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Oferim sănătate, cu puterea naturii

Salutări tuturor!
Vita Crystal Research este un lider în producţia de flavonoide în Europa.
Misiunea pe care şi-a asumat-o este aceea de a îndruma oamenii spre
un mod de viaţă cât mai sănătos, spre alimentaţie corectă şi înţelegerea
importanţei profilaxiei. Produsele realizate în propriile întreprinderi sunt
preparate cu foarte multă grijă, având în compoziţia lor doar substanţe
naturale şi energii într-o formă concentrată. Aceste substanţe naturale
sunt valoroase din punct de vedere fiziologic atât ca suplimente nutritive
cât şi pentru a menţine la un nivel optim sistemul imunitar, având de asemenea calitatea de a sprijini autoechilibrarea şi autovindecarea.
Cel mai important domeniu de cercetare al societăţii Vita Crystal Research
este dezvoltarea acelei ramuri a medicinii care studiază antioxidanţii, ce
pot fi folosiţi în combaterea stresului oxidativ şi înlăturarea efectelor periculoase ale radicalilor liberi. Caracterul ofensiv al radicalilor liberi determină ca efect o accelerare a îmbătrânirii şi boli ca: scleroza, cancer, afecţiuni
cardiace şi ale aparatului circulator, inflamaţii, afecţiuni ale intestinului, etc.
Aceste boli apar de obicei atunci când organismul nu face faţă cu sistemul
propriu de antioxidanţi şi mecanismul de corectare nu mai este capabil să
înlăture radicalii liberi.
Vita Crystal Research a creat cea mai originală compoziţie de antioxidanţi din
grupa flavonoidelor. Numele de flavonoide desemnează o grupă de compuşi
de origine vegetală cu rol foarte important pentru sănătate. Prin folosirea lor
regulată se diminuează calcifierea şi îngustarea arterelor. Printr-un sistem curat al arterelor, substanţele nutritive şi oxigenul ajung mult mai eficient la celule. Cu aceasta sunt mărite şi influenţele altor substanţe, deoarece printr-un
sistem circulator mai sănătos ele pot avea o eficienţă mult mai mare.
Vă dorim să vă bucuraţi de Viaţă, de Sănătate
şi de produsele cu care noi sprijinim toate acestea!
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În ce situaţie se recomandă utilizarea
produselor din gama Flavin7?
• Preventiv de către toţi membrii familiei, pentru creşterea calităţii vieţii, și
îndeosebi acelora care prezintă factori de risc pentru boli cardiovasculare,
tumori, diabet, alergii, scăderea imunităţii, afecţiuni hepatice;
• Ca terapie complementară, pentru reducerea efectelor secundare
ale chimio- şi radioterapiei, la pacienţii cu cancer;
• În cazul bolilor cardiovasculare, de ex. : ateroscleroză, ischemie miocardică,
infarct miocardic, hipertensiune arterială, accident vascular cerebral,
tulburări circulatorii ale membrelor;
• Pentru întărirea sistemului imunitar, în infecţii, alergii, gripe sezoniere,
răceli, viroze;
• Pentru întărirea organismului slăbit din cauza unei boli cronice,
ca şi completare în cazul terapiilor tradiţionale;
• În diabetul zaharat pentru prevenirea formării aterosclerozei, trombozei;
• La sportivi, pentru mărirea imunităţii, îmbunătăţirea condiţiei ﬁzice,
fără a avea efecte de dopaj;
• Efect protector asupra muşchiului inimii, în cazul bolilor
cardiovasculare provocate de stres;
• Stil de viaţă stresant, factor ridicat de stres sau, în alte
cazuri, de expunere la factori de mediu toxici, de
asemenea în cazul fumătorilor;
• În cazul vârstnicilor, pentru revigorarea
condiţiei ﬁzice;
• Pentru îmbunătăţirea imunităţii alergicilor.

Despre bioflavonoide ...
Bioﬂavonoidele roșii sunt componente preţioase ale plantelor rezultate din procesul de fotosinteză şi care din punct de vedere biochimic
aparţin grupei compuşilor polifenoli. Efectele terapeutice semniﬁcative ale bioﬂavonoidelor sunt cunoscute şi demonstrate de mult timp,
dar cercetările biologice şi clinice continuă şi în zilele noastre, efecte
pozitive noi ale acestora continuând să ﬁe dovedite.
Dintre efectele beneﬁce ale bioﬂavonoidelor menţionăm: efectul antibacterian, antiviral, antioxidant, protector al ﬁcatului, anticarii, bun
cicatrizant în cazul arsurilor şi leziunilor epidermei.
Bioﬂavonoidele au efect mai ales la nivelul sistemelor circulator şi digestiv. Neutralizează radicalii liberi, împiedică oxidarea acizilor graşi
în peretele celular, scad raportul LDL/HDLcolesterol, scăzând astfel
pericolul de arteroscleroză.
Au efect pozitiv marcant asupra inimii şi aparatului circulator, mărind
elasticitatea vaselor sanguine, scad colesterolul şi formarea de cheaguri. Au efect protector de prevenire a formării trombozei.
Familia de produse Flavin7, conform raportului Institutului Naţional Sanitar Sportiv, nu conţine substanţe aflate pe lista substanţelor chimice dopante, deci este recomandată şi sportivilor.
Componente principale: extracte uscate din seminţe şi coji de: struguri roşii, sorg, mure, cireşe negre, coacăze negre, coacăze roşii, prune
şi măr.

FLAVIN7® Jubileum 1000 ml
Compoziţie: suc de roșii, mure negre, cireșe negre, coacăze negre,
porumbe și prune precum și amestec de Momordica grosvenorii.
Mod de administrare
Prevenţie: 10 ml pe zi, pe o perioadă de minim 4-6
luni.
Tratament complementar: 20-30 ml pe zi, sau la
recomandarea medicului.
Produsul se poate consuma și pe o perioadă nedeterminată.
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Noua generaţie de produse Flavin7®
FLAVIN7® este un concentrat de flavonoide roșii, antioxidanţi vegetali
şi resveratrol, extrase din fructe
FLAVIN7® lichid - extract din suc de fructe – flacon de 200 ml și 500 ml
FLAVIN7® este un extract molecular de bioﬂavonoide roşii din fructe, cu efecte biologice deosebite. Bogat în polifenoli, bioﬂavonoide şi în
antioxidanţi vegetali protejează organismul de acţiunea distrugătoare a radicalilor liberi. Astfel, scad procesele celulare degenerative, procesul de îmbătrânire a celulelor încetineşte şi acţiunea vitaminelor în organism este potenţată. Consumat cu regularitate, siropul Flavin7 scade
efectele nocive atât ale radicalilor liberi produşi în organism cât şi ale celor care provin din mediul extern, protejând astfel celulele şi asigurând
funcţionarea lor optimă. Cu alte cuvinte putem înţelege importanţa acestui produs din punct de vedere proﬁlactic. Poate ﬁ folosit ca tratament
adjuvant în cazul afecţiunilor deja instalate şi diminuează efectele adverse ale tratamentului alopat, ajutând astfel procesul de vindecare.
Dozarea recomandată: proﬁlactic între 5-20 ml pe zi, în funcţie de vârstă, timp de 6-8 luni. Ca şi terapie complementară: zilnic de 2 ori
câte 10-15 ml, înainte de masă cu o jumătate de oră. La persoanele care se confruntă cu o sensibilitate gastrică se recomandă administrarea siropului la o oră după masă. Se poate consuma direct sau dizolvat, în suc de fructe, ceai călduţ chiar şi cu apă. Pentru o asimilare mai
rapidă, se recomandă a se ţine sublingual 5 minute.
Cantitatea de sirop necesară se măsoară cu ajutorul dozatorului gradat.
Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată
Înainte de utilizare, agitaţi energic !
5 ml
10 ml
20 ml
Total polifenoli
110 mg
220 mg
440 mg
După desigilare se păstrează la frigider.
Precauţii: la persoanele care suferă de hipertiroidie
se recomandă consultarea medicului în prealabil.

din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Alcool

85 mg
0,085 mg
0,8 % v/v

170 mg
0,17 mg
0,8 % v/v

340 m
0,34 mg
0,8 % v/v

Capsule FLAVIN7+® cutie cu 90 de capsule
Este concentratul lioﬁlizat din fructe FLAVIN7®. Efectul capsulei este acelaşi cu al siropului FLAVIN7, în plus mai conţine Vitamina B8
(colină) şi aminoacizi. Se absoarbe la nivel intestinal. Consumul este recomandat în cazul persoanelor cu probleme gastrice şi hiperaciditate. Nu necesită a ﬁ păstrat la frigider.
Valoarea nutritivă în doza zilnică

Doza zilnică recomandată: proﬁlactic 2×2, ca terapie complementară
maxim 2-3 capsule de 3 ori pe zi.
Siropul şi capsulele pot fi luate simultan,
10 ml au efectul echivalent a 8 capsule.

Seminţe de struguri roșii
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol

4 capsule
492 mg
40 mg
28 mg
0,02 mg

6 capsule
738 mg
60 mg
42 mg
0,03 mg

9 capsule
1107 mg
90 mg
63 m
0,045 mg

Bioflavonoidele – compuşi vitali
Denumirea de ”bioﬂavonoide” se referă la un grup de substanţe chimice cu structură chimică asemănătoare, care sunt prezente mai
ales în cojile fructelor şi în seminţe (sau de ex. în pedunculul boabelor de struguri).
Savanţi renumiţi (de ex. Szent-Györgyi Albert) au demonstrat deja în 1936 că acestea au un rol de bază în plante, iar pentru corpul uman
au efect antioxidant şi vitaminizant. Din efectele beneﬁce vitale putem evidenţia următoarele: previne şi ajută în vindecarea aterosclerozei, antibacterian, antiparazitar, antiviral, protejează ﬁcatul, previn apariţia cariilor, efect puternic antitumoral, împiedică mutaţiile genetice răspunzătoare de apariţia acestuia, în cazul unor arsuri/leziuni ale epidermei, activează regenerarea acesteia.
Este deja cunoscut faptul că efectele ﬁziologice ale bioﬂavonoidelor se desfăşoară la nivelul aparatului digestiv şi al celui circulator.
Neutralizează radicalii liberi şi scad foarte mult riscul apariţiei arterosclerozei. Scad procesele de tromboză, măresc elasticitatea şi
continuitatea vaselor sanguine. Pe lângă toate acestea a fost demonstrat efectul lor puternic antitumoral.
Printre alte efecte enumerăm: regenerarea vitaminei E, menţinerea vitaminei C în corp şi a nivelului de beta-caroten, scăderea nivelului
trigliceridelor. Protejează ﬁcatul, sunt antiinﬂamatoare, protejează pielea de acţiunea nocivă a razelor ultraviolete, prevenind astfel
arsurile solare. Temperează efectele pe termen lung ale diabetului şi au proprietăţi antialergice, ﬁind utile în astm bronşic alergic sau
alte afecţiuni alergice.

Flavonoidele
Flavin7® H
În privinţa efectelor biologice ale ﬂavonoidelor, este important de cunoscut faptul că acestea acţionează în primul rând la nivelul sistemului digestiv şi circulator. Au efect de neutralizare a radicalilor liberi, adică prezintă
efect antioxidant, scad riscul aterosclerozei. Împiedică formarea trombusurilor, măresc elasticitatea capilarelor. Au efect şi asupra modiﬁcărilor
cromozomiale (mutageneză) şi a procesului de formare a tumorilor
maligne (carcinogeneză).
Scad nivelul LDL colesterolului (colesterolul „rău”) şi a trigliceridelor serice.
Prezintă efect hepatoprotector şi fotoprotector. Împiedică apariţia complicaţiilor pe termen lung ale diabetului zaharat datorită efectului antiinflamator, de asemenea mai au şi efect antiviral, antibacterian şi antialergic.
FLAVIN 7 este de 15 ani una dintre cele mai eficiente “arme” în lupta împotriva radicalilor liberi!
Componentele produsului:
Strugurii roşii sunt bogaţi în ﬂavonoide cu efect antioxidant, care prin neutralizarea radicalilor liberi, ne protejează împotriva cancerului, aterosclerozei şi a bolilor coronariene. Datorită conţinutului său în rezveratrol, strugurii roşii reprezintă unul dintre cele mai preţioase fructe în ceea ce priveşte
combaterea radicalilor liberi.
Murele au un conţinut ridicat de ﬂavonoide, dar conţin şi potasiu, calciu,
fosfor, magneziu, mangan, ﬁer şi cupru. Mai conţin: vitamina A, vitamina C,
acid folic, vitamina B1, B6, riboﬂavină, acid pantotenic şi niacină.
Cireşele negre conţin potasiu, calciu, sodiu, fosfor, vitaminele A, B şi C şi au
efect de puriﬁcare a sângelui şi detoxiﬁere remarcat.
Coacăzele negre au ca şi principii active oligoelemente, ﬂavonoide, uleiuri
volatile, taninuri, rutină şi vitaminele B şi C. Efectele ﬁziologice mai cunoscute sunt: efectul diuretic, antihipertensiv şi efectul de ameliorare a simptomelor gutei şi reumatismului articular.
Socul conţine acizi organici, vitaminele A şi C, zaharuri, taninuri, oligoelemente, uleiuri volatile. Una dintre cele mai importante proprietăţi este
conţinutul în acizi organici, care prezintă efect de puriﬁcare a sângelui, iar
datorită conţinutului în ﬂavonoide prezintă efect antioxidant.
Prunele sunt deosebit de bogate în potasiu (757 mg/100 g). Stimulează metabolismul, deoarece conţinutul lor în mangan duce la creşterea numărului
enzimelor digestive. Datorită conţinutului în potasiu, normalizează ritmul
cardiac, oferă protecţie împotriva hemoragiilor interne, respectiv contribuie la scăderea tensiunii.

Porumbarul este o plantă folosită în scopuri terapeutice încă din antichitate, actualmente utilizată în tratamentul afecţiunilor inimii şi sistemului circulator. Fructul cu
gust acru, datorită efectului hipolipidemiant şi de intensiﬁcare a metabolismului, este
folosit în curele de slăbire, ca şi diuretic şi în scopul curăţirii rinichilor. Fructul conţine
cantităţi însemnate de vitamina C şi acizi organici.
Hibiscusul - utilizat pe cale internă are efect mucolitic şi antitusiv. Este o importantă
sursă de vitamina C, conţine ﬂavonoide, cantităţi reduse de uleiuri volatile. Are efect
de revigorare a organismului, mucolitic, de calmare a tusei, motiv pentru care poate ﬁ
utilizat cu succes în tratarea laringitelor, dar are efecte beneﬁce şi asupra digestiei.

Antioxidantul cu molecula cea mai mică
este hidrogenul
Prin consumul de oxigen “ardem” încet, cu toate acestea oxigenul este indispensabil.
Hidrogenul este o sursă de energie curată şi nouă, care încetineşte procesul de îmbătrânire.
Conţinutul ridicat în hidrogen creşte efectul reductiv. Utilizarea hidrogenului reprezintă
cea mai nouă şi modernă metodă naturală de legare a radicalilor liberi. Procesele reductive din organism contracarează stresul oxidativ rezultat în urma activităţilor biologice.
În momentul în care hidrogenul întâlneşte un radical liber în organism, are capacitatea
de a-l neutraliza. Prin acest proces, radicalul liber îşi pierde instantaneu capacitatea de
a provoca distrugeri celulare.
Cercetările efectuate în acest domeniu au permis dizolvarea unor mari cantităţi de hidrogen activ în sucul concentrat de fructe. În acest mod, hidrogenul poate fi uşor conservat şi ajungând în organism îşi poate exercita efectul de legare a radicalilor liberi.
Potenţialul reductiv al hidrogenului este puternic şi măsurabil. ORP - 400mV.
Valoarea ORP (potenţialul de oxido-reducere) deﬁneşte capacitatea de oxidare sau reducere a unei soluţii. O soluţie are efect reductiv cu atât mai pronunţat cu cât valoarea ORP
este mai scăzută. Ţinând cont de faptul că procesele metabolice au loc intracelular, radicalii
liberi formaţi pot ﬁ neutralizaţi, deoarece hidrogenul, având molecula mică poate trece
uşor bariera reprezentată de membrana celulară.
Eficacitatea unică a hidrogenului în comparaţie cu alţi antioxidanţi
Lichidele cu conţinut ridicat în ﬂavonoide şi îmbogăţite cu hidrogen reprezintă o noutate în gama produselor de tip supliment alimentar. Efectul ﬂavonoidelor de captare a
radicalilor liberi, cumulat cu efectul antioxidant unic al hidrogenului, contribuie la ameliorarea stării Dvs. de sănătate.
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Alcool
Potenţialul reductiv (ORP)
Hibiscus

50 ml
1100 mg
850 mg
2,5 mg
0,8 % v/v
-400 mV
1,5 mg

100 ml
2200 mg
1700 mg
5 mg
0,8 % v/v
-400 mV
3 mg
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Flavin7® GLABRIDIN şi SLIM Flavin7®
Produs cu acţiune de ardere a grăsimilor corporale, certificat prin
analize de expresie genetică
• Lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra) a fost folosit ca remediu încă din cele
mai vechi timpuri, acum 4000 de ani a fost folosit şi în Egiptul Antic.
• Glabridinul este ﬂavonoidul polifenolic major din rădăcina de lemn dulce.
• Efect antioxidant, efect de inhibare a radicalilor liberi,
• Efect de reducere a nivelului glicemiei,
• Efect antibacterian, anti-Helicobacter pylori
• Efect anti-Mycobacterium tuberculosis,
• Efect antiinﬂamator, efect de inhibare a sintezei melaninei
• Efect antiosteoporoză
• Efect de protejare a memoriei
• Efect antifungic
• Glabridin stimulează genele din ﬁcat responsabile pentru descompunerea grăsimilor (oxidarea grăsimilor) prin mărirea expresiei lor .
• Reduce de asemenea sinteza acizilor graşi în ﬁcat (lipogeneza).
Ca urmare scad grăsimile viscerale.
Reducerea greutăţii corporale şi a glicemiei
• Preparatul Glabridin reduce nivelului colesterolului LDL la pacienţii cu
nivelul de colesterol ridicat.
Efectul prin PPAR-gamma
(receptor activator proliferator peroxizomic)
• Favorizează diferenţierea celulară a grăsimilor umane, îmbunătăţeşte
metabolismul lipidic.
• Modiﬁcă procesul de maturizare a celulelor adipoase, astfel rezultă aşanumitele “preadipocite” sensibile la insulină (remodelling), datorită cărora scad grăsimile viscerale.
• Reduce cantitatea de acizi graşi liberi, celulele musculare îşi acoperă necesarul energetic prin oxidarea glucozei.
• Are efect de reducere a producţiei de glucoză hepatogenă.
• Reduce glicemia.
Efect antioxidant împotriva aterosclerozei
• Glabridin reduce stresul oxidativ prin stimularea activităţii superoxid
dismutazei (SOD) şi a glutation peroxidazei.
• Reduce oxidarea LDL produsă de macrofage pentru a proteja protein
kinaza C (PKC), care reduce funcţia NADPH-oxidazei. Efectul de inhibare
era prezent şi după 20 de ore, fapt care demonstrează că Glabridinul
era stabil în celule şi că şi-a menţinut această activitate o perioadă îndelungată.
• Leagă LDL-ul, reduce cantitatea de LDL din aterom, reducând astfel volumul plăcii de aterom.
Efectul asupra funcţiilor creierului
• Reduce dimensiunea infarctului cerebral în caz de deterioare sau obturare a vaselor de sânge.
• S-a examinat nivelul apoptozei celulare cauzate de staurosporin, respectiv de ocluzia artiﬁcială a arterei cerebrale la şobolani.
• Prin injectarea de 5 mg/kg glabridin intraperitoneal s-a redus semniﬁcativ mărimea infarctului focal, respectiv mărimea leziunilor tisulare.
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• Glabridinul reduce activitatea colinesterazei din creier ceea ce conduce la îmbunătăţirea funcţiilor cognitive, a gândirii şi a memoriei.
• Acest lucru poate ﬁ aplicat la bolnavii de Alzheimer.
Analiza efectului Glabridinului în cazurile de pigmentare şi de inflamare a pielii
• Glabridinul reduce melanogeneza respectiv procesele inﬂamatorii ale pielii.
• Se foloseşte în cosmetică pentru albirea pielii.
• Inhibă enzima tironizază a melanocitelor.
• Prin aplicarea unei doze de 0,5% glabridin au dispărut pigmentaţia şi eritemul induse
de razele UV.
• Efectul anti-inﬂamator rezultă din reducerea anionului superoxid produs în piele, ca
urmare a reducerii activităţii ciclooxigenazei.
Efectul antibacterial şi antifungic al Glabridinului
• S-a demonstrat eﬁcacitatea glabridinului împotriva ciupercilor de drojdie şi a fungilor ﬁlamentoşi. De asemenea, el s-a dovedit a ﬁ eﬁcient şi în cazul mutanţilor ciupercii Candida.
• În concentraţie de 500 microg/ml are efect inhibitor faţă de bacteriile aerobe Gramnegatív, precum şi faţă de bacteriile Gram-pozitiv. Mai mult, s-a dovedit a ﬁ activ şi
faţă de Mycobacterium tuberculosis.
Glabridinul este singurul compus din clasa flavonoidelor care ajută la slăbit!
Prin stimularea metabolismului lipidic, glabridinul are capacitatea de a descompune
aşa-numitele grăsimi viscerale, care se acumulează în jurul organelor.
Grăsimile viscerale se găsesc în jurul organelor interne, reprezentând rezerva de energie
stocată sub formă de grăsimi, uşor accesibilă organismului. Depunerea excesivă a acestui tip de grăsime este direct proporţională cu apariţia bolilor legate de modul nostru
de viaţă şi alimentaţie.
O dată cu scăderea cantităţii de grăsimi viscerale are loc şi mobilizarea depozitelor
lipidice subcutanate, rezultând în subţierea stratului de grăsime de la nivelul abdomenului.
Cercetări ştiinţiﬁce în acest domeniu atestă faptul că prin consumarea regulată a glabridinului are loc normalizarea indicelui de masă corporală şi ameliorarea parametrilor
ﬁziologici.
Studiul cu raze X a demonstrat că mecanismul de acţiune al glabridinului constă în scăderea sintezei acizilor graşi la nivel hepatic şi favorizarea metabolizării acestora.
De ce glabridinul?
• Deoarece aveţi depuneri de grăsimi în zona abdomenului.....
• Deoarece aveţi un nivel crescut de lipide în sânge......
• Deoarece suferiţi de hiperglicemie......
• Deoarece hipertensiunea reprezintă un factor de risc pentru Dvs......
• Deoarece doriţi să aveţi o viaţă lungă şi sănătoasă.....
Valoarea nutritivă în doza zilnică la Flavin7 Glabridin
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Glabridin
(extract de lemn dulce)
Alcool
Potenţialul reductiv (ORP)

