivonat 76 mg, E-vitamin (tokoferol) 10,5 mg (87,5% RDA), béta-karotin 498 µg, C-vita-
min (aszkorbinsav) 26 mg (32,5% RDA).

A készítmény növényi összetevői pozitív hatás-
sal vannak a májra, a májsejtek regenerálására. 
A máriatövis hatóanyagai a máj és epe egészségé-
nek megőrzését támogatják, hozzájárulnak a meg-
felelő májfunkció fenntartásához, így a szervezet 
számára toxikus anyagok eltávolításához. Részt 
vesznek a májszövet, illetve a májsejtek normá-
lis regenerációjában. A benedekfű és a gyermek-
láncfű/pitypang az emésztőrendszer megfelelő 

működését segítik, közreműködnek az intesztinális 
rendszer normál funkcióinak fenntartásában. A gyo-
mor- és májfunkciók normális működését segítik. 

Az antioxidáns vitaminok (béta-karotin, C- és 
E-vitamin) hozzájárulnak a szervezetünkben zajló 
káros oxidatív folyamatok gátlásához, ezáltal a sej-
tek, szövetek védelméhez. Jelenlétük szükséges az 
immunrendszer megfelelő működéséhez, a sejtek 
öregedésének gátlásához.

A	termék	hatóanyagai:
•	 pozitív	hatással	vannak	a	májra,	

a	májsejtek	regenerálására	
•	 részt	vesznek	a	máj	és	epe	megfelelő	

működésének	fenntartásában
•	 hozzájárulhatnak	az	emésztés,	

a	gyomor	normál	működéséhez
•	 az	intesztinális	jó	közérzet	

fenntartását	segítik
•	 védik	a	szervezetet	az	oxidatív	

folyamatok	káros	hatásaitól
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PSYLLIUM STAR
útifű maghéj tartalmú

étrend-kiegészítő kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 2-4 kapszula. A készítmény erősen duzzadó komponenst tartalmaz, ezért a fokozott folyadék-bevitelre 
(minimum 2 l) ügyelni kell! Lefekvés előtt ne fogyassza!

Összetevők: Plantago ovata maghéj (psyllium husk) 500 mg.

A Plantago ovata, más néven egyiptomi 
útifű/bolhafű, Indiában és Iránban, Izraelben, 
Észak-Afrikában, Spanyolországban és a Kanári-
szigeteken honos, egyéves lágyszárú növény. 
A gyógynövény kereskedelemben az indiai és az 
iráni útifű maghéja van forgalomban Plantaginis 
ovatae testa (psyllium husk) néven, ami főként 
a nyálkatartalmú maghéj-epidermiszt tartalmazza. 
A maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid 
(pl. arabinoxilan, arabinogalactan és rhamno-
galacturonan) van. A Plantago fajok közül egye-
dül a P. ovatának a maghéját sikerült leválasztani 
a magról, mivel annak epidermisze alatt egy szín-
telen, összenyomott szövetréteg fekszik, amitől 
jól elkülönül. A nyálka a maghéj epidermisz bel-
sejében koncentrálódik és nem oldódik ki, a bél-

tartalom sem befolyá-
solja. Négyszer jobban 
duzzad, mint az egész 
mag. A nyálka nem 
emésztődik meg, ellen-
ben sikamlóssá teszi az 
emésztőrendszer belső 
felületét és fokozza a perisztaltikát. Az egyidejű 
bőséges folyadék bevitel térfogat-növekedést ered-
ményez, ami a perisztaltika fokozódását idézi elő. 
Hatása van a széklet állományára, ezenkívül védi 
a bélnyálkahártyát és adszorbeálja a méreganya-
gokat. A nyálkaepidermisz tartalmú laxatívumok 
gyorsan ható mégis kíméletes szerek. Egyre népsze-
rűbbek a mozgáshiány következményeivel küzdő 
ember táplálkozásában, mint étrend-kiegészítők.
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 4.200  Ft

	#2735	–	21	

	#7170	–	12	

Katalog STARLIFE str. 75
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HU verze

PROTECT LIVER
máriatövis, benedekfű és pitypang
kivonatok a máj és epe védelmére

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta, étkezés közben. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott 3 éves kor alatt.

Összetevők: Máriatövis (Silybum marianum) mag-kivonat 70 mg, benedekfű (Cnicus benedictus) növény-kivonat 176 mg, gyer-
mekláncfű (Taraxacum officinale) gyökér-kivonat 76 mg, E-vitamin (tokoferol) 10,5 mg (87,5% RDA), béta-karotin 498 µg, C-vita-
min (aszkorbinsav) 26 mg (32,5% RDA).

A készítmény növényi összetevői pozitív hatás-
sal vannak a májra, a májsejtek regenerálására. 
A máriatövis hatóanyagai a máj és epe egészségé-
nek megőrzését támogatják, hozzájárulnak a meg-
felelő májfunkció fenntartásához, így a szervezet 
számára toxikus anyagok eltávolításához. Részt 
vesznek a májszövet, illetve a májsejtek normá-
lis regenerációjában. A benedekfű és a gyermek-
láncfű/pitypang az emésztőrendszer megfelelő 

működését segítik, közreműködnek az intesztinális 
rendszer normál funkcióinak fenntartásában. A gyo-
mor- és májfunkciók normális működését segítik. 

Az antioxidáns vitaminok (béta-karotin, C- és 
E-vitamin) hozzájárulnak a szervezetünkben zajló 
káros oxidatív folyamatok gátlásához, ezáltal a sej-
tek, szövetek védelméhez. Jelenlétük szükséges az 
immunrendszer megfelelő működéséhez, a sejtek 
öregedésének gátlásához.

A	termék	hatóanyagai:
•	 pozitív	hatással	vannak	a	májra,	

a	májsejtek	regenerálására	
•	 részt	vesznek	a	máj	és	epe	megfelelő	

működésének	fenntartásában
•	 hozzájárulhatnak	az	emésztés,	

a	gyomor	normál	működéséhez
•	 az	intesztinális	jó	közérzet	

fenntartását	segítik
•	 védik	a	szervezetet	az	oxidatív	

folyamatok	káros	hatásaitól
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PSYLLIUM STAR
útifű maghéj tartalmú

étrend-kiegészítő kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 2-4 kapszula. A készítmény erősen duzzadó komponenst tartalmaz, ezért a fokozott folyadék-bevitelre 
(minimum 2 l) ügyelni kell! Lefekvés előtt ne fogyassza!

Összetevők: Plantago ovata maghéj (psyllium husk) 500 mg.

A Plantago ovata, más néven egyiptomi 
útifű/bolhafű, Indiában és Iránban, Izraelben, 
Észak-Afrikában, Spanyolországban és a Kanári-
szigeteken honos, egyéves lágyszárú növény. 
A gyógynövény kereskedelemben az indiai és az 
iráni útifű maghéja van forgalomban Plantaginis 
ovatae testa (psyllium husk) néven, ami főként 
a nyálkatartalmú maghéj-epidermiszt tartalmazza. 
A maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid 
(pl. arabinoxilan, arabinogalactan és rhamno-
galacturonan) van. A Plantago fajok közül egye-
dül a P. ovatának a maghéját sikerült leválasztani 
a magról, mivel annak epidermisze alatt egy szín-
telen, összenyomott szövetréteg fekszik, amitől 
jól elkülönül. A nyálka a maghéj epidermisz bel-
sejében koncentrálódik és nem oldódik ki, a bél-

tartalom sem befolyá-
solja. Négyszer jobban 
duzzad, mint az egész 
mag. A nyálka nem 
emésztődik meg, ellen-
ben sikamlóssá teszi az 
emésztőrendszer belső 
felületét és fokozza a perisztaltikát. Az egyidejű 
bőséges folyadék bevitel térfogat-növekedést ered-
ményez, ami a perisztaltika fokozódását idézi elő. 
Hatása van a széklet állományára, ezenkívül védi 
a bélnyálkahártyát és adszorbeálja a méreganya-
gokat. A nyálkaepidermisz tartalmú laxatívumok 
gyorsan ható mégis kíméletes szerek. Egyre népsze-
rűbbek a mozgáshiány következményeivel küzdő 
ember táplálkozásában, mint étrend-kiegészítők.
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 7.350  Ft

	#7170	–	12	

Katalog STARLIFE str. 75

HU verze

RED CLOVER
a metabolizmus segítésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula.

Összetevők: Vöröshere (Trifolium pratense) virág 500 mg.

A termék vöröshere virág felhasználásával 
készült. A vöröshere a pillangósvirágúak csa-
ládjába tartozik, hasonlóan az élelmiszerként 
fogyasztott hüvelyeshez, a szójához. A növény-
családra a flavonoidok egy kitüntetett csoportja, 
a fitoösztrogén hatású izoflavonoidok jellemzők. 
Európában a szója mellett a vöröshere virág a leg-
ismertebb izoflavonoid forrás. Az izoflavonoidok 
jelentős antioxidáns hatással rendelkeznek, így 

hozzájárulnak a szervezetben zajló káros oxidatív, 
így az öregedési folyamatok gátlásához.

Mint ösztrogén hatású anyagok, részt vesznek 
a változó korú hölgyek egészségének és jó közérze-
tének fenntartásában, a testi és szellemi egészség 
egyensúlyának megőrzésében. Segíthetik a változó 
korral járó tünetek (pld, hőhullám, izzadás, stb.) 
elviselését.Hozzájárulhat a változó korú hölgyek 
egészséges csontrendszerének megőrzéséhez is.
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•	 antioxidánsként	elősegítik	a	
szervezetben	zajló	káros	oxidatív	
folyamatok	gátlását

•	 ösztrogén	hatásúak
•	 részt	vesznek	a	változó	korú	hölgyek	

egészségének	és	jó	közérzetének	
fenntartásában

•	 hatással	vannak	a	testi	és	
szellemi	egészség	egyensúlyának	
megőrzésére

•	 segíthetik	a	változó	korral	járó	
tünetek	(pld,	hőhullám,	izzadás,	
stb.)	elviselését

 5.250  Ft

	#2736	–	15	

	#1588	–	15	

Katalog STARLIFE str. 76

RASPBERRY STAR
málna kivonatot tartalmazó készítmény 

Javasolt adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

Összetevők: Málna keton 100 mg.

A málna pionír élőlényként megjelenik fátlaní-
tott terepen. Félárnyékos fekvésű, nitrátban gazdag 
talajban tenyészik, például magas páratartalmú 
és hűvös nyári hőmérsékletű tisztásokon és erdő-
széleken. Már az ókorban is gyógynövényként volt 
ismert. A középkorban elsősorban kolostorokban 
foglalkoztak vele. Gyümölcse miatt kedvelt kerti 
növény. A magas vitamintartalma miatt egészsé-

ges gyümölcsét gyakran nyersen fogyasztják, ill. 
lekvárként, kompótként, zseléként vagy szörpként 
kerül a konyhában felhasználásra. A málna kivo-
nat a piros málnában megtalálható természetes 
fenolos eredetű aroma anyag. Ez adja a málna jel-
legzetes illatát, valamint antioxidáns hatást fejt ki. 
Egyes kutatások szerint erősítheti az anyagcserét, 
segíthet a zsírégetésnél.

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítőSegíthet:

• a zsíranyagcserében
• a károsodott sejtek megújulásában 

• csökkenteni a májkárosodás 
rizikóját
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HU verze

RED CLOVER
a metabolizmus segítésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula.

Összetevők: Vöröshere (Trifolium pratense) virág 500 mg.

A termék vöröshere virág felhasználásával 
készült. A vöröshere a pillangósvirágúak csa-
ládjába tartozik, hasonlóan az élelmiszerként 
fogyasztott hüvelyeshez, a szójához. A növény-
családra a flavonoidok egy kitüntetett csoportja, 
a fitoösztrogén hatású izoflavonoidok jellemzők. 
Európában a szója mellett a vöröshere virág a leg-
ismertebb izoflavonoid forrás. Az izoflavonoidok 
jelentős antioxidáns hatással rendelkeznek, így 

hozzájárulnak a szervezetben zajló káros oxidatív, 
így az öregedési folyamatok gátlásához.

Mint ösztrogén hatású anyagok, részt vesznek 
a változó korú hölgyek egészségének és jó közérze-
tének fenntartásában, a testi és szellemi egészség 
egyensúlyának megőrzésében. Segíthetik a változó 
korral járó tünetek (pld, hőhullám, izzadás, stb.) 
elviselését.Hozzájárulhat a változó korú hölgyek 
egészséges csontrendszerének megőrzéséhez is.
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•	 antioxidánsként	elősegítik	a	
szervezetben	zajló	káros	oxidatív	
folyamatok	gátlását

•	 ösztrogén	hatásúak
•	 részt	vesznek	a	változó	korú	hölgyek	

egészségének	és	jó	közérzetének	
fenntartásában

•	 hatással	vannak	a	testi	és	
szellemi	egészség	egyensúlyának	
megőrzésére

•	 segíthetik	a	változó	korral	járó	
tünetek	(pld,	hőhullám,	izzadás,	
stb.)	elviselését

RASPBERRY STAR
málnakivonatot tartalmazó

étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula.

Összetevők: Málna keton 100 mg.

A málna pionír élőlényként megjelenik fátlaní-
tott terepen. Félárnyékos fekvésű, nitrátban gazdag 
talajban tenyészik, például magas páratartalmú 
és hűvös nyári hőmérsékletű tisztásokon és erdő-
széleken. Már az ókorban is gyógynövényként volt 
ismert. A középkorban elsősorban kolostorokban 
foglalkoztak vele. Gyümölcse miatt kedvelt kerti 
növény. A magas vitamintartalma miatt egészsé-

ges gyümölcsét gyakran nyersen fogyasztják, ill. 
lekvárként, kompótként, zseléként vagy szörpként 
kerül a konyhában felhasználásra. A málna kivo-
nat a piros málnában megtalálható természetes 
fenolos eredetű aroma anyag. Ez adja a málna jel-
legzetes illatát, valamint antioxidáns hatást fejt ki. 
Egyes kutatások szerint erősítheti az anyagcserét, 
segíthet a zsírégetésnél.
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 5.250  Ft

	#2736	–	15	

Katalog STARLIFE str. 76

HU verze

A	készítmény	hatóanyagai:
•	 nélkülözhetetlenek	a	szervezet	

regenerálásához	
•	 hozzájárulnak	a	sejtek,	szövetek	

felépítéséhez
•	 szerepük	van	a	víz	megkötésében

•	 segítik	a	vérkeringés	megfelelő	
működését

REGEMAX
növényi fehérjét, L-arginint, oktakozanolt

tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula

Javasolt	adagolás: Naponta 1–3 kapszula. Gyermekeknek 12 év felett, terhes és szoptató anyáknak 1 kapszula.

Összetevők: Hidrolizált növényi fehérje 305 mg, L-arginin 100 mg, szibériai ginzeng gyökér-kivonat (Acanthopanax senticosus) 
6,25 mg, oktakozanol 1 mg.

A fehérjék az emberi szervezet építőkövei, 
melyek nagy molekulatömegű polipeptidek, ami-
nosavakból épülnek fel. A fehérjéket az emész-
tőrendszer alkotó elemeire, azaz aminosavakra 
bontja, melyekből a felszívódás után szervezetünk 
új fehérjéket képez. A táplálékkal felvett és saját 
fehérjéből származó aminosavak a vérben és 
a szövetekben állandó szinten találhatók meg. 
A fehérjék nélkülözhetetlenek a szövetek felépíté-
sében, számos specifikus anyag alkotórészei, több 

nitrogéntartalmú vegyület képződéséhez is szüksé-
gesek. Fontos szerepük van a víz megkötésében, 
a sav – bázis egyensúly szabályozásában, szükség 
esetén bekapcsolódhatnak a szervezet energia ellá-
tásába is. A szervezet regenerálásában, megfelelő 
működésének fenntartásában játszanak szerepet. 
A 20 fehérjeépítő aminosavból az L-arginin a nem 
esszenciális csoportba tartozik. Az egészséges vér-
keringést segíti.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 hozzájárulnak	az	idegrendszer	

normál	működéséhez,	ezáltal	
a	jó	közérzethez	

•	 elősegítik	a	nyugodt,	pihente-
tő	alvást

RELAX STAR
relaxációt, stressz-oldást segítő készítmény

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 kapszula.

Összetevők: C-vitamin/aszkorbinsav 30 mg (37,5 % RDA), kolin-bitartarát 10 mg, golgotavirág (Passiflora incarnata) növény 
15 mg, kínai folyondár (Schisandra chinensis) gyümölcs kivonat (4:1) 3,75 mg, komló (Humulus lupulus) virág-kivonat (4:1) 
3,75 mg,  citrus bioflavonoidok 10 mg, inozit 10 mg, búzacsíra 10 mg, B3-vitamin/niacin 8 mg (50 % RDA), para-amino-benzoesav 
(PABA) 5 mg, B12-vitamin/cianokobakamin 10 µg (400 % RDA), B6-vitamin/piridoxin-hidroklorid 0,6 mg (42,8 % RDA), folsav 
65 µg (32,5 % RDA), B2-vitamin/riboflavin 0,6 mg (42,8 % RDA), B1-vitamin/tiamin-hidroklorid 0,5 mg (45,5 % RDA), B5-
-vitamin/kalcium-pantotenát 0,166 mg (2,7 % RDA).

