
A zöld arany
felfedezése

A 21. század vezető wellness terméke



Paradox, de tény, hogy azokban az országokban, ahol gyakor-
latilag senki sem éhezik, egyre nehezebb egészségesen és tel-
jes értékűen táplálkozni. Úgy is mondhatjuk, hogy tele tányér 
mellett halunk éhen. Az alga természetes körülmények között 
termeszthető, ez különösen értékessé teszi a belőle készülő 
táplálékkiegészítőket. A Spirulina és a Chlorella, mint teljes mér-
tékben természetes alapanyagok minden létszükségletet jelentő 
tápanyagot tartalmaznak, ráadásul ideális összeállításban.
Az ebben a növényben található összetevők sokszínűsége a világ 
egyetlen laboratóriumában sem másolható. A tudományos világ 
egésze hisz az algáknak az emberi szervezetre gyakorolt pozi-
tív hatásában, mivel a mikroalgák bizonyíthatóan sok vitamint, 
ásványi anyagot, fehérjét, több mint 2000 különböző enzimet, 
aminosavat és fontos omega-3 zsírsavakat (mely a halakban is 
fellelhető) tartalmaz.

A kutatók arra az eredményre jutottak, hogy az összetevőknek 
az a rendkívül széles spektruma, melyet ez a növény tartalmaz, 
egyetlen más élelmiszerben sincs jelen. Egyedülálló módon 4000 
(!) vitális anyagot tartalmaz.

Rendszeres szedésével hatékonyan adagolható, fogyasztható és 
mivel 90%-ban felszívódik, kiválóan hasznosítható az emberi 
szervezet számára is.

Az összetevőknek hosszú sora van:
60% protein (egyetlen más élelmiszerben sem található olyan •	
magas fehérjetartalom, mint a Spirulinában)
ß-Carotin (A provitamin)•	
Thiamin (B•	 1)
Riboflavin (B•	 2)
Niacin (B•	 3)
Panthotensav (B•	 5)
Pyridoxin (B•	 6)
Cobalamin (B•	 12 bioaktív)
E vitamin (alpha-Tocopherol)•	
Xanthophylle (karotinoid színanyag)•	
Phycolibiproteine (Phycocyanin és Allophycocyanin)•	



Chlorophyll (zöld fotoszintetikus növény pigment)•	
Sulfolipide•	
Polysaccharidok: Calciumspirulan, Natriumspirulan (szénhidrátok)•	
Gamma-Linolensav (telítetlen zsírsav)•	
Kálium, vas, szelén, jód, cink, nátrium (ásványi anyagok)•	

Ezekre a felismerésekre alapozza a WellStar is a sikereit. A vál-
lalkozás felfedezte magának ezt a „zöld csodaszert”, ahogyan a 
Geo című folyóirat nevezi, és egy általuk kifejlesztett gondos 
eljárással ún. napfény farmokon termeszti a mikroalgákat. Ennek 
folyamán a WellStar kizárólag tiszta, ásványi anyagokban gaz-
dag vizet használ. Ezt követően különlegesen kíméletesen ún. 
permetezve-szárító eljárással szárítják az algát. Ennek köszönhe-
tő, hogy sem az érzékeny fehérjék, sem más hatóanyagok illetve 
vitaminok sem sérülnek a szárítás folyamán. Ezzel biztosítja a 
WellStar a termék magas színvonalát. Valójában a minőségbizto-
sítási részleg is ellenőrzött, mivel a cég megkapta az ISO 9001 
minősítést, melyet éves rendszerességgel kell megújítani. Ezzel 
is magasra tették a mércét önmaguk számára.

A Spirulina nevű kékalga hatása néhány éve visszatérő téma 
azokban a szakmai folyóiratokban, melyek az egészséggel és az 
alternatív megelőző gyógyítással foglalkoznak.