50 ml
1100 mg
850 mg
2,5 mg

100 ml
2200 mg
1700 mg
5 mg

9 mg

18 mg

0,8 % v/v
-400 mV

0,8 % v/v
-400 mV

Valoarea nutritivă în doza zilnică la Slim Flavin7
Garsinia cambogia
Glabridin
(extr. de lemn dulce)
Total polifenoli

3 capsule
240 mg

6 capsule
480 mg

9 mg

18 mg

41,25 mg

82,5 mg

Sănătatea este importantă
Ce trebuie să ştim despre bioflavonoidele roșii?
Bioﬂavonoidele roșii au un efect pozitiv marcant asupra inimii şi asupra sistemului circulator, prin faptul că inhibă oxidarea acizilor graşi în membrana celulară. Scad nivelul de
colesterol, scad riscul aterosclerozei, măresc elasticitatea
vaselor sanguine şi asigură un efect protector împotriva
trombozei.
Prin consumul regulat de bioﬂavonoide roșii, putem
preveni, ameliora şi chiar vindeca bolile cardiovasculare cauzate de stres sau de o alimentaţie incorectă.

Cardio Flavin7+® Super Pulse
Principalele domenii de acţiune:
păstrarea sănătăţii cardiace
Compoziţie: L-taurină, carbonat de magneziu, EGCG (epigalocatechin-galat),
rodie, L-arginină, pulbere de rădăcină
de Rhodiola rosea (salidrozidă 5%), vitamina C, pulbere de cozi de cireşe şi
vişine, extract uscat de coji de cireşe
negre, extract uscat de sâmburi şi coji
de struguri, extract uscat de seminţe
şi coji de coacăze, extract uscat de
seminţe şi coji de mure, extract uscat
de coji de soc, extract uscat de coji
de prune, extract de coji de mere,
extract uscat de seminţe de sorg,
pulbere de porumbar, licopină,
coenzima Q10 (10%), vitamina B3
(niacină), beta-caroten, rezveratrol
(98%), vitamina B6 (piridoxină),
vitamina B1 (tiamina), vitamina
B3 (niacina), vitamina D, vitamina
B12 (ciano-cobalamina).
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Cardio Flavin7+®
Cardio Flavin7+® Conţine bioﬂavonoide roşii, cozi de cireşe şi vişine, plante medicinale (păducel, porumbe) care îmbunătăţesc circulaţia sangvină.
Ce trebuie să ştim despre cozile de cireşe şi vişine ?
Au o pronunţată capacitate de a tonifia cordul, şi prin acest mecanism exercită un efect de prevenire a infarctului miocardic. Componentele
active conţinute în aceste fructe, şi anume: procianidinele şi bioflavonoidele roșii, contribuie fără îndoială la obţinerea efectelor principale,
mai sus-menţionate. Din punct de vedere ştiinţific, s-a demonstrat că pot fi cu succes utilizate ca şi tratament complementar în cazul scăderii
randamentului inimii îmbătrânite, în durerile precordiale, în dereglările de ritm cardiac. Nu se cunosc contraindicaţii şi desigur, dacă este
vorba de o patologie mai severă, ele vor acompania tratamentul medical specific. Consumul pe termen lung nu are efecte adverse.
Ce trebuie să ştim despre păducel ?
Păducelul este o plantă medicinală, care ocupă primul loc în topul plantelor care îmbunătăţesc oxigenarea inimii. Întăreşte inima suprasolicitată, ajută la oxigenarea muşchiului cardiac, totodată asigură sursa de glucoză a acestuia, reglează ritmul cardiac şi, prin toate acestea, are efect de calmare şi echilibrare, fiind de mare utilitate în patologia cardio-vasculară. Are efect de susţinere a activităţii
inimii îmbătrânite, obosite, suprasolicitate, mai ales în cazul persoanelor care trăiesc încontinuu într-un mediu stresant. Are efecte
evidente în cazul scăderii randamentului cardiac, în durerile precordiale de tip angor pectoris şi de asemenea în unele dereglări de
ritm cardiac. Consumul de păducel este recomandat în scop profilactic, dar şi curativ după un infarct uşor.
Ce trebuie să ştim despre porumbe ?
Incă din antichitate, porumbele au fost recomandate pentru tratarea bolilor cardiovasculare. Fructele acrişoare scad nivelul grăsimilor din
sânge, prin efectul stimulator al metabolismului, sunt uşor depurative şi eficace pentru curăţirea rinichilor prin eliminarea apei. Preparatele
din porumbe curăţă sângele şi întăresc organismul. Boabele au un conţinut semnificativ de vitamină C, 60mg/100g, şi de asemenea sunt
bogate în acizi specifici.
Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi, se poate creşte în funcţie de recomandări
Valoarea nutritivă în doza zilnică
până la maxim 2-3 capsule de 3 ori pe zi. Se recomandă înghiţirea lor cu multă apă.
Componente principale: pulbere de codiţă de vişine şi de cireşe,
extracte uscate din coji de cireşe negre, seminte şi coji de: struguri roşii, coacăze
negre, mure, sorg, coji de soc, coji de prune, măr, păducel, scorombă (Crataegus).

Sâmburi de struguri
Total polifenoli
din care flavonoide

4 capsule
100 mg
26,6 mg
18,6 mg

6 capsule
150 mg
39,9 mg
27,9 mg

9 capsule
225 mg
59,84 mg
41,85 mg

Cardio Flavin7+® Super Pulse
Flavonoidele: Împiedică oxidarea acizilor graşi de la nivelul pereţilor celulari,
exercitând astfel un efect pozitiv asupra sistemului cardio-vascular.
Cozile de cireşe şi vişine: Ameliorează activitatea cardiacă, aritmiile şi au
efect de prevenire a infarctului.
Păducelul: Este un remediu natural în tratamentul slăbiciunii musculare cardiace.
Porumbarul: A fost utilizat încă din antichitate în tratamentul maladiilor
cardio-vasculare.
Rădăcina arctică: Menţine circulaţia sanguină normală, asigură aportul cu
oxigen şi principii nutritive la nivel celular.
L-arginina: Poate contribui la menţinerea circulaţiei sanguine normale.
L-taurina: Este indispensabilă funcţionării normale a muşchiului cardiac.
Coenzima Q10: Aportul corespunzător de coenzimă Q10 poate contribui la
funcţionarea normală a inimii.
Magneziul: Nivelul corespunzător de magneziu poate ajuta la menţinerea
tensiunii arteriale normale.
Resveratrolul: Poate reduce semnificativ leziunile cardiace datorate infarctului.
Licopina: Poate contribui la menţinerea elasticităţii pereţilor arteriali.
Vitaminele B: Joacă un rol în activitatea cardiacă şi menţinerea nivelului
normal de homocisteină.
Vitamina C: Joacă un rol în menţinerea structurii normale a vaselor sanguine.
Vitamina D: Concentraţia ridicată de vitamina D scade riscul apariţiei bolilor
cardio-vasculare.
Beta-carotenul: Protejează lipidele sanguine faţă de oxidare şi implicit sistemul cardio-vascular
Mod de administrare: 3x2 capsule pe zi, administrate cu mult lichid.

Valoarea nutritivă în doza zilnică / 6 capsule
Taurină

455 mg

Licopină

15 mg

Magneziu

112.5 mg 30% DZR

Rhodiola rosea
(salidrozidă 5%) măcinată

200 mg (10 mg)

Cozi de cireşe şi vişine măcinate

103,44 mg

Coji de cireşe negre măcinate

103,44 mg

Sâmburi şi coji de struguri măcinate

103,44 mg

Seminţe şi coji de coacăze măcinate

103,44 mg

Seminţe şi coji de mure măcinate

103,44 mg

Coji de soc măcinate

103,44 mg

Coji de prune măcinate

103,44 mg

Coji de mere măcinate

103,44 mg

Seminţe de sorg măcinate

103,44 mg

Porumbar măcinat
Vitamina C
Coenzyma Q10
Vitamina B1

103,44 mg
100 mg 125% DZR
5 mg
1,1 mg 100% DZR

Vitamina B3

16 mg 100% DZR

Vitamina B6

1,4 mg 100% DZR

Vitamina D

50 µg 100% DZR

Resveratrol

9,8 mg

FLAVIN7® SMART
Să utilizăm la maximum
capacitatea creierului nostru
FLAVIN7® SMART – capsule
În general capacitatea creierului uman este utilizată numai în
proporţii foarte reduse. Un vis al omenirii este tocmai schimbarea
acestei situaţii, respectiv ca prin folosirea unui procent cât mai mare
al capacităţii creierului nostru, să asigurăm o învăţare mult mai
ușoară, creșterea randamentului spiritual şi o memorie bună, astfel
ca nici cu înaintarea în vârstă aceste facultăţi să nu dispară.
În cadrul unor experienţe știinţifice s-a demonstrat că efectul magneziului, administrat în formă de magneziu L-treonat, are efecte asupra creșterii nivelului de magneziu în compoziţia măduvei spinării și
în creier, mergând până la un nivel cu 15% mai mare decât în urma
administrării magneziului pe căi convenţionale.
Pe baza unor cercetări și experienţe efectuate asupra animalelor
s-a demonstrat că, în urma tratamentului cu magneziu L-treonat,
memoria de scurtă durată s-a îmbunătăţit cu 18 % iar memoria de
lungă durată cu 100 %. În afară de asta a mai crescut și numărul sinapselor active, ceea ce duce la ușurarea procesului de învăţare.
Oamenii de știinţă au descoperit o formă revoluţionară a magneziului, respectiv magneziul L-treonat.
Magneziul L-treonat este capabil să traverseze ușor și în mare cantitate bariera sânge-creier.
Flavin 7 Smart este un preparat complex pe bază de componente
naturale, menit să îmbunătăţească funcţiile creierului. Elementele active a componentelor pot îmbunătăţii memoria, cresc gradul de concentrare, ampliﬁcă funcţiile cognitive ale creierului.
Principalele domenii de acţiune:
•
•
•
•

menţinerea şi ameliorarea capacităţii de concentrare
îmbunătăţirea memoriei
îmbunătăţirea funcţiilor cognitive
recomandat în cazurile unde se cere performanţă intelectuală
sporită (stil de viaţă tip „manager”)

Compoziţie: L-treonat de calciu, citrat de magneziu, pulbere de
rădăcină de Rhodiola rosea (salidrozidă 5%), extract de rădăcină de
ginseng, extract de frunze de Bacopa monnieri (bacozide A şi
Panax ginseng
B 20%), coenzima Q10, NADH, vitamina B6 (piridoxina), seleniu (selenit de sodiu), gelatină.
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Magneziu L-treonat: cercetătorii au găsit o formă nouă, revoluţionară
de administrare a magneziului, care face posibilă traversarea barierei
sânge-creier într-o cantitate mare. În cursul experienţelor știinţifice s-a
demonstrat că magneziul L-treonat are efecte asupra creșterii nivelului
de magneziu în compoziţia măduvei spinării și în creier, mergând până
la un nivel cu 15 % mai mare decât în urma administrării magneziului
pe căi convenţionale, crescând cu 18 % memoria de scurtă durată și cu
100 % memoria de lungă durată. De asemenea crește numărul sinapselor în funcţiune, ceea ce înseamnă o îmbunătăţire radicală a procesului
de învăţare.
NADH: NADH se regăsește în celulele fiecărei plante și a fiecărui animal,
deoarece are un aport fundamental în cadrul procesului de producere
și eliberare a energiei. Cantitatea ceea mai ridicată o găsim în celulele și
ţesuturile implicate în ceea mai mare măsură în producerea și consumul
de energie ca de exemplu în inimă, în mușchi, în ficat și în rinichi. Energia
consumată la nivelul creierului servește la menţinerea funcţiilor cognitive și de memorare.
Coenzima Q10 (Ubichinona): asigurarea cantităţii necesare de coenzimă Q10 este deosebit de importantă atunci când organismul este supus
unui efort sporit, fie fizic, fie intelectual, mergând până la suprasolicitare.
Rhodiola Rosea: are efect în menţinerea formei fizice și intelectuale,
prin îmbunătăţirea alimentării celulelor cu oxigen și elemente nutritive.
Rădăcina de Ginseng (Panax ginseng): ajută la menţinerea forţei fizice
și intelectuale.
Vitamina B6: vitamina B6 participă la funcţionarea normală și echilibrată a sistemului nervos.
Administrare: 3x1 capsule/zi.
Principii active în doza zilnică
Ca L-treonat
din care Ca
Citrat de Magneziu
din care Mg
Total polifenoli
din care: – flavonoide
– resveratrol
Rhodiola rosea

1 capsulă

3 capsule

330 mg
42,9 mg DZR 5,4%

990 mg
128,7 mg DZR 16,2%

169,65 mg mg
22 mg DZR 6%
4,15 mg ±10%
2,9 mg
0,002 mg

508,95 mg
66 mg DZR 18%
12,45 mg ±10%
8,7 mg
0,006 mg

33,5 mg

100,5 mg

Extr. de Panax ginseng (1:20)

27 mg

81 mg

Extr. de Bacopa monieri (1:20)

20 mg

60 mg

Q 10

3 mg

9 mg

1,5 mg

4,5 mg

0,35 mg DZR 25%

1,05 mg DZR 75%

27,5 µg
12,65 mg DZR 23%

82,5 µg
37,95 mg DZR 69%

NADH
Vitamina B6 (piridoxină)
Selenit de sodiu
din care seleniu

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Cyto FLAVIN7+®
Cyto FLAVIN7+®
Bioflavonoidele roșii se absorb la nivelul intestinelor şi au un efect profilactic şi curativ
îndeosebi la nivelul aparatului circulator, dar şi asupra celorlalte aparate şi sisteme ale organismului, mai ales prin capacitatea extraordinară a acestor compuşi de tip flavonoid,
de a lega radicalii liberi, exercitându-şi prin aceasta, puternicul lor efect antioxidant. Antioxidanţii sunt molecule stabile, care se leagă de substanţele oxidative instabile şi le neutralizează acţiunea devastatoare care generează bolile de inimă, îmbătrânirea timpurie şi
bolile degenerative şi consumptive.
Conţinutul capsulelor de bioflavonoide este de fapt concentratul liofilizat al fructelor din compoziţia lui FLAVIN7.
Cyto FLAVIN7+® complex de bioﬂavonoide roşii, enzime (germeni de grâu, de
broccoli, de lucernă) cu efect puternic anti-tumoral
Ce trebuie să ştim despre enzime ?
• Sunt proteine care catalizează reacţiile chimice din organism;
• S-au descoperit trei mii de enzime care acţionează în corpul uman;
• Într-un singur minut enzimele participă la 36 de milioane de reacţii biochimice;
• La naştere avem o anumită cantitate de enzime, dar de la o anumită vârstă, ca şi
vitaminele, trebuie să le suplimentăm în mod continuu;
• Producerea enzimelor este posibilă doar de către organismele vii, spre deosebire
de vitamine, care pot ﬁ şi de sinteză;
• Cea mai bună sursă de enzime o reprezintă germenii vegetali.
Germenii de grâu: sunt o sursă excelentă de acizi graşi vegetali polinesaturaţi cu
efect benefic cu totul deosebit în prevenirea bolilor tumorale, şi în tratamentul acestora, fiind demonstrată capacitatea acestora de a distruge celulele canceroase. Alte
efecte remarcabile se manifestă în corectarea anemiei şi detoxifierea ficatului. Prin
efectul antioxidant ajută la oxigenarea sângelui.
Germenii de broccoli: conţinutul de hidrochinon-glucoză din broccoli împiedică
formarea şi dezvoltarea cancerului, fiind amintită ca cea mai eficientă plantă în
combaterea cancerului de: esofag, stomac, colon. Are de asemeni un rol important şi în combaterea cancerului de plămâni, prostată şi vezică urinară. Are un rol
esenţial în combaterea Helicobacter pylori. Conţinutul de calciu corespunde cu cel al
laptelui, astfel încât are efect benefic şi la nivelul oaselor, dinţilor, ganglionilor limfatici. Purifică sângele, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină şi metabolismul celular,
acţionează şi ca antiinflamator.
Germenii de lucernă: efectul alcalinizant al lucernei ajută la menţinerea echilibrului acido-bazic, condiţie esenţială în vindecarea cancerului. Același efect alcalinizant ajută și la dizolvarea cristalelelor de acid uric din articulaţii, împiedicând astfel
formarea gutei, consumul regulat al lucernei fiind indicat în cazul inflamaţiilor articulare şi în reumatism. La mamele care alăptează, poate activa producerea laptelui.
Datorită conţinutului de acid succinic ajută şi la menţinerea elasticităţii ţesuturilor.
Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi, se poate creşte în funcţie de recomandări până la
maxim 2-3 capsule de 3 ori pe zi. Se recomandă înghiţirea lor cu multă apă.
Componente principale: pulbere liofilizată din: germeni de grâu, germeni de
broccoli, germeni de lucernă, seminţe şi coji de sorg, struguri roşii, coacăze negre,
mure, coji de cireşe negre, de soc, de prune, de măr.
Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată
la Cyto Flavin 7+ 90 buc
Sâmburi de struguri
Soc
Total polifenoli
din care flavonoide

4 capsule
100 mg
100 mg
26,6 mg
18,6 mg

6 capsule
150 mg
150 mg
39,9 mg
27,9 mg

9 capsule
225 mg
225 mg
59,84 mg
41,85 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată
la Cyto Flavin 7+ 100 buc
Sâmburi de struguri
Soc
Total polifenoli
din care flavonoide

4 capsule
166,4 mg
166,4 mg
44,24 mg
30,96 mg

6 capsule
249,6 mg
249,6 mg
66,36 mg
46,44 mg

9 capsule
374,4 mg
374,4 mg
99,54 mg
69,66 mg

FLAVIN77 FIBRE
Rolul fibrelor în alimentaţie:
Frecvenţa maladiilor derivate din alimentaţia iraţională şi modul de viaţă necorespunzător a crescut considerabil în întreaga lume.
Cele mai însemnate surse de energie sunt proteinele, lipidele şi glucidele, care în sine nu
sunt suficiente pentru funcţionarea armonioasă şi echilibrată a organismului. Un rol important în menţinerea stării de sănătate a organismului îl joacă vitaminele, sărurile minerale şi
fibrele alimentare. O alimentaţie săracă în fibre predispune la apariţia a numeroase maladii.
Lipsa fibrelor din alimentaţie este considerată un factor de risc primordial în apariţia tumorilor la nivelul colonului.
O alimentaţie bogată în fibre reduce posibilitatea formării de agenţi carcinogeni în urma
activităţii bacteriilor din flora intestinală, respectiv scade intensitatea acţiunii acestor substanţe asupra pereţilor intestinali.
Anumite afecţiuni metabolice, printre care obezitatea, diabetul zaharat şi hiperlipidemia,
sunt datorate unei diete sărace în fibre.
În prevenirea obezităţii fibrele alimentare joacă un rol important prin împiedicarea fiziologică
a valorificării energiei. Într-o dietă săracă în fibre acest proces nu are loc. Există două categorii
de fibre: solubile şi insolubile. Fibrele au un rol important în scăderea nivelului de colesterol
din sânge. Prin scăderea timpului de tranzit intestinal – adică a duratei trecerii bolului fecal
prin intestine – fibrele împiedică apariţia constipaţiei. În consecinţă substanţele nocive sunt
mai rapid eliminate din organism.
Compoziţia produsului:
Compoziția este aceeași cu cea de la produsul Flavin77 Family, având însă în plus fibre (vezi
pagina 17).