A növényi összetevők közül a golgotavirág 
az idegi feszültség és nyugtalanság esetén jelent-
het támogatást, hozzájárul a nyugodt, pihentető 
alváshoz. A kínai folyondár gyümölcse a szellemi 
és mentális egészség megőrzését segíti. A köz-
ponti idegrendszerre gyakorolt hatásán keresztül 
elősegítheti a jó közérzet kialakulását, javíthatja a 
kedélyállapotot. A komló virág a megfelelő relaxáci-
ót segíti elő, hozzájárul a normális érzelmi állapot, 

lelki egyensúly fenntar-
tásához, a nyugodt és 
pihentető alváshoz. A B-vitaminok szükségesek az 
idegrendszer normál működéséhez, a sejtszintű 
fehérje-, szénhidrát- és zsíranyagcseréhez. A citrus 
bioflavonoidok és a C-vitamin antioxidáns tulaj-
donságuknál fogva elősegíthetik a sejtek védelmét 
a szabadgyökök okozta károsító hatásokkal szem-
ben.
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	#2740	–	15	
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HU verze

RESPIRAL
gyógy- és fűszernövény tartalmú 

étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula, szükség szerint.

Összetevők: Vízi kender/amerikai lázgyökér (Eupatorium perfoliatum) növény 150 mg, édeskömény (Foeniculum vulgare) szár, ter-
més 100 mg, torma (Armoracia rusticana) gyökér 100 mg, molyhos ökörfarkkóró levél (Verbascum thapsus) 100 mg, orvosi pemetefű 
(Marrubium vulgare) növény 75 mg.

A termék növényi összetevői, a vízi kender, az 
édeskömény, a torma, az ökörfarkkóró és az orvosi 
pemetefű pozitív hatással vannak a légzőrendszer 
működésére. A vízi kender az immunstimuláns 
hatóanyagainak köszönhetően a szervezet véde-
kező rendszerét erősíti a fertőzésekkel, mikroorga-
nizmusokkal szemben. Segíti a felső légutak egész-
ségének megőrzését azáltal, hogy részt vesz a nyák 
lerakódástól való megtisztításában.

A torma antimikróbás hatása a glikozid 
vegyületeknek köszönhető. Illóolajai tisztítják 
a légutakat, oldják a lerakódást. Köhögést csilla-
pító, nyákoldó hatása jól ismert. Az édeskömény  
antibakteriális hatásáról ismert. Enyhíti a torok 
és a garat irritációit. A molyhos ökörfarkkórót 
a tradicionáls gyógyászatban felső légúti zavarok, 
köhögés esetén alkalmazták. Az orvosi pemetefű 
légutakra kifejtett kedvező hatásáról már az ókor-
tól vannak feljegyzések.
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•	 részt	vesznek	a	felső	légúti	rendszer	
egészségének	megtartásában

•	 elősegíthetik	a	mikroorganizmusok	
elleni	védekezést

•	 hozzájárulnak	a	torok,	a	garat	
és	a	hangszálak	egészségének	
fenntartásához	

ROYAL JELLY
a közérzet javítására

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: Szójaszármazékot tartalmaz.

Összetevők: Méhpempő 100 mg, méhviasz-szójabab olaj keverék, szójalecitin.

A termék aktív összetevőként méhpempőt 
tartalmaz. A méhpempő fehérjék, szénhidrátok és 
zsírok vízoldékony emulziója, komplex biokémiai 
rendszer. A méhpempő 13%-a fehérje, a zömében 
fruktóz és glükóz összetételű szénhidrátot 11%-ban 
tartalmazza, zsír jellegű alkotóinak mennyisége 5%, 
melyek azonban értékesnek tartott közepes szén-
láncú hidroxi-zsírsavak. Ide tartozik a méhpempő 
elsődleges hatóanyagának tartott 10-hidroxi-2-

decénsav is, melynek a méhpempő antimikrobiális 
hatását tulajdonítják. Természetes antioxidáns, 
elősegíti a sejtek védelmét a szabadgyökök által 
okozott károsító hatásokkal szemben. Szerepet 
játszik védekező rendszerünk megfelelő működé-
sének fenntartásában. Segíti az immunrendszert 
a baktériumokkal szembeni védekezésben. Egyes 
irodalmak szerint a méhpempő kedvezően befolyá-
solja a szérum lipid és a szérum koleszterin szintet.

A	méhpempő:
•	 hozzájárul	a	szabad	gyökök	elleni	

védelemhez
•	 támogatja	az	immunrendszert	a	bak-

tériumok	elleni	védekezésben
•	 kedvezően	befolyásolja	a	szérum	

lipid	és	szérum	koleszterin	szintet

•	 a	szójaolaj	részt	vesz	a	vérzsír	
normál	szintjének	fenntar-
tásában ét
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 4.900  Ft

	#2738	–	18	

	#7220	–	14	
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HU verze

RESVERATROL STAR
magas hatásfokú antioxidáns

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Királydió kéregpor (Juglans regia) 400 mg.

A rezveratrol legnagyobb mennyiségben, 
a kékszőlő hajában és magjában fordul elő, továb-
bá a földi mogyoróban, a feketeribizli hajában és 
magjában, az áfonyában, a szederben, a grapefruit 
hajában és a vörösborban. A jelenlegi kutatások 
arra utalnak, hogy a resveratrol hasonló mennyi-
ségben, a fehérborban is megtalálható, de csak 
az északi területeken termesztett szőlőből. A kuta-
tások azt is kimutatták, hogy a resveratrolt más 
növények is nagyobb mértékben termelik, amikor 
stressz éri őket, főleg ha a növény túlélése és saját 
védelme a tét. Ami a kékszőlőt illeti, megállapítot-
ták, hogy az éretlen szőlőszemek több resveratrolt 
tartalmaznak. A francia borok tipikus jellemző-
je, hogy a szőlőt hagyják túlérni, ez pedig érzéke-

nyebbé teszi a Botrytis 
cinerea penészre (mely 
nemes penésznek szá-
mít), ez pedig behatol 
a szőlőbe. A növény resveratrol termelésével véde-
kezik, mely aztán bekerül a borba.

A bortermő szőlő – Vitis vinifera, Elő- és 
Közép-Ázsiából származik, és már az őskortól 
ismert.  Vitaminokat, szőlőcukrot, nyomelemeket 
és ásványi anyagokat tartalmaz. Sok fajta hasznos 
élelmiszert gyártanak szőlőből: italokat, mazsolát, 
ecetet, de feldolgozható a szőlőmag is, mely ter-
mészetesen előforduló antioxidánsokat tartalmaz, 
melyek védenek a szabadgyökök károsító hatásá-
tól. 

Összetevői	segítik:
•	 megőrizni	a	szív	és	erek	egészségét
•	 antioxidáns	hatásukkal	a	szervezetet
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ROYAL WALNUT
antibakteriális hatása segíti
enyhíteni a bőrproblémákat

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 lágyzselatin kapszula.

Összetevők: Zselatin, rezveratrol (szőlőmagból nyert), szójabab olaj, nedvesítőszer (glicerin), koenzim Q10, emulgeálószer 
(szójalecitin), színezékek (karamell, titán-dioxid), fényezőanyag (sárga méhviasz), csomósodást gátló anyag (szilícium-dioxid).

A király dió (Juglans regia) népies elnevezést 
azért kapta, mert koronáját hatalmassá fejleszti, 
hogy a környezetében élő egyéb növények rovására 
egyre nagyobb területen biztosítsa saját létfenn-
tartását. A dióbéllel salátát, édességet ízesítenek, 
de gyűjtik a még éretlen, lágy héjú termést is. A 
népi gyógyászatban levelét vértisztító, gyomorja-
vító, emésztést elősegítő és féregűző hatása miatt 
használták. Forrázatát bőrkiütések, bőrgyulladá-

sok, fagyások borogatá-
sára, aranyérbántalmak 
esetén ülőfürdőként használták. A levél főzetét haj-
hullás ellen illetve hajszínezésre is használták régeb-
ben. A diófa-kérget a népi gyógyászatban szájüreg 
érzékenységre, valamint mandulagyulladáskor 
szájöblítőként használták. A magvak nem száradó 
olaját étkezésre használják. 
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•	 bőrproblémák	esetén •	 fertőtlenítő	hatásukkal

 8.750  Ft

	#2737	–	25	

	#1733	–	21	
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HU verze

RESVERATROL STAR
magas hatásfokú antioxidáns

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Királydió kéregpor (Juglans regia) 400 mg.

A rezveratrol legnagyobb mennyiségben, 
a kékszőlő hajában és magjában fordul elő, továb-
bá a földi mogyoróban, a feketeribizli hajában és 
magjában, az áfonyában, a szederben, a grapefruit 
hajában és a vörösborban. A jelenlegi kutatások 
arra utalnak, hogy a resveratrol hasonló mennyi-
ségben, a fehérborban is megtalálható, de csak 
az északi területeken termesztett szőlőből. A kuta-
tások azt is kimutatták, hogy a resveratrolt más 
növények is nagyobb mértékben termelik, amikor 
stressz éri őket, főleg ha a növény túlélése és saját 
védelme a tét. Ami a kékszőlőt illeti, megállapítot-
ták, hogy az éretlen szőlőszemek több resveratrolt 
tartalmaznak. A francia borok tipikus jellemző-
je, hogy a szőlőt hagyják túlérni, ez pedig érzéke-

nyebbé teszi a Botrytis 
cinerea penészre (mely 
nemes penésznek szá-
mít), ez pedig behatol 
a szőlőbe. A növény resveratrol termelésével véde-
kezik, mely aztán bekerül a borba.

A bortermő szőlő – Vitis vinifera, Elő- és 
Közép-Ázsiából származik, és már az őskortól 
ismert.  Vitaminokat, szőlőcukrot, nyomelemeket 
és ásványi anyagokat tartalmaz. Sok fajta hasznos 
élelmiszert gyártanak szőlőből: italokat, mazsolát, 
ecetet, de feldolgozható a szőlőmag is, mely ter-
mészetesen előforduló antioxidánsokat tartalmaz, 
melyek védenek a szabadgyökök károsító hatásá-
tól. 

Összetevői	segítik:
•	 megőrizni	a	szív	és	erek	egészségét
•	 antioxidáns	hatásukkal	a	szervezetet
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ROYAL WALNUT
antibakteriális hatása segíti
enyhíteni a bőrproblémákat

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 lágyzselatin kapszula.

Összetevők: Zselatin, rezveratrol (szőlőmagból nyert), szójabab olaj, nedvesítőszer (glicerin), koenzim Q10, emulgeálószer 
(szójalecitin), színezékek (karamell, titán-dioxid), fényezőanyag (sárga méhviasz), csomósodást gátló anyag (szilícium-dioxid).

A király dió (Juglans regia) népies elnevezést 
azért kapta, mert koronáját hatalmassá fejleszti, 
hogy a környezetében élő egyéb növények rovására 
egyre nagyobb területen biztosítsa saját létfenn-
tartását. A dióbéllel salátát, édességet ízesítenek, 
de gyűjtik a még éretlen, lágy héjú termést is. A 
népi gyógyászatban levelét vértisztító, gyomorja-
vító, emésztést elősegítő és féregűző hatása miatt 
használták. Forrázatát bőrkiütések, bőrgyulladá-

sok, fagyások borogatá-
sára, aranyérbántalmak 
esetén ülőfürdőként használták. A levél főzetét haj-
hullás ellen illetve hajszínezésre is használták régeb-
ben. A diófa-kérget a népi gyógyászatban szájüreg 
érzékenységre, valamint mandulagyulladáskor 
szájöblítőként használták. A magvak nem száradó 
olaját étkezésre használják. 
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•	 bőrproblémák	esetén •	 fertőtlenítő	hatásukkal

 7.350  Ft

	#2737	–	25	
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HU verze

SHOCK STAR
cápaporc tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 2 kapszula. Figyelmeztetés: Tengeri eredetű termékekre (kagyló, rák, hal) érzékenyeknek! Jelentős 
sérülés és sebészeti beavatkozás utáni időszakban cápaporc eredetű készítmény fogyasztása, annak érújdonképződést gátló hatása 
miatt nem javasolt.

Összetevők: Cápaporc (750 mg/kapszula).

A cápaporc hatóanyagai révén hozzájárulhat 
a porcszövet egészséges szerkezetének kialakítá-
sához, megőrzéséhez, regenerálásához, előnyö-
sen befolyásolja azok mozgathatóságát. Segíti az 
izületek épségének megőrzését, regenerálását.

A mozgásszegény életmód, a porc szerkezeté-
nek lágyulásához, az erős vagy egyenlőtlen fizikai 
megterhelés porckopáshoz, porcleváláshoz, az 
izületek torzulásához, csontkopáshoz, a mozgás-

képesség csökkenéséhez vezethet. A megkopott 
izületi porcok újraépítésében hatékony segítség 
lehet a cápaporc fogyasztása, mely természetes 
mennyiségben és arányban tartalmazza a porcot 
felépítő anyagokat, így a kondroitin-szulfátot. 

A porcképző anyagok kúraszerű alkalmazása 
javasolt álló, ülő és nehéz fizikai munkát végzők-
nek, aktív sportolóknak.
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•	 hozzájárulnak	a	porc	felépítéséhez,	
szerkezetének	megőrzéséhez

•	 részt	vesznek	az	izületek	mozgatha-
tóságának	fenntartásában

•	 elősegítik	a	porc	regenerálását
•	 támogatják	az	izületek	normál	

működését

A	mezei	zsurló	hatóanyagai:
•	 elősegítik	az	alsó	húgyúti	szervek	

egészségének	megőrzését
•	 hozzájárulnak	a	vese	kiválasztó	

funkciójának	normál	működéséhez

•	 antibakteriális	hatásúak
•	 hozzájárulnak	a	csont,	kötő-	

és	támasztószövetek	szerkeze-
tének	kialakításához

SILICA STAR
mezei zsurló a kollagén

és elasztin-rostok építésére

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Mezei zsurló szár por (Equisetum arvense) 440 mg.

Elősegítheti a vese kiválasztó funkcióját, ezért 
a népi gyógyászatban vizelethajtó szerként hasz-
nálják. Enyhe vízhajtó, elősegítheti az alsó húgyúti 
rendszer egészségének megőrzését bakteriális fer-
tőzés esetén. Hatóanyagai közül legjelentősebbek 
a flavonoidok és a kovasav, de szaponinokat, hosz-
szú szénláncú zsírsavakat is tartalmaz. A kovasav 
a szilícium forrása. Aktívan részt vesz a porckép-
zésben, a csontok anyagcseréjében, mineralizáció-
jában, a kötőszövet, az epitel kialakításában, azok 
szilárdságát, rugalmasságát biztosítja. Jelenléte 
szükséges a kollagén- és porcszintézishez, valamint 

a kötőszövet víztartal-
mának megtartásához. Fontos szerepet játszik 
a kalcium abszorpciójában. Élettani szerepe továb-
bá, hogy részt vesz a glukóz-amino-glukánok szin-
tézisében, a fehérje- és szénhidrát anyagcserében. 
A köröm, a bőr, a haj egészséges állapotának fenn-
tartását segíti. Növelheti az ellenállóképességet, 
stimulálja a fagocitózist, részt vesz az immunfolya-
matokban.

Az életkor előrehaladtával a főverőér, a vér-
edények és a bőr szilíciumtartalma csökken, ezért 
pótlása szükséges.

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítő

4.900 Ft

	#7237	–	20	

	#7240	–	14	
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HU verze

SILYMARIN STAR
antioxidáns, a máj állapotának javítására

Javasolt	 adagolás: 1–2 kapszula naponta. Figyelmeztetés: A termék fogyasztása 3 év alatti gyermekeknek, terhes és szoptató 
anyáknak nem ajánlott! A termék alkalmazása során teljes alkoholmentesség biztosítása javallt. Érzékeny egyéneknél allergiás tüne-
tek, enyhe hasmenés jelentkezhet.

Összetevők: Máriatövis (Silybum marianum) mag-kivonat 1.000 mg, szójabab olaj, zselatin, nedvesítőszer (glicerin), emulgeálószer 
(szójalecitin), színezékek (karamell, titán-dioxid).

A máriatövis (Silybum marianum) a fész-
kes virágzatúak (Asteraceae) családjába tartozó, 
mediterrán vidékről származó, egyéves növény. 
Számos országban termesztik, de az utak mentén, 
réteken, legelőkön szabadon található. A gyógy-
ászatban barnás színű termését használják, a drog 
a növény bóbita nélküli, érett kaszattermése. Fő 
hatóanyaga az összefoglaló néven szilimarinnak 
nevezett flavonolignán-komplex, mely a maghéj-
ban koncentrálódik. 