Az algák figyelemreméltó túlélőművé-
szek. Némelyik egyetlen nap leforgása 
alatt képes a tömegét megsokszorozni. 
Az algák voltak az első növények, melyek 
fotoszintézist alkalmaztak. A táplálék-
lánc alapját képezik minden óceánban. 
Bizonyítottak a természetben. Az em-
beriség szolgálatában is örök tehetség-
nek bizonyultak. A WHO folyóirat a 
miroalgákat a XXI. század elsőszámú 
élelmiszerének nevezte.

„

„



A KÁLIUM a sejtek vízháztar-
tásának szabályozásában vesz 
részt, ezenkívül a fehérjék fel-
építésében és a szénhidrátok 
hasznosításában is fontos sze-
repet játszik.

A KÁLCIUM alapvető a csontok, 
fogak és kollagén rostok felépí-
tésében és megőrzésében.

A VAS köti meg a vörösvérsej-
tekben az oxigént, továbbá 
egyes enzimek részét képezi és 
a vérképzésben, ill. a növeke-
désben lényeges.

A MANGÁN a szénhidrát- és a 
zsírháztartást támogatja. Alap-
vető fontosságú az egészséges 
csontképzés szempontjából és 
támogatja a nemi hormonok 
termelését.

A KRÓM a zsírsavak felépítését 
és a szénhidrát-anyagcserét 
élénkíti.

A SZELÉN a vérben található sza-
badgyökök lekötésében segít.

A CINK antioxidánsként hat és a 
növekedésben nélkülözhetetlen.

A MAGNÉZIUM nélkülözhetetlen 
a fehérje-, zsír- és szénhidrát 
anyagcseréjében, a csontok és 
az izmok energiatartalék-képzé-
sében és -ellátásában, valamint 
azok megszilárdításában.



A test
üzemanyagai

Az A-PROVITAMIN (béta-karo-
tin) valójában nem vitamin, 
de annak forrása. Szervezetünk 
szükség esetén ebből állítja elő 
az A vitamint.

A B1-VITAMIN a tápanyagból 
nyert energiáért felel. Az izom-
zat és a sejtek növekedését tá-
mogatja.

A B6-VITAMIN az új sejtek, 
az erős izomzat, valamint az 
egészséges bőr felépítésében 
játszik szerepet.

A B12-VITAMIN az idegsejtek 
ellátásáért, valamint sejtjeink 
aminosav-felépítéséért felel.

A C-VITAMIN szervezetünk el-
lenálló képességét fokozza. El-
sősorban a csontok, porcok, kö-
tőszövetek és a fogak számára 
lényeges.

Az E-VITAMIN az izmok és 
más szövetek képzésében vesz 
részt.



A GREEN GOLD SOLAR a dinamikus ember teljes körű vitálisanyag-forrása. 
Hosszú évek kutatómunkájának köszönhetően sikerült egy olyan tápanyag-
kombinációt összeállítani, mely a szervezetet reggelenként formába hozza.

A természetes állapotukban meghagyott tápanyag-kincsesládák, a spirulina 
és a chlorella mikroalga képezik a GREEN GOLD SOLAR alapját. A spirulina - 
csordultig tele vitaminokkal, ásványi anyagokkal, enzimekkel, nyomelemekkel 
és alapvető aminosavakkal - felkészíti a szervezetet az előttünk álló napra, 
a munkára és az iskolára, az egyetemre vagy a mindennapos stresszre. A tu-
dósok szerint a chlorella képes a környezetünkben folyamatosan jelen lévő 
szennyező anyagoktól megóvni bennünket, a káros nehézfémeket (ólom, hi-
gany, stb.) egyedülálló módon kivezeti a szervezetünkből.

Egyfajta GreenGold forradalmat jelent a termé-
szetes alapanyagokból, elsősorban az acerola-
cseresznyéből (melynek C-vitamin tartalma akár 
a narancs százszorosát is elérheti) nyert tró-
pusi íz. Ez a vitamin energetizál és küzd a 
szabadgyökök ellen. De a papaya is több egy 
egyszerű trópusi ízforrásnál. A benne rejlő 
papain enzim segít az emésztésben és hozzá-
járul az általános jó közérzethez.