Cremă din Flavin77 fibre – Family
Îndulcit cu fructoză.
Asemănător siropului Flavin77 vom găsi un gust de fructe delicios, care derivă din diversitatea
ingredientelor şi din technica de măcinare specială nano.
Acest complex de gusturi bune, ademenitor şi pentru copii, poartă cu mândrie numele de Flavin77 Family şi ajută la întărirea sistemului imunitar al întregii familii.

Cremă din Flavin77 fibre – Cyto
Extract din 77 tipuri de fructe, plante şi plante medicinale, îmbunătăţit cu resveratrol, cu EGCG
şi cu foarte puţină ştevie.
Resveratrol: Compusul longevităţii, prin efectul său angiogenic neovascular inhibă metastaza şi proliferarea celulelor canceroasea. Îmbunătăţeşte sensibilitatea la insulină a celulelor.
Galatul de epigalocatechină (egcg): Este unul dintre cei mai activi polifenoli din ceaiului
verde, este un antioxidant de 4 ori mai puternic decât vitamina E şi de două ori decât vitamina
C, are efect antitumoral puternic, este solubil în apă şi în grăsimi

Cremă din Flavin77 fibre – Diabet
Pentru bolnavii de diabet îmbunătăţit cu resveratrol şi ştevie
Nu conţine carbohidraţi şi nu are calorii, se recomandă bolnavilor de diabet şi celor care ţin o
dietă, consumul său nu produce paradontoză, are un conţinut semnificativ de vitamina C şi
zinc, favorizează metabolizarea zahărului şi metabolismul ficatului, este un antiinflamator şi
stimulează digestia.

Cremă din Flavin77 fibre – Colon
Îmbunătăţit cu ştevie şi ghimbir - fiind un calmant gastric este ecxelent pentru probleme
gastrice, de ex.: greaţă, indigestie, balonare, pierderea poftei de mâncare.
• Se poate folosi în cazuri de rău de mare, stări de vomă în timpul călătoriilor.
• Conţine substanţe antiinflamatoare, inhibă formarea substanţelor care produc inflamaţii,
este eficient în prevenirea formării cheagurilor de sânge, deoarece conţine extracte din
plante cu efect anticoagulant, întăreşte sistemul imunitar şi are efect de purificare a
sângelui.
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Flavin 77 – 250 şi 500 ml
Îmbinarea perfectă a plantelor medicinale tradiţionale utilizate
de-a lungul mileniilor şi a nano-tehnologiei secolului XXI, cel mai
larg spectru de ﬂavonoide
Utilizarea plantelor medicinale şi a fructelor în scopul prevenirii şi tratării maladiilor reprezenta aproape unica posibilitate
terapeutică a medicinii până pe la mijlocul secolului al XIX-lea.
Odată cu dezvoltarea industriei farmaceutice s-a renunţat la terapia naturistă. Cu toate acestea în ultimii 20-30 ani oamenii au
început să redescopere beneficiile principiilor active naturale şi
s-a revenit la utilizarea acestora în terapia modernă.
Produsul FLAVIN 77 este un preparat special cu o calitate
superioară, la prepararea căruia s-au avut în vedere următoarele două aspecte. În primul rând s-au selecţionat cele mai
importante plante medicinale din punct de vedere al efectului
lor biologic. În al doilea rând, de-a lungul a mai multor ani de
experimente, s-a reuşit mărunţirea acestor plante la scară nanometrică. Prin acest proces s-a reuşit creşterea activităţii
superficiale a principiilor active cu efect benefic de 1 milion
de ori. Astfel, absorbţia principiilor active (vitamine, ﬂavonoide, aminoacizi) este mult mai ridicată. Pentru copii a fost
adăugată o aromă naturală de fructe deosebită, derivată din
compoziţia variată a produselor şi procedura de nano-măcinare. Această aromă plăcută, preferată şi de copii, este conţinută
de produsul Flavin77 Family – care este recomandat în scopul
creşterii imunităţii întregii familii.
Familia de produse Flavin77 s-a lărgit cu două produse noi.
Preparatul Cyto, cunoscut din gama Flavin7 pentru efectul său
de stimulare a sistemului imunitar, prezintă acum şi varianta Flavin77 Cyto
Cyto, care conţine alături de componentele gamei Family
şi germeni de grâu, germeni de broccoli, germeni de lucernă,
resveratrol şi antocianidine. Tot o noutate este şi introducerea
produsului Flavin77 Cardio, care prin conţinutul în cozi de cireşe şi vişine – care se adaugă compoziţiei din gama Family - are
capacitatea de a ameliora activitatea sistemului cardio-vascular.
Principalele domenii de acţiune:
• conţinut ridicat în ﬂavonoide
• în scopul prevenirii şi în tratamentul adjuvant al maladiilor tumorale (în primul rând în tumori hepatice, mamare, ale sistemului limfatic)
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FLAVIN 77 250 şi 500 ml
• reducerea efectelor secundare nocive ale chemoterapiei
• în boli cardio-vasculare
• în scopul întăririi sistemului imunitar
Compoziţie: 77 de tipuri de fructe, flori, seminţe, plante medicinale,
condimente, rădăcini și frunze cu un conţinut marcant de polifenoli/
ﬂavonoide; miere, vitamina C.
Componentele amestecului de plante Flavin 77 Family:
Suc din amestecul de fructe şi plante (Compoziţia Flavin77 fibre pagina 15).
Fructe: soc, ienupăr, coajă de lămâie, măceşe, afine negre, coji de cireşe
negre, seminţe şi coji de coacăze negre, seminţe de mure, fructe de păducel, cătină, porumbar, coajă de portocale, seminţe şi coji de coacăze
roşii, prune, seminţe şi coji de struguri roşii.
Flori de: salcâm, arnică, soc, păducel, hibiscus, siminoc, muşeţel, ciuboţica cucului, porumbar, gălbenele, levănţică, nalbă de pădure, portocală,
tei, şofrănel.
Seminţe de: angelică, anason, sorg, măceşe, fenicul, chimen, mărar, cardamom, in, molotru, armurariu, muştar, dovleac, struguri roşii.
Plante medicinale:: turiţa mare, splinuţa, coada şoricelului, roiniţă,
scoarţă de salcie, mătase de porumb, lucernă, codiţă de vişine, cătuşnică
sălbatică, vinariţă.
Condimente:: busuioc, scorţişoară, cimbrişor, coriandru, oregano, rozmarin, cuişoare, ceai verde.
Rădăcini de:: sfeclă, topinambur, lemn dulce, nalbă mare, ginseng, ghimber, valeriană.
Frunze de: mentă, urzică, păpădie, hamei, mesteacăn, salvie.
Păstrarea: între 10-20 0C , după deschidere doar la frigider, rugăm a se
consuma cu recipient special. Produsul nu conţine conservanţi astfel că
în contact cu gura poate incepe un proces de fermentatie în sticlă.
Produs pe baza unei reţete patentate unice, ţinând cont de experienţa utilizării produselor Flavin7, respectiv de rezultatele publicate ale
cercetărilor clinice referitoare la ﬂavonoide.
Pro-oxidant controlat.
Mod de administrare: 10-20 ml, în cazuri mai grave 2-3x10 ml.
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BonBon Flavin7
şi Flavin77
BonBon Flavin7 şi Flavin77

Studii recente au arătat anumite beneficii posibile datorate consumului de ciocolată amăruie și cacao. Cacaua posedă un puternic efect antioxidant natural, protejând împotriva oxidării lipo-proteice, ceva mai mult
decât alte alimente sau băuturi bogate în antioxidanţi
polifenolici. Unele studii clinice au demonstrat de asemenea un efect de reducere a tensiunii arteriale și
de îmbunătăţire a dilataţiei vaselor de sânge datorate circulaţiei sporite ca urmare a consumului zilnic de
ciocolată.
Cultura populară romantică a atribuit ciocolatei proprietăţi afrodiziace puternice, adeseori fiind asociate
plăceri senzuale provocate de consumul acesteia.
De asemenea componenţa de natură grasă și zaharoasă a ciocolatei stimulează hipotalamusul, inducând o
senzaţie plăcută, cu efect asupra nivelului serotoninei.
Boabele de cacao sunt bogate în flavonoli, conţinutul de antioxidanţi variază în funţie de procesul de fabricaţie a ciocolatei. Flavonolii prelungesc timpul de
coagulare a sângelui, reduc formarea cheagurilor de
sânge, îmbunătăţesc flexibilitatea vaselor sanguine,
jucănd astfel un rol important în prevenirea bolilor
cardio-vasculare.
BonBon Flavin7 umplut cu 35% suc de fructe Flavin7
BonBon Flavin77 umplut cu 50% suc de Flavin77.

Biosa Flora – 250 ml
În condiţiile în care substanţele nutritive din alimentaţie nu pot fi
valorificate corespunzător atât din punct de vedere calitativ cât şi
cantitativ, chiar şi un regim alimentar sănătos poate fi de prisos. În
acest scop, buna funcţionare a stomacului şi tractului digestiv sunt
cerinţe esenţiale.
Ecosistemul format din bacteriile prezente în tractul digestiv sănătos sunt cunoscute sub denumirea de floră bacteriană, aceasta
fiind alcătuită din peste 400 tulpini bacteriene diferite.
Flora bacteriană a sugarilor hrăniţi cu lapte de mamă conţine bacterii benefice în proporţie de 95-98%. Flora bacteriană a adulţilor
cu regim alimentar mixt înregistrează o scădere dramatică în numărul acestor bacterii, proporţia lor fiind de doar 10-15%.
Cea mai mare parte a intestinului subţire este sterilă, bacteriile putând fi observate abia la capătul acestuia, în imediata vecinătate
a colonului. Flora bacteriană sănătoasă este formată în principal
din speciile de Lactobacilus şi Bifidobacterium pe lângă numeroase alte specii bacteriene. Abundenţa acestor bacterii joacă un
rol important în împiedicarea multiplicării bacteriilor patogene şi
a formării substanţelor nocive, precum şi în prevenirea bolilor infecţioase şi alergice. Importanţa microflorei intestinale în formarea
sistemului imunitar, menţinerea structurii intestinale normale şi în
obţinerea unui răspuns imunologic optim, este covârşitoare.
70% din substanţele cu rol imunologic se formează la nivelul
tractului digestiv!
Sarcina acestora constă în împiedicarea înmulţirii bacteriilor patogene, paraziţilor intestinali şi a ciupercilor, precum şi în facilitarea
digestiei. Măresc absorbţia nutrienţilor, sintetizează vitaminele din
complexul B şi acidul folic, au rol în metabolizarea lactozei, facilitează peristaltismul intestinal, măresc capacitatea de reacţie a sistemului imunitar, scad efectele secundare provocate de antibiotice.
Perturbarea echilibrului acestor bacterii poate fi sursa a numeroase
tulburări, deoarece multiplicarea bacteriilor patogene şi a ciupercilor (ex. cele din genul Candida) duce la diverse disfuncţii sau chiar
afectarea unor organe.
Inamicii florei bacteriene sunt: fumatul, consumul de alcool, stresul, factorii de mediu, alimentaţia necorespunzătoare, tratamentul
cu antibiotice, chemoterapia, radioterapia, alte terapii medicamentoase, apa clorinată, consumarea cărnii provenite de la animalele
din crescătorii, maladiile inflamatorii ale tractului digestiv, constipaţia, diareea.
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Tulburările cauzate de factorii de mai sus pot fi uşor tratate prin aportul de probiotice.
Probioticele sunt bacteriile vii din tractul digestiv al omului, care au efect benefic asupra
sănătăţii organismului-gazdă. Probioticele sunt alcătuite în mare parte din bacterii lactice
şi bifidobacterii.
Biosa Flora conţine extracte de plante medicinale şi fructe îmbogăţite cu culturi de bacterii lactice şi flavonoide. Produsul conţine un amestec special de bacterii benefice, iar antioxidanţii din compoziţie au rolul de a stimula capacitatea de apărare a organismului. Aceste
bacterii benefice acţionează direct asupra mucoasei intestinale, putând fi valorificate de la
acel nivel.
Datorită pH-ului scăzut (3,5) al produsului, bacteriile se află în stare inactivă, multiplicarea
lor având loc doar din momentul ajungerii în organism. Prin intermediul procesului de digestie, duc la formarea acidului lactic, care are rol de reglare a pH-ului de la nivelul tractului
digestiv şi de împiedicare a multiplicării bacteriilor patogene.
Prin utilizarea produsului Biosa Flora putem asigura buna funcţionare a sistemului nostru
imunitar.
Potenţează acţiunea detoxifiantă a ficatului, scade inflamaţia din cadrul afecţiunilor inflamatorii ale mucoasei intestinale, scade frecvenţa episoadelor de diaree şi balonări. Împiedică apariţia reacţiilor alergice, facilitează digestia laptelui şi a produselor lactate, scade riscul
apariţiei osteoporozei. Împiedică formarea tumorilor prin neutralizarea substanţelor cu caracter tumorigen, mai ales la nivelul colonului. Flora bacteriană sănătoasă joacă un rol cheie
în ciclul estrogenic al femeilor, contribuind astfel la ameliorarea simptomelor menopauzei.
Compoziţie: băutură Vita Biosa (extract de plante medicinale), extract de suc de fructe Flavin7; plante medicinale: anason, lemn dulce, fenicul, busuioc, muşeţel, haşmaciucă, mărar,
soc negru, molotru, ghimber, fructe de ienupăr, urzică, oregano, pătrunjel, mentă, rozmarin, salvie, ciuboţica cucului.
Culturi bacteriene: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis subsp.Lactis,
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis subsp.Lactis biov.diacethyllactis, Leuconostoc pseudomesenteroides.
Bioﬂavonoide: Suc de struguri roşii, suc de mure, suc de cireşe negre, suc de coacăze negre, pastă de fructe de soc, suc de prune, pastă de fructe de porumbar.
Valoarea nutritivă în doza zilnică: 20ml
Culturi bacteriene vii

1 x 109

Total polifenoli

330 mg

din care: – flavonoide
– resveratrol

255 mg
0,255 mg

Apariţia presiunii în interiorul flaconului este specifică produsului.
A se păstra la loc răcoros, ferit de lumină. După deschiderea ambalajului, produsul se va
păstra la frigider, la temperaturi de 0-10ºC.
A nu se bea direct din flacon, deoarece pH-ul salivei de 5-7 poate determina deteriorarea
produsului.

Alternativa sănătoasă a cafelei
Aroma naturală a cafelei de fructe, gustul său autentic de fructe, inconfundabil, vă oferă o nouă
formă a destinderii.
Gustul armonios de fructe proaspete transformă
în plăcere fiecare minut petrecut în compania celor dragi.
După un proverb vechi turcesc:
„Suﬂetul omului nu aspiră la cafea,
sau la cafenea, de fapt omul aspiră
la compania prietenilor,
cafeaua ﬁind numai pretextul ”
Într-o cană de Fruit Café vei găsi prospeţimea aromelor de fructe din zorii dimineţii sau din odihna
după-amizelor de vară.

Mai puternic decât ceaiul – mai inteligent decât cafeaua!
10 motive pentru care vă veţi îndrăgosti la prima vedere de Fruit Café®
şi pentru care Fruit Café® este unic în întreaga lume !
1. Acest produs din fructe nu este ceai, dar nu este nici cafea simplă. Este un produs special din fructe. Preparat cu
ajutorul unui aparat expresso de cafea, se obţine o infuzie care conţine substanţe active din fructe şi seminţele lor, care
până acum nu au fost valorificate în acest mod. Rezultatul: o infuzie revigorantă, purpurie, cu gust fermecător, cu efect
energizant şi vitalizant.
2. Obţinut din seminţe şi coji de fructe uscate. Seminţele şi cojile fructelor uscate la soare, fără conservanţi, menţin perfect
acele substanţe active care protejează sănătatea şi sunt importante pentru organism. Utilizând acest produs deosebit, beneficiem cu siguranţă de calitatea fructelor proaspete şi în plus este asigurată şi doza zilnică de vitamine. Sâmburii de struguri
conţinuţi şi de Fruit Café reprezintă componenta cea mai căutată în industria cosmetică datorită efectelor de regenerare şi de
eliminare a ridurilor la nivelul pielii.
3. Efectul înviorător al fructelor, fără cofeină. Inimitabilul Fruit Café poate fi numit cu uşurinţă şi ”cocktail-ul de vitamine
pentru creier”. Conţinutul de extract de sâmburi de struguri şi fructoza, ajungând aproape instantaneu la nivel cerebral, ajută
şi amplifică funcţionarea creierului. Având absorbţie rapidă (2-4 minute), vitaminele şi antioxidanţii din fructe ajung în diverse
zone ale organismului. Este cu adevărat revigorant, înviorător, cu efect pozitiv şi tonifiant asupra organismului fără efecte
secundare dăunătoare. Pentru efort intelectual intens, Fruit Café este într-adevăr cea mai bună soluţie.
4. Cafeaua dvs. într-o baie de fructe. Dacă totuşi nu puteţi să renunţaţi la cafeaua de dimineaţă, puteţi adăuga cantitatea
dorită din aceasta înainte de fierbere sau la servire. Astfel cofeina va fi pentru prima dată în lume în cel mai bun mediu.
5. Pentru copii, bolnavi şi sportivi. Fruit Café, datorită componentelor sale antioxidante, se poate recomanda şi pacienţilor
cu probleme cardiovasculare, fiind foarte indicat mai ales pentru hipertensivi. Deoarece nu conţine cofeină, poate fi consumat
şi de către gravide şi copii. În acest fel, putem beneficia cu toţii de această plăcere şi senzaţie sănătoasă de revigorare.
6. Nu este necesară îndulcirea. Conţine fructoză naturală, ceea ce îi conferă un gust plăcut, făcându-l să fie suportat şi de
către persoanele cărora nu le place gustul amar-acrişor al infuziei de fructe, iar în plus, îl face accesibil şi consumabil chiar şi
de către diabetici.
7. Fără conservanţi. Toate variantele Fruit Café se produc în întregime din componente de bază naturale, fructe cultivate în
zone nepoluate. Nu conţine conservanţi, arome artificiale, potenţatori de arome, coloranţi.
8. Se poate consuma în orice perioadă a zilei. Pe lângă efectul benefic asupra circulaţiei, Fruit Café nu încarcă deloc organismul, de aceea îl putem consuma chiar şi înainte de culcare. Nu există limită de cantitate.
9. Produs Maghiar. Nou Brevet mondial !
10. Creat fără arome artificiale. Diferitele combinaţii dau aroma autentică naturală şi nu conţin nici un fel de aromă artificială
(ca de exemplu, ceaiurile de fructe). Arome noi vor apărea în curând.
Prepararea Fruit Café:
În expresso sau în tradiţionalul filtru de cafea, se pune mai întâi conţinutul plicului 2 (doi) apoi plicul 1 (unu) se adaugă
peste acesta. Din conţinutul acestor 2 plicuri se pot obţine 4 porţii de Fruit Café. Pentru prepararea produsului este
necesară, max. 250 ml apă, temperatură şi presiune ridicată!