A máriatövis mag-
kivonat növeli a szervezet fiziológiai ellenállását 
súlyos hangulati körülmények között. Segít fenn-
tartani az élettani tisztító funkciót. Hozzájárul 
a normál májműködés fenntartásához, a máj 
méregtelenítő szerepének erősítéséhez. Szerepe 
van az emésztésben és a normál tisztulási folyama-
tokban.

A	máriatövis	mag-kivonat:
•	 növeli	a	szervezet	fiziológiai	ellenállását
•	 részt	vesz	a	normál	tisztulási	folyama-

tok	fenntartásában
•	 szerepe	van	az	emésztésben

•	 hozzájárul	a	normál	májmű-
ködéshez,	a	máj	méregtelenítő	
szerepe	erősítéséhez ét
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Összetevői	segítik:
•	 fenntartani	az	emésztőrendszer	

normális	funkcióját
•	 megtartani	a	teltség	érzetét
•	 az	immunitást

•	 kardiovaszkuláris	rendszer	
működését

•	 a	testsúlykontrollt

SLIM FIBER STAR
növényi rostok az egészséges béltraktusért

Javasolt	adagolás: Naponta 3× 5 tabletta étkezéskor, sok vízzel fogyasztani.

Összetevők: Rostok (mikrokristályos cellulóz 274 mg, citrus pektin 152 mg, grapefruit pektin 10 mg, cékla kivonat 4 mg) 440 mg.

Növényi rostokat tartalmazó készítmény, 
mely fontos a gasztrointesztinális rendszer nor-
mális működésében és az emésztés segítésében. 
Huzamosabb ideig teltség érzetet indukál, ezért 
kiváló segítség lehet testsúlycsökkentésnél. A ros-
tok mérsékelt glikémiás reakciót váltanak ki, így 

hozzásegítenek a vér inzulin és glükóz egyensúlyá-
nak megtartásában. Továbbá a vérzsírok és kolesz-
terin normális szintének megtartásában segít, ezzel 
a kardiovaszkuláris rendszer normál működését 
támogatja. Fontos még az immunrendszer normá-
lis működéséhez.
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	#2744	–	18	

	#1690	–	15	
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SLEEP WELL
tejfehérje hidrolizátum

A fehérje a protein szó fordítása, amely a görög 
„proteos” szóból ered, aminek jelentése: első. A 
víz után a fehérje az emberi szervezet legfontosabb 
alkotórésze, nélküle nem létezik élet, minden sejt fő 
alkotórésze.

Az közegészségügyi szakemberek ajánlása sze-
rint a napi élelem legalább 15–25%-át fehérje kell, 
hogy adja, ami kb. 55–60 g fehérje naponta, egy 
átlagos, 70 kg körüli felnőtt számára. Ez a mennyi-
ség viszont csak a szervezet normális működéséhez 
elegendő, tehát szinten tartásra. Nem elég viszont a 
növésben lévő szervezet számára és nem elég a test-
építők számára. Amennyiben a fehérje bevitel nem 
elégséges, a szervezetben megáll a fejlődés, sőt, 

a fehérjehiány az izom-
zat bontásához (izom-
vesztéshez) vezethet!

Mi is a tejsavó 
fehérje? Ez a jelenleg 
kapható sokféle fehérje 
közül (szója-, tojás- és 
tejfehérje) a legtisztább, 
legjobban felszívódó 
fehérje – tehát a legjobb 
választás.
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Javasolt	adagolás: 1 kupak (30 ml) naponta.

Összetevők: 100% gyümölcslé koncentrátum (cseresznye, áfonya, málna, alma, körte), Lactium® US Patent (hidrolizált tejfehérje; 
kazein) 180 mg.

	#1193	–	50	
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STAR MEN
gyógy- és fűszernövényeket, cinket tartalmazó

étrend-kiegészítő férfiaknak

Javasolt	adagolás: Naponta 1–2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak.

Összetevők: Tribulus terrestris (királydinnye) gyökér 750 mg, Elettaria cardamomum (kardamóm) termés 110 mg, Taraxacum 
officinale (gyermekláncfű) gyökér-kivonat 200 mg, Astragalus membranaceus (kínai csűdfű) gyökér 45 mg, Matricaria chamomilla 
(kamilla) virág 44 mg, Carthanus tinctorius (sáfrányos szeklice) virág 40 mg, víz, Cinnamomum aromaticum (fahéj) kéreg 26 mg, 
Piper nigrum (fekete bors) termés 15 mg, cink 10 mg (100% RDA).

A készítmény növényi összetevői közül a király-
dinnye hatóanyagai hozzájárulnak a nemi szervek 
és a nemi hormonok aktivitásának fenntartásában. 
Támogatják a vizelet-kiválasztó rendszer működé-
sét. A kardamóm termése és a kínai csűdfű gyökere 
a vese, az urinális traktus, a normál hólyagfunk-
ciók egészségének megőrzésében játszik fontos 
szerepet. A gyermekláncfű gyökér, a fahéj kéreg, 
a kamilla virág, a sáfrányos szeklice virág és a bors 

az emésztést segíti, az intesztinális jó közérzet kiala-
kításában működik közre. A fahéj és a bors élénkíti 
a testet, részt vesznek a súlykontroll megvalósítá-
sában.

A cink antioxidánsként védi a sejteket és szöve-
teket a káros oxidatív hatásoktól. Részt vesz a nor-
mál reproduktív fejlődésben, nélkülözhetetlen 
a sejtosztódáshoz, az idegrendszer normál műkö-
déséhez és a szellemi teljesítőképességhez.

A	termék	hatóanyagai:
•	 pozitív	hatással	vannak	a	férfi	vita-

litásra,	a	testi	teljesítőképességre	
•	 hozzájárulhatnak	az	emésztés,	

a	gyomor	normál	működéséhez

•	 részt	vesznek	a	vese	és	az	
urinális	traktus	megfelelő	
működésének	fenntartásában ét
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SPIRULINE 500 STAR
spirulina alga tartalmú

étrend-kiegészítő tabletta

Javasolt	adagolás: Naponta 3 tabletta, főétkezésenként 1-1.

Összetevők: Spirulina platensis algapor 500 mg.

A Föld legősibb élőlényei közé tartozó Spirulina 
alga (Arthrospira pratensis) egyes mexikói és afrikai 
népek hagyományos eledele. Spirális formája miatt 
a köztudatba Spirulina néven került be. A kereske-
delemben Spirulina maxima és Spirulina platensis 
néven ismert. A kékes-zöld algák közé tartozik, 
egysejtű mikroorganizmusok, melyek a vulkanikus, 
lúgos és meleg vizekben élnek. Ez az alga természe-
tes környezetben tenyészik Közép-és Dél-Amerika 
tavaiban, de kereskedelmi célokra tartályokban 
tenyésztik Ázsiában, Hawaiin és Kaliforniában és 
étrend-kiegészítőként forgalmazzák. 

T á p l á l k o z á s -
biológiailag fontos 
jellemzője, hogy az 
összes növény közül a 
spirulinának van a leg-
nagyobb fehérje (60%) tartalma. Néhány kutatás 
szerint – egységnyi területen mérve – hússzor több 
fehérjét képes produkálni, mint a szója. Valamennyi 
esszenciális aminosavat tartalmazza. Béta-karotin, 
kalcium, kálium, mangán, réz és cink tartalma is 
említésre méltó.

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítő

 5.950  Ft

	#1010	–	17	

	#4540	–	17	
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A	cápamáj	olaj	hatóanyagai:
•	 támogatják	a	szervezet	védekező	

rendszerét	
•	 hozzájárulnak	a	kórokozókkal	

szembeni	védelem	fenntartásá-
ban

•	 segítik	csontvelő	működését

•	 a	fehérvérsejtek	képzését	támo-
gatják

•	 többszörösen	telítetlen	zsírsav-
tartalma	a	keringési	rendszer	
egészségét	óvja

SQUALENE STAR
cápamáj olaj tartalmú étrend-kiegészítő

A cápamáj olaj táplálkozás-fiziológiai szem-
pontból előnyös hatását a svéd és norvég halászok 
évszázadok óta ismerik. A legkülönfélébb betegsé-
gek gyógyításában használták fel. Az orvostudo-
mány és a farmakológia fejlődésével, „természetes 
gyógyszerként” való felhasználása csökkent. A leg-
újabb kori kutatások ismét az érdeklődés közép-
pontjába helyezték. A cápamájból nyert olaj egyik 
jelentős hatóanyaga az alkilglicerol. Ez a hatóanyag 
a csontvelő egyik aktív anyaga, így az olaj hozzá-

járul az immunrendszer megfelelő működésének 
fenntartásához, az immunvédettség biztosításá-
hoz. A cápamáj olaj hatóanyaga segíti a csontvelő 
működését, a fehérvérsejtek képzését. A T-sejteket 
segítik a bakteriálisan fertőzött makrofágokkal 
szemben, így szerepet játszik a kórokozókkal 
szembeni védekezés fenntartásában. A halolajhoz 
hasonlóan magas arányban tartalmaz esszenciális, 
többszörösen telítetlen zsírsavakat, melyek a kerin-
gési rendszer egészségét óvják.
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Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 kapszula, gyermekeknek 3 év felett napi 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott 
halra és tengeri élőlényekre érzékeny egyéneknek.

Összetevők: Standardizált cápamáj olaj (min. 20% alkilglicerol tartalom; DHA 73,1 mg, EPA 10,9 mg, A-vitamin 0,66 mg) 500 mg.

SPIRULINE STAR
a szervezet tisztítására

Javasolt	adagolás: Naponta 6–12 tabletta. A tablettákat napközben folyamatosan fogyaszthatjuk. Ügyeljünk a megfelelő mennyi-
ségű folyadékbevitelre.

Összetevők: Rostok (akácia-gumi 380 mg, almarost 150 mg, búzarost 17,5 mg, citrus gyümölcsrost 17,5 mg), Spirulina algapor 
63 mg, almasav, talkum, ananász aroma, C-vitamin/aszkorbinsav 5 mg (8% RDA).

A Föld legősibb élőlényei közé tartozó Spirulina 
alga (Arthrospira pratensis) a kékes-zöld algák 
közé tartozik, melyek a vulkanikus, lúgos és meleg 
vizekben élnek. Tápanyagokban rendkívül gazdag. 
Szárazanyagának 60-70 %-a fehérje. Valamennyi 
esszenciális aminosavat tartalmazza. Számos vita-
min, ásványi anyag és egyéb fitonutriens forrása.

A C-vitamin hatékony antioxidáns, mely előse-
gíti a szervezetben zajló káros oxidációs folyama-

tok gátlását. Antioxidáns tulajdonságánál fogva 
védi a sejteket az oxidatív stressz ellen, mely a sejtek 
öregedéséért felelős.

A készítmény többféle növényi rost össze-
tevőt tartalmaz. A megfelelő mennyiségű élelmi 
rost fogyasztása elősegíti a normál bélműködést, 
szerepet játszik a bélműködés normál ritmusának 
fenntartásában. Hozzájárul a teltségérzet kialaku-
lásához.
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•	 részt	vesznek	a	normál	bélműködés	
kialakításában	és	fenntartásában	

•	 a	bélműködés	normál	ritmusát	
segítik	elő	

•	 hozzájárulnak	a	szív	és	a	keringési	
rendszer	egészséges	működésének	

fenntartásához	
•	 antioxidánsként	támogatják	

a	szervezet	védekező	rendsze-
rének	normál	működését	

•	 a	szabad	gyökök	elleni	védelem	
fontos	elemei	

 5.950  Ft

	#4555	–	11	
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A	cápamáj	olaj	hatóanyagai:
•	 támogatják	a	szervezet	védekező	

rendszerét	
•	 hozzájárulnak	a	kórokozókkal	

szembeni	védelem	fenntartásá-
ban

•	 segítik	csontvelő	működését

•	 a	fehérvérsejtek	képzését	támo-
gatják

•	 többszörösen	telítetlen	zsírsav-
tartalma	a	keringési	rendszer	
egészségét	óvja

SQUALENE STAR
cápamáj olaj tartalmú étrend-kiegészítő

A cápamáj olaj táplálkozás-fiziológiai szem-
pontból előnyös hatását a svéd és norvég halászok 
évszázadok óta ismerik. A legkülönfélébb betegsé-
gek gyógyításában használták fel. Az orvostudo-
mány és a farmakológia fejlődésével, „természetes 
gyógyszerként” való felhasználása csökkent. A leg-
újabb kori kutatások ismét az érdeklődés közép-
pontjába helyezték. A cápamájból nyert olaj egyik 
jelentős hatóanyaga az alkilglicerol. Ez a hatóanyag 
a csontvelő egyik aktív anyaga, így az olaj hozzá-

járul az immunrendszer megfelelő működésének 
fenntartásához, az immunvédettség biztosításá-
hoz. A cápamáj olaj hatóanyaga segíti a csontvelő 
működését, a fehérvérsejtek képzését. A T-sejteket 
segítik a bakteriálisan fertőzött makrofágokkal 
szemben, így szerepet játszik a kórokozókkal 
szembeni védekezés fenntartásában. A halolajhoz 
hasonlóan magas arányban tartalmaz esszenciális, 
többszörösen telítetlen zsírsavakat, melyek a kerin-
gési rendszer egészségét óvják.
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Javasolt	adagolás: Naponta 3× 1 kapszula, gyermekeknek 3 év felett napi 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott 
halra és tengeri élőlényekre érzékeny egyéneknek.

Összetevők: Standardizált cápamáj olaj (min. 20% alkilglicerol tartalom; DHA 73,1 mg, EPA 10,9 mg, A-vitamin 0,66 mg) 500 mg.

SPIRULINE STAR
a szervezet tisztítására

Javasolt	adagolás: Naponta 6–12 tabletta. A tablettákat napközben folyamatosan fogyaszthatjuk. Ügyeljünk a megfelelő mennyi-
ségű folyadékbevitelre.

Összetevők: Rostok (akácia-gumi 380 mg, almarost 150 mg, búzarost 17,5 mg, citrus gyümölcsrost 17,5 mg), Spirulina algapor 
63 mg, almasav, talkum, ananász aroma, C-vitamin/aszkorbinsav 5 mg (8% RDA).

A Föld legősibb élőlényei közé tartozó Spirulina 
alga (Arthrospira pratensis) a kékes-zöld algák 
közé tartozik, melyek a vulkanikus, lúgos és meleg 
vizekben élnek. Tápanyagokban rendkívül gazdag. 
Szárazanyagának 60-70 %-a fehérje. Valamennyi 
esszenciális aminosavat tartalmazza. Számos vita-
min, ásványi anyag és egyéb fitonutriens forrása.

A C-vitamin hatékony antioxidáns, mely előse-
gíti a szervezetben zajló káros oxidációs folyama-

tok gátlását. Antioxidáns tulajdonságánál fogva 
védi a sejteket az oxidatív stressz ellen, mely a sejtek 
öregedéséért felelős.

A készítmény többféle növényi rost össze-
tevőt tartalmaz. A megfelelő mennyiségű élelmi 
rost fogyasztása elősegíti a normál bélműködést, 
szerepet játszik a bélműködés normál ritmusának 
fenntartásában. Hozzájárul a teltségérzet kialaku-
lásához.
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•	 részt	vesznek	a	normál	bélműködés	
kialakításában	és	fenntartásában	

•	 a	bélműködés	normál	ritmusát	
segítik	elő	

•	 hozzájárulnak	a	szív	és	a	keringési	
rendszer	egészséges	működésének	

fenntartásához	
•	 antioxidánsként	támogatják	

a	szervezet	védekező	rendsze-
rének	normál	működését	

•	 a	szabad	gyökök	elleni	védelem	
fontos	elemei	

 3.850  Ft

	#7235	–	17	

	#4555	–	11	
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A	szuperoxid-dizmutáz:
•	 hozzájárul	a	szervezet	antioxidáns	

védelmi	rendszere	működéséhez
•	 semlegesíti	a	szuperoxid	szabad-

gyököt	

•	 segíti	a	sejtek	védelmét
•	 hozzájárul	a	sejtek	öregedésé-

nek	gátlásához
•	 antioxidáns	hatású	enzim

SUPEROXIDE DISMUTASE
természetes védelem a szabadgyökökkel szemben

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

Összetevők: Szuperoxid-dizmutáz enzim 250 mg.

Életmódunkból adódóan szervezetünket 
egyre nagyobb környezeti terhelésnek tesszük ki. 
A stressz, a bélflóra egyensúlyának zavara, az egész-
ségtelen étrend, az alkohol, a dohányzás, az UV 
sugárzás, a légszennyezés, stb. kiváltotta fizikai és 
kémiai behatásokra a testünket felépítő óriásmo-
lekulákból (fehérjék, nukleinsavak, stb.) atomok, 
kisebb atomcsoportok válnak le. Leválásukkal 
rendkívül aktív szabad kötőhelyek, úgynevezett 

szabadgyökök keletkeznek, melyek azonnal reakci-
óba lépnek a környezetükkel, ami az óriásmolekula 
károsodásához, átrendeződéséhez vezet. A sza-
badgyökök károsító hatása számtalan betegség 
kialakulásához vezethet, szinte nincs olyan beteg-
ség, melyben ne mutatták volna ki negatív szere-
pét. A szabadgyökök ellen a szervezet antioxidáns 
védelme veszi fel a harcot.
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STINGING NETTLE STAR
csalánkivonat a vitalitás, az energia
és az egészséges erek támogatására

Javasolt	adagolás: Naponta 2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyerekeknek 4 éves kor alatt, illetve vese, vagy szíveredetű 
ödéma esetén nem ajánlott!