A GREEN GOLD SOLAR ésszerű, tápanyagok-
ban gazdag és jóízű összetevőinek köszön-
hetően Ön és családja a lehető legjobban 
megerősítve és felkészítve indulnak neki a 
mindennapoknak.



Egy fáradtságos nap után a GREEN GOLD LUNAR gondoskodik a nap folyamán 
felgyülemlett feszültség oldásáról. Ezenkívül ellátja szervezetét mindazzal a 
tápanyaggal, melyet az eltelt órákban felhasznált.

A spirulinában megtalálható jól bevált összetevőket évszázadok óta elismert 
gyógynövényekkel egészítettük ki ebben a „Jó éjszakát” italban. Elsősorban a  
zsálya (latinul „salvare” = gyógyítani) rendkívül sokoldalú: képes a szervezet 
megnyugtatására és tisztítására, továbbá a benne lévő illóolajok segítségével 
a légzőszervek öntisztulását is támogatja. A citromfű és a kakukkfű kiegyen-
súlyozza a lelket és gondoskodik a mentális nyugalomról.

De egyedülálló gyógynövény ízét nemcsak termé-
szetes állapotukban meghagyott összetevőinek, 
hanem annak is köszönheti, hogy elővigyázato-
san szárított almát is tartalmaz. A benne rejlő 
vitaminok és rostanyagok biztosítják a szer-
vezet éjszakai tisztulását és anyagcseréjét.

Összefoglalva a GREEN GOLD LUNAR harmo-
nikus összetétele a megfelelő hatásnak és az 
íznek. Már rövid ideig tartó használata után 
érezhető, mennyire segíti szervezetét a kö-
vetkező napra történő felkészülésben olymó-
don, hogy a test tápanyagraktárait az éjszaka 
folyamán GREEN GOLD LUNAR-ral feltölti.



A fejlesztőerő a szellemileg 
igénybevett ember agyának.
Számítógépes munka, összetettebb fel-
adatok, tízszeresére nőtt kommunikáció 
- a 21. század mindannyiunktól többet 
vár el: azelőtt az izomerő számított, 
napjainkban a szellemi teljesítmény a 
döntő.

Intelligencia + kreativitás
a kolinnal, egy agyi tevékenységet foko-
zó lecitin összetevővel támogatottan - 
döntő intenzívebb szellemi igénybevétel 
esetén.

Nagyfokú koncentráció
a természetes gyümölcscukor és azok 
által az értékes enzimek által, melyekre 
agyunknak a gondolkozáshoz szüksége 
van.

Kiegyensúlyozottság és sta-
bilitás
a citromfűben, gyömbérben és japán 
zöldteában megtalálható ásványi anya-
gok és idegiingerület-vezetők támoga-
tásával.



Szelíd erő a dinamikus
embernek
A három legértékesebb természetes ener-
gia-adalékanyag szinergikus kombináció-
ja teszi a KINETO-t egyedülállóan haté-
konnyá!

Több erő és dinamika
a legkiválóbb minőségű japán zöldteának 
köszönhetően, mely természetes módon 
energetizálja testünket és évszázadok 
óta elismert a sejttisztító hatása is.

Hosszabb teljesítménygörbe
a guarana-koffein segítségével, amely 
a kávéval ellentétben nem terheli meg 
szervezetünket, hanem órákon keresztül 
káros mellékhatások nélkül dinamizál.

Jobb energiaellátás
a fekete bodza által, ami C-vitaminban 
és ásványi anyagokban nagyon gazdag. 
Ez csupa olyan összetevő, mely a szerve-
zet megnövekedett energiaszükségletei-
nek kielégítését segíti.



Pörögj egészségesen!

egyedülálló energiaforrás
guarana, juharszirup & mate

0,5 l
duPla adag



Linol- és linolénsavak
a szervezet zsírbontó képességét támogatják.

CLA - konjugált linolsavak
a test zsírraktárait az izomzat veszélyeztetése nélkül bontják le.

E vitamin
lassítja szervezetünk sejtjeinek öregedését.