Componente principale:
Classic: -seminţe şi coj liofilizate din struguri roşii, coacăze negre şi roşii, măceşe, mure negre, fructoză.
Hibiza:- floare de ibiscus, seminţe şi coj liofilizate din struguri roşii, coacăze negre şi roşii, măceşe, mure negre, fructoză.
Aloe:- frunză de Aloe vera, seminţe şi coj liofilizate din struguri roşii, coacăze negre şi roşii, măceşe, mure negre, fructoză
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Descoperire revoluţionară !
Stimulator natural al celulelor stem
Valoarea nutritivă în doza zilnică Stem B
L-carnitină
L-arginină
Polizaharide
Coenzima Q10

1 capsulă
60 mg
3,2 mg
52 mg
5 mg

2 capsule
120 mg
6,4 mg
104 mg
10 mg

3 capsule
180 mg
9,6 mg
156 mg
15 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică Cell A
1 capsulă
12 µg
DZR 30%
Total polifenoli
18,75 mg
din care flavonoide 13,1 mg

Crom

2 capsule
24 µg
DZR 60%
37,5 mg
26,2 mg

3 capsule
36 µg
DZR 90%
56,25 mg
39,3 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică Stem B
L-carnitină
L-arginină
Polizaharide
Coenzima Q10

1 capsulă
60 mg
3,2 mg
52 mg
5 mg

2 capsule
120 mg
6,4 mg
104 mg
10 mg

3 capsule
180 mg
9,6 mg
156 mg
15 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică Cell A
Total
polifenoli
din care
flavonoide

1 capsulă

2 capsule

3 capsule

18,75 mg

37,5 mg

56,25 mg

13,1 mg

26,2 mg

39,3 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică StemX
Aminoacizi: L-arginină
L-glutamină
L-asparagină
Polizaharide
Licopene (carotenoide)
Fucoză

1 capsulă
2,21 mg
3,1 mg
1,83 mg
43 mg
3,28 mg
7,9 mg

2 capsule
4,42 mg
6,2 mg
3,66 mg
86 mg
6,56 mg
15,8 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică XCell
Total
polifenoli
din care
flavonoide

1 capsulă

2 capsule

3 capsule

18,75 mg

37,5 mg

56,25 mg

13,1 mg

26,2 mg

39,3 mg

Produs natural care protejează şi stimulează
celulele stem adulte
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Celulele stem adulte
Se produc în măduva osoasă, ajung în circuitul sangvin si prin intermediul acestuia la ţesuturi unde îndeplinesc o funcţie vitală
în regenerarea organelor. Odată cu înaintarea în vârstă, producerea celulelor stem scade considerabil. Posibilităţile folosirii
celulelor stem în organism sunt multiple. Se pot transforma, adică prin diferenţiere pot forma orice alt tip de celulă. Dacă sunt
disponibile mai multe celule stem în sânge, atunci funcţiile de regenerare ale organismului se pot amplifica şi totodată capacitatea scăzută de funcţionare a organelor se poate îmbunătăţi.
Cu cât sunt mai multe celule stem adulte în sânge, cu atât e mai bine pentru organism.
Acesta este fenomenul care a revoluţionat cercetările medicale din zilele noastre. Numărul mare de celule stem adulte este
esenţial pentru restabilirea stării de sănătate. Celulele stem adulte din măduva osoasă constituie sistemul natural de regenerare al organismului.

Drumul celulei stem
Celula stem adultă este eliberată din măduva osoasă în circuitul sangvin, de unde ajunge la organe şi se transformă intr-o
celulă a organului respectiv. Dacă un organ nu funcţionează optim, atunci el trimite un mesaj biochimic către măduva osoasă,
care recunoaşte informaţia şi eliberează celulele stem adulte. Acestea vor ajunge la organul respectiv, recunoscându-l şi se vor
transforma într-o celulă specifică a acestuia. Astfel, organul se poate regenera.
În prezent problema cea mai importantă a cercetării celulelor stem este multiplicarea celulelor stem adulte. Dacă putem
convinge organismul să producă, pe cale naturală, mai multe celule stem adulte, atunci el este capabil singur să vindece
organele afectate, în caz de boală, accident sau pur şi simplu de îmbătrânire.

Protecţia celulelor stem adulte
Protecţia celulelor stem adulte în circuitul sangvin, este asigurată de antioxidanţi şi bioflavonoide. Este important în continuare ca aceste celule stem adulte să ajungă la locul potrivit, unde să se transforme în celule noi, funcţionale, de exemplu: inimă,
piele, os, muşchi, nervi, rinichi, ficat, plămân, cartilaj, pancreas, etc.
Administrare: 1 stimulare = 1 capsulă XCell, la care se adaugă apoi, peste 30-60 de minute, 1 capsulă de StemX. Se recomandă o
stimulare pe zi şi în funcţie de caz 2-3 stimulări pe zi. Capsulele se înghit cu mult lichid.
Compoziţie STEMX – Stimulatorul celulelor Stem.
Substanţe active: polizaharide, triterpene, aminoacizi, fucoză, clorofilă, licopene.
Componente principale la varianta de 50 %: Afa (Aphanizomenon ﬂos-aquae), fucoidan, Ganoderma lucidum, cartilaj de
rechin, seminţe de cânepă (Cannabis sativa), clorofilă, mătase de porumb, Licium barbarum.
Varianta de 75% în afară de cele de mai sus conţine: germeni de cănepă şi în
loc de cartilaj de rechin - Cimicifuga racemosa (Black cohosh).

Posibilităţi de creştere a numărului de celule stem

Compoziţie XCELL - Protectorul celulelor Stem, purificator de sânge.
Substanţe active: polifenoli, flavonoide, resveratrol.
Componente principale: extract liofilizat de seminţe de: struguri roşii, sorg, seminţe de mure, coacăze negre şi roşii, soc, extract liofilizat de: coji de prune, coji
de mere, coji de cireşe negre, pulbere uscată de: frunză de urzică, coada calului,
flori de soc, frunze de mesteacăn.
Pentru varianta de Olimpiq SL compoziţia include, în afară de cele de mai sus,
următoarele:
Pulbere uscată de: frunze de dud, frunze de mărar, rădăcini de prăpădie, funze de
afine negre, clorură de crom hexahidrat.

După 1-3 ore de la administrare, numărul celulelor stem din sângele periferic creşte cu cel puţin
50 sau 75%!

Protejaţi-vă corpul şi hainele cu argint !
Dar ce este de fapt argintul coloidal?
Argintului coloidal se compune din nanoparticule (1-100 nm). Crystal
Silver, care este considerat antibiotic natural, conţine argintul cel mai
pur (99,99%), dar contrar antibioticelor nu distruge flora intestinală.
Până în prezent nu s-a observat ca agenţii patogeni să se imunizeze
sub efectul argintului coloidal şi să dezvolte tulpini rezistente.
Ajută la vindecarea răcelii, gripei, amigdalitei, tusei, pneumoniei, sinuzitei, bronşitei şi a altor infecţii bacteriene. De aceea, argintul coloidal este recomandat în infecţii ca alternativă eficientă şi fără efecte
adverse.
Cum funcţionează ?
Soluţia de argint coloidal este un lichid cu calităţi puternic antibiotice
şi care este folosit de mii de ani de către oameni. Crystal Silver - argint
coloidal blochează acele enzime ale bacteriilor, ciupercilor şi viruşilor
necesare metabolismului acestora. Astfel, toţi aceşti agenţi patogeni
sunt împiedicaţi sa se mai dezvolte şi să agreseze organismul uman
gazdă. Argintul coloidal nu prezintă niciun pericol asupra enzimelor
din organismul uman şi nici asupra echilibrului chimic al acestuia.
Distruge orice fel de agent patogen în cel mult 6 minute.
Cum poate deveni maşina dumneavoastră de spălat cea mai performantă din lume ?
Vă puteţi proteja hainele şi maşina de spălat împotriva poluării bacteriene, adăugând la spălat concentrat de ioni de argint (1-100 nm)
produs prin tehnologia nano argint coloidal.
Acesta va forma un strat protector invizibil pe suprafeţe şi va îndepărta bacteriile provocatoare de mirosuri neplăcute.
Această soluţie oferă posibilitatea ca hainele astfel tratate să prezinte
şi protecţie antibacteriană. Din plăcile curate de argint, prin electroliză, se dizolvă în apă miliarde de ioni de argint, practic ajungânduse la nivel molecular la atingerea purităţii depline. Argintul distruge
agenţii patogeni, dar este total inofensiv pentru organismul uman,
alimente şi textile. Ionii de argint înlătură mirosurile neplăcute provocate de bacterii, la 300C. Igienă, curăţenie, mirosuri neplăcute înlăturate şi toate acestea fără agenţi chimici dăunători ! Concentratul
Crystal Silver este capabil să transforme locurile critice din punct de
vedere igienic, din locuinţa dumneavoastră, în locuri curate, cu protecţie antibacteriană fără niciun efect secundar.
Modul de preparare al soluţiei de curăţare: se dizolvă 200 ml
de soluţie Crystal Silver în 10 sau chiar în 20 de litri de apă. Soluţia
astfel obţinută se foloseşte pentru curăţarea suprafeţelor ca lichid
antibacterian.
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Crystal Silver Natur Power
Argintul este un metal preţios folosit din timpuri străvechi, efectele sale benefice
erau cunoscute de grecii şi romanii antici.
Pentru organismul uman, este un element indispensabil.
Efectele terapeutice ale consumului soluţiei de argint coloidal ?
Rezultatele cercetărilor medicale au demonstrat că utilizarea argintului, oferă organismului uman rezistenţă faţă de 650 de agenţi patogeni, pe care îi distruge în mai
puţin de şase minute. Relatarea concluziilor acestor cercetări se poate regăsi în revista „Science Digest” (03/1978).
Prin comparaţie, antibioticele, pot anihila cel mult şase tipuri de agenţi patogeni, în
cel mai bun caz. Argintul nu distruge bacteriile saprofite, deci folositoare din colon,
explicaţia fiind aceea că el se absoarbe în intestinul subţire, deci înainte de a ajunge
în colon (intestinul gros).
Utilizarea soluţiei de argint și-a dovedit eficienţa în tratamentul adjuvant al
următoarelor afecţiuni:
Sindromul Lyme, pneumonie, candida, infecţii oculare, infecţii ale urechilor, gurii sau
gâtului, herpes, gastrită, pe răni externe, eczeme, iritaţii şi inflamaţii tegumentare
sau ale mucoaselor, muşcături de insecte, negi. Are efecte de întărire a sistemului
imunitar și de regenerare a sistemului osos, ajută la dezvoltarea intrauterină normală
a fătului.
Folosirea soluţiei de argint este recomandată în scop curativ.
Administrarea soluţiei Crystal Silver: după necesităţi, zilnic o cantitate între 20-50
ml, înainte de masă.
Componente principale: apă filtrată într-o instalaţie de tratament al apei, cu cartuşe
de carbon activ argintat, puriﬁcată prin osmosă inversă; extract de grapefruit 2,5%.
Pe baza controlului ppm s-a determinat concentraţia produsului, ca fiind de 20-25
ppm (un milion de molecule de apă conţin 20-25 nanoparticule de coloid de argint
insolubil).
Experienţa a 100 de ani de utilizare ne arată că produsul nu prezintă efecte nocive
asupra sănătăţii.

Valoarea nutritivă în doza zilnică

Polifenoli
Bioflavonoide
citrice

20ml

50ml

42,5 mg

106,25 mg

19 mg

47,5 mg

De ce este legală cânepa (Cannabis sativa) ?
Cannabis sativa (cânepă benefică) este un hibrid
de cânepă, ale cărei seminţe nu conţin THC (tetrahidrocanabinol). De aceea uleiul obţinut din
aceste seminţe nu are acele efecte de modificare a conștiinţei, dar în schimb are nenumărate efecte benefice fiziologice. Produsul
corespunde reglementărilor europene, fiind
obţinut din specia de cânepă hibrid.
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Medicannabis – Cannabis sativa, ulei
Este unicul ulei de seminţe în care concentraţia de grăsimi saturate este foarte mică, în schimb are în compoziţie 90% grăsimi acide
nesaturate. Conţine acid linoleic (omega-6) în proporţie de 50-60%, acid alfa-linoleic (omega-3) în proporţie de 15-20% şi acid gammalinoleic (GLA) în proportie de 2-6%. Acest raport de acid linoleic/acid alfa-linoleic corespunde recomandărilor privind consumul zilnic,
fiind unic în natură prin această compoziţie.
Cu un deceniu în urmă cercetătorii au descoperit în creier receptori pentru canabinoizi, care se potrivesc exact ca și „cheia în lacăt”. În
acești receptori au fost găsite substanţe produse de sistemul nervos central şi sistemul imunitar, cu structură chimică asemănătoare cu
a canabinoizilor, aşa numiţii „canabinoizi endogeni”, care sunt în centrul celor mai noi cercetări medicale. La nivel cerebral aceşti neurotransmiţători alcătuiesc un sistem important prin care celulele nervoase comunică între ele şi reglează activitatea centrilor nervoşi
ai memoriei şi a altor circuite nervoase importante. „Canabisul endogen” din creier este prezent în cantităţi mici, iar efectul este foarte
mic. „Canabisul endogen” este indispensabil pentru procesul gândirii, fiind o substanţă cu efecte asupra funcţiilor de bază ale corpului:
mișcare, gândire şi percepţie.
Indicaţii terapeutice ale Cannabis sativa
• Îndeosebi la calmarea durerilor în bolile cronice, mai ales în cele neurologice (ex. scleroză multiplă, neuropatie diabetică, sciatică, neuropatii
diverse etc.);
• Calmarea spasmelor menstruale;
• Epilepsie;
• Ameliorarea simptomelor inﬂamaţiei articulare (reumatism articular, poliartrită reumatoidă, gonartroză, coxartroză, traumatisme etc.);
• Glaucom;
• Distonie (dereglări de tonus şi contracţie ale musculaturii corpului);
Administrarea uleiului de cânepă:
zilnic de 1-2 ori pe zi câte 2 linguriţe (5ml).
Componente principale:
ulei vegetal presat la rece din: seminţe de cânepă (85%),
seminţe de struguri roşii, nucă, mac şi in.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inﬂamaţii ale pielii;
Regenerarea muşchilor după efort ﬁzic (sportivi);
Calmarea tusei;
Întărirea sistemului imunitar;
Efect de hidratare pentru pielea uscată;
Scăderea nivelului colesterolului;
Boala Parkinson, boala Alzheimer;
Scade tensiunea şi ﬂuidizează circulaţia sangvină;
Psoriazis.
Valoarea nutritivă în doza zilnică (5ml)
Vitamina E
6 mg RDA 50 %
Ulei de sâmbure de cânepă
4,25 ml
Alte tipuri de uleiuri, din care:
0,75 ml
– Ulei de sâmburi de struguri roşii
0,5 ml
– Ulei de nuci
0,085 ml
– Ulei de in
0,085 ml
– Ulei de mac
0,08 ml
Acizi grași Omega 3
840,65 ml
Acizi grași Omega 6
2769 ml
Acizi grași Omega 9
660,1 ml

Crema cu canabinoide B+P (Îngrijirea Pielii+Psoriazis)

Crema cu canabinoide A+R (Artrita +Reumatism)

• Se absoarbe bine în straturile pielii;
• Bioﬂavonoidele uleiului de cânepă (apigenin, vitexin) au un rol
important de antioxidanţi, şi de aceea apără pielea împotriva radiaţiilor solare UV;
• Datorită conţinutului de niacină, hidratează optim pielea uscată, măreşte elasticitatea şi tonusul acesteia, împiedicând astfel apariţia precoce a simptomelor de îmbătrânire a pielii (riduri, crăpături, uscare)
• Are efect rapid şi durabil, chiar şi în cazul psoriazisului extins pe
întreg corpul.
Conţine: ulei obţinut din seminţe de cânepă hibridizată.
Mod de administrare: se masează crema în strat subţire pe piele
de 2-3 ori pe zi. Se absoarbe perfect şi nu lasă urme de grăsime.
Ingredienţi: apă, Cannabis sativa, stereat de gliceril, ceteareth-20, ceteareth-12, cetearyl alcohol, cetyl palmitate, dicaprylyl
ether, decyl oleate, parfum, fenoxietanol, metil paraben, etil
paraben, propil paraben, butil paraben, izobutil paraben, carbomer, hidroxid de sodiu.

• Se absoarbe bine şi în straturile mai profunde ale pielii;
• Efectul calmant al uleiului de Cannabis sativa este binecunoscut şi dovezi concrete ne semnalează că este şi un antiinflamator bun în cazul artritei şi reumatismului.
Conţine: ulei obţinut din seminţe de cânepă hibridizată,
capsaicină, extract de mentă.
Mod de administrare: se masează crema în strat subţire pe
piele de 2-3 ori pe zi. Se absoarbe perfect şi nu lasă urme de
grăsime.
Ingredienţi: apă, Cannabis sativa, stereat de gliceril, ceteareth-20, ceteareth-12, cetearyl alcohol, cetyl palmitate, dicaprylyl
ether, decyl oleate, parfum, fenoxietanol, metil paraben, etil
paraben, propil paraben, butil paraben, izobutil paraben, mentol, carbomer, Capsicum annuum, hidroxid de sodiu.
Administrarea uleiului de cânepă: zilnic de 1-2 ori pe zi,
câte 5 ml, 1-2 capsule de 1-2 ori pe zi sau după recomandarea medicului.

Familia de produse pe bază de cânepă
Seminţe de cânepă – 100-250 capsule
Există două tipuri de grăsimi: grăsimile saturate responsabile
de obezitate, care cauzează disfuncţii metabolice, ateroscleroză,
infarct miocardic şi cerebral, stocarea grăsimilor în organe, disfuncţii hepatice, ale vezicii biliare, reumatism, boli articulare precum chiar şi formarea de tumori canceroase, iar pe de altă parte
grăsimile nesaturate care previn apariţia acestor boli şi chiar ajută
la vindecarea celor deja existente.
Grăsimile nesaturate sunt indispensabile sănătăţii şi vieţii !
Din cele peste 3 milioane de plante comestibile de pe pământ,
nu mai există o altă plantă a cărei valoare nutritivă să se poată
compara cu cea a seminţelor de cânepă. Proteinele din seminţele de cânepă conţin toţi cei 8 aminoacizi esenţiali indispensabili
vieţii şi într-o formă uşor asimilabilă. Seminţele de cânepă sunt
sursa ideală a tuturor acizilor graşi polinesaturaţi, ca de ex. acidul
omega-3 (sau acizii alfa-linoleici) şi acizii graşi omega-6 (adică acizi
linoleici). Seminţele de cânepă conţin şi acizi gama-linoleici (GLA)
cu efecte terapeutice deosebite.
Efectele pozitive ale seminţelor de cânepă:
• Scad nivelul colesterolului şi al trigliceridelor, ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare, scad tensiunea arterială;
• În cazul obezităţii, ajută la restabilirea greutăţii ideale, elimină
din organism grăsimea în surplus;
• Întăresc sistemul imunitar;
• Revigorează funcţionarea creierului (suplimentează proteinele în creier)
Consumul regulat ajută la prevenirea sau înlăturarea modificărilor maligne.
Administrare: 1 sau 2 capsule de 1-2 ori pe zi, cu mult lichid sau
la recomandarea medicului.
Componente principale: seminţe de cânepă şi vitamina C.