Összetevők: Csalánlevél-kivonat (300 mg/kapszula), zselatin, tömegnövelő szer (cellulóz).

A csalánt évezredek óta ismeri és használja az 
ember. Annak ellenére, hogy gyakori és kellemetlen 
gyomnövény, az egyik leghasznosabb táplálék- és 
gyógynövény is. Már az ókorban is jelentős táplá-
léknövény volt, főzelékek alapanyagául szolgált.

A nagy csalán (Urtica dioica) levelét és hajtá-
sát a népi gyógyászat majdnem minden területén 

alkalmazták, úgy belsőleges, mint külsőleges céllal. 
A hagyományos orvoslás elsősorban a növény föld 
feletti részeit (hajtáscsúcs, levél, termés) alkalmaz-
za. A csalán drogját többnyire vadon előforduló 
állományokból gyűjtik.

A	csalán:
•	 hozzájárul	vizelet-kiválasztó	rendszer	

megfelelő	működésének	fenntartásához
•	 segíti	húgyúti	rendszer	egészségének	

megőrzését
•	 támogatja	a	prosztata	egészséges	

működését	

•	 csökkenti	a	„nehéz-láb”	érzést
•	 szerepe	van	a	normál	vénás	

keringés	fenntartásában
•	 segít	fenntartani	az	izületek,	

izmok	és	inak	rugalmasságát
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	#7244	–	19	

	#2766	–	13	
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A	szuperoxid-dizmutáz:
•	 hozzájárul	a	szervezet	antioxidáns	

védelmi	rendszere	működéséhez
•	 semlegesíti	a	szuperoxid	szabad-

gyököt	

•	 segíti	a	sejtek	védelmét
•	 hozzájárul	a	sejtek	öregedésé-

nek	gátlásához
•	 antioxidáns	hatású	enzim

SUPEROXIDE DISMUTASE
természetes védelem a szabadgyökökkel szemben

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta.

Összetevők: Szuperoxid-dizmutáz enzim 250 mg.

Életmódunkból adódóan szervezetünket 
egyre nagyobb környezeti terhelésnek tesszük ki. 
A stressz, a bélflóra egyensúlyának zavara, az egész-
ségtelen étrend, az alkohol, a dohányzás, az UV 
sugárzás, a légszennyezés, stb. kiváltotta fizikai és 
kémiai behatásokra a testünket felépítő óriásmo-
lekulákból (fehérjék, nukleinsavak, stb.) atomok, 
kisebb atomcsoportok válnak le. Leválásukkal 
rendkívül aktív szabad kötőhelyek, úgynevezett 

szabadgyökök keletkeznek, melyek azonnal reakci-
óba lépnek a környezetükkel, ami az óriásmolekula 
károsodásához, átrendeződéséhez vezet. A sza-
badgyökök károsító hatása számtalan betegség 
kialakulásához vezethet, szinte nincs olyan beteg-
ség, melyben ne mutatták volna ki negatív szere-
pét. A szabadgyökök ellen a szervezet antioxidáns 
védelme veszi fel a harcot.
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STINGING NETTLE STAR
csalánkivonat a vitalitás, az energia
és az egészséges erek támogatására

Javasolt	adagolás: Naponta 2 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyerekeknek 4 éves kor alatt, illetve vese, vagy szíveredetű 
ödéma esetén nem ajánlott!

Összetevők: Csalánlevél-kivonat (300 mg/kapszula), zselatin, tömegnövelő szer (cellulóz).

A csalánt évezredek óta ismeri és használja az 
ember. Annak ellenére, hogy gyakori és kellemetlen 
gyomnövény, az egyik leghasznosabb táplálék- és 
gyógynövény is. Már az ókorban is jelentős táplá-
léknövény volt, főzelékek alapanyagául szolgált.

A nagy csalán (Urtica dioica) levelét és hajtá-
sát a népi gyógyászat majdnem minden területén 

alkalmazták, úgy belsőleges, mint külsőleges céllal. 
A hagyományos orvoslás elsősorban a növény föld 
feletti részeit (hajtáscsúcs, levél, termés) alkalmaz-
za. A csalán drogját többnyire vadon előforduló 
állományokból gyűjtik.

A	csalán:
•	 hozzájárul	vizelet-kiválasztó	rendszer	

megfelelő	működésének	fenntartásához
•	 segíti	húgyúti	rendszer	egészségének	

megőrzését
•	 támogatja	a	prosztata	egészséges	

működését	

•	 csökkenti	a	„nehéz-láb”	érzést
•	 szerepe	van	a	normál	vénás	

keringés	fenntartásában
•	 segít	fenntartani	az	izületek,	

izmok	és	inak	rugalmasságát
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TAURINE 600
taurin tartalmú

étrend-kiegészítő sportolóknak

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta. Sportolók verseny előtt 20–40 perccel. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, 
terhes és szoptató anyáknak nem ajánlott.

Összetevők: L-taurin 600 mg.

A taurin szerepet játszik a membránokon 
keresztüli kalcium-áramlás szabályozásában. Az 
energia továbbításában is közreműködik. Fokozza 
az állóképességet. Az inzulinhoz hasonlóan előse-
gíti a glükóz sejtekbe áramlását, ami a teljesítőké-
pesség növelését segítheti elő. Jelenléte nélkülözhe-
tetlen az idegrendszer normális működéséhez, segít 
a fizikai és mentális egészség megőrzésében oxida-
tív stressz esetén. Részt vesz a kardiovaszkuláris 

rendszer egészségének megőrzésében, a szívizom 
normál állapotának fenntartásában, a vérnyomás 
szabályozásában. Közreműködik a szem retiná-
jának védelmében. Védi a májsejteket a toxikus 
anyagoktól. Antioxidáns tulajdonságának köszön-
hetően elősegíti a sejtek védelmét a szabadgyökök 
károsító hatása ellen. Védi a sejteket, szöveteket az 
oxidációtól.  Elsősorban állati eredetű ételek tartal-
mazzák: hal, húsok és belsőségek.
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•	 nem	fehérjeépítő,	kéntartalmú	
aminosav

•	 közreműködik	a	kalcium	sejtekbe	
juttatásában	

•	 elősegítheti	a	teljesítőképesség	
növelését

•	 fokozza	az	állóképességet
•	 közreműködik	a	fizikai	és	

mentális	egészség	megőrzésé-
ben,	az	idegrendszer	normál	
működésében

TREND RELAX
gyógynövények a jó közérzetért,

a pihentető alvásért 

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak nem ajánlott. Gép-
jármű vezetéskor alkalmazása fokozott körültekintést igényel. Fokozhatja a barbiturátok, alkohol és a benzo-diazepinek szedatív hatását.

Összetevők: Macskamenta (Nepeta cataria) levél 64,5 mg, macskagyökér (Valeriana officinalis) gyökér 64,5 mg, golgotavirág (Passi-
flora incarnata) virág 64,5 mg, zellermag (Apium graveolens) 64,5 mg, narancshéj 32,2 mg, komló (Humulus lupulus) virág 32,25 mg.

A termék gyógynövény összetevői (macska-
menta, macskagyökér, golgotavirág, zellermag és 
komló) hozzájárulnak a feszített életstílus okoz-
ta stressz legyőzéséhez, normális érzelmi egyen-
súly fenntartásához, a relaxációhoz, a nyugodt 
és pihentető alváshoz. Összetevői közül az illatos 
macskamenta nyugtató hatású hatóanyagot tar-
talmaz. A macskagyökér hozzájárul a normális 
emocionális állapot, egyensúly fenntartásához, 

elősegíti a nyugodt, pihentető alvást. A golgota-
virág az idegi feszültség és nyugtalanság esetén 
jelenthet támogatást, hozzájárul a nyugodt, pihen-
tető alváshoz. A zellermag elsősorban vízhajtó 
hatásáról ismert, de tudományos munkák leírták 
idegfeszültséget csökkentő, nyugtató hatását is. 
A komló virág a megfelelő relaxációt segíti elő, hoz-
zájárul a normális érzelmi állapot, lelki egyensúly 
fenntartásához, a nyugodt és pihentető alváshoz.

A	termék	hatóanyagai:
•	 elősegítik	a	nyugodt,	pihentető	alvást
•	 elősegítik	az	idegi	feszültség,	a	nyug-

talanság	megszűnését
•	 hozzájárulnak	az	idegrendszer	

normál	működéséhez,	ezáltal	a	jó	

közérzethez	
•	 részt	vesznek	a	normális	

érzelmi	állapot,	a	lelki	egyen-
súly	fenntartásában
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TAURINE 600
taurin tartalmú

étrend-kiegészítő sportolóknak

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta. Sportolók verseny előtt 20–40 perccel. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, 
terhes és szoptató anyáknak nem ajánlott.

Összetevők: L-taurin 600 mg.

A taurin szerepet játszik a membránokon 
keresztüli kalcium-áramlás szabályozásában. Az 
energia továbbításában is közreműködik. Fokozza 
az állóképességet. Az inzulinhoz hasonlóan előse-
gíti a glükóz sejtekbe áramlását, ami a teljesítőké-
pesség növelését segítheti elő. Jelenléte nélkülözhe-
tetlen az idegrendszer normális működéséhez, segít 
a fizikai és mentális egészség megőrzésében oxida-
tív stressz esetén. Részt vesz a kardiovaszkuláris 

rendszer egészségének megőrzésében, a szívizom 
normál állapotának fenntartásában, a vérnyomás 
szabályozásában. Közreműködik a szem retiná-
jának védelmében. Védi a májsejteket a toxikus 
anyagoktól. Antioxidáns tulajdonságának köszön-
hetően elősegíti a sejtek védelmét a szabadgyökök 
károsító hatása ellen. Védi a sejteket, szöveteket az 
oxidációtól.  Elsősorban állati eredetű ételek tartal-
mazzák: hal, húsok és belsőségek.
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•	 nem	fehérjeépítő,	kéntartalmú	
aminosav

•	 közreműködik	a	kalcium	sejtekbe	
juttatásában	

•	 elősegítheti	a	teljesítőképesség	
növelését

•	 fokozza	az	állóképességet
•	 közreműködik	a	fizikai	és	

mentális	egészség	megőrzésé-
ben,	az	idegrendszer	normál	
működésében

TREND RELAX
gyógynövények a jó közérzetért,

a pihentető alvásért 

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 tabletta. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak nem ajánlott. Gép-
jármű vezetéskor alkalmazása fokozott körültekintést igényel. Fokozhatja a barbiturátok, alkohol és a benzo-diazepinek szedatív hatását.

Összetevők: Macskamenta (Nepeta cataria) levél 64,5 mg, macskagyökér (Valeriana officinalis) gyökér 64,5 mg, golgotavirág (Passi-
flora incarnata) virág 64,5 mg, zellermag (Apium graveolens) 64,5 mg, narancshéj 32,2 mg, komló (Humulus lupulus) virág 32,25 mg.

A termék gyógynövény összetevői (macska-
menta, macskagyökér, golgotavirág, zellermag és 
komló) hozzájárulnak a feszített életstílus okoz-
ta stressz legyőzéséhez, normális érzelmi egyen-
súly fenntartásához, a relaxációhoz, a nyugodt 
és pihentető alváshoz. Összetevői közül az illatos 
macskamenta nyugtató hatású hatóanyagot tar-
talmaz. A macskagyökér hozzájárul a normális 
emocionális állapot, egyensúly fenntartásához, 

elősegíti a nyugodt, pihentető alvást. A golgota-
virág az idegi feszültség és nyugtalanság esetén 
jelenthet támogatást, hozzájárul a nyugodt, pihen-
tető alváshoz. A zellermag elsősorban vízhajtó 
hatásáról ismert, de tudományos munkák leírták 
idegfeszültséget csökkentő, nyugtató hatását is. 
A komló virág a megfelelő relaxációt segíti elő, hoz-
zájárul a normális érzelmi állapot, lelki egyensúly 
fenntartásához, a nyugodt és pihentető alváshoz.

A	termék	hatóanyagai:
•	 elősegítik	a	nyugodt,	pihentető	alvást
•	 elősegítik	az	idegi	feszültség,	a	nyug-

talanság	megszűnését
•	 hozzájárulnak	az	idegrendszer	

normál	működéséhez,	ezáltal	a	jó	

közérzethez	
•	 részt	vesznek	a	normális	

érzelmi	állapot,	a	lelki	egyen-
súly	fenntartásában
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A	készítmény	összetevői:
•	 segítik	a	védekező	rendszer	műkö-

dését,	a	fizikai	és	szellemi	állóképes-
ség	fenntartását

•	 támogatják	a	légző-rendszer,	
a	felső	légutak	egészséges	
működését

A	termék	hatóanyagai:
•	 segítik	a	szív-	és	érrendszert
•	 elősegítik	a	súlycsökkentést
•	 védenek	a	szabadgyökök	káros	

hatása	ellen

•	 segítenek	a	vércukor	optimális	
szinten	tartásában

VILCACORA STAR
macskakarom, kínai csüdfű, bíbor kasvirág

az immunrendszer támogatására

VEGEMAX STAR
zöldségkivonatok a szükséges

fitonutriensek pótlására

Javasolt	adagolás: 1 kapszula naponta. Figyelmeztetés: Fogyasztása nem ajánlott gyerekeknek 16 éves kor alatt, terhes és szopta-
tó anyáknak, keresztes virágúakra érzékenyeknek, autoimmun betegségben szenvedőknek, továbbá immundepresszáns gyógyszert 
szedőknek.

Összetevők: Macskakarom (Uncaria tomentosa) kéreg 300 mg, kínai csüdfű (Astragalus membranaceus) gyökér-kivonat 100 mg, 
bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) növény 100 mg.

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta.

Összetétel: Liofilizációval előállított zöldségkivonat (brokkoli, zeller, karfiol, kelkáposzta, kelbimbó, édesburgonya, sárgarépa, kápo-
szta, cékla, articsóka) 500 mg.

Az Uncaria tomentosa (macskakarom) Peru 
őserdeiben élő növény. A perui indiánok által szé-
les körben felhasznált gyógynövény elsősorban 
immunstimuláns, a szervezet természetes védekező 
rendszerét erősíti. Hatóanyagai antioxidáns tulaj-
donságuknál fogva hozzájárulnak a szervezetben 
zajló káros oxidatív folyamatok gátlásához. Részt 
vesznek az izületek egészségének fenntartásá-
ban. Segítik a megfelelő állóképesség megtartá-
sát. Az Astragalus membranaceus (kínai csüdfű) 
hatóanyagai a macskakaromhoz hasonlóan az 

immunrendszer megfe-
lelő működését segítik. 
Az Echinacea purpurea (bíbor kasvirág) hatóanya-
gai a szervezet védekezőképességének erősítése 
révén segítik egészségünk megőrzését. Támogatják 
immunrendszerünket a fertőzéses megbetegedé-
sekkel (influenza) szemben. Részt vesznek az alsó 
húgyúti szervek normál működésének fenntartásá-
ban is. A felső légutak védelméhez is hozzájárulnak, 
részt vesznek azok egészségének megőrzésében.

A zöldségfélék étrendünk nagyon fontos össze-
tevői. Nagyon sok olyan tápanyagot tartalmaznak, 
mint a vitaminok, ásványi anyagok, flavonoidok, 
antioxidánsok, stb. A zöldségfogyasztás hozzá-
segít az egészségünk megőrzéséhez, megnöveli 
a védelmet az oxidációs károsodás ellen, a szer-
vezetből segít kiüríteni a káros anyagokat, segíti 
a szívet, és optimális szinten tartja a vércukrot. 
Főleg a Brasica (káposztafélék) családjába tar-
tozó zöldségek, melyek közé a karfiol, káposzta, 

kelkáposzta, kelbimbó, brokkoli tartozik, termé-
szetes antioxidánsokat tartalmaznak, melyek védik 
a sejteket és szöveteket a szabadgyökök károsító 
hatásától, így pótolják a szervezet antioxidáns 
kapacitását. Rosttartalma segíthet a súlycsökken-
tő diétáknál.  Termékünk olyan zöldségfélékből lett 
összeállítva, melyek tartalmaznak minden szüksé-
ges fitonutrienst. A termék előállításakor nagyon 
kímélő technológiát alkalmaztak, mely garantálja 
a fitonutriensek megőrzését.
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A	termék	hatóanyagai:
•	 kedvezően	hatnak	a	vér	összes-	

és	LDL-koleszterin,	valamint	
triglicerid	szintjére

•	 elősegítik	az	LDL-koleszterin	és	
a	zsírsavak	oxidációjának	gátlását

•	 hozzájárulnak	a	HDL,	a	„jó”	
koleszterin	szintjének	emelke-
déséhez

VIRGIN OLIVE STAR
olíva olaj és alfa-liponsav 
tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Szűz olívaolaj 1.000 mg, alfa-liponsav 30 mg.