A viewty hatóanyagai egyes kutatások 
szerint jóval többre képesek mint „csu-
pán” a test zsírszöveteinek elégetésé-
ben nyújtott segítségre:

Testsúlycsökkentés
Különösen a konjugált kötésű linolsav, 
a CLA képes a test zsírszöveteinek jo-
johatás nélküli lebontásának elősegí-
tésére.

Problémás területek
fogyasztása
Sokaknak testsúlyuk csökkentése nem 
jelenti a vágyott cél elérését. Egyes 
felhasználók azt tapasztalták, hogy 
anyagcseréjük ily módon történő támo-
gatása a már lerakódott „zsír-raktárak” 
lebontását is meggyorsíthatja.

A bőr állapotának javítása
Az omega-3 és az omega-6 zsírsavak 
ideális kombinációja a sejtműködést 
úgy képes támogatni, hogy ez a bőr 
öregedését gátolhatja. A bőr vérellátá-
sának fokozása és az ezzel együtt járó 
tápanyagellátottság fiatalosabb bőrt és 
jóval kevesebb ráncot eredményez.

a tündöklő szépségért



Természetes fitness
új idoszámítás a test energiagazdálkodásában

Gyorsaság és agilitás
Több dinamika: B-vitamin komplex, ásványi anya-
gok és folsav

Kitartás és kondíció
Tartósabb aktivitás: bioaktív búza és tejsavó 
peptidek

Izomerő
Soha nem látott erőnlét: speciális aminosavak

Izomtömeg-növelés
Láthatóan nagyobb izomtömeg: működő 
peptidek

Regeneráció
Az immunrendszer erősítése: procyanidin

´́



Minden jutalékpélda az ÁFA-t tartalmazza. 

Az ügyfelei spórolnak – Ön pedig pénzt keres…

újra és újra

Ajánlja a kedvező WellStar Reordert, és 
reorderenként akár 24.000 ft jutalékra is szert tehet!!!

Nyerjen meg egy reorderes végfelhasználót 

és partnerként Faststart után

WellStar International minden
végfelhasználói és passziv jövedelmű 
partnerének felkínálja a lehetőséget, hogy 
azonnal jó és gyors bevételhez juthasson, 
valamint hogy hoszútávú és passziv 
jövedelemet építhessen ki magának.

Három aktív hónapon túli 
végfelhasználói Reorder jutaléka 
Nyerjen meg egy reorderes végfelhsználót 
és Faststart-partnerként:

Egy Reorder esetén

4 termékkel: p 24.000 ft + 0,5 PV

3 termékkel: p 18.000 ft + 0,35 PV

2 termékkel: p 12.000 ft + 0,25 PV

Minden jutalékpélda az ÁFA-t tartalmazza. 

 20 PGV-ig  20 PGV-től

Egy 4 termékes Reorder  12.000 ft  24.000 ft

Egy 3 termékes Reorder  8.400 ft  18.000 ft

Egy 2 termékes Reorder   6.000 ft  12.000 ft

Minden jutalékpélda az ÁFA-t  tartalmazza. 

1 PGV = kb. 24.000 ft forgalom és 21.600 ft brutto jutalékrészesedés   

PGV = a saját és a közvetlen végfelhasználók, valamint az 1 PV    
  alatti közvetlen partnerek volumene

Min.  5.0 PGV  x 10%  x 21600 ft = min.  10.800 ft havonta /  129.600 ft évente

Min.  20.0 PGV  x 15%  x 21600 ft = min.  64.800 ft havonta /  777.600 ft évente

Min.  40.0 PGV  x 20%  x 21600 ft = min.  127.800 ft havonta /  2.073.600 f  évente

Min.  80.0 PGV  x 25%  x 21600 ft = min.  432.000 ft havonta /  5.184.000 ft évente

Min.  120.0 PGV  x 30%  x 21600 ft = min.  777.600 ft havonta /  9.331.200 ft évente

7 különböző bevételi forrás 
teszi Önt sikeressé!