Valoarea nutritivă în doza zilnică
Seminţe de cânepă
măcinată
Aminoacizi: L-arginină

1 capsulă

2 capsule

470 mg

940 mg

17,4 mg

34,8 mg

L-glutamină

24,4 mg

48,8 mg

L-asparagină

14,35 mg

28,7 mg
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Kendermagdi fibre (seminţe de cânepă fibre) 200 g
cu sau fără cacao
În corpul uman există 25 de tipuri de aminoacizi, dintre care 20 sunt constituenţi ai proteinelor. Proteinele din alimente oferă aminoacizii necesari
pentru refacerea şi compunerea proteinelor, şi a substanţelor cu conţinut
de nitrogen (azot) din organism.
În corpul omenesc conţinutul de proteine este de aproximativ 14-16% şi 0,1%
cel de aminoacizi. Acţiunea pozitivă a aminoacizilor: scad nivelul colesterolului, a trigliceridelor, ajută la prevenirea problemelor cardiovasculare şi scad
tensiunea arterială. În cazul obezităţii, ajută la restabilirea greutăţii ideale, elimină din organism grăsimile în surplus. Întăresc sistemul imunitar. Revigorează funcţionarea creierului. Consumul regulat este benefic pentru sănătate.
Alimentele bogate în fibre sunt indispensabile pentru buna funcţionare a aparatului digestiv şi în mod special a colonului, deoarece ele funcţionează că o veritabilă „mătură” pentru balastul intestinal (format din
elementele neabsorbite), care atunci când umple intestinele, blochează
înaintarea continuă a conţinutului intestinal generând constipaţia. Alimentele bogate în fibre, conţin, pe lângă acestea şi vitamine şi minerale
esenţiale.
Alimentele bogate în fibre sunt sursă de bază a vitaminei D, majoritatea
conţinând şi vitamina A şi E, de asemenea şi alte elemente vitale.
Este semnificativ la aceste alimente şi conţinutul lor de seleniu, calciu,
magneziu, fier, zinc, mangan, cupru şi clor, deasemeni şi conţinutul de
vitamine B, în special acidul folic.
Acţiunile terapeutice ale seminţelor de cânepă
Previn cancerul, întârzie fenomenul de îmbătrânire, întăresc vederea,
ameliorează carenţele de fier, scad aciditatea gastrică, prezintă şi efect
antiinflamator. Reglează glicemia, metabolismul grăsimilor, întăresc pereţii vaselor sangvine, plămânii, sistemul digestiv, pe lângă acestea ajută
la prevenirea cariilor şi protecţia smalţului dentar. În plus protejează colagenul şi stimulează sistemul imunitar.
Administrare: 1-3 linguriţe pe zi (10-30 g) sau la recomandarea medicului.
Componente principale: măciniş din seminţe de cânepă, miere de castane, miere de tei, măciniş din sâmburi şi coj de struguri roşii, ulei din
sâmburi de struguri, acid ascorbic.
La Kendermagdi cu ciocolată şi fibre se adaugă în plus 3% cacao (având
puritate de 100%).
Valoarea nutritivă în doza zilnică: 20ml

Total polifenoli
Fibre alimentare
Vitamina C

10 g

20 g

50 mg

100 mg

50%

50%

40 mg
DZR 50%

80 mg
DZR 100%

Efect antibacterian natural
Afin american – capsule
Afinul american (Vaccinium macrocarpon) este o plantă perenă cu fructe de culoare roşie. Efectele antiinflamatoare ale fructelor de afin au fost cunoscute şi
de indienii din America.
Principalele domenii de acţiune: infecţii urinare, cistite, cistita acută, în scopul
dezodorizării urinei, afecţiuni cardio-vasculare, antiinflamator, pentru întărirea
sistemului imunitar, creşte acuitatea vizuală.
Compoziţie: pulbere de afin american, cozi de cireşe, acid ascorbic, gelatină
Principii active: antocianide, acizi organici din fructe, pectină, taninuri, vitamine
în proporţii ridicate. Dintre substanţele minerale, în cel mai mare procent apare
potasiul, dar conţine şi calciu, fier, magneziu, mangan, zinc, sulf şi fosfor.
Deseori este confundat cu merişorul (Vaccinium vitis-idaea) a cărui denumire
în limba engleză este aceeaşi: cranberry. În realitate, afinul american este
originar din Europa de Nord, unde ocupă tundrele împădurite si pădurile
boreale. În Europa centrală este răspândită numai în regiunile superioare ale
munţilor, fiind mult mai rară la noi în ţară decât afinele negre. Preferă lumina,
motiv pentru care apare la marginea pădurilor, în zonele defrişate. În Ungaria
planta poate fi găsită în Munţii Zemplén şi Transdanubia de Vest (cum ar fi
regiunea Őrség, Munţii Göcsej, Kőszeg, şi Mecsek).
Valoarea nutritivă a fructelor plantelor sălbatice este net superioară plantelor
cultivate. Ambele varietăţi conţin aceleaşi substanţe active, diferind în mod
semnificativ doar prin conţinutul în zahăr. Astfel merişorul conţine 12% zahăr,
pe când afinele americane conţin doar 3% zahăr. Conţinutul de pectină a afinului american este 0,7%, faţă de merişor care conţine doar 0,3%. Pigmenţii,
numiţi antocianide, care îi conferă culoarea caracteristică fructului, sunt din
punct de vedere biologic mai valoroşi decât componentele pulpei fructului.
Antocianidele sunt antioxidanţi puternici, protejându-ne împotriva distrugerii
celulelor şi apariţiei cancerului. Datorită conţinutului în vitamina A, fructele de
afin pot fi utilizate în tratamentul nictalopiei. Conţinutul în potasiu este deosebit de ridicat, dar conţine şi calciu, fier, magneziu, mangan, zinc, sulf, fosfor şi
vitamina C în cantităţi însemnate.
Efectul terapeutic al afinelor
Fructele de afin au o gamă largă de întrebuinţări datorită conţinutului ridicat în săruri minerale, ioni metalici şi oligoelemente, respectiv datorită prezenţei pigmentului cu efect citoprotector. Cercetările atestă utilitatea acestei plante în prevenirea
şi tratamentul auxiliar al bolilor cardio-vasculare, afecţiunilor oculare, cum ar fi nictalopia sau în tulburările de vedere, precum şi efectul său bactericid.
Consumul sucului de afine este indicat tuturor celor care suferă de boli cardiovasculare, coronaropatii sau alte afecţiuni ale inimii. Extraordinarul efect de
vindecare este datorat conţinutului ridicat în potasiu şi pigmentului cu efect
vasoprotector. Stabilizează ritmul cardiac şi protejează vasele sanguine. Prin
urmare, afinele sunt utile nu numai în scopul prevenirii bolilor vasculare insidioase, dar sunt recomandate şi celor care au suferit un atac de cord minor – unde
există posibilitatea unui nou episod de infarct. Consumul regulat de afine poate preveni atacul de cord următor.
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Afinele sunt utile în toate acele afecţiuni care implică vasele capilare, arterele şi
venele: tulburări de circulaţie, hemofilie, varice, predispoziţie la edeme, ateroscleroză, etc.
Observaţie: Poate fi utilizat şi în scopul prevenirii hipertensiunii arteriale, diabetului, în hipertrigliceridemie, complicaţii arteriale.
Este util şi în tratamentul bolilor febrile
Prin activarea celulelor sistemului imunitar, afinele ajută la lupta împotriva agenţilor patogeni în boli febrile cum ar fi: scarlatina, malaria, febra reumatoidă, influenza etc.
Ameliorează afecţiunile şi erupţiile cutanate
Unele afecţiuni cutanate şi erupţii sunt consecinţa tulburărilor de funcţionare ale
ficatului şi organelor digestive, care la rândul lor depind de alimentele consumate, adică de compoziţia sângelui. Afinele sunt excelente purificatoare ale sângelui,
având astfel capacitatea de a ameliora simptomele eczemelor, erupţiilor cutanate
şi psoriazisului.
Creşte acuitatea vizuală
Numeroase afecţiuni oculare pot fi remediate prin consumul regulat de afine: nictalopia, cataracta şi tulburările de vedere cauzate de hipertensiunea arterială.
Indicaţii generale:
• Tratamentul infecţiilor căilor urinare (vezicii şi uretrei)
• În scopul prevenirii recidivării infecţiilor căilor urinare
• În scopul dezodorizării urinei
• Pentru prevenirea şi tratamentul auxiliar al afecţiunilor cardio-vasculare
Efecte: Incidenţa infecţiilor urinare la femei este de 10 ori mai mare ca la bărbaţi.
Un procent de circa 25-35% al femeilor cu vârsta cuprinsă între 20-40 ani au
avut cel puţin o infecţie urinară, dar şi bărbaţii sunt expuşi la acest risc. De obicei,
infecţia este cauzată de bacteria E. coli. Poate apărea în timpul sarcinii, la femeile
aflate în menopauză, ca urmare a relaţiilor sexuale care ignoră regulile de igienă,
sau datorită inflamaţiei prostatei la bărbaţi.
În anii 1920 s-a descoperit faptul ca oamenii care consumă cantităţi mari de afine
americane au o urină mai acidă şi cu un număr mai redus de bacterii.
Motivul este următorul: consumul de afine favorizează sinteza unei substanţe
numite acid hipuric în organism, care s-a dovedit a fi un puternic agent antibacterian la nivelul tractului urinar.
Studiile clinice efectuate în Finlanda au demonstrat capacitatea concentratului
de afine de a reduce în mod eficient reapariţia infecţiilor. Experienţa a arătat că
afinele facilitează vindecarea mai rapidă a infecţiilor cronice bacteriene şi reduc
durata tratamentului cu antibiotice. Afinele ameliorează simptomele dureroase
asociate bolii, senzaţia de arsură, mâncărime şi alte simptome.
Mod de administrare: 1 capsulă/zi sau 2 capsule/zi în caz de nevoie.
Capsulele se înghit cu multă apă!
A nu se depăşi doza zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu pot înlocui
o dietă echilibrată şi un mod de viaţă sănătos!
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Afine americane măcinate
Codiţe de cireşe
Vitamina C

1 capsulă
190 mg
150 mg
80 mg DZR 75%

2 capsule
380 mg
300 mg
160 mg DZR 150%

* RDA doza zilnică recomandată pentru persoane adulte

Crystal Complex
Rheumato – capsule
Principalele domenii de acţiune:
• Scăderea durerilor articulare
• Uzura cartilajelor
Compoziţie: MSM (metil-sulfonil-metan), glucozamin-sulfat, condroitin-sulfat, vitamina C.
Poliartrita reumatoidă: este o boală autoimună a cărei origine este puţin cunoscută şi
care se manifestă prin dureri şi incapacitate de mişcare. Organismul îşi percepe elementele propriului său ţesut conjunctiv ca şi corpuri străine şi se apără împotriva lor prin demararea unei proces inflamator. Are loc îngroşarea sinovialei, care împiedică funcţionarea ei normală. Mulţumită noilor cercetări în domeniu s-a reuşit obţinerea unui complex
eficace atât în scopul reducerii durerilor, cât şi pentru eliminarea inflamaţiilor.
MSM: efectele benefice ale acestui compus se datorează în primul rând proprietăţilor sale
de a normaliza elasticitatea şi permeabilitatea membranelor celulare, făcând astfel posibilă eliminarea toxinelor şi pătrunderea substanţelor nutritive în celule. Atingerea stării de
echilibru la nivel celular permite prevenirea formării toxinelor cauzatoare de inflamaţie la
nivelul muşchilor şi articulaţiilor. În acest mod, MSM elimină cauza durerilor şi inflamaţiilor
şi nu se rezumă doar la ameliorarea simptomelor. Rezultatele cercetărilor demonstrează
că MSM este cel mai eficace antiinflamator disponibil fără prescripţie medicală.
Glucozamin-sulfatul: glucozamina este un compus întâlnit în mod natural în organism, având rol în formarea cartilajelor şi acoperirea deficitelor de cartilaj. Joacă rol
în menţinerea structurii şi funcţiei cartilajelor de la nivelul articulaţiilor organismului, dar prezintă şi efect antiinflamator în acelaşi timp. Facilitează buna funcţionare a
ţesuturilor articulaţiilor expuse la uzură şi regenerarea cartilajelor. Acest efect a fost
demonstrat şi printr-un studiu efectuat în Ungaria, la care au participat 163 pacienţi
cu osteoartrită la genunchi. În cazul pacienţilor cărora li s-a administrat glucozaminsulfat, s-a constatat ameliorarea semnificativă a durerilor în decurs de câteva luni de
tratament, fără apariţia de efecte secundare. Simptomele clinice au înregistrat o ameliorare constantă pe toată durata tratamentului, în paralel cu regenerarea treptată a
cartilajelor afectate.
Condroitin-sulfatul: cartilajul de rechin este unul dintre cele mai eficiente remedii,
deoarece conţine condroitin-sulfatul, acest „lubrifiant” al articulaţiilor în cantitate şi
proporţie naturală. În cursul ultimelor decenii s-au efectuat numeroase studii care au
avut ca obiect evaluarea eficienţei glucozamin-sulfatului şi controitin-sulfatului. Rezultatele acestor studii efectuate pe un număr mare de pacienţi demonstrează în mod
unanim faptul că atât glucozamin-sulfatul cât şi condroitin-sulfatul, respectiv combinaţia acestora este eficientă în tratamentul afecţiunilor cauzate de uzura cartilajelor.
Preparatele pe bază de glucozamin-sulfat şi condroitin-sulfat pot ameliora simptomele afecţiunilor uşoare şi moderate în aceeaşi măsură ca şi antiinflamatoarele clasice
utilizate în acest scop.
Vitamina C: vitamina C, cunoscută şi sub denumirea de acid ascorbic este una dintre
cele mai cunoscute vitamine esenţiale, care nu poate fi sintetizată de către organism,
dar este indispensabilă funcţionării acestuia. Efectul imunostimulator şi antioxidant protector celular al acestei vitamine este cunoscut încă de pe vremea cercetătorului SzentGyörgyi Albert. Carenţa vitaminei C duce la apariţia unor boli semnificative. Simptomele
carenţei sunt: uscarea pielii, tulburări de digestie, sângerări gingivale şi pierderea dinţilor. Carenţa îndelungată (pe parcursul a mai multor ani sau chiar decenii) a acestei vitamine creşte considerabil riscul apariţiei bolilor cardio-vasculare sau a cancerului.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsulă/zi sau după necesitate maxim 3x2 capsule/zi.
A nu se depăşi doza zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu pot înlocui o
dietă echilibrată şi un mod de viaţă sănătos!
Valoarea nutritivă în doza zilnică

Pentru a te putea mişca fără dureri!
Împotriva artritelor şi artrozelor!

MSM (Metilsulfonil metan)
Glucozamin-sulfat
Condroitin-sulfat 93%
Vitamina C

3 capsule
6 capsule
750 mg
1500 mg
450 mg
900 mg
418,5 mg
837 mg
450 mg 562,5%DZR 900 mg 1125% DZR

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte
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Ostemo – capsule
Principalele domenii de acţiune:
• osteoporoză, procesul de formare a cartilajelor
Compoziţie: condroitin-sulfat 30% (cartilaj de rechin), carbonat de calciu 30%,
carbonat de magneziu 30%, L-lizină.
Osteoporoza: reprezintă scăderea masei osoase şi a conţinutului în oxid de calciu,
fenomen care este însoţit de friabilitate osoasă ridicată şi creşterea riscului de fracturi
spontane şi patologice. Structura normală a ţesutului osos este menţinută la adulţi prin
funcţionarea armonioasă şi echilibrată a proceselor de osteogeneză şi osteoliză. Masa
osoasă suferă modificări în funcţie de vârstă, în copilărie predomină procesele de creştere a masei osoase, iar o dată cu avansarea în vârstă fenomenul se inversează. Masa osoasă
înregistrează o creştere până la vârsta de 25-30 ani, urmând apoi faza de scădere a masei
osoase, cu slăbirea osului. Pierderile osoase fiziologice sunt de 3-5% pe an de la vârsta de
25-30 de ani. Boala secolului – osteoporoza – afectează într-o anumită măsură întreaga
populaţie. O caracteristică a acestei boli este lipsa simptomelor de-a lungul a numeroşi
ani, bolnavul nefiind conştient de procesul insidios aflat în curs de desfăşurare.
Condroitin-sulfatul: cunoscut şi sub denumirea de glicozamino-glican, este principalul element structural al oaselor şi cartilajelor. Menţine starea de sănătate a cartilajelor
prin facilitarea pătrunderii apei şi a elementelor nutritive la acest nivel. În acelaşi timp
face posibil tranzitul altor tipuri de molecule la nivelul cartilajelor, fenomen de o importanţă vitală, dat fiind faptul că ţesutul cartilaginos nu este vascularizat.
Cercetări demonstrează capacitatea controitin-sulfatului de a favoriza regenerarea
cartilajelor afectate, prin transportul de apă şi elemente nutritive la nivelul suprafeţelor afectate, crescând astfel rezistenţa şi elasticitatea ţesutului conjunctiv. Cercetările demonstrează şi efectul condroitinei de favorizare a vindecării în caz de fracturi,
respectiv alte maladii osoase.
L-lizina: este un aminoacid esenţial, ceea ce înseamnă că nu poate fi sintetizat de
către organism (aportul acestuia fiind asigurat prin alimentaţie), indispensabil proceselor de creştere, regenerării tisulare, procesului de vindecare, respectiv sintezei
hormonilor şi enzimelor, necesare în procesul de creştere şi formare osoasă la copii.
Intervine în formarea şi menţinerea ţesutului osos şi muscular, grăbind procesele
regenerative. Procesele de regenerare celulară necesită prezenţa lizinei, în vederea
formării, susţinerii şi vindecării oaselor, muşchilor şi altor ţesuturi.
Calciul: contribuie la consolidarea masei osoase, încetinirea procesului de degradare
osoasă o dată cu înaintarea în vârstă, respectiv la menţinerea echilibrului acido-bazic
al organismului. Calciul este indispensabil proceselor de osteogeneză, respectiv joacă un rol în transmiterea impulsurilor nervoase, în contracţia musculară şi coagularea
sângelui. Procesele de încorporare şi eliminare a calciului din oase se află în echilibru
în cazul adulţilor tineri. În osteoporoză, respectiv periostită, acest echilibru este perturbat, cantitatea de calciu încorporată scăzând în comparaţie cu cea eliberată din
oase, ducând la slăbirea structurii osoase şi creşterea friabilităţii acestora. Femeile au
nevoie de un aport de calciu crescut în comparaţie cu bărbaţii. O dată cu scăderea
nivelului de estrogeni în menopauză, are loc şi scăderea nivelului calciului.
Magneziul: organismul adult conţine în medie circa 25-30 grame de magneziu. Circa
50% din această cantitate se găseşte la nivelul oaselor. Magneziul este indispensabil proceselor biologice importante, intervine în procesele generatoare de energie,
sinteza acizilor nucleici şi a proteinelor, funcţionarea sistemului nervos şi muscular,
formarea dinţilor şi oaselor. Magneziul, în calitate de element structural important al
oaselor, poate avea rol în prevenirea şi tratamentul osteoporozei.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi sau după necesitate maxim 3x2 capsule/zi.
A nu se depăși doza zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu pot
înlocui o dietă echilibrată şi un mod de viaţă sănătos!
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Valoarea nutritivă în doza zilnică
3 capsule
6 capsule
3 capsule
6 capsule
Calciu
234 mg
DZR 29,25% 468mg
DZR 58,5%
Calciu
234
468mg
DZR 62,4%
58,5%
Magneziu
117mg
mgDZR
DZR29,25%
31,2% 234
mg DZR
Magneziu
117
mg
DZR
31,2%
234
mg
DZR
Condroitin sulfat 93%
223,3 mg
446,6
mg62,4%
Condroitin Sulfat 93%
223,3 mg
446,6 mg
* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte
* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte

Oase puternice
şi după vârsta de 50 ani!