Az olívaolaj a mediterrán konyha népszerű 
alapanyaga, melynek az emberi szervezetre gyako-
rolt kedvező élettani hatása sem elhanyagolható. 

A telített zsírsavak egyszer telítetlenekkel való 
helyettesítése kedvezően hat a vér összes- és LDL-
koleszterin-, valamint triglicerid szintjére. Az olí-
vaolaj polifenolos vegyületeinek köszönhetően 
antioxidáns hatású, elősegíti az LDL-koleszterin 
és a zsírsavak oxidációjának gátlását. Hozzájárul a 
HDL, a „jó” koleszterin szintjének emelkedéséhez. 
Az alfa-liponsav olyan testazonos, életfontosságú 
vegyület, mely a szervezet energiaforgalmában, 

a cukoranyagcserében központi szerepet tölt be. 
Elnevezése a molekula zsírsavakhoz való hason-
lóságára utal. Baktériumokban, növényekben 
képződik endogén módon. Elsődleges hatása a 
cukoranyagcserében való aktív részvétele azáltal, 
hogy három, a cukorlebontásban kulcsszerepet 
játszó, enzim alkotóeleme. Szükséges a cukorbe-
tegek megfelelő idegműködéséhez. A tápanyagok 
oxidatív lebontásában is központi szerepet játszik. 
Szabadgyök-fogó, hozzájárul a szervezet antioxi-
dáns védelméhez.
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VITA STAR
gombákat tartalmazó étrend-kiegészítő

likopinnal és asztaxantinnal

Javasolt	adagolás: Naponta 2 kapszula.

Összetevők: Grifola frondosa (maitake) gomba 180 mg, Lentinus edodes (shiitake) gomba 111 mg, Ganoderma lucidum (reishi) 
gomba 88 mg, likopin 6 mg, asztaxantinnal 1 mg.

Az összetevők közül a Grifola frondosa 
(maitake), Lentinus edodes (shiitake) és Gano-
derma lucidum (reishi) gombákat „gyógyhatású-
aknak” nevezi a népi és a tradicionális gyógyászat. 
A gyógygombák egyik legismertebb hatásaként 
az immunstimuláns és immunmoduláns hatást 
említik. A gombák hatóanyagai a szervezet álta-
lános immunvédekezésének megerősítésében, 

a leromlott szervezetek immunvédekezésének hely-
reállításában vesznek részt. Az óriás bokrostapló 
(Grifola frondosa) hatóanyagai immunvédekezést 
felerősítő hatásúak. A shiitake (Lentinus edodes) 
gombánál számos humán- és állatkísérlet során 
antivirális, antibakteriális és gombaellenes hatást 
bizonyítottak. Hatóanyagai mobilizálják a falósej-
teket és más védekező mechanizmusokat.

A	termék	hatóanyagai:
•	 a	szervezet	immunvédekezését	erősítik
•	 hatásosak	a	baktériumok,	vírusok	és	

gombák	ellen
•	 elősegíthetik	a	szív-	és	érrendszer	

egészségének	megőrzését
•	 szerepet	játszanak	a	káros	oxidatív	

folyamatok	gátlásában

•	 szükségesek	a	szervezet	
védekező	rendszere	normál	
működéséhez

•	 védik	a	sejtek,	szövetek	
épségét
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A	termék	hatóanyagai:
•	 kedvezően	hatnak	a	vér	összes-	

és	LDL-koleszterin,	valamint	
triglicerid	szintjére

•	 elősegítik	az	LDL-koleszterin	és	
a	zsírsavak	oxidációjának	gátlását

•	 hozzájárulnak	a	HDL,	a	„jó”	
koleszterin	szintjének	emelke-
déséhez

VIRGIN OLIVE STAR
olíva olaj és alfa-liponsav 
tartalmú étrend-kiegészítő

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula.

Összetevők: Szűz olívaolaj 1.000 mg, alfa-liponsav 30 mg.

Az olívaolaj a mediterrán konyha népszerű 
alapanyaga, melynek az emberi szervezetre gyako-
rolt kedvező élettani hatása sem elhanyagolható. 

A telített zsírsavak egyszer telítetlenekkel való 
helyettesítése kedvezően hat a vér összes- és LDL-
koleszterin-, valamint triglicerid szintjére. Az olí-
vaolaj polifenolos vegyületeinek köszönhetően 
antioxidáns hatású, elősegíti az LDL-koleszterin 
és a zsírsavak oxidációjának gátlását. Hozzájárul a 
HDL, a „jó” koleszterin szintjének emelkedéséhez. 
Az alfa-liponsav olyan testazonos, életfontosságú 
vegyület, mely a szervezet energiaforgalmában, 

a cukoranyagcserében központi szerepet tölt be. 
Elnevezése a molekula zsírsavakhoz való hason-
lóságára utal. Baktériumokban, növényekben 
képződik endogén módon. Elsődleges hatása a 
cukoranyagcserében való aktív részvétele azáltal, 
hogy három, a cukorlebontásban kulcsszerepet 
játszó, enzim alkotóeleme. Szükséges a cukorbe-
tegek megfelelő idegműködéséhez. A tápanyagok 
oxidatív lebontásában is központi szerepet játszik. 
Szabadgyök-fogó, hozzájárul a szervezet antioxi-
dáns védelméhez.
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VITA STAR
gombákat tartalmazó étrend-kiegészítő

likopinnal és asztaxantinnal

Javasolt	adagolás: Naponta 2 kapszula.

Összetevők: Grifola frondosa (maitake) gomba 180 mg, Lentinus edodes (shiitake) gomba 111 mg, Ganoderma lucidum (reishi) 
gomba 88 mg, likopin 6 mg, asztaxantinnal 1 mg.

Az összetevők közül a Grifola frondosa 
(maitake), Lentinus edodes (shiitake) és Gano-
derma lucidum (reishi) gombákat „gyógyhatású-
aknak” nevezi a népi és a tradicionális gyógyászat. 
A gyógygombák egyik legismertebb hatásaként 
az immunstimuláns és immunmoduláns hatást 
említik. A gombák hatóanyagai a szervezet álta-
lános immunvédekezésének megerősítésében, 

a leromlott szervezetek immunvédekezésének hely-
reállításában vesznek részt. Az óriás bokrostapló 
(Grifola frondosa) hatóanyagai immunvédekezést 
felerősítő hatásúak. A shiitake (Lentinus edodes) 
gombánál számos humán- és állatkísérlet során 
antivirális, antibakteriális és gombaellenes hatást 
bizonyítottak. Hatóanyagai mobilizálják a falósej-
teket és más védekező mechanizmusokat.

A	termék	hatóanyagai:
•	 a	szervezet	immunvédekezését	erősítik
•	 hatásosak	a	baktériumok,	vírusok	és	

gombák	ellen
•	 elősegíthetik	a	szív-	és	érrendszer	

egészségének	megőrzését
•	 szerepet	játszanak	a	káros	oxidatív	

folyamatok	gátlásában

•	 szükségesek	a	szervezet	
védekező	rendszere	normál	
működéséhez

•	 védik	a	sejtek,	szövetek	
épségét
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A	C-vitamin:
•	 hozzájárul	az	oxidációs	folyamatok	

gátlásához
•	 támogatja	az	egészséges	kötőszövet,	

íny,	csontok,	porc	létrejöttét
•	 részt	vesz	a	haj,	a	köröm	és	a	bőr	

szépségének	megőrzésében	

•	 segíti	a	védekező	rendszer	
működését	a	baktériumokkal	
és	vírusokkal	szemben

•	 szerepet	játszik	a	táplálékkal	
bevitt	vas	felszívódásában

VITAMIN C 1000
C-vitamint a sejtek regenerálására

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta.

Összetevők: C-vitamin (Rosa canina, csipkebogyó por, aszkorbinsav) 1.000 mg (1.250 % RDA).

A C-vitamin hatékony antioxidáns. Az antioxi-
dánsok gátolják a civilizációs életformákkal együtt 
járó környezeti ártalmak és a helytelen életmód 
hatására a szervezetben létrejövő sejtkárosító 
oxidációs folyamatokat. Ezáltal hozzájárulnak az 
öregedési folyamatok gátlásához. A C-vitaminnak 
szabad gyökökre gyakorolt kedvező hatása hozzá-
járulhat a kognitív képességek korral járó hanyatlá-
sának csökkentéséhez is. Segíti az immunrendszert 
a baktériumokkal és vírusokkal szembeni védeke-

zésben. Jelenléte szükséges az idegrendszer normál 
működéséhez. Szerepet játszik a kötőszövet meg-
felelő működésében, szerkezetének kialakításában, 
ezáltal az íny, a bőr, a csontok, a porc egészsé-
gének megőrzésében, valamint a haj, a köröm és 
a bőr szépségének fenntartásában. Fontos szere-
pe van a táplálékkal bevitt vas felszívódásában. 
Nélkülözhetetlen a vérerek normál struktúrájának 
fenntartásában, elősegíti a szív- és keringési rend-
szer egészséges működését.

A	C-vitamin:

ét
re

nd
-k

ie
gé

sz
ítő

VITAMIN B12 STAR
a jó vérnyomásért és idegrendszerért

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta.

Összetétel: B12-vitamin (cianokobalamin) 500 µg (20 000 % RDA).

A B12-vitamin befolyással van a vérképzésre és 
a sejtosztódásra. Támogatja az energia metaboliz-
must és az immunrendszert. Jótékonyan hat a vér-
nyomás és a vér homocisztein normális szintjének 
megtartására. Fontos az egészséges idegrendszer, 
a normális pszichés funkciók és kognitív teljesít-
mény megtartásához.

A B12-vitamin részt vesz a nukleinsavak felépí-
tésében, befolyásolja a szervezet fehérjeszintézisét, 

elősegíti az aminosavak fehérjékbe való beépülését 
és fokozza ezek hasznosítását, de az egész szer-
vezetet érintő hatása van. Vészes vérszegénység, 
általános testi leromlás, kimerültség, ideggyulla-
dás, hosszabb betegség utáni lábadozás esetén 
használják. Az egész szervezetre kiterjedő erősítő, 
roboráló hatása van.

A	termék	hatóanyagai:
•	 fontosak	a	vérképzéskor	
•	 részt	vesznek	az	anyagcsere	folya-

mataiban
•	 növelik	az	immunitást
•	 segítenek	megtartani	a	jó	vérnyo-

mást

•	 fontosak	az	idegrendszer	normál	
működésében

•	 fontosak	a	normális	lelki	funkciók	
számára
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Az	E-vitamin:
•	 védi	a	többszörösen	telítetlen	

zsírsavakat	az	oxidációtól
•	 fontos	szerepet	játszik	a	káros	

szabad	gyökök	elleni	védelemben
•	 gátolja	az	öregedési	

folyamatokat

•	 a	kognitív	képesség	korral	járó	
hanyatlását	gátolhatja	

•	 fontos	szív	és	érrendszeri	
betegségeknél

VITAMIN E STAR
antioxidáns hatású E-vitamin

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula. Figyelmeztetés: A termék méhterméket valamint szójaszármazékot tartalmaz!

Összetevők: E-vitamin (alfa-, béta-, gamma-, delta-tokoferolok) 200 mg (1.666 % RDA).

Az E-vitamin antioxidánsként védi a többszö-
rösen telítetlen zsírsavakat a szabad gyökök káro-
sító hatása ellen, így járul hozzá a sejtek normál 
működésének megőrzéséhez. 

Támogatja szervezetünk védekező rendszeré-
nek megfelelő működését, gátolja a szervezetben 
zajló káros oxidációs, így az öregedési folyamato-
kat.

A szabad gyökökre gyakorolt kedvező hatásá-
nál fogva elősegíti a kognitív képességek korral járó 
hanyatlásának csökkentését. Az E-vitamin nélkü-
lözhetetlen a szív, az érrendszer és a szem egészsé-
gének megőrzéséhez.

Az	E-vitamin:
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VITAMIN D3 STAR
az immunitás és a csontrendszer

egészségének növelésére

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula.

Összetevők: D3-vitamin (kolekalciferol) 50 µg (2.000 IU, 1.000% RDA), szójaolaj, kukoricaolaj (hordozóanyag), növényi glicerin.

A D3-vitamin az egyetlen vitamin, melyet a szer-
vezet a napsugárzás segítségével képes előállítani. 
A mai életvitelnek és annak ténynek köszönhetően, 
hogy napozáskor nagyon sokan fényvédő krémet 
használnak a káros napsugarak kivédésére, hogy 
megelőzzék a bőrrák kialakulását, ezért a populáció 
59%-ának nincs elegendő D-vitamin a szervezeté-
ben. A D-vitamin hozzájárul a kalcium és a fosz-

for normál felhasználásához a szervezetben. 
Közreműködik a sejtosztódás folyamatában és hoz-
zájárul az immunrendszer normális működéséhez. 
Részt vesz a csontok és fogak normális állapotának 
fenntartásában, és a vérben a megfelelő kalcium-
szint fenntartásában. Segít fenntartani a normális 
izomműködést.

A	D3-vitamin	segít:
•	 az	immunitás	növelésében
•	 megtartani	a	csontok	és	a	fogak	nor-

mál	állapotát

•	 a	vérben	megtartani	a	megfelelő	
kalciumszintet
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WATER PILL STAR
vízhajtó és fertőtlenítő hatásával

segíti a szervezetet

VITAMIN K STAR
K-vitamin tabletta véralvadási zavarok

és csontritkulás esetére

Javasolt	adagolás: Fő étkezések után 1 tabletta.

Összetevők: Barosma betulina (Buku, levél, kivonat 4:1) 50 mg, Arctostaphylos uva-ursi (medveszőlő, levél, kivonat 3:1) 50 mg, 
Petroselinum crispum (petrezselyem, levél) 50 mg, kálium (kálium-glükonát) 20 mg, Juniperus communis (közönséges boróka, ter-
més) 10 mg.

Javasolt	adagolás: 1 tabletta, étkezés után.

Összetevők: K-vitamin (fillokinon) 100 µg (133 % RDA).

A WATER PILL STAR készítmény olyan gyógy-
növényekből van összeállítva, mint a medveszőlő, 
a közönséges boróka és a petrezselyem, melyeket 
már nagyanyáink is gyűjtöttek, termesztettek és 
szárítottak, és házi patikájukban mindig kéznél vol-
tak vese- és húgyhólyagpanaszokra.

A medveszőlő segíti a vesék és a húgyhólyag 
normális működését, fertőtleníti a húgyutakat, 

ezzel segíthet olyan alsó húgyúti fertőzések esetén, 
amikor még nem szükséges antibiotikumos kezelés.

Káliumtartalma miatt elengedhetetlen a szer-
vezet vízháztartása és elektrolit-egyensúlya miatt. 
A kálium segít egészséges szinten tartani a vérnyo-
mást, fontos szerepe van az izmok helyes működé-
sében, beleértve a szívizmot is.

A K-vitamin szerepe nagyon fontos a véral-
vadásnál és a vérzés elállításánál. Jelenléte fontos 
az egészséges csontszerkezet felépítésénél, gátolja 
a csontszövet leépülését, egészséges állapotban 
tartja a csontokat és hozzájárul a csontok nor-
mális szerkezetének és ásványi-anyag tartalmának 
megőrzéséhez. 

A K-vitamin a véralvadás egyik fontos szabá-
lyozó tényezője, ám jótékony hatásai közé tartozik 
az is, hogy elősegíti a máj méregtelenítő funkcióját.

A	termék	hatóanyagai:
•	 jótékonyan	hatnak	a	húgyhólyagra	

és	a	vizeletkiválasztó	rendszerre		
•	 optimalizálják	a	szervezet	vízház-

tartását	

•	 segítenek	a	vérnyomás	optimá-
lis	szinten	tartásában

A	K-vitamin:
•	 segíti	a	véralvadást	
•	 segíti	az	egészséges	csontozat	megtartását
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Az	ideggyökér/yam	gyökér	hatóanyagai:

Összetevői	segítenek:

•	 segítenek	a	hormonrendszer	
harmonizálásában

•	 hozzájárulnak	női	ivarszervek	
normál	működéséhez

•	 gyenge	fitoösztrogén	
tartalma	miatt	hozzájárul	
a	változókorban	levő	
nők	jó	közérzetének	
fenntartásához

WHEY STAR
magas fehérjetartalmú

étrend-kiegészítő

WILD YAM
ideggyökér tartalmú étrend-kiegészítő,

élénkítő, vitalizáló hatású

Javasolt	adagolás: Naponta 1 kapszula, étkezéskor. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak nem 
ajánlott!

Összetevők: Yam/ideg gyökér (Dioscorea villosa) gyökértörzs 400 mg.

Javasolt	adagolás: Felnőttek számára maximum napi adag 100 g, gyermekeknek 50 g.

Összetevők: Tejsavófehérje-koncentrátum 70 %, karamell aroma, C-vitamin, B3-vitamin, E-vitamin, B12-vitamin, B5-vitamin, 
A provitamin (béta-karotin), B2-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, folsav, biotin.