Saját ügyfelei után járó passzív jövedelem



TraineeTraineeTrainee

15 E1 PV

Junior Manager

5 PV10 PV10 PV25 PV50 PV

Executive Director

Trainee Trainee Trainee Trainee Trainee

25 E1 PV

Executive Manager

Executive Director 
permanent!

Az Ön faststartja
(kezdő hónap + az azt követő teljes hónap)

Így kereshet akár 40%-ot a faststart keretén belül az első szintje 
után és állandó jövedelmező szintterveket biztosíthat Magának!

Szponzoráljon közvetlen új partnereket és segítse őket az in-
dulásban! Ezzel megnöveli az E1 PV-t a faststartban, így junior 
manageri vagy akár executive manageri szintre léphet!

5 PGV = Trainee folyamatosan!

5 PGV + 15 E1 PV = 3× Trainee = Junior Manager folyamatosan!

5 PGV + 25 E1 PV = 5× Trainee = Executive Manager folyamatosan!

5 PGV + 25 E1 PV
+ 1 vonal 50 orga PV
+ 50 orga PV az összes 
többi vonalon

= Executive Director folyamatosan!



E1

Az Ön Faststart-jutaléka újpartnerként Faststartban*
 1. szint  10%  az első 8.0 E1 PV-re Faststartban
  40%   8.1 E1 PV-től Faststarban

40%

újpart-
ner

10%

4 PV 4 PV 6 PV 6 PV 5 PV

40%

Az Ön faststart-jutaléka újpartner szponzoraként
 Támogassa közvetlen partnereit az indulásban és
 FASTSTART-szponzorjutalékban részesül!

+ 10 végfelhasználó 3 hónapon át = 240.000 ft
Így válhat managarré = 25 E1 PV – 404.160 ft

Egy managert szponzorál = 25 E1 PV ez managerenként 82.080 ft jövedelmet jelent!

Kezdő hónap + az azt követő első teljes hónap

20%

újpart-
ner

5%

4 PV 4 PV 6 PV 6 PV 5 PV

20%

Minden jutalékpélda az ÁFA-t  tartalmazza.

Spon-
sor

10% x  90 € x  8 PV =  17.280 ft

40% x  90 € x  17 PV =  146.880 ft

  5% x  21.600 ft x  8 PV =  8.640 ft

20% x  21.600 ft x  17 PV =  73.440 ft



Az Ön faststart-jutaléka executive directori szinttől
 Támogassa közvetlen partnerét az indulásban és
 FASTSTART – SZPONZORJUTALÉKBAN részesül!

Közvetlenül egy managert szponzorál = 25 E1 PV
Ez managerként 177.840 ft jövedelmet jelent!

Segítsen igazgatói csoportjában újpartnereket manageri szintre, 
és managerenként 82.080 ft-ot kap.

5% - 20%

Manager

10% - 40%

újpart-
ner

újpart-
ner

Director

5% - 20%

újpart-
ner

újpart-
ner

újpart-
ner

újpart-
ner

újpart-
ner

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

E1 E1 E1 E1

Egy managert szponzorál = 25 E1 PV ez managerenként 82.080 ft jövedelmet jelent!

Minden jutalékpélda az ÁFA-t  tartalmazza

10% x  21.600 ft x  8 PV =  17.280 ft

40% x  21.600 ft x  17 PV =  146.880 ft

 5% x  21.600 ft x  8 PV =  8.640 ft

 20% x  21.600 ft x  17 PV =  73.440 ft



Passzív bevétel a csoportban lévő reorder-ügyfelek után

 Akár 8 dinamikus partner-szinten jut jövedelemhez Reorder-ügyfelei segítségével!!!