Visio – capsule
Ochiul este cel mai important organ de simţ, de care ne folosim tot timpul, din
acest motiv păstrarea vederii este de o importanţă covârşitoare.
Principalele domenii de acţiune:
• Îmbunătăţirea vederii
• Prevenirea şi tratarea afecţiunilor oculare la vârstnici
• Protecţia ochiului împotriva factorilor nocivi
• Prevenirea glaucomului şi cataractei
• Păstrarea sănătăţii ochiului
Compoziţie: afine negre, sâmburi de struguri, vitamina C (acid ascorbic), vitamina E acetat 50%, luteină, beta-caroten, acetat de zinc, sulfat de cupru, gelatină.
Principii active în doza zilnică recomandată:
Diferite boli ne pot periclita vederea, de exemplu: diabetul zaharat, ateroscleroza,
hipertensiunea arterială. Anumite activităţi – cum ar fi munca pe calculator sau condusul – ne solicită mai mult ochii, aceştia obosind datorită concentrării susţinute.
Luteina: alături de beta-caroten, luteina face parte din familia compuşilor numiţi
carotenoide. Principalele surse naturale de luteină sunt spanacul şi alte legume cu
frunze de culoare verde închis. Luteina are capacitatea de a absorbi radiaţiile ultraviolete nocive şi poate neutraliza radicalii liberi de la nivelul retinei (aria fotosensibilă a ochilor), scăzând astfel riscul apariţiei degenerării maculare, a afecţiunilor
oculare la vârstnici şi riscul pierderii vederii. Un aport de 6 mg luteină pe zi în cadrul
unei alimentaţii sănătoase, poate contribui la păstrarea sănătăţii ochiului. Corpul
uman nu poate sintetiza luteina indispensabilă vederii, motiv pentru care aportul
acestui compus trebuie asigurat prin alimentaţie. Luteina contribuie la menţinerea
sănătăţii ochiului. Este componenta retinei şi a cristalinului. Reprezintă un antioxidant natural pentru ochi. Protejează ochii de efectele nocive ale luminii.
Fructele de aﬁn negru (Vaccinium Myrtillus Fruit): antocianidele cu efect antioxidant din compoziţia afinelor negre ajută la menţinerea funcţionării normale a
retinei. Antocianidele pot contribui şi la menţinerea nivelului fiziologic al conţinutului de colagen din ochi. Efectul benefic exercitat asupra sistemului circulator
se manifestă şi la nivelul vascularizării ochiului, astfel afinele negre pot contribui
la prevenirea şi tratamentul diferitelor afecţiuni oculare. Cercetări în domeniu au
demonstrat faptul că această plantă este eficientă în tratarea glaucomului, cataractei şi a afecţiunilor retinei din diabet, respectiv poate ameliora şi nictalopia.
Vitamina A: este indispensabilă vederii normale. Contribuie la păstrarea sănătăţii ochiului. Carenţa acestei vitamine se manifestă în fazele incipiente prin
deteriorarea vederii nocturne şi a adaptării ochiului la întuneric. Carenţa susţinută a vitaminei A duce şi la deteriorarea vederii diurne, fenomen care în timp
devine ireversibil, putând cauza pierderea definitivă a vederii.
Zincul, vitamina C, vitamina E, beta-carotenul şi cuprul în combinaţie: Această
combinaţie poate ajuta la păstrarea sănătăţii ochilor la vârstnici. Datorită efectului
antioxidant, aceste vitamine şi săruri minerale pot întârzia îmbătrânirea ochiului.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi sau după necesitate maxim 3x2
capsule/zi.
Valoarea nutritivă în doza zilnică

Pentru funcţionarea optimă a ochilor!
Pentru o vedere clară în orice situaţie!

Afine negre
Vitamina C (acid ascorbic)
Vitamina E
Zinc
Cupru

3 capsule
6 capsule
886 mg
1772 mg
80mg 100%DZR
160 mg 200% DZR
6 mg 50% DZR
12 mg 100% DZR
1,5mg 15% DZR
3 mg 30% DZR
0,225mg 22,5% DZR 0,45 mg 45% DZR

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte
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– Capsule Prostao
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– capsule
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Valoarea nutritivă în doza zilnică
Valoarea nutritivă în doza zilnică
1 capsulă
2 capsule
1 capsulă
2 capsule
Afine american măcinat
190 mg
380 mg
177 mg
354 mg
Palmier pitic
Codiţe de cireşe
150 mg
300 mg
Resveratrol
5 mg
10 mg
Vitamina C
80mg DZR 100% 160 mg DZR 200%
Licopină 5%
0,15 mg
0,3 mg
* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte

Pentru eliminarea
problemelor bărbăteşti.

Memorio – capsule
Principalele domenii de acţiune:
• îmbunătăţirea memoriei
• ameliorarea capacităţii de amintire
• facilitarea procesului de învăţare
• creşterea capacităţii de concentrare
• prevenirea maladiei Alzheimer la vârstnici
Compoziţie: lecitină, extract de Bacopa monnieri (20%), Rhodiola rosea (5%), Panax ginseng, carbonat de magneziu, coenzima Q10 (10%), clorhidrat de L-carnitină, sorg, sâmburi
de struguri, acetat de zinc, vitamina B6 (piridoxină), vitamina B9 (acid folic), gelatină.
Rădăcina arctică (Rhodiola rosea): extractul are efect antiinflamator şi de reducere a durerii. Contribuie la asigurarea condiţiei fizice şi intelectuale optime, funcţionarea normală a
sistemului circulator, respectiv aprovizionarea celulelor cu oxigen şi substanţe nutritive.
Rădăcina de Ginseng (Panax ginseng): rădăcina de ginseng poate contribui la menţinerea unei condiţii fizice şi intelectuale corespunzătoare.
Printre efectele plantei Panax ginseng se enumeră şi următoarele:
• îmbunătăţeşte capacitatea de amintire; are efect anti-stres
• creşte performanţa ﬁzică şi intelectuală
• întârzie apariţia stărilor de oboseală, sporeşte producţia de endorﬁne (hormonii fericirii)
• are efect calmant şi antialgic
Coenzima Q10 (Ubichinona): intervine în producţia de energie la nivel celular. Asigură aportul energetic în situaţii de nevoi crescute, cum ar fi solicitarea fizică şi intelectuală sporită.
Lecitina: joacă un rol cheie în fluxul nutrienţilor şi substanţelor reziduale la nivel celular.
• are efecte de îmbunătăţire a memoriei, a sistemului nervos și ameliorarea performanţei fizice
Un aport zilnic de 1,5g lecitină poate contribui la menţinerea funcţionării sănătoase a
creierului şi sistemului nervos.
Colina: contribuie la menţinerea integrităţii membranei celulare şi intervine în numeroase procese biologice elementare, cum ar fi schimburile informaţionale la nivel celular, aportul energetic şi comunicarea intracelulară.
L-carnitina: intervine în metabolismul lipidic şi procesele energetice de la nivel celular.
Magneziul: este o substanţă minerală de importanţă vitală pentru om. Are rol în funcţionarea echilibrată a sistemului nervos. Intervine şi în toate procesele metabolice din
organism, este indispensabil funcţionării a mai multor sute de enzime, ca şi pentru
sinteza de acizi nucleici, proteine şi lipide.
Zincul: are rol în funcţionarea normală a sistemului nervos şi capacitatea intelectuală.
Vitamina B6: este o vitamină hidrosolubilă. Principalul său rol constă în transformarea
aminoacizilor. Carenţa acestei vitamine duce la afecţiuni cutanate, inflamarea nervilor
periferici, anemie şi apariţia tulburărilor nervoase însoţite de spasme epileptiforme. Se
recomandă administrarea de vitamină B6 şi în caz de migrenă. Influenţează starea de
dispoziţie şi funcţionarea creierului.
Vitamina B9 (acidul folic): este o vitamină din familia vitaminelor B, principalul său
rol fiind în procesele biochimice de sinteză a acidului dezoxiribonucleic (ADN). Este
eficace şi în ameliorarea stărilor depresive la vârstnici.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsulă/zi sau după necesitate maxim 3x2 capsule/zi.
Capsulele se înghit cu multă apă. A nu se depăşi doza zilnică recomandată.
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Lecitină
Bacopa monnieri extract 20%
Rădăcină de Panax ginseng
Rhodiola rosea
Coenzima Q10
Magneziu
Zinc
Vitamina B6
Vitamina B9

3 capsule
750 mg
50 mg
75 mg
8,75 mg
5 mg
60 mg DZR 16%
5 mg DZR 50%
1,4 mg DZR100%
500 µg DZR250%

6 capsule
1500 mg
100 mg
150 mg
17,5 mg
10 mg
120 mg DZR 32%
10 mg DZR 100%
2,8 mg DZR 200%
1000 µg DZR500%

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte
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Immuno – capsule
Principalele domenii de acţiune:
• întărirea sistemului imunitar
• reducerea riscului de alergie
Compoziţie: vitamina C, ciuperca ganoderma, usturoi, flori de echinaceea (Echinacea
purpurea).
Sistemul nostru imunitar se luptă cu agenţii patogeni care cauzează infecţiile. În scopul
obţinerii unei protecţii sporite putem utiliza numeroase principii active, în lipsa cărora
sistemul imunitar ar fi mai puţin eficient. Un sistem imunitar puternic şi sănătos este
capabil de a ne apăra mai uşor faţă de infecţii şi boli.
Vitamina C: această vitamină are o capacitate dovedită de a spori activitatea sistemului
imunitar, atât în caz de boli cât şi în condiţii crescute de stres. Ascorbatul de calciu conţine
114 mg calciu alături de 1000 mg acid ascorbic. Cercetările demonstrează că sub această
formă calciul se absoarbe foarte uşor. Ascorbatul de calciu reprezintă forma tamponată
a vitaminei C, care este mai puţin acidă şi mai bine tolerată de către persoanele sensibile
la preparatele pe bază de acid ascorbic.
Ciuperca ganoderma: valoarea acestei ciuperci constă în primul rând în întărirea
sistemului imunitar, ceea ce în mod direct sau indirect se răsfrânge asupra întregului
organism, influenţând starea de sănătate a acestuia. Acestui fenomen i se datorează
efectul antitumoral al ciupercii ganoderma – fapt confirmat de-a lungul istoricului
cercetărilor ştiinţifice în domeniu – primul compus polizaharidic hidrosolubil fiind extras
din această ciupercă. În jurul anului 1960 s-a demonstrat faptul că extractul obţinut din
această ciupercă este eficace împotriva virusului gripei. Acest extract s-a dovedit a avea
efect inhibitor şi în candidoze, respectiv infecţii cauzate de virusul herpetic. Prezintă efect
hepatoprotector documentat, neutralizând considerabil şi efectele nocive ale nicotinei.
Valoarea biologică a proteinelor ciupercii ganoderma este net superioară altor plante şi
este comparabilă cu cea a proteinelor animale. În acelaşi timp, din această ciupercă au
putut fi izolaţi peste 17 aminoacizi, respectiv numeroase oligoelemente.
Usturoiul: efectul antimicrobian al usturoiului a fost exploatat încă din evul mediu,
această plantă fiind folosită de preoţii francezi în scopul protejării împotriva epidemiei
de pestă. Este deja pe deplin cunoscut faptul că usturoiul are efect antibiotic împotriva
microorganismelor de tipul Staphylococcus, Escherichia, Proteus şi Pseudomonas.
Usturoiul prezintă şi efect antiparazitar, fiind în acelaşi timp activ şi împotriva virusului
herpetic şi a ciupercii Candida albicans.
Echinacea purpurea/angustifolia (echinaceea): este un remediu antimicrobian şi
antiinfecţios natural, oferindu-ne protecţie împotriva bacteriilor, viruşilor, ciupercilor şi
altor agenţi patogeni. Stimulează sistemul imunitar. Efectul acestei plante medicinale
constă în stimularea secreţiei unei substanţe antivirale naturale – a interferonului – la
nivel celular. Echinaceea poate ajuta la prevenirea a două infecţii deosebit de comune:
gripa şi guturaiul. Efectul optim se obţine dacă utilizarea se începe o dată cu debutul
primelor simptome.
În cursul meta-analizei efectuate de Universitatea din Connecticut s-a dovedit faptul
că echinaceea are capacitatea de a reduce riscul apariţiei guturaiului cu 58%, respectiv
poate scurta perioada de convalescenţă cu 2 zile.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi sau după necesitate maxim 3x2 capsule/zi.
A nu se depăşi doza zilnică recomandată.

Valoarea nutritivă în doza zilnică
Vitamina C
Ciuperca Ganoderma lucidum
Echinacea purpurea
Total polifenoli
din care: – flavonoide
– resveratrol

3 capsule
6 capsule
450 mg DZR 562,5% 900 mg DZR 1125%
300 mg
600 mg
210 mg
420 mg
10 mg
20 mg
7 mg
14 mg
0,005 mg
0,01 mg

* DZR procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Hyaluron Collagen – capsule
Preparat cu conţinut în colagen şi acid hialuronic pentru păstrarea
prospeţimii tenului şi a elasticităţii cartilajelor şi articulaţiilor.
Principalele domenii de acţiune:
• În scopul păstrării stării de hidratare şi elasticităţii tenului şi ţesutului conjunctiv.
• Preparatul contribuie la menţinerea vâscozităţii lichidului sinovial.
• Susţine şi creşte elasticitatea şi rezistenţa diferitelor tipuri de ţesuturi.
Acidul hialuronic este un compus polizaharidic natural, care se
găseşte în toate ţesuturile organismului. Rolul acestuia în organismul uman constă în legarea moleculelor de apă, respectiv este
lubrifiant al articulaţiilor şi musculaturii. Celulele ţesutului conjunctiv, precum şi celulele ţesutului cartilaginos hialin secretă în
mod constant acidul hialuronic, însă o dată cu înaintarea în vârstă
producţia de acid hialuronic scade treptat.
Colagenul este o proteină fibroasă cu rezistenţă mecanică ridicată,
componentă de bază a oaselor, cartilajelor, articulaţiilor, tendoanelor,
ligamentelor şi altor tipuri de ţesut conjunctiv (piele, păr, unghii).
O dată cu înaintarea în vârstă funcţionalitatea colagenului produs
în organism scade. Sinteza colagenului devine minimală deja în
jurul vârstei de 30 ani. Capacitatea colagenului de legare a apei
scade, astfel pielea îşi pierde elasticitatea. Ridurile mai mult sau
mai puţin proeminente își fac apariţia.
Din acest motiv, respectiv drept consecinţă a încărcării mecanice
continue, cartilajele de la nivelul porţiunii terminale a oaselor se subţiază, se tocesc, devin friabile, iar metabolismul ţesutului cartilaginos
este încetinit. Astfel apare osteoartrita şi o dată cu aceasta durerea.
Ridurile apar drept consecinţă a încetării acţiunii combinate a colagenului şi elastinei de la nivelul pielii. Lipsa hidratării adecvate
a pielii joacă un rol însemnat în apariţia ridurilor începând încă de
la vârsta de circa 20 ani.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi sau maxim 3x3 capsule/zi.
Capsulele se înghit cu multă apă.

Valoarea nutritivă în doza zilnică
Colagen
Acid hialuronic 90%
Total polifenoli
din care: – flavonoide
– resveratrol

3 capsule
1332 mg
30 mg
4,5 mg
3,15 mg
0,00225 mg

9 capsule
3996 mg
90 mg
13,5 mg
9,45 mg
0,0067mg

41
Gold Hyalco şi Slim Gold Hyalco (8x60ml)
Băutură cu conţinut în colagen şi acid hialuronic, cu cacao sau aromă naturală de portocale.
Principalele domenii de acţiune:
• Menţinerea stării de hidratare şi elasticităţii pielii
• Atenuarea ridurilor, întârzierea apariţiei acestora
• Menţinerea stării de sănătate a articulaţiilor
Compoziţie: Apă, aur coloidal (20 ppm), colagen, pulbere de cacao
100%, citrat de calciu, fructoză, citrat de magneziu, acid hialuronic
95%, acid citric, sorbat de potasiu, gumă Xantan (E415), aromă naturală de portocale, citrat de zinc, vitamina D (colecalciferol).
Principii active: colagen, acid hialuronic
O dată cu înaintarea în vârstă funcţionalitatea colagenului şi acidului hialuronic produs în organism scade. Sinteza colagenului devine
deja minimală în jurul vârstei de 30 ani. Capacitatea colagenului de
legare a apei scade, astfel pielea îşi pierde elasticitatea. Ridurile mai
mult sau mai puţin proeminente îşi fac apariţia. Ridurile apar drept
consecinţă a încetării acţiunii combinate a colagenului şi elastinei
de la nivelul pielii. Cercetările au demonstrat faptul că administrarea
orală a colagenului duce la ameliorarea vizibilă a capacităţii pielii de
a-şi păstra starea de hidratare. Administrarea orală a colagenului are
efecte beneﬁce şi asupra articulaţiilor: în urma absorbţiei de la nivelul mucoasei intestinale, colagenul se acumulează în articulaţii şi
contribuie la menţinerea stării de sănătate a acestora.
Acidul hialuronic: este un compus polizaharidic natural, care se
găseşte la nivelul tuturor ţesuturilor. Are rol în legarea apei în organism, iar la nivel muscular şi al articulaţiilor are rol lubriﬁant. Asigură
hidratarea şi elasticitatea pielii şi altor ţesuturi conjunctive, facilitează transportul nutrienţilor. Conferă vâscozitate lichidului sinovial, ducând astfel la reducerea fricţiunii la nivelul articulaţiilor şi pe
suprafaţa cartilajelor, respectiv contribuie la menţinerea mobilităţii
şi elasticităţii articulaţiilor.
Colagenul: este o proteină ﬁbroasă cu rezistenţă mare, componentă esenţială a oaselor, cartilajelor, articulaţiilor, ligamentelor, tendoanelor şi altor ţesuturi conjunctive (piele, unghii, păr). Susţine,
fortiﬁcă şi conferă elasticitate diferitelor ţesuturi.
Principiul produsului Slim Gold Hyalco constă în faptul că în scopul
menţinerii tinereţii şi fermităţii pielii este necesară şi arderea eﬁcientă a lipidelor din organism. Astfel, Garcinia cambogia din compoziţia produsului facilitează transformarea grăsimilor în energie,
contribuind la eﬁcienţa dietei destinate reducerii greutăţii corporale. Adaosul de glabridin – care reprezintă un compus ﬂavonoidic
din compoziţia lemnului dulce – previne depunerea de grăsimi la
nivel visceral.
Mod de administrare: 1/2 sau 1 ﬂacon pe zi.

Familia produselor
obţinute din ciuperci medicinale
MYCO CRYSTAL
“Hrana să fie și leac” astfel își îndemna pacienţii Hipocrate acum 2400 ani. Este cunoscut de secole faptul că alimentaţia este o componentă importantă a
stării de sănătate.
Ciupercile sunt nişte alimente gustoase şi nutritive,
ele au fost folosite din cele mai vechi timpuri în medicină datorită proprietăţilor lor terapeutice.
Cercetătorii au demonstrat că putem trăi mai mult
dacă folosim anumite substanţe care regenerează
organismul și stopează procesul de îmbătrânire și/
sau dacă suntem mai fericiţi!
Noţiunea de “ciuperci cu putere de vindecare” reﬂectă faptul că alături de numeroase elemente nutritive valoroase, ciupercile conţin și substanţe care
după ce ajung în organism inﬂuenţează procesele
biologice de la nivel celular, având efect vitalizant și
de menţinere a stării de sănătate.