A változás kora a nőknél a hormontermelés 
csökkenésével jár. A legújabb kutatások eredményei 
a változásokat az ösztrogén és a progeszteron szint 
csökkenésével magyarázzák. A változókor kellemet-
len tünetei természetes progeszteron pótlásával 
mérsékelhetők. A Dioscorea villosa fitoösztrogén 
hatású hatóanyagokkal rendelkezik. Fitoösztrogén 
bevitellel javíthatunk az ösztrogén/progeszteron 
arányon, amely változókorban jelentősen meg-
változik az addigi arányhoz képest. Hozzájárulhat 

a menstruációs problémák megoldásához, a válto-
zókorban levő nők jó közérzetének fenntartásához. 
A szteroid szaponinokkal végzett vizsgálatok során 
megállapítást nyert a növény gyökértörzsének 
pozitív hatása a lipid anyagcserére, a koleszterin-
szintre. Mind az endogén, mind az élelmiszerekkel 
bevitt koleszterin mennyiségét képes befolyásolni. 
Tradicionális felhasználásának indikációja a gyo-
mor és lép különböző zavarai, a tüdő, a vese, a női 
ivarszervek működésének problémái.

A tejsavóból származó fehérje nagy meny-
nyiségben biztosít a szervezet számára fontos 
aminosavakat, mint a leucin, izoleucin és a valin 
(BCAA), amelyekre az izomszövet megvédéséhez 
van szükség. A WHEY STAR tudatosan összeállított 
keverék, amely fehérjéket, fehérje származékokat, 
peptideket és aminosavakat tartalmaz. Az izom-
szövet és a kötőszövet regenerálására, megóvására 
szolgál.

S e g í t h e t 
megnövelni az 
izomzat tömegét, 
és ezzel növeli az izom erejét (anabolikus hatás). 
Védi az izomzatot a megerőltetéstől, károsodástól 
diéta végrehajtása közben (antikatabolikus hatás). 
Ezen kívül a fizikai megerőltetés után segíthet az 
izomzat gyors regenerálásában, és rövid idő alatt 
visszaállíthatja az eredeti állapotot.
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•	 az	energia	pótlásában	sport	
teljesítmény	után	

•	 védeni	és	regenerálni	az	izom-
szövetet		

•	 megnövelni	az	izomszövet	
tömegét		

•	 pótolni	az	energiát	fizikai	
megerőltetés	után

 6.650  Ft
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•	 támogatják	a	védekező	rendszer	
normál	működését	a	mikroorganiz-
musokkal	szemben

•	 hozzájárulnak	a	koleszterin	normál	
szinten	tartásához

•	 növelik	az	ellenálló	képességet

•	 hozzájárulnak	a	bélflóra	egyen-
súlyának	fenntartásához

•	 antioxidánsként	a	szabad	
gyökök	elleni	védelemben	
vesznek	részt

YUCCA STAR
a szervezet tökéletes méregtelenítésére

ZINC STAR
a cink több mint 300 enzim alkotóeleme

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta, étkezéskor.

Összetevők: Cink (cink-glükonát) 25 mg (250% RDA).

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak nem ajánlott.

Összetevők: Jukka (Yucca schidigera) gyökérpor 450 mg.

A cink esszenciális nyomelem. Jelenléte nem 
egy szerv-rendszerünk működésének alapfeltétele. 
Meghatározó szerepet tölt be a normál sejtosz-
tódásban, pozitív hatással van az idegrendszer 
működésére, hozzájárul a szellemi teljesítőképes-
ség megfelelő szinten tartásához. Elősegíti a bőr 
egészséges szerkezetének fenntartását, részt vesz 

a haj, a köröm és a bőr egészségének megőrzésé-
ben. Jelenléte szükséges a reprodukciós rendsze-
rünk működéséhez is. Szerepe van az egészséges 
csontrendszer kialakításában és fenntartásában, 
hozzájárul az optimális csonttömeg eléréséhez és 
megtartásához.

A pálmaliliom/moháve jukka táplálkozás-
fiziológiai szempontból értékes fitonutriensei 
a szaponinok, illetve a szteroid szaponinok. 
A szaponinok a növények természetes antibio-
tikumai, az emberi szervezet számára egyfajta 
természetes kortizonpótlóként szerepelhetnek. 
A szakirodalom leírja a szteroid szaponinok kolesz-
terin-szintre gyakorolt kedvező hatását, mely sze-
rint hozzájárulhatnak a koleszterin élelmiszerek-
ből való felszívódásának gátlásához. A szteroid 

szaponinok képesek azokat a nagymolekulájú zsí-
rokat lebontani, melyek összefüggésbe hozhatók 
a magas vérnyomással, az artériák meszesedésével, 
a triglicerid és koleszterin szint megemelkedésével. 
A bélben megkötik a koleszterint, azzal nem oldó-
dó vegyületet alkotnak és kiürítik a szervezetből. 
A Yucca hatóanyagai segítik a bélflóra egyensúlyá-
nak fenntartását, gátolják a káros emésztőrend-
szeri mikroorganizmusok szaporodását, erősítik az 
ellenálló képességet.

A	cink:

Hatóanyagai:

•	 támogatja	az	idegrendszer	műkö-
dését

•	 elősegíti	a	normál	szellemi	teljesítő-
képesség	fenntartását

•	 hozzájárul	a	bőr,	a	haj,	a	köröm	
egészségének	megőrzéséhez

•	 részt	vesz	a	normál	sejtosztódás-
ban

•	 szükséges	a	normál	reproduktív	
fejlődéshez

•	 az	egészséges	csontrendszer	kialakí-
tását	és	megtartását	támogatja
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•	 támogatják	a	védekező	rendszer	
normál	működését	a	mikroorganiz-
musokkal	szemben

•	 hozzájárulnak	a	koleszterin	normál	
szinten	tartásához

•	 növelik	az	ellenálló	képességet

•	 hozzájárulnak	a	bélflóra	egyen-
súlyának	fenntartásához

•	 antioxidánsként	a	szabad	
gyökök	elleni	védelemben	
vesznek	részt

YUCCA STAR
a szervezet tökéletes méregtelenítésére

ZINC STAR
a cink több mint 300 enzim alkotóeleme

Javasolt	adagolás: Naponta 1 tabletta, étkezéskor.

Összetevők: Cink (cink-glükonát) 25 mg (250% RDA).

Javasolt	adagolás: Naponta 2× 1 kapszula. Figyelmeztetés: Fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak nem ajánlott.

Összetevők: Jukka (Yucca schidigera) gyökérpor 450 mg.

A cink esszenciális nyomelem. Jelenléte nem 
egy szerv-rendszerünk működésének alapfeltétele. 
Meghatározó szerepet tölt be a normál sejtosz-
tódásban, pozitív hatással van az idegrendszer 
működésére, hozzájárul a szellemi teljesítőképes-
ség megfelelő szinten tartásához. Elősegíti a bőr 
egészséges szerkezetének fenntartását, részt vesz 

a haj, a köröm és a bőr egészségének megőrzésé-
ben. Jelenléte szükséges a reprodukciós rendsze-
rünk működéséhez is. Szerepe van az egészséges 
csontrendszer kialakításában és fenntartásában, 
hozzájárul az optimális csonttömeg eléréséhez és 
megtartásához.

A pálmaliliom/moháve jukka táplálkozás-
fiziológiai szempontból értékes fitonutriensei 
a szaponinok, illetve a szteroid szaponinok. 
A szaponinok a növények természetes antibio-
tikumai, az emberi szervezet számára egyfajta 
természetes kortizonpótlóként szerepelhetnek. 
A szakirodalom leírja a szteroid szaponinok kolesz-
terin-szintre gyakorolt kedvező hatását, mely sze-
rint hozzájárulhatnak a koleszterin élelmiszerek-
ből való felszívódásának gátlásához. A szteroid 

szaponinok képesek azokat a nagymolekulájú zsí-
rokat lebontani, melyek összefüggésbe hozhatók 
a magas vérnyomással, az artériák meszesedésével, 
a triglicerid és koleszterin szint megemelkedésével. 
A bélben megkötik a koleszterint, azzal nem oldó-
dó vegyületet alkotnak és kiürítik a szervezetből. 
A Yucca hatóanyagai segítik a bélflóra egyensúlyá-
nak fenntartását, gátolják a káros emésztőrend-
szeri mikroorganizmusok szaporodását, erősítik az 
ellenálló képességet.

A	cink:

Hatóanyagai:

•	 támogatja	az	idegrendszer	műkö-
dését

•	 elősegíti	a	normál	szellemi	teljesítő-
képesség	fenntartását

•	 hozzájárul	a	bőr,	a	haj,	a	köröm	
egészségének	megőrzéséhez

•	 részt	vesz	a	normál	sejtosztódás-
ban

•	 szükséges	a	normál	reproduktív	
fejlődéshez

•	 az	egészséges	csontrendszer	kialakí-
tását	és	megtartását	támogatja
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Segíthet:

Segíthet:
•	 fülgyulladás	esetén	
•	 mint	arclemosó
•	 üdévé	tenni	a	leheletet	
•	 eltüntetni	a	verejtékezés	kellemet-

len	szagát
•	 mint	fertőtlenítő	oldat	sérülések	

esetén
•	 torokgyulladás	esetén

•	 fertőtleníteni	és	gyógyítani	
a	bőrelváltozásokat	(akne,	
korpa,	ekcéma)

•	 fertőtleníteni	a	sebeket	a	száj-
üregben

•	 felfrissülni	utazás	közben	
•	 eltüntetni	a	kellemetlen	

lábszagot

•	 egészséges	fogsort	biztosít
•	 kíméletesen	és	alaposan	tisztít
•	 tiszta,	friss	érzést	biztosít
•	 tökéletesen	eltávolítja	a	lepedéket

•	 egészséges	állapotban	tartja	
a	szájüreget

EFFECTIVE STAR
univerzális fertőtlenítő oldat

ULTRA STAR
fogkrém

Használati	utasítás: Minden fogmosás után, vagy bármikor nap közben. A jobb eredmény elérése céljából használat után minimum 
10 percen keresztül ajánlatos a fogyasztás mellőzése.

Összetétel	EFFECTIVE	STAR	BASIC: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha Piperita Oil.

Összetétel	 EFFECTIVE	 STAR	 MEDIUM,	 EXTRA	 STRONG: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Mentha Piperita Oil, Menthol, Saccharin.

Használati	utasítás: Minimum 2× naponta étkezés után. A fogkefére kell tenni kis mennyiségű krémet és precízen megtisztítani 
a fogsor egész felületét. A jobb eredmény elérése céljából javasoljuk az EFFECTIVE STAR szájöblítőt és a használata után legalább 
10 percig semmit nem fogyasztani.

Összetétel: Aqua, Sorbitol, Glycerin, Silica, Sodium Chloride (and) Sodium Carbonate, Sodium Lauryl Sulfate, Mentha Piperita 
Oil, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Saccharin, CI 75810.

Az EFFECTIVE STAR nagyon hatásos fertőtle-
nítő oldat, szájvíz, amely segít tisztántartani a száj-
üreget. Hosszú ideig kellemes leheletet biztosít.

Anthium – dioxidot tartalmaz – eltünteti a kel-
lemetlen leheletet, és a fogakon található lepe-

déket. Erős antibakteriális és fertőtlenítő hatású, 
mely 40× hatékonyabban likvidálja a baktériumo-
kat, mint más fertőtlenítő szer.

Nagyon jó fertőtlenítő hatású belső használat 
esetén is.

Az ULTRA STAR nagyon hatásos fog-
krém fluortartalom nélkül. 

Ezek a fogkrémek kizárólag biztonságos 
tisztítóanyagokat tartalmaznak. Ezen kívül 
tartalmaznak még növényi kivonatokat, és 
más, az ínyt nem ingerlő anyagokat is.

A speciális tisztító és fehérítő anyagok-
kal együtt olyan minőségi terméket alkotnak, 

mely segít megőrizni az egész-
séges fogsort. A fogkrém ható-
anyagát a stabilizált klór- dioxid 
alkotja, amely nagyon hatéko-
nyan oldja fel a lepedéket. Az 
EFFECTIVE STAR fertőtlenítő 
oldat együttes használatával 
biztosítjuk a szájüreg tökéletes állapotát.

Segíthet:

#5716#5717 #5718

#5141

 2.450  Ft

	#5717	–	10						#5716	–	10						#5718	–	10	

	#5700	–	7	

Katalog STARLIFE str. 96
HU verze

Segíthet:

Segíthet:
•	 fülgyulladás	esetén	
•	 mint	arclemosó
•	 üdévé	tenni	a	leheletet	
•	 eltüntetni	a	verejtékezés	kellemet-

len	szagát
•	 mint	fertőtlenítő	oldat	sérülések	

esetén
•	 torokgyulladás	esetén

•	 fertőtleníteni	és	gyógyítani	
a	bőrelváltozásokat	(akne,	
korpa,	ekcéma)

•	 fertőtleníteni	a	sebeket	a	száj-
üregben

•	 felfrissülni	utazás	közben	
•	 eltüntetni	a	kellemetlen	

lábszagot

•	 egészséges	fogsort	biztosít
•	 kíméletesen	és	alaposan	tisztít
•	 tiszta,	friss	érzést	biztosít
•	 tökéletesen	eltávolítja	a	lepedéket

•	 egészséges	állapotban	tartja	
a	szájüreget

EFFECTIVE STAR
univerzális fertőtlenítő oldat

ULTRA STAR
fogkrém

Használati	utasítás: Minden fogmosás után, vagy bármikor nap közben. A jobb eredmény elérése céljából használat után minimum 
10 percen keresztül ajánlatos a fogyasztás mellőzése.

Összetétel	EFFECTIVE	STAR	BASIC: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha Piperita Oil.

Összetétel	 EFFECTIVE	 STAR	 MEDIUM,	 EXTRA	 STRONG: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Mentha Piperita Oil, Menthol, Saccharin.

Használati	utasítás: Minimum 2× naponta étkezés után. A fogkefére kell tenni kis mennyiségű krémet és precízen megtisztítani 
a fogsor egész felületét. A jobb eredmény elérése céljából javasoljuk az EFFECTIVE STAR szájöblítőt és a használata után legalább 
10 percig semmit nem fogyasztani.

Összetétel: Aqua, Sorbitol, Glycerin, Silica, Sodium Chloride (and) Sodium Carbonate, Sodium Lauryl Sulfate, Mentha Piperita 
Oil, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Saccharin, CI 75810.

Az EFFECTIVE STAR nagyon hatásos fertőtle-
nítő oldat, szájvíz, amely segít tisztántartani a száj-
üreget. Hosszú ideig kellemes leheletet biztosít.

Anthium – dioxidot tartalmaz – eltünteti a kel-
lemetlen leheletet, és a fogakon található lepe-

déket. Erős antibakteriális és fertőtlenítő hatású, 
mely 40× hatékonyabban likvidálja a baktériumo-
kat, mint más fertőtlenítő szer.

Nagyon jó fertőtlenítő hatású belső használat 
esetén is.

Az ULTRA STAR nagyon hatásos fog-
krém fluortartalom nélkül. 

Ezek a fogkrémek kizárólag biztonságos 
tisztítóanyagokat tartalmaznak. Ezen kívül 
tartalmaznak még növényi kivonatokat, és 
más, az ínyt nem ingerlő anyagokat is.

A speciális tisztító és fehérítő anyagok-
kal együtt olyan minőségi terméket alkotnak, 

mely segít megőrizni az egész-
séges fogsort. A fogkrém ható-
anyagát a stabilizált klór- dioxid 
alkotja, amely nagyon hatéko-
nyan oldja fel a lepedéket. Az 
EFFECTIVE STAR fertőtlenítő 
oldat együttes használatával 
biztosítjuk a szájüreg tökéletes állapotát.

Segíthet:

#5716#5717 #5718

#5141
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Segíthet:
•	 az	izmok	regenerálásában,	és	vérellá-

tásában
•	 enyhíteni	az	izomfájdalmakat,	duzza-

natokat

•	 migrén	esetén
•	 csökkenteni	a	nagy	fizikai	megterhe-

lésből	származó	izomlázat
•	 a	hagyományos	masszírozásnál

BOBY STAR
fájdalomcsillapító és izomlazító emulzió

Felhasználás: Terhelés előtt, közben és után bekenni a kiválasztott helyeket, azután alaposan mossunk kezet! Elég csak egy borsó-
szemnyi mennyiségű emulziót kinyomni a tubusból!

Összetétel: Tisztított víz, metil-szulfonil-metán (MSM), Salix caprea (kecskefűz, kéreg), mentol, árnika-kivonat, cetilalkohol, Panax 
ginseng (ázsiai ginzeng, kivonat), Capsicum frutescens (csilipaprika), béta-glükán, ergothionein, lizin-aszpartát, borsmenta-olaj, 
stearyl glycir retinát, cetyl hydroxyetylcelulóza.