* Kérjük vegyék fi gyelembe, hogy ezek a példák a valóságban a csoportépítés függvényében alacsonyabbak vagy akár 
magasabbak is lehetnek és a magasabb régiók csak évek szorgos munkájával érhetők el!
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Managerként   kb.  30 partner á 3 PGV x  7% = kb.  1.440.000 ft / év

Direktorként  kb.  60 partner á 3 PGV x  7% = kb.  2.880.000 ft / év

Regionális Direktorként  kb.  200 partner á 3 PGV x  7% = kb.  10.800.000 ft / év

National Direktorként  kb.  400 artner á 3 PGV x  7% = kb.  21.600.000 ft / év

Presidentként  kb.  700 partner á 3 PGV x  7% = kb.  36.000.000 ft / év

Ambassadorként  kb.  1.000 partner á 3 PGV x  8% = kb.  60.000.000 ft / év

Crown Ambassadorként  kb.  2.000 partner á 3 PGV x  8% = kb.  120.000.000 ft / év



WellStar – EuropaPool 

 Direktori szintől vegye célba a 2-9%-os európai forgalmat!

 500 millió  háztartás tartozik az Ön potenciális ügyfelei közé!!!

Aktivstátusz (AS) a résztvételhez: 12 E1 új PV + 100 DG-PV

A poolben résztvevőket havonta kif izetik!

vagy...

Direktor  24 E1 új PV vagy AS  2% Pool

Regionális Direktor  3 Direktor fejenként 50 PV + AS  2% Pool   =  4%

National Direktor  5 Direktor fejenként 50 PV + AS  2% Pool   =  6%

President  7 Direktor fejenként 50 PV + AS  1% Pool   =  7%

Ambassador  9 Direktor fejenként 50 PV + AS  1% Pool   =  8%

Crown Ambassador  12 Direktor fejenként 50 PV + AS  1% Pool   =  9%



Cégesautó-program a Top vezetőknek *

Minden forintösszeg bruttóként értendő!

* A képek illusztrációk. Az autók régionként eltérhetnek.

Mercedes A-Kategória – 96.000 ft Carbonus
3 egymást követő hónapban és utána havonta:
3 Direktor egyenként 50 Orga PV + 50 DG- PV

Mercedes C-Kategória – 168.000 ft Carbonus
3 egymást követő hónapban és utána havonta
5 Direktor egyenként 50 Orga PV + 50 DG- PV

Mercedes M-Kategória – 250.000 ft Carbonus
3 egymást követő hónapban és utána havonta:
7 Direktor egyenként 50 Orga PV + 50 DG- PV

Mercedes CLK-Kategória – 250.000 ft Carbonus
3 egymást követő hónapban és utána havonta:
7 Direktor egyenként 50 Orga PV + 50 DG- PV

Mercedes S-Klasse – 360.000 ft Carbonus
3 egymást követő hónapban és utána havonta:
12 Direktor mit je 50 Orga PV + 50 DG- PV

Mercedes SL- Kategória – 360.000 ft Carbonus
3 egymást követő hónapban és utána havonta:
12 Direktor egyenként 50 Orga PV + 50 DG- PV



Dr. Keywan Grashoff
2003-ban alapította a 
WellStar Internationalt 
annak érdekében, hogy az 
európaiakat rendkívül ala-
csony áron, de csúcsminő-
ségben láthassa el minden 
adalékanyagtól mentes 
mikroalgákkal.

A WellStar néhány hónap leforgá-
sa alatt 500.000 eladott termék-
kel az európai piac vezető pozí-
ciójába küzdötte fel magát. erről 
a teljesítményről a szaksajtó is 
többször hírt adott, megerősítve 
a mikroalgák jelentőségét az em-
beri táplálkozásban.

Sikerünket azonban nemcsak a ter-
mészet csodájának, a mikroalgának 
köszönhetjük, hanem elsősorban 
a megalkuvásmentes minőségi 
menedzsmentnek és a tökéletesre 
törekvő szolgáltatásainknak.

Berlini központunk számos lel-
kes és hozzáértő specialistája is 
nélkülözhetetlen a termékek ki-
emelkedő minőségének folyama-
tos biztosítása szempontjából, a 
nagyszerű tanácsadás tekinteté-
ben és a zökkenőmentes szállítás 
lebonyolításában.

Wellstar
a mikroalgák világméretu
gyozelmi menete´́

´́