Oferim sănătate
cu puterea naturii!
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Ciuperca dansatoare – capsule
Maitake, Grifola frondosa
Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de Ciupercă dansatoare
şi polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
•
•
•
•
•

efect antitumoral
scăderea glicemiei
hepatoprotector
întărirea sistemului imunitar
reglarea tensiunii arteriale

Compoziţie: pulbere de Ciupercă dansatoare (Grifola frondosa),
complex de bioﬂavonoide Flavin 7.
Datorită conţinutului ridicat în ergosterol, Grifola frondosa poate
contribui în mod considerabil la prevenirea osteoporozei. Probabil
acest efect de prevenire al osteoporozei (reducerea masei osoase)
se datorează şi altor compuşi naturali complecşi din compoziţie.
Grifola frondosa poate reprezenta o alternativă mai puţin costisitoare a terapiilor adjuvante care au ca scop scăderea glicemiei. Cercetări clinice au arătat că fracţiunea D a ciupercii are capacitatea de
a activa limfocitele, contribuind astfel la reducerea metastazelor şi
scăderea markerilor tumorali.
Preparatul îşi exercită efectul în diferite domenii: unele componente au efect anti-tumoral, hipoglicemiant, hepatostimulator şi de întărire a sistemului imunitar. Prezintă efect adaptogen, optimizând
tensiunea arterială.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsulă/zi.
A se înghiţi cu multă apă.
Principii active în doza zilnică
1 capsulă

3 capsule

Ciuperca dansatoare– Maitake
(Grifola Frondosa) măcinată

272 mg

816 mg

Total polifenoli

2,27 mg

6,81 mg

din care: – ﬂavonoide

1,59 mg

4,77 mg

0,0011 mg

0,0033 mg

– resveratrol

Ciuperca lui Dumnezeu – capsule
Ciuperca migdală, Agaricus brasiliensis
Supliment alimentar care conţine un extract obţinut din Ciuperca lui
Dumnezeu şi polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
• efect antitumoral
• scăderea glicemiei
• scăderea nivelului de colesterol
Compoziţie: extract obţinut din Ciuperca lui Dumnezeu (Agaricus
brasiliensis) (1:10), complex de bioﬂavonoide Flavin 7.
Ciuperca lui Dumnezeu este o importantă sursă de seleniu, vitamine
B2, B3, B5, B6, cupru, potasiu, fosfor, zinc şi altele.
Seleniul este necesar funcţionării sistemului antioxidant al organismului. Cuprul, un alt element mineral esenţial, scade riscul bolilor
reumatice, iar împreună cu manganul neutralizează efectul nociv al
radicalilor liberi. Prezenţa cuprului este indispensabilă funcţionării
unor enzime, care asigură elasticitatea pereţilor vasculari, sănătatea
şi integritatea oaselor şi articulaţiilor. Vitamina B2 joacă un rol important în producţia de energie. Vitamina B3 este necesară menţinerii nivelului corespunzător de colesterol, iar vitamina B6 intervine
în protecţia pereţilor vaselor sanguine. Zincul este necesar funcţionării corespunzătoare a sistemului imunitar, dar şi în scopul vindecării rănilor şi în procesul de diviziune celulară.
Astfel, se recomandă consumarea ciupercilor mai ales în perioada
iernii, utilizând conştient puterea lor de protecţie împotriva infecţiilor şi răcelilor.
Poate interveni în reducerea efectelor dăunătoare ale proceselor
biologice nocive. Numeroase studii au demonstrat efectul antitumoral şi antiviral al preparatului, precum şi eﬁcienţa sa în scăderea
glicemiei şi nivelului de colesterol.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsulă/zi.
A se înghiţi cu multă apă.
Principii active în doza zilnică
Extract de ciuperca lui
Dumnezeu
(Agaricus Braziliensis) (1:10)
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol

1 capsulă

3 capsule

40 mg

120 mg

15,3 mg
10,7 mg
0,0077 mg

46 mg
32,1 mg
0,0231 mg
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Buretele cu perucă – capsule
Coprinus comatus
Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de Burete cu perucă
şi polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
• efect antitumoral
• scăderea glicemiei
Compoziţie: pulbere din Burete cu perucă (Coprinus comatus), complex de bioﬂavonoide Flavin 7.
Diabetul zaharat şi sindromul metabolic în general (caracterizat prin
nivel crescut de trigliceride, colesterol şi glicemie, respectiv obezitate) este una dintre principalele probleme de sănătate publică. Complicaţiile acestor boli (infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, neuropatiile, insuﬁcienţa renală, etc.) cresc în mod semniﬁcativ
rata de mortalitate.
Buretele cu perucă este o ciupercă bine cunoscută în medicina
populară, ﬁind utilizată în scopul scăderii glicemiei. Extractele obţinute din această ciupercă medicinală contribuie în mod semniﬁcativ la ameliorarea sindromului metabolic. Consumul buretelui cu
perucă a determinat în mod repetat ameliorarea simptomelor diabetului zaharat de tip I la copii. Administrarea părţilor uscate ale
plantei la animalele de laborator (şoareci) a determinat scăderea
glicemiei, respectiv ameliorarea toleranţei la glucoză. Creşterea în
greutate s-a oprit, chiar şi în lipsa reducerii aportului energetic.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsulă/zi.
A se înghiţi cu multă apă.
Principii active în doza zilnică
Ciuperca Buretele cu perucă
(Coprinus Comatus) măcinată

1 capsulă

3 capsule

264 mg

792 mg

Total polifenoli

2,2 mg

6,6 mg

din care: – ﬂavonoide

1,54 mg

4,62 mg

0,0011 mg

0,0033 mg

– resveratrol

Urechea-lui-Iuda – capsule
Auricularia auricula-judae
Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de ciupercă Urechealui-Iuda şi polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
• efect antitumoral
• efect antiinﬂamator
• în afecţiuni oculare
Compoziţie: pulbere din ciuperca Urechea-lui-Iuda (Auricularia auricula), complex de bioﬂavonoide Flavin 7.
Cunoscută şi folosită încă din secolul al XIX-lea în medicina populară
pentru tratarea diferitelor afecţiuni inﬂamatorii, cum ar ﬁ durerile de
gât şi ochi. În prezent reprezintă unul dintre cele mai frecvent utilizate remedii în medicina chineză. Conţine vitamina B6, calciu, ﬁer,
respectiv magneziu şi zinc.
Substanţele minerale conţinute, potasiu, calciu, zinc, ﬁer precum şi
alte substanţe bioactive fac ca Auricularia (urechea lui Iuda) să ﬁe o
ciupercă deosebit de valoroasă. Are un bogat conţinut de polizaharide ﬁind frecvent folosită în medicina chineză.
Poate avea proprietăţi antitumorale, hipoglicemiante, şi poate să intervină în metabolismul lipidic, având rol în scăderea colesterolului.
Ultimele cercetări au demonstrat că polizaharidele din aceste ciuperci pot constitui o sursă nouă de compuşi cu acţiune în coagulare,
agregarea plachetară şi probabil în tromboză. În China ciuperca este
folosită de sute de ani pentru subţierea sângelui, ﬁind ideală folosirea ei în prevenirea accidentelor vasculare.
Auricularia este una din importantele ciuperci folosite în micoterapie care are drept scop întărirea întregului organism şi refacerea
echilibrului natural.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi.
A se înghiţi cu multă apă.
Principii active în doza zilnică
1 capsulă

3 capsule

Ciuperca Urechea-lui-Iuda
(Auricularia auricula) măcinată

400 mg

1200 mg

Total polifenoli

3,3 mg

9,9 mg

din care: – ﬂavonoide

2,3 mg

6,9 mg

0,0017 mg

0,0051 mg

– resveratrol
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Ciuperca Ganoderma lucidum – capsule
Ganoderma lucidum
Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de ciupercă ganoderma
şi polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
•
•
•
•
•
•
•
•

efect antitumoral
antiinﬂamator
efect imunostimulator
reglarea glicemiei
în afecţiuni cardio-vasculare
hepatoprotector
în afecţiuni ale căilor respiratorii
scăderea nivelului de colesterol

Compoziţie: pulbere din ciuperca ganoderma (Ganoderma lucidum), complex de bioﬂavonoide Flavin 7.
Datorită numeroaselor sale efecte pozitive asupra sănătăţii, în ţările
asiatice, această ciupercă este cunoscută sub denumirea de Ling-Zhi,
însemnând Putere Spirituală.
Această ciupercă prezintă un domeniu larg de acţiune: pe lângă efectul imunostimulator, poate contribui şi la prevenirea afecţiunilor cardio-vasculare, respectiv poate ﬁ utilizată în tratamentul adjuvant al
bronşitei cronice, al astmului, este indicată în tratamentul insomniei
şi ameliorarea tulburărilor de somn. Consumul ciupercii este indicat
ca şi completare a tratamentelor antitumorale moderne, putând determina reducerea efectelor secundare neplăcute ale acestora. Ameliorează funcţia hepatică, scade nivelul de colesterol în mod eﬁcient.
(a se vedea şi capsulele PVG de la pag. 64).
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi.
A se înghiţi cu multă apă.
Principii active în doza zilnică
Ciuperca ganoderma
(Ganoderma lucidum)
măcinată

1 capsulă

3 capsule

336 mg

1008 mg

Total polifenoli

2,8 mg

8,4 mg

din care: – ﬂavonoide

1,96 mg

5,88 mg

0,0014 mg

0,0042 mg

– resveratrol

Shiitake – capsule
Lentinula edodes
Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de ciupercă Shiitake şi
polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
• efect antitumoral
• efect imunostimulator
• funcţionarea sistemului nervos
Compoziţie: pulbere de ciupercă Shiitake (Lentinula edodes), complex de bioﬂavonoide Flavin 7.
În prezent, ciuperca Shiitake este utilizată în principal datorită
proprietăţilor sale antivirale şi antibacteriene, respectiv datorită
efectului antitumoral. Utilizarea ciupercii a determinat încetinirea
creşterii celulelor tumorale şi scăderea efectelor secundare ale tratamentelor. Datorită conţinutului în lentinan, are capacitatea de a
ameliora funcţia sistemului imunitar.
Efectele pozitive ale ciupercii Shiitake asupra sănătăţii sunt raportate în numeroase studii, deoarece această ciupercă este o componentă importantă a bucătăriei asiatice.
Într-un studiu efectuat în Japonia (Hokkaido University School of Medicine) s-a demonstrat faptul că utilizarea ciupercii Shiitake la pacienţii cu cancer a încetinit creşterea celulelor tumorale, respectiv a
redus efectele secundare ale tratamentului antitumoral.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi.
Principii active în doza zilnică
1 capsulă

3 capsule

Ciuperca Shiitake
(Lentinula Edodes)
măcinată

272 mg

816 mg

Total polifenoli

2,27 mg

6,81 mg

din care: – ﬂavonoizi

1,59 mg

4,77 mg

0,0011 mg

0,0033 mg

– resveratrol
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Coama leului – capsule
Hericium erinaceus
Supliment alimentar cu conţinut în pulbere din ciuperca numită
Coama leului şi polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
•
•
•
•

efect antitumoral
efect de îmbunătăţire a memoriei
în afecţiuni digestive
în scopul ameliorării stărilor depresive

Compoziţie: pulbere din ciuperca numită Coama leului (Hericium
erinaceus), complex de bioﬂavonoide Flavin 7.
Ciuperca numită Coama leului are un efect dovedit de prevenire a
metastazelor în cancerul esofagian şi de colon. Extractul obţinut din
această ciupercă a fost utilizat cu succes în tratamentul ulcerului gastric, colitei ulceroase şi a maladiei Crohn. Are efect beneﬁc asupra mucoaselor de la nivelul întregului sistem digestiv (în ulcere, inﬂamaţii).
Extractul din Coama leului poate favoriza sinteza factorului de creştere al nervilor (NGF, Nerve Growth Factor) la nivel cerebral. NGF are
capacitatea de a proteja celulele nervoase de necroză, acumularea
acestei substanţe la nivelul creierului în mod natural poate îmbunătăţi starea de dispoziţie, fără efecte secundare (ex. introducerea
unor cantităţi excesive de NGF pe cale artiﬁcială în creier prin intermediul spray-urilor nazale, duce la greaţă şi vărsături).
În medicina populară este întrebuinţată în tratamentul neurasteniei
şi în scopul ameliorării stărilor depresive.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi.
A se înghiţi cu multă apă.
Principii active în doza zilnică
1 capsulă

3 capsule

Ciuperca Coama leului
(Hericium Erinaceus)
măcinată

304 mg

912 mg

Total polifenoli

2,53 mg

7,6 mg

din care: – ﬂavonoide

1,77 mg

5,31 mg

0,0013mg

0,0039mg

– resveratrol

Ciuperca-larvă chinezească – capsule
Principalele domenii de acţiune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

este un antibiotic natural
prezintă efect antiinﬂamator
prezintă efect adaptogen, adică imunomodulator
poate ﬁ eﬁcace în cazul diferitelor afecţiuni autoimune
are efect detoxiﬁcant
prezintă efect antitumoral
reglează funcţia hepatică, renală şi pulmonară
ameliorează metabolismul la nivelul ţesuturilor tuturor organelor
scade lipidemia şi colesterolemia
reglează numărul de trombocite din sânge, împiedică formarea
trombusurilor şi favorizează dispersarea acestora
• creşte producţia de energie la nivel mitocondrial (mitocondriile
ﬁind „uzinele” de energie ale organismului)
Ciuperca-larvă chinezească (Cordyceps) este purtătoarea informaţiilor necesare supravieţuirii. Miceliul ciupercii este bogat în principii
nutritive şi compuşi bioactivi speciﬁci. Este considerată unul dintre
cele mai eﬁciente remedii naturale utilizate în scopul ameliorării nivelului energetic şi a vitalităţii organismului. În tradiţia populară este
un afrodisiac deosebit de valoros. Ameliorează problemele sexuale,
tulburările de potenţă. În Orientul Îndepărtat se enumeră printre cele
mai căutate ciuperci medicinale.
Ciuperca a ajuns în centrul atenţiei cercetătorilor din vest cu ocazia
Campionatului Mondial de Atletism din 1993 organizat în Germania,
când sportivii chinezi au obţinut nouă recorduri mondiale. Sportivii – pe lângă antrenamentul intensiv – au consumat în mod regulat
ciuperca recomandată de antrenorul lor. În urma acestui eveniment,
capacitatea ciupercii de a creşte performanţa a devenit legendară şi
ciuperca a ajuns una dintre cele mai căutate suplimente alimentare în
rândul sportivilor de performanţă.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi. A se înghiţi cu multă apă.
Principii active în doza zilnică
1 capsulă

3 capsule

Ciuperca-larvă
chinezească (Cordyceps)
măcinată

352 mg

1056 mg

Total polifenoli

2,93 mg

8,8 mg

din care: – ﬂavonoide

2,05 mg

6,15 mg

0,0015 mg

0,0045 mg

– resveratrol
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4G Complex – capsule
Complex format din patru tipuri de ciuperci
4 tipuri de ciuperci diferite, dar în acelaşi timp foarte bine cunoscute.
Grifola frondosa (Maitake, Ciuperca dansatoare), Coama leului (Hericium erinaceus), ciuperca Ganoderma lucidum, Ciuperca lui Dumnezeu (Ciuperca migdală, Agaricus brasiliensis)
Supliment alimentar cu conţinut în pulbere şi extracte obţinute
din Ciuperca dansatoare, Coama leului, Ciuperca lui Dumnezeu,
ciuperca ganoderma şi polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
•
•
•
•
•
•
•
•

efect antitumoral
efect hepatoprotector şi de îmbunătăţire a funcţiei hepatice
reglarea tensiunii arteriale
scăderea nivelului de colesterol
întărirea sistemului imunitar
efect antiinﬂamator
scăderea glicemiei
protecţia sistemului cardio-vascular

Compoziţie: pulbere de Ciupercă dansatoare (Grifola frondosa),
Coama leului (Hericium Erinaceus), extract (1:10) din Ciuperca lui
Dumnezeu (Agaricus Brasiliensis), pulbere din ciuperca ganoderma
(Ganoderma lucidum), complex de bioﬂavonoide Flavin 7.
Acest preparat complex este indicat persoanelor cu afecţiuni multiple.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi.
Principii active în doza zilnică
1 capsulă

3 capsule

Extract din Ciuperca lui
Dumnezeu
(Agaricus braziliensis) (1:10)

10 mg

30 mg

Ciupercă Coama leului
(Hericium erinaceus)
măcinată

100 mg

300 mg

Ciupercă Ganoderma
(Ganoderma lucidum)
măcinată

100 mg

300 mg

Ciupercă Maitake
(Grifola frondosa)
măcinată

100 mg

300 mg

Total polifenoli

6,3 mg

19 mg

din care: – ﬂavonoide

4,43 mg

13,3 mg

0,0032 mg

0,0095 mg

– resveratrol

Protectorii femeilor!
Fitoestrogenii
Izoﬂavonoidele şi lignanii nu sunt hormoni, ci ﬁtoestrogeni, care
datorită proprietăţii de a simula efectul hormonilor sunt utili în
ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei.
Instalarea menopauzei, datorită perturbării echilibrului hormonal,
deseori reprezintă în sine un factor de risc în apariţia unor boli. Printre acestea se enumeră: osteoporoza, bolile cardio-vasculare, anumite boli tumorale.
Unul dintre cele mai cunoscute efecte ale ﬁtoestrogenilor constă
în extinderea ciclului menstrual, ameliorarea simptomelor asociate
menopauzei, respectiv în prevenirea şi ameliorarea osteoporozei.
Simptomele menopauzei, în special bufeurile de căldură, sunt
mult mai puţin frecvente şi mai blânde la femeile din Japonia
comparativ cu femeile din Europa sau America. Explicaţia
acestui fenomen constă în regimul alimentar bogat în fitoestrogeni, astfel încât concentraţia în izoflavonoide detectată
în produşii de metabolism ai femeilor japoneze este de 100 ori
mai mare decât cea detectată în produşii de metabolism ai femeilor americane.

Soia şi seminţele de in
Izoﬂavonoidele sunt cele mai abundente în leguminoasele cu
păstăi, cantităţile cele mai însemnate găsindu-se în seminţele de
soia, pe când lignanii se întâlnesc în cereale, în special în seminţele de in.
• Izoﬂavonoidele din soia pot contribui la menţinerea stării de sănătate şi bună dispoziţie în cazul femeilor aﬂate la menopauză
• Izoﬂavonoidele din soia pot contribui la ameliorarea simptomelor asociate menopauzei (ex. bufeurile de căldură, transpiraţia).
• Izoﬂavonoidele din soia pot contribui la menţinerea unei structuri osoase sănătoase în cazul femeilor aﬂate la vârsta schimbării
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi sau maxim 3x2 capsule/zi.
Principii active în doza zilnică
3 capsule

6 capsule

Soia măcinată
(izoﬂavonoizi: 0,279%)

750 mg
(2,09 mg)

1500 mg
(4,18 mg)

Seminţe de in măcinate

750 mg

1500 mg
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Lignanii
Lignanii de origine vegetală, pe lângă efectul antiviral şi antibacterian, prezintă şi efecte pozitive marcante asupra tubului digestiv şi
în tratarea diferitelor tumori hormon-dependente.
• Lignanii contribuie la menţinerea sănătăţii ţesutului mamar
• Contribuie la păstrarea sănătăţii stomacului şi tubului digestiv
• Au proprietăţi asemănătoare estrogenilor, ﬁind utili în menopauză
Cercetătorii din Canada au raportat rezultate neaşteptate în lupta
împotriva cancerului mamar. Au observat faptul că seminţele de in
pot contribui la procesul de vindecare al acestei forme de cancer.
Consumul sistematic de prăjituri speciale preparate cu seminţe de
in în cazul pacientelor cu cancer mamar a determinat încetinirea
considerabilă a creşterii tumorilor, iar în numeroase cazuri chiar
scăderea în dimensiuni a acestora. Cercetătorii susţin că acest efect
a fost demonstrat anterior în experimente pe animale.