BOBY STAR egy speciális emulzió, amely eny-
hítheti az izom feszültségét nagy fizikai megterhelés 
esetén. A gyakorlatok előtt használva a frisség és 
a rugalmasság érzését biztosítja. Nagy fizikai akti-
vitást követően segíthet az izom regenerálásában. 
Összetétele miatt, az aktív összetevők behatolnak 
a megduzzadt izomzatba, és így enyhítik a gyul-
ladásos folyamatokat és a fizikai megterhelésből 
származó fájdalmakat. Két aminosav – a lizin és az 

asparginsav – együtt nagyon hatá-
sos összetevő, amelyben a lizin 
nélkülözhetetlen, nagyon hatásos 
lehet az izomsejtek regenerálásá-
ban. A BOBY STAR az izomzat-
ban keletkezett savakat eliminálja, 
főként az intenzív fizikai terhelés 
közben kialakult tejsavat. Megbízható hatása miatt 
kedvelt termék a sportolók közt.

NOSE INHALER
a felső légutak gyors tisztítására

Használat: Lazán helyezze az orrlyukhoz és vegyen mély lélegzetet.

Összetétel: Mentol, kámfor, eukaliptusz olaj, metil-szalicilát.

Inhaláló	stift
a	szabad	lélegzetért

2.800 Ft
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BUBBLE
növényi kivonatokat tartalmazó fürdőhab

Használati	utasítás: Tegyen egy kis mennyiségű gélt a szivacsra, mossa le egész testét, majd tusolja le. Tusolás után ajánljuk a bőrt 
bekenni a SKIN CREAM testápolóval.

Összetétel: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Ammonium Laureth Sulfate (and) PEG-7 
Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Sodium Lauryl Sulfate, Acrylates copolymer, Dehydroacetic Acid (and) 
Benzyl Alcohol, Parfum, Hydrolyzed Rice Protein, Panthenol, CI 75810, Mentha Piperita Oil, Niacinamide.

Használati	 utasítás: A forró vízbe öntsön arányos mennyiséget a fürdőhabból. Relaxációra szánt idő 15–20 perc. Fürdés után 
ajánljuk a bőrt bekenni a SKIN CREAM testápolóval.

Összetétel: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Lauryl Polyglucose, Sodium 
Laureth Sulfate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Acrylates copolymer, 
Croton Lechleri, Hydrolyzed Rice Protein, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol, Chamomilla Recutita Extract (and) Arctium 
Majus Extract (and) Arnica Montana Extract (and) Urtica Dioica Extract (and) Equisetum Arvense Extract (and) Betula Alba Leaf 
Extract (and) Salvia Officinalis Extract. 

A SHOWER tusfürdő tökéletes tisztaságot 
biztosít. Eltávolítja a bőr felületén található elhalt 
hámsejteket anélkül, hogy megsértené a bőr ter-
mészetes védőrétegét. Nagyon hatásos, de egyben 
kíméletes tisztító összetevőket tartalmaz. Mivel pH 
semlegesítő anyagokat tartalmaz, így biztosítja a 
bőr természetes működését és lélegzését. Ez a gél 
nagyon kíméletes, ezért használhatják gyerme-

kek, és érzékeny bőrű 
felnőttek is. A konzisz-
tenciájának és koncent-
ráltságának köszönhe-
tően a tusoláshoz elég 
nagyon kis mennyiségű 
SHOWER gélt felhasználni.

Jótékony hatású növényi kivonatokat, 
és Monoi de Tahiti olajat tartalmazó fürdőhab, 
mely elősegíti a relaxációt és a regenerálódást. A 
forró vízben enyhíti az izületek, izmok merevségét 
és fájdalmát. A speciális növényi kivonatok nyug-
tatnak, elősegítik az ellazulást. A kínai muskátli 

aromája oldja a stresszt 
és a fáradtságot. 

A BUBBLE fürdő-
hab jelentősen növeli 
a masszírozás hatását.

SHOWER
hatásos és kímélő tusfürdő

 3.500  Ft
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SHAMPOO
hajsampon minden hajtípusra

Használati	utasítás: Kis mennyiségben rátenni a hajra. 2–3 percet várni és azután alaposan leöblíteni.

Összetétel: Aqua, Behenoyl PG-Trimonium Chloride (and) Hexylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Simmondsia Chinensis Extract, 
Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Caprylyl Glycol (and) Glyceryl Caprylate (and) Glycerin (and) Phenylpro-
panol (and) Aqua, Niacinamide, Hydrolyzed Rice Protein, Caffeine, Parfum, Tocopheryl Acetate, Panthenol.

Használati	utasítás: Kis mennyiséget juttasson a nedves hajra, és a szokásos módon végezze a hajmosást. Ismételje öblítés után. 
Javasoljuk hozzá CONDITIONER termékünket.

Összetétel: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate (and) 
PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Acrylates copolymer, Lauryl Polyglucose, Chamomilla Recutita Extract (and) Arcti-
um 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. 

Monoi de Tahiti olajat tartalmazó hajregene-
ráló termék, amely a kozmetikai terméksort bővíti. 
Láthatóan javítja a haj szerkezetét, erősíti és rege-
nerálja a hajat. Rendszeres használatával segítjük 
a haj növekedését. A benne található Monoi de 
Tahiti olaj bejut a hajszál szerkezetébe, és vissza-
adja a haj természetes nedvességét, rugalmasságát 
és erejét. A haj természetesen fénylő, jó tartású és 

erős lesz. Könnyíti a haj 
kifésülését. Hatását 
néhány nap haszná-
lat után érzékeli majd. 
A nagyobb hatékonyság 
miatt hagyja a haján hatni 2 percig.

Ez a luxus sampon gazdag hatóanyagokban 
és tápanyagokban. Tökéletesen tisztítja a hajat és 
a fejbőrt. Monoi de Tahiti tápláló olajat tartal-
maz, ezért már a mosás során regenerálja a hajat, 
és visszaadja a haj természetes fényét. Minden 
hajtípusra ajánlott, nagyon kiváló töredezett haj-

ra, érzékeny fejbőrre, 
gyermekeknek is. pH 
semlegesítő anyagokat 
tartalmaz. Rendszeres 
használatnál a haj egész-
séges, erős és dúsabb lesz.

CONDITIONER
hajkondicionáló az egészséges, szép hajért

 3.500  Ft

	#3030	–	10	

Katalog STARLIFE str. 98

HU verze

DEODORANT
finom és hatásos dezodor

SHAVING GEL
az arc bőrét kímélő gél

a tökéletes borotválkozáshoz

Használati	utasítás: A golyó segítségével kenje tiszta, száraz bőrre.

Összetétel: Aqua, Glycerin, Dipropylene Glycol, Propylene Glycol, PEG-32, Xylitol, Citrus Grandis Extract, Panthenol, Parfum, 
Tannic Acid, Aloe Barbadensis Extract, Agaricus Blazei Extract.

Használati	utasítás: Egy kis mennyiségű gélt kenjen szét a nedves bőrön, majd várjon 30 másodpercet. Ezután benedvesített ujjhegy-
eivel lágyan kenegesse a bőrt, amíg finom hab nem keletkezik. A borotválás után alaposan 7–10× öblítse le bőrét vízzel.

Összetétel: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Laureth Sulfate, Urea, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate 
(and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Sodium Chloride, Panthenol, Sodium Salicylate, Parfum, 
Dimethicone, Allantoin, Simmondsia Chinensis Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil. 

DEODORANT egy nagyon lágy gyógynövényes 
dezodor, mely nem tartalmaz káros alumínium-
sókat. Nem gátolja a bőrt természetes működésé-
ben – verejtékezés, nem tömi el a faggyúmirigyeket. 
Összetételénél fogva lélegezni tud a bőr, de nem 
engedi felbomlani a verejtéket, tehát nem keletke-
zik kellemetlen szag.

A dezodor nem tartal-
maz alkoholt, parfümöt, 
nem ingerli a bőrt, nem 
hagy foltot a ruhán. Egész nap a tisztaság érzését 
nyújtja, véd a kellemetlen szagoktól.

SHAVING GEL minden bőrtípusra ajánlott. 
Összetételének köszönhetően teljesen sima bőrt 
kapunk, meggátolja a szőr bőr alá növését, így 
a gyulladásokat is. A bőrt nem irritálja, nem szá-

rítja ki, ellenkezőleg, 
hidratálja, felfrissíti. 
Megfelelő nemcsak férfi, 
de a női bőrnek is.

Alumínium	nélkül

 3.500  Ft
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Egyedi	GOLD	CREAM:
•	 a	legigényesebb	ügyfeleket	is	kielégíti,	

lágyságot,	energiát,	rugalmasságot	és	
fényt	kölcsönöz	a	bőrnek

•	 az	apró	gyöngyház	részecskéknek	kö-
szönhetően	fényt	kölcsönöz	a	bőrnek

•	 használható	alapozóként	a	make-up	alá

•	 nagyon	lágy,	könnyen	
felszívódik

•	 nem	hagy	zsíros	réte-
get	a	bőrön

•	 lifting	hatású
•	 lassítja	a	bőr	öregedését

GOLD CREAM
extra lágy arckrém

Használati	utasítás: Tiszta arcbőrre felvinni reggel és este.

Összetétel: Aqua, Polyacrylamide (and) C13-14 isoparaffin (and) Laureth-7, BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethico-
ne (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.

A GOLD CREAM egyedi összetétele jelentősen 
segít megújulni és stimulálni a sejtek struktúráját, 
és ezzel lassítja a bőr öregedését. Könnyű konzisz-
tenciája miatt nem hagy zsíros réteget a bőrön, így 
make-up alá is lehet használni.

Köszönhetően a kiegyensúlyozott és koncent-
rált hatóanyagoknak a  hidrokomplexxel együtt 
ez a krém minden bőrtípusra ajánlott (érzékeny 

és öregedő bőrre is), mindenkinek 0-tól 100 éves 
korig. A GOLD CREAM hosszantartó használata 
a bőrnek fiatalos külsőt kölcsönöz, és teljes mér-
tékben helyettesíti az átlagon felüli profi szintű 
ápolást, vagyis különböző szérumok vagy ,,csoda-
tévő ampullák” használatát.  Ez a lágy krém igazán 
mindenkit kielégít még a legigényesebb ügyfele-
ket is.

	#2044	–	24	
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AQUA STAR
exotikus aqua parfüm

PERFUME STAR
exotikus parfüm

Használati	utasítás: Fújja közvetlen a bőrre.

Mivel a STARLIFE kozmetikai termékek a Monoi de Tahiti  illattal készülnek, ajánljuk az egész terméksor használatát.

Összetétel: Aqua, Alcohol, Parfum Monoi 4370, CI 47005.

Használati	utasítás: Fújja közvetlen a bőrre.

Mivel a STARLIFE kozmetikai termékek a Monoi de Tahiti  illattal készülnek, ajánljuk az egész terméksor használatát.

Összetétel: Aqua, Alcohol, Parfum Monoi 4370, CI 47005.

Az exotikus illatos anyagokat már több mint 
ezer éve használják. Ezért most Ön is borítsa be tes-
tét az exotikus AQUA STAR-ral, melynél a Monoi 
de Tahiti illata egész napon át kitart.

Ez az újonnan 
összeállított illat fel-
frissíti az Ön érzékeit, 
ezért azonnal megkedveli majd.

Az orientális Monoi de Tahiti virágillat meglepi 
Önt finomságával és érzékiségével. Ez az illat ötvözi 
az ízlést, varázslatot, szépséget és érzékiséget, ezért 
nagyon kellemes érzés lesz Önnek és a környezeté-
nek is.

A hölgyek irigyelni, 
az urak csodálni fogják. 
De a parfüm egyedi összetétele az ellenkezőjét is 
lehetővé teszi.

 6.650  Ft

	#2244	–	19	

	#2222	–	15	
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SHAMPOO
hajsampon minden hajtípusra

Használati	utasítás: Kis mennyiségben rátenni a hajra. 2–3 percet várni és azután alaposan leöblíteni.

Összetétel: Aqua, Behenoyl PG-Trimonium Chloride (and) Hexylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Simmondsia Chinensis Extract, 
Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Caprylyl Glycol (and) Glyceryl Caprylate (and) Glycerin (and) Phenylpro-
panol (and) Aqua, Niacinamide, Hydrolyzed Rice Protein, Caffeine, Parfum, Tocopheryl Acetate, Panthenol.

Használati	utasítás: Kis mennyiséget juttasson a nedves hajra, és a szokásos módon végezze a hajmosást. Ismételje öblítés után. 
Javasoljuk hozzá CONDITIONER termékünket.

Összetétel: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate (and) 
PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Acrylates copolymer, Lauryl Polyglucose, Chamomilla Recutita Extract (and) Arcti-
um 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. 

Monoi de Tahiti olajat tartalmazó hajregene-
ráló termék, amely a kozmetikai terméksort bővíti. 
Láthatóan javítja a haj szerkezetét, erősíti és rege-
nerálja a hajat. Rendszeres használatával segítjük 
a haj növekedését. A benne található Monoi de 
Tahiti olaj bejut a hajszál szerkezetébe, és vissza-
adja a haj természetes nedvességét, rugalmasságát 
és erejét. A haj természetesen fénylő, jó tartású és 

erős lesz. Könnyíti a haj 
kifésülését. Hatását 
néhány nap haszná-
lat után érzékeli majd. 
A nagyobb hatékonyság 
miatt hagyja a haján hatni 2 percig.

Ez a luxus sampon gazdag hatóanyagokban 
és tápanyagokban. Tökéletesen tisztítja a hajat és 
a fejbőrt. Monoi de Tahiti tápláló olajat tartal-
maz, ezért már a mosás során regenerálja a hajat, 
és visszaadja a haj természetes fényét. Minden 
hajtípusra ajánlott, nagyon kiváló töredezett haj-

ra, érzékeny fejbőrre, 
gyermekeknek is. pH 
semlegesítő anyagokat 
tartalmaz. Rendszeres 
használatnál a haj egész-
séges, erős és dúsabb lesz.

CONDITIONER
hajkondicionáló az egészséges, szép hajért

 3.500  Ft

	#3030	–	10	

	#2080	–	10	
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DEODORANT
finom és hatásos dezodor

SHAVING GEL
az arc bőrét kímélő gél

a tökéletes borotválkozáshoz

Használati	utasítás: A golyó segítségével kenje tiszta, száraz bőrre.

Összetétel: Aqua, Glycerin, Dipropylene Glycol, Propylene Glycol, PEG-32, Xylitol, Citrus Grandis Extract, Panthenol, Parfum, 
Tannic Acid, Aloe Barbadensis Extract, Agaricus Blazei Extract.

Használati	utasítás: Egy kis mennyiségű gélt kenjen szét a nedves bőrön, majd várjon 30 másodpercet. Ezután benedvesített ujjhegy-
eivel lágyan kenegesse a bőrt, amíg finom hab nem keletkezik. A borotválás után alaposan 7–10× öblítse le bőrét vízzel.

Összetétel: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Laureth Sulfate, Urea, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate 
(and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Sodium Chloride, Panthenol, Sodium Salicylate, Parfum, 
Dimethicone, Allantoin, Simmondsia Chinensis Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil. 

DEODORANT egy nagyon lágy gyógynövényes 
dezodor, mely nem tartalmaz káros alumínium-
sókat. Nem gátolja a bőrt természetes működésé-
ben – verejtékezés, nem tömi el a faggyúmirigyeket. 
Összetételénél fogva lélegezni tud a bőr, de nem 
engedi felbomlani a verejtéket, tehát nem keletke-
zik kellemetlen szag.

A dezodor nem tartal-
maz alkoholt, parfümöt, 
nem ingerli a bőrt, nem 
hagy foltot a ruhán. Egész nap a tisztaság érzését 
nyújtja, véd a kellemetlen szagoktól.

SHAVING GEL minden bőrtípusra ajánlott. 
Összetételének köszönhetően teljesen sima bőrt 
kapunk, meggátolja a szőr bőr alá növését, így 
a gyulladásokat is. A bőrt nem irritálja, nem szá-

rítja ki, ellenkezőleg, 
hidratálja, felfrissíti. 
Megfelelő nemcsak férfi, 
de a női bőrnek is.

Alumínium	nélkül

 2.800  Ft

	#3080	–	8	

	#3090	–	10	
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BUBBLE
növényi kivonatokat tartalmazó fürdőhab

Használati	utasítás: Tegyen egy kis mennyiségű gélt a szivacsra, mossa le egész testét, majd tusolja le. Tusolás után ajánljuk a bőrt 
bekenni a SKIN CREAM testápolóval.

Összetétel: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Ammonium Laureth Sulfate (and) PEG-7 
Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Sodium Lauryl Sulfate, Acrylates copolymer, Dehydroacetic Acid (and) 
Benzyl Alcohol, Parfum, Hydrolyzed Rice Protein, Panthenol, CI 75810, Mentha Piperita Oil, Niacinamide.

Használati	 utasítás: A forró vízbe öntsön arányos mennyiséget a fürdőhabból. Relaxációra szánt idő 15–20 perc. Fürdés után 
ajánljuk a bőrt bekenni a SKIN CREAM testápolóval.