Coada şoricelului
Enzima din compoziţia acestei plante împiedică metabolizarea progesteronului, crescând astfel nivelul de progesteron din organism. Acest
fenomen poate avea efecte beneﬁce asupra echilibrului metabolismului hormonal. În cazul în care acest echilibru important este perturbat,
organismul semnalează prin simptome speciﬁce acest lucru.
Perturbarea echilibrului hormonal este cauza diferitelor afecţiuni
ginecologice, care apar la numeroase femei şi la orice vârstă. Simptomele includ crampele menstruale, dereglările ciclului menstrual,
inclusiv afecţiunile ginecologice cronice.
Pe lângă acestea:
• Coada şoricelului ameliorează ﬁltrarea renală
• Poate avea un efect calmant în crampele abdominale
• Prezintă un efect calmant asupra gâtului, faringelui şi corzilor vocale.
Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi sau maxim 3x2 capsule/zi.
Principii active în doza zilnică
3 capsule

6 capsule

Coada şoricelului măcinat

900 mg

1800 mg

Total polifenoli

20 mg

40 mg

din care: – ﬂavonoide

14 mg

28 mg

0,01 mg

0,02 mg

– resveratrol

TAURINĂ
Familia de produse FlaVitaMin
+ Natur Power Taurină (ambalaje cu 100 bucăţi)
Produsele de mai jos conţin taurină şi substanţe active din ceai verde.
Mod de administrare: 3x1 capsule/zi
Taurina: - este un aminoacid cu proprietăţi antioxidante. Asemănător insulinei, facilitează pătrunderea glucozei în celule, contribuind astfel la creşterea
performanţei ﬁzice şi intelectuale. Poate contribui la asigurarea funcţionării
optime a ţesutului cardiac.
Ceaiul verde: - datorită proprietăţilor antioxidante, ceaiul verde joacă rol în
protecţia împotriva radicalilor liberi. Contribuie la menţinerea funcţionării
optime a inimii şi sistemului circulator. Ceaiul verde are efect stimulant.

Natur Power Taurină + Crom 100 capsule

Natur Power Taurină + Calciu 100 capsule

„Pentru o secreţie puternică de insulină!” Aportul corespunzător de crom
este în special important pentru pacienţii cu diabet, deoarece contribuie
la potenţarea efectului insulinei de reglare a glicemiei. În mod asemănător, intervine şi în reglarea nivelului de lipide şi colesterol din sânge.
Creşte masa musculară şi reduce ţesutul adipos.
Alimente bogate în crom sunt ciupercile, cerealele, unele condimente,
zahărul brun, cafeaua, berea, ceaiul, vinul şi carnea. O sursă bogată de
crom este şi drojdia de bere.
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Concentraţii mici de crom se gărecomandată/3 capsule
sesc la nivelul ţesuturilor, acestea
Crom
120 µg DZR 300%
scăzând o dată cu înaintarea în
Total polifenoli
16,6 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
11,6 mg
vârstă.

Facilitează absorbţia ﬁerului, ameliorează stările de insomnie, întăreşte oasele şi dinţii, îmbunătăţeşte activitatea sistemului nervos. Calciul este cel
mai abundent element mineral din organism. Este indispensabil în formarea oaselor şi a dinţilor, dar intervine şi în procesul de coagulare, neurotransmisie şi contracţie musculară. Din cele circa 1-1,5 kg de calciu conţinute în medie de corpul uman, 99% se găsesc la nivelul oaselor şi a dinţilor.
Nivelul calciului în sânge este reglat de hormonul produs de glanda paratiroidă, aportul scăzut de calciu
Valoarea nutritivă în doza zilnică
determinând creşterea nivelului
recomandată/3 capsule
acestui hormon şi implicit creşCarbonat de calciu
400 mg DZR 50%
terea tensiunii arteriale. Un aport
Total polifenoli
3,3 mg ±10%
ridicat de calciu poate însă avea
din care: – ﬂavonoide
2,3 mg
– resveratrol
0,0016 mg
efecte beneﬁce la femei în perioaTaurină
800 mg
da post-menopauză, în prevenirea
Ceai verde
200 mg
afecţiunilor cardio-vasculare.

– resveratrol
Taurină
Ceai verde

0,008 mg
800 mg
200 mg

55

Natur Power Taurină + Cupru 100 capsule
Cuprul este un oligoelement vital pentru organism. Poate contribui la protejarea celulelor împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi. Joacă un rol central în numeroase
procese biologice. Astfel favorizează formarea hemoglobinei cu conţinut în ﬁer, cu rol
în transportul oxigenului la nivel tisular, respectiv facilitează absorbţia ﬁerului.
Cuprul este indispensabil absorbţiei calciului, având astfel un rol important în
prevenirea osteoporozei şi menţinerea stării de sănătate a oaselor. Cuprului i se
datorează rezistenţa şi elasticitatea ţesutului conjunctiv, în funcţie de localizarea
acestuia la nivelul oaselor, muşchilor sau a pielii. În ceea ce priveşte acţiunea asupra
sistemul imunitar, cuprul are un efect beneﬁc antiviral, bactericid şi fungicid.
Astfel, nu ne poate mira faptul că în carenţele de cupru apare anemia, tulburări de creştere şi formare a oaselor, hipercolesterolemie,
Valoarea nutritivă în doza zilnică
dereglarea tensiunii arteriale, acestea ﬁind
recomandată/3 capsule
doar cele mai frecvente simptome care apar.
Sulfat de cupru
1 mg DZR 100%
Nu este necesar să se instaleze un deﬁcit seTotal polifenoli
16,6 mg ±10%
ver de cupru pentru apariţia problemelor de
din care: – ﬂavonoide
11,6 mg
sănătate neplăcute, deoarece chiar şi carenţe
– resveratrol
0,008 mg
Taurină
800 mg
uşoare pot genera simptome neplăcute, ale
Ceai verde
200 mg
căror origine deseori rămâne nebănuită.

Natur Power Taurină + Fier 100 capsule
Joacă un rol important în menţinerea sănătăţii sistemului imunitar, în producerea de
energie, respectiv stimularea creşterii şi regenerării celulare, aprovizionarea cu oxigen a globulelor roşii, este o sursă indispensabilă de substanţe minerale în anemie.
Carenţa: carenţa de ﬁer duce la scăderea sintezei de hemoglobină, în consecinţă
scade cantitatea de oxigen transportată de sânge. Lipsa ﬁerului se manifestă prin
oboseală, ameţeli, scăderea capacităţii musculare şi intelectuale. Pe lângă oboseală, alte simptome care pot indica un deﬁcit de ﬁer sunt părul despicat şi unghiile
fragile. În cazuri grave, carenţa de ﬁer poate
Valoarea nutritivă în doza zilnică
duce la infertilitate, iar la femeile gravide
recomandată/3 capsule
s-au constatat anomalii în dezvoltarea făFier
14 mg DZR 100%
tului sau moarte fetală intrauterină. Lipsa
Total polifenoli
16,6 mg ±10%
ﬁerului duce la anemie.
din care: – ﬂavonoide
11,6 mg
– resveratrol
0,008 mg
Excesul: Aportul excesiv de ﬁer determină scăTaurină
800 mg
derea rezistenţei organismului faţă de infecţii şi
Ceai verde
200 mg
favorizarea multiplicării bacteriilor patogene.

Natur Power Taurină + Iod 100 capsule
Iodul este unul dintre elementele structurale ale hormonilor secretaţi de glanda tiroidă.
Prezenţa iodului este indispensabilă sintezei hormonilor tiroidieni, respectiv metabolismului ca atare şi proceselor producătoare de energie. Efectul „radioprotector” are la
bază un mecanism interesant: în cazul unui aport corespunzător de iod, absorbţia şi
încorporarea iodului radioactiv în organism devine imposibilă.
Pe când guşa este rezultatul direct al lipsei iodului, celelalte afecţiuni sau simptome care
rezultă din aportul insuﬁcient de iod, rezultă în mod indirect, ﬁind cauzate de lipsa hormonilor tiroidieni. Printre acestea se enumeră
Valoarea nutritivă în doza zilnică
afecţiuni grave - cum ar ﬁ cretinismul, retardarecomandată/3 capsule
rea mentală şi a creşterii - sau mai puţin grave,
Iod
150 µg DZR 100%
dar totuşi destul de serioase – cum sunt obeTotal polifenoli
16,6 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
11,6 mg
zitatea, oboseala, căderea părului, constipaţia,
– resveratrol
0,008 mg
creşterea nivelului de colesterol, ateroscleroza
Taurină
800 mg
pronunţată, mixedemul local (retenţia de apă
Ceai verde
200 mg
la nivelul ţesutului conjunctiv).

Natur Power Taurină + Magneziu 100 capsule
Condiţia de bază pentru funcţionarea eﬁcientă a nervilor şi muşchilor! Ajută organismul să se adapteze la condiţiile de solicitare ﬁzică şi intelectuală crescută.
Contribuie la funcţionarea sănătoasă a muşchiului cardiac, muşchilor în general
şi a sistemului nervos. Este o substanţă minerală de importanţă vitală, necesară
tuturor.
Dat ﬁind faptul că magneziul intervine în numeroase procese metabolice complexe, carenţa acestui element poate genera o gamă largă de simptome. Printre acestea se numără întârzierea dezvoltării osoase, tulburările de ritm cardiac,
creşterea riscului de tromboză şi necroză a muşchiului cardiac. Lipsa magneziului
poate cauza spasme musculare! Alte simptome includ depresia, cefaleea, ameţelile, tulburări ale capacităţii de concentraValoarea nutritivă în doza zilnică
re, tulburări de comportament, anorexia,
recomandată/3 capsule
hipertensiunea şi formarea calculilor de
Magneziu
120 mg DZR 32%
oxalat de calciu. Concentraţia magneziului
Total polifenoli
6,6 mg
în organism poate scădea considerabil şi ca
din care: – ﬂavonoide
4,6 mg
urmare a pierderilor altor substanţe mine– resveratrol
0,003 mg
Taurină
800 mg
rale cauzate de diaree sau vomă.
Ceai verde

200 mg

Natur Power Taurină + Seleniu 100 capsule
Produsul este esenţial pentru creştere, întreţinerea părului şi pielii, respectiv în
funcţionarea vederii. Joacă un rol important în activitatea hepatică şi reproducere, are efect antitumoral. Este prezent în toate celulele organismului, cele mai mari
concentraţii găsindu-se la nivelul rinichilor, ﬁcatului, splinei, pancreasului şi a testiculelor.
În organism, seleniul apare în cantităţi extrem de mici – urme – cu toate acestea, are
un rol deosebit de important în procesul de creştere, fertilitate, funcţia hepatică,
întreţinerea părului şi a pielii, respectiv în funcţionarea vederii. Date recente sugerează faptul că seleniul intervine şi în sinteza
Valoarea nutritivă în doza zilnică
formei active a hormonului tiroidian, cu rol
recomandată/3 capsule
esenţial în funcţionarea celulelor.
Seleniu
55 µg DZR 100%
Preparatele pe bază de seleniu sunt deoseTotal polifenoli
16,6 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
11,6 mg
bit de utile fumătorilor şi pacienţilor care
– resveratrol
0,008 mg
au prezentat în antecedente infarct sau acTaurină
800 mg
cident vascular cerebral, cu toate acestea
Ceai verde
200 mg
aportul zilnic adecvat este util pentru toată
lumea.

Natur Power Taurină + Zinc 100 capsule
Principala acţiune a zincului constă în reglarea glicemiei, în calitate de element
structural al insulinei. Controlează şi reglează procesele metabolice din organism.
Zincul este cel mai important oligoelement în lupta organismului împotriva infecţiilor, respectiv pentru piele, păr şi unghii.
Prezenţa zincului în cantităţi adecvate este necesară atât pentru menţinerea capacităţii gustative, cât şi în procesele de creştere, maturare sexuală şi reproducere. Organismul uman
conţine circa 2-3 grame de zinc, concentraţiile
Valoarea nutritivă în doza zilnică
cele mai mari ale acestui element întâlnindu-se
recomandată/3 capsule
la nivelul părului, ochilor şi a organelor reproZinc
10 mg DZR 100%
ductive masculine. Cantităţi mai mici se găsesc
Total polifenoli
16,6 mg ±16%
la nivelul ﬁcatului, rinichilor, în muşchi şi piele.
din care: – ﬂavonoide
11,6 mg
La adulţi, carenţa de zinc duce la vindecarea
– resveratrol
0,008 mg
întârziată a rănilor, scăderea apetitului şi a
Taurină
800 mg
capacităţii gustative, diaree, respectiv afecCeai verde
200 mg
ţiuni inﬂamatorii ale pielii..
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Natur Power Taurină + Vitamina B6 100 capsule
Are un rol important în sinteza neurotransmiţătorilor şi în procesele neuronale.
Influenţează metabolismul aminoacizilor, proteinelor şi acizilor graşi esenţiali.
Este indispensabilă diviziunii celulare, şi are capacitatea de a stimula producerea de lecitină, un element de mare importanţă pentru celulele nervoase şi
nervi. Vitamina B6 stimulează şi producerea de hemoglobină, care conferă culoarea roşie caracteristică sângelui.
Vitamina B6 este utilă şi femeilor însărcinate care vomită frecvent, respectiv are
capacitatea de a ameliora simptomele menstruaţiei. În unele cazuri, deficitul de
vitamină B6 poate sta la baza tulburărilor
Valoarea nutritivă în doza zilnică
de somn, depresiei, coşmarurilor sau incarecomandată/3 capsule
pacităţii de a ne aminti cele visate.
Vitamina B6
1,4 mg DZR 100%
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Taurină
Ceai verde

16,6 mg ±10%
11,6 mg
0,008 mg
800 mg
200 mg

Natur Power Taurină + Beta-caroten 100 capsule
Beta-carotenul este provitamina vitaminei A, şi este indicat în scopul creşterii
aportului şi prevenirii carenţei de vitamină A. Protejează ochii şi pielea de efectele nocive! Stimulează sinteza de pigmenţi la nivel celular, contribuind astfel
la bronzarea uniformă a pielii. Este util şi în tratamentul cloasmei şi al hiperpigmentării pielii la vârstnici!
Administrarea unor doze mari de beta-caroten în asociere cu vitamina C joacă
un rol important în prevenirea cataractei. Beta-carotenul este provitamina vitaminei A (cu alte cuvine este precursorul acestei vitamine). Acest lucru înseamnă
că beta-carotenul se transformă în vitaValoarea nutritivă în doza zilnică
mina A (retinol) care poate fi utilizată de
recomandată/3 capsule
organism.
Beta-caroten
10 mg
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Taurină
Ceai verde

16,6 mg ±10%
11,6 mg
0,008 mg
800 mg
200 mg

Natur Power Taurină + Vitamina C 100 capsule
Cea mai cunoscută acţiune a vitaminei C este stimularea rezistenţei organismului. Datorită capacităţii sale de a lega oxigenul, poate capta radicalii liberi, protejând astfel organismul împotriva cancerului, aterosclerozei şi a infarctului miocardic. În acest mod, protejează vitaminele A, E, B1, B2, acidul folic şi biotina.
Ameliorează absorbţia fierului la nivel intestinal, contribuie la umplerea „depozitelor de fier” ale organismului, iar în mod indirect favorizează procesul de
hematopoieză. Aportul corespunzător de vitamină C prezintă o importanţă deosebită în cazul anumitor grupuri de persoane. Din această categorie fac parte
persoanele supuse stresului şi solicitării
Valoarea nutritivă în doza zilnică
fizice continue, femeile gravide şi mamerecomandată/3 capsule
le care alăptează, respectiv persoanele în
Vitamina C
200 mg DZR 250%
vârstă fumători şi cele bolnave.
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Taurină
Ceai verde

16,6 mg ±10%
11,6 mg
0,008 mg
800 mg
200 mg

Natur Power Taurină + Vitamina C–Chester 100 capsule
Noua formă a vitaminei C persistă mai mult în sânge. Această combinaţie este
solubilă nu numai în apă, ci şi în grăsimi, prin urmare absorbţia ei la nivelul celulelor organismului este mult mai bună. Este indicată şi persoanelor în cazul cărora
administrarea unor doze ridicate de vitamină C prezintă probleme, deoarece caracterul neutru al acestei combinaţii împiedică iritarea mucoasei gastrice.
Flavonoidele favorizează absorbţia vitaminei C, respectiv cresc eﬁcienţa acesteia
prin protejarea împotriva degradării rapide. Flavonoidele –datorită proprietăţii
lor antioxidante – asigură valoriﬁcarea vitaminei C ca o vitamină adevărată. Întăreşte sistemul imunitar, contribuie la lupta
Valoarea nutritivă în doza zilnică
împotriva infecţiilor. Are efect antialergic,
recomandată/3 capsule
respectiv intervine în procesul de formare
Vitamina C
90 mg DZR 112,5%
Total polifenoli
13,3 mg ±10%
a globulelor roşii.
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Taurină
Ceai verde

9,3 mg
0,0066 mg
800 mg
200 mg

Natur Power Taurină + Vitamina D3 100 capsule
Produsul contribuie la dezvoltarea sănătoasă a oaselor, vindecarea fracturilor şi
prevenirea osteoporozei. Vitamina D este o vitamină liposolubilă, cunoscută şi
sub denumirea de calciferol. Sinteza acestei vitamine poate avea loc în organism,
din stocurile de provitamine sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete. Favorizează absorbţia calciului şi a fosforului , stimulează osteogeneza.
În formarea vitaminei, un rol important îl joacă colesterolul, cu alte cuvinte există
situaţii în care şi acest compus poate ﬁ util.Din păcate, cantitatea de vitamină D
sintetizată în organism sub acţiunea luminii scade considerabil la bătrâneţe. Vitamina D este o substanţă naturală asemănăValoarea nutritivă în doza zilnică
toare hormonilor, adică utilizarea ei se face
recomandată/3 capsule
într-un loc diferit de cel al formării.
Vitamina D3
5µg DZR 100%
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Taurină
Ceai verde

16,6 mg ±10%
11,6 mg
0,008 mg
800 mg
200 mg

Natur Power Taurină + Vitamina E 100 capsule
Vitamina E datorită efectului antioxidant, protejează integritatea membranei celulare, contribuind astfel la inhibarea proceselor de îmbătrânire. Spre deosebire
de alte vitamine liposolubile, depozitarea vitaminei E are loc pe o perioadă scurtă
în organism, motiv pentru care suplimentarea regulată devine necesară.
Vitamina E este necesară tuturor celulelor organismului nostru, motiv pentru care
efectele beneﬁce ale acestei vitamine se resimt de către toate organele, începând
de la inimă şi până la creier. Joacă un rol important şi în funcţionarea genelor, genele ﬁind purtătoarele informaţiilor biologice elementare. Deosebit de important
este rolul vitaminei E în păstrarea pereţilor
Valoarea nutritivă în doza zilnică
celulari în stare bună, respectiv menţinerecomandată/3 capsule
rea sănătăţii pielii, muşchilor, globulelor
Vitamina E
12 mg DZR 100%
roşii, sistemului cardio-vascular, precum şi
Total polifenoli
16,6 mg ±16%
în stimularea sistemului imunitar, cu rol în
din care: – ﬂavonoide
11,6 mg
apărarea organismului faţă de infecţii.
– resveratrol
0,008 mg
Taurină
Ceai verde

800 mg
200 mg
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Natur Power Taurină + Hesperidină 100 capsule
Hesperidina face parte din bioﬂavonoidele citricelor. Are capacitatea de a întări pereţii venoşi şi a creşte elasticitatea capilară. Este utilizat în principal în insuﬁcienţa
venoasă cronică şi împotriva aterosclerozei. Hesperidina, rutina şi alte bioﬂavonoide au capacitatea de a scădea permeabilitatea capilarelor şi inﬂamaţia