Összetétel: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Lauryl Polyglucose, Sodium 
Laureth Sulfate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Acrylates copolymer, 
Croton Lechleri, Hydrolyzed Rice Protein, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol, Chamomilla Recutita Extract (and) Arctium 
Majus Extract (and) Arnica Montana Extract (and) Urtica Dioica Extract (and) Equisetum Arvense Extract (and) Betula Alba Leaf 
Extract (and) Salvia Officinalis Extract. 

A SHOWER tusfürdő tökéletes tisztaságot 
biztosít. Eltávolítja a bőr felületén található elhalt 
hámsejteket anélkül, hogy megsértené a bőr ter-
mészetes védőrétegét. Nagyon hatásos, de egyben 
kíméletes tisztító összetevőket tartalmaz. Mivel pH 
semlegesítő anyagokat tartalmaz, így biztosítja a 
bőr természetes működését és lélegzését. Ez a gél 
nagyon kíméletes, ezért használhatják gyerme-

kek, és érzékeny bőrű 
felnőttek is. A konzisz-
tenciájának és koncent-
ráltságának köszönhe-
tően a tusoláshoz elég 
nagyon kis mennyiségű 
SHOWER gélt felhasználni.

Jótékony hatású növényi kivonatokat, 
és Monoi de Tahiti olajat tartalmazó fürdőhab, 
mely elősegíti a relaxációt és a regenerálódást. A 
forró vízben enyhíti az izületek, izmok merevségét 
és fájdalmát. A speciális növényi kivonatok nyug-
tatnak, elősegítik az ellazulást. A kínai muskátli 

aromája oldja a stresszt 
és a fáradtságot. 

A BUBBLE fürdő-
hab jelentősen növeli 
a masszírozás hatását.

SHOWER
hatásos és kímélő tusfürdő

 3.500  Ft

	#3070	–	10	
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SKIN CREAM
bőrvédő testápoló

Használati	utasítás: Használja naponta tusolás, fürdés után, vagy alapozó, fényvédő krém használata előtt, mert növeli a fényvédő 
krém hatását.

Összetétel: 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.

A SKIN CREAM nagyon lágy testápoló, mely 
megvédi a bőrt a káros allergénektől,  UV sugár-
zástól, az időjárás káros hatásaitól és az extrém 
melegtől. Ultravékony, láthatatlan védőréteget 
képez a bőrön, mely láthatatlan gátként működik. 
Gyógyító és gyulladásgátló komponenseket tartal-

maz, ezért használatát érzékeny bőrre is ajánljuk, 
pikkelysömörnél, ekcémánál és pattanásos bőr-
nél. Javítja a bőr minőségét, lágyságát és simasá-
gát. Minden bőrtípusra ajánlott, gyermekek szá-
mára is.

Bőr:
•	 fedi	minden	élőlény	testét
•	 gátat	emel	a	külső	hatások	ellen
•	 megtartja	a	hőt,	vagy	ellenkezőleg,	

hűt
•	 védelmet	nyújt	a	fizikális,	

vegyi	és	biológiai	hatások	ellen

•	 erős,	pajzsként	szolgál	az	ütéseknél
•	 rugalmas,	hogy	lehetővé	tegye	

a	mozgást
•	 lélegzik,	és	hasonlóan,	mint	

a	szemek	vagy	fülek,	tökéletes	
érzékszerv

WRINKLE STAR
ráncok ellen, elasztikus és fiatal kinézetű arcbőr

Használati	utasítás: Cseppentsen néhány cseppet a látható ráncok környékére, könnyedén masszírozza bele a bőrbe, míg fel nem 
szívódik.

Összetétel: Sesamum Indicum Oil, Glycine Soja Oil, Hydrogenated Polyisobutene, C 12-15 Alkyl Benzoate, Cyclopentasiloxane, 
Oenothera Biennis Oil, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Parfum.

A WRINKLE STAR  egyedi telítetlen zsírsava-
kat tartalmaz – a rózsa szirmaiból és termésének 
magjából, A-, E-, D-vitaminokat, nagy mennyiségű 
hialuronsavat és egy egyedi összetevőt, az értékes 
cápamáj olajat – SQUALENT. Ez az olaj antibak-
teriális anyagokat tartalmaz, melyek a gyulladá-
sok gyógyulásához szükségesek. Nagyon magas 

a regeneráló hatása, amely 
elengedhetetlen a különböző 
sérülések hatékony gyógyulásánál.

A WRINKLE STAR eredeti termék, melynek 
nagyon széles a felhasználási skálája úgy a bőr-
gyógyászatban, mint a szépségápolásban.

Mire	használható:
•	 krónikus	betegségek	a	bőrön
•	 a	bőr	érzékenysége	miatt	kialakult	

allergia	és	ekcémás	tünet
•	 hibák	a	bőrön	–	pld.	berepedés,	hor-

zsolás,	hólyagok	
•	 vírusok	által	okozott	hibák:	herpesz	
•	 csecsemők	kipirosodott	bőre

•	 traumatikus	elváltozások
•	 különböző	bőrbetegségek,	melyek	

kiváltó	okai:	kémiai	anyagok,	égés,	
fagyás,	mechanikus	behatás

•	 bármilyen	bőrgyulladás
•	 nagyon	jó	hatással	van	a	friss,	

de	a	régi	hegek	gyógyulására	is

a regeneráló hatása, amely 
elengedhetetlen a különböző 
sérülések hatékony gyógyulásánál.

A WRINKLE STAR eredeti termék, melynek 

 9.100  Ft

	#2040	–	17	

	#2101	–	26	
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Allergia – az emberi test túlzott reakciója az ide-
gen hatásokra

Alzheimer kór – domináns öröklődésű, 50 év fö-
lötti korban jelentkezik, orientációs, beszéd-
zavar, elbutulás lép fel

Analgetikus – fájdalomcsillapító

Anémia – a vörösvérsejtek csökkenése

Anorexia – étvágytalanság

Antioxidáns – szabad gyökök ellen ható szer

Antipiretikus – lázcsillapító

Artritisz – izületi gyulladás

Artrózis – izületi porc elfajulása, kopása

Atrófia – sorvadás

Crohn-betegség – gyulladásos bélbetegségek egyik 
típusa, amely a bélnek egy vagy több szaka-
szát érinti, a bél bármely szakaszán

Csontvelő – a nagyobb csontok üregrendszerét ki-
töltő szövet, melyben alapvetően a vérképzés 
folyik

Cukorbetegség, diabetes mellitus – a szervezet az 
inzulinhiány miatt nem tudja a táplálékból 
nyert glükózt hasznosítható energiává alakíta-
ni; a magas glükóz-szint rongálja a szöveteket

Degeneratív elváltozások – elváltozások a szerve-
zetben, melyek fokozatos, tartós megterhelés 
miatt alakulnak ki

Detoxikáció – egy folyamat, mely a toxin (méreg) – 
mint anyagcsere terméke vagy idegen szárma-
zású organizmus eltávolításához vezet

Diuretikus – vízhajtó

Divertikulózis – a vastagbél egyik leggyakoribb el-
változása, amely a bél falából kiinduló számos 
kisebb-nagyobb, bogyószerű vaktasak formá-
jában jelenik meg; a divertikulózis fertőzések 
forrása lehet a vastagbél fertőzött tartalma 
miatt

DNS, RNS – nukleinsavak, amelyek a sejtmag-
ban a genetikai információk hordozói

Endokrinológiás – a belső elválasztású mirigyek- 
leginkább a pajzsmirigy, a mellék-pajzsmirigy, 
a mellékvese, a hasnyálmirigy-működésének 
élettana és azok betegsége

Endotel-sejtek – a véredények belső felszínét borí-
tó hámsejtek

Enzimek – nagymolekulájú, szerves vegyületek, 
melyek az anyagcsere-folyamatokat irányít-
ják; a szervezet biokatalizátorai

Epilepszia – szervi agybetegséghez kapcsolódó 
idegrendszeri zavar; ismétlődő rohamokban 
jelentkező emlékezetzavarokkal jár, melyet kí-
sérhet rángás

Érgyulladás – nem annyira betegség, inkább kór-
folyamat, mely bármely érre kiterjedhet

Hemoroid – érintésre fájdalmas, borsó nagyságú 
csomó a végbél közvetlen közelében

Hepatitisz – vírusos májgyulladás

Hypoglykémia – alacsony vércukorszint, melynek 
különböző tünetei vannak; általában reme-
géssel, szívdobogással, izzadással, súlyos 
hypoglykémia esetén eszméletlenséggel jár

Ischaemiás szívbetegség – a szívizom vérellátási 
hiányossága okozta szívbetegség; ennek kö-
vetkezményeképpen angina vagy infarktus is 
kialakulhat

Impotencia – a merevedési képesség hiányát jelenti

Immunitás – olyan fiziológiai mechanizmusokból 
tevődik össze, amelyek lehetővé teszik az ide-
gen mikroorganizmusok felismerését, hatás-
talanítását vagy közömbösítését

Koleszterin – szervezetünk számos biológiai mű-
ködésében szerepet játszik; fontos zsírféleség, 
mely egyes sejtek működéséhez tápanyagul 
szolgál, alkotórésze bizonyos hormonoknak 
és a vérnek is; viszont a túl nagy mennyisége 
arterioszklerózist, az érfal elmeszesedését 
okozhatja

Szótár
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Limfatikus rendszer – nyirokérrendszer, amely 
a testünk különböző szöveteiben összegyűlt, 
a véráramból kilépő vizet és a víz által szállí-
tott „elemeket” szállítja vissza a véráramba

Lupusz – egy idült gyulladásos kötőszöveti beteg-
ség, mely az ízületeket, veséket, nyálkahártyát 
és az érfalakat is érinti

Lyme-kór (Lyme borreliosis) – a leggyakoribb ízelt-
lábú közvetítette fertőző betegség; a Lyme-kór 
gyakran okoz agyvelő- és agyhártyagyulla-
dást, végtagzsibbadást, izomgyengeséget

Migrén – a migrénes fejfájás a vaszkuláris (ér-ere-
detű) fejfájások közül a leggyakoribb; a fájda-
lom néha az egész fejre kiterjed, gyakran hány-
ingerrel, látászavarral jár

Mikózis – kórokozó mikrogombák által okozott 
betegség

Oszteoporózis – csontritkulás, olyan rokkantság-
hoz vezető krónikus kórkép, melyben csökken 
a csontok ásványi anyag sűrűsége, így töré-
kennyé válnak és csekély erőhatásra eltörnek

Pankreász (hasnyálmirigy) – a hasnyálmirigysej-
tek különböző emésztőenzimeket termelnek, 
és ún. hasnyálat bocsátanak a nyombélbe; 
ezek állítják elő többek között az inzulin nevű 
hormont, ami a szervezet vércukorszintjét sza-
bályozza

Paradontitisz – a fogakat tartó teljes rendszer 
baktériumok által kiváltott gyulladása

Parkinson-kór – lassan előrehaladó degeneratív 
idegrendszeri betegség, melyet az izmok nyu-
galmi helyzetében remegés, az akaratlagos 
mozgások lelassulása és izommerevség jelle-
meznek

Perisztaltikus mozgás – sima izomfallal ren-
delkező cső alakú, vagy üreges szervekben 
(nyelőcső, gyomor, vékonybél, vastagbél) jel-
legzetes ritmusmozgás, “kígyómozgás”

Poliartritisz – több ízületet érintő mozgásszervi 
betegség, melynek leggyakoribb formája a fo-
kozatosan súlyosbodó sokízületi gyulladás

Pszichoszomatikus betegség – az elnevezés a test és 
a lélek kölcsönhatásának zavarára utal; a be-
tegség kialakulásában fontos szerepet játszik 
a szociális környezet, és nem választhatóak el 
tőle a civilizációs betegségek sem

Pszoriázis (pikkelysömör) – egész életen át tartó 
bőrbetegség, általában családon belül örök-
lődik; a bőrön kiemelkedő foltok jelennek 
meg, fehér illetve szürkés színű pikkelyekkel

Regeneráció – a szervek működési képességének 
újraképződése (pihenéssel, energia- és táp-
anyagbevitellel, stb.)

Sárgaság – annak a jele, hogy a vérben epefesték 
van jelen nagyobb mennyiségben; a tünetei 
főleg a bőrön és még inkább a szem kötőhár-
tyáján jelentkeznek

Sugárkezelés – a komplex onkológiai kezelés ré-
sze, feladata a daganat sebészi ellátása után 
az esetleges kiújulás megelőzése

Szabad gyökök – kémiailag nagyon aktív atomok, 
vagy atom csoport, amelyek könnyen megká-
rosítják a fehérjét, lipidek, sejt hártya, DNA 
stb.

Szacharidok – cukrok

Szklerodermia – sajátságos megbetegedés, mely 
a bőrnek és a bőr alatti kötőszövetnek meg-
vastagodásában és megkeményedésében áll

Szklerózis (ateroszklerózis szinonimája) – érelme-
szesedés a közepes méretű és a nagy artériák 
falában zsíros felrakódással járó, a véráram-
lást gátló vagy lehetetlenné tevő állapot

Urogenitális – húgy-ivar rendszerrel kapcsolatos

Szótár
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BERBON = további kedvezmény 
a termékekre!
Nálunk egy a fontos: vásároljon! Minden 
meghatározott nagyságú vásárlásnál, továb-
bi kedvezményt kap a termékek árából.

Rendszeres vásárló
Rendszeresen vásárol? Csak hat hónapig kell 
kibírni, és a hetedik hónapban jutalom aján-
dékot küldünk.

Sikeres megszólítás
Szívesen regisztrál új tagokat? A STARLIFE 
ezért megajándékozza – a társaságunkba be-
regisztrált minden új tag egyre közelebb viszi 
az ajándéktárgy megszerzéséhez.

Flottatelefon
Minden képviselőnk csatlakozhat a STARLIFE 
telefonos flottához, amelyben kedvezményes, 
akár 10 Ft alatti percdíjakkal telefonálhat, il-
letve minden flottatagot és családtagjait in-
gyen hívhatja.

LifeSPEKTRUM
A STARLIFE társaság magazinja, mely kétha-
vonta jelenik meg. Újdonságok, időszerű ter-
mékajánlatok, terméktapasztalatok és aktuá-
lis információk találhatók benne.

STARLIFE Szaktanácsadó csoport

STARLIFE előnyök mindenkinek

Web tanácsadás
www.starlife.hu/tanacsadas
Kérdéseit postán vagy faxon is elküldheti a központba.

Tanácsadás e-mailben
tanacsadas@starlife.hu

Telefonos tanacsadás
+36 302 791 919

Tanácsadó Szakosodás Hétfő Kedd Szerda Csü-törtök Péntek

Terentyák Gabriella
Fizikoterápiás 
szakaszisztens,

gyógynövény – szakértő
14–16 14–16

Dr. Dóczy Éva Csecsemő –
és gyermekgyógyász 9–11 9–11

Dr. Petrik Marina Orvos – 
természetgyógyász 14–16 14–16
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A STARLIFE társaság prioritása az ÉTREND-
KIEGÉSZÍTŐK forgalmazása. Termékeink 
természetes növényi eredetű összetevőket 
tartalmaznak, melyeket az emberi szervezet 
összes szerve és rendszere felhasznál, javítva 
azok hatékonyságát, a regulációs folyama-
tokat és a sejtregenerációt. Megújítják az 
energetikai egyensúlyt és normalizálják az 
összes szerv és rendszer állapotát.

Az	étrend-kiegészítők	besorolása:
• immunrendszer
• méregtelenítés
• anti-aging (öregedésgátlás)
• szív- és érrendszer
• mozgásrendszer
• idegrendszer
• légzőrendszer
• kiegészítők nők számára
• kiegészítők férfiak számára
• hormonrendszer
• anyagcsere
• emésztőrendszer

FOG-	ÉS	SZÁJÁPOLÁS	– Dentális termé-
keinket azoknak ajánljuk, akik naponta törődni 
szeretnének ínyükkel, fogsorukkal – kezdve 
a fogszuvasodás megelőzésével, fogkőkép-
ződés megelőzésével, továbbá meggátolni 
a fogak kihullását és eltüntetni a kellemetlen 
szájszagot.

TEST-	ÉS	BŐRÁPOLÁS	– Készítményeink 
kíméletesen ápolják az érzékeny bőrt, azonban 
abban mégis elég hatékonyak, hogy megvéd-
jék bőrünket a környezeti hatásoktól, meggá-
tolják a bőr kiszáradását és megőrizzék a fiata-
los egészséges bőrt.

Mindenki már az első megrendelésnél 28% vagy 14% kedvezményt kaphat

Csak	19.000	Ft	befektetés,	
és	állandó	14%	kedvezmény!

56.500	Ft	befektetés,
és	állandó	28%	kedvezmény!

Hogyan	lehet	terméket	rendelni?
Telefonon: +36 24 222 333

Hétfő – Péntek: 8–16:30
E-mailben: megrendeles@starlife.eu

Faxon: +421/ 244 636 015
Online: www.starlife.eu

Személyesen  
a bratislavai üzletben: 8–16:30

STARLIFE termékek
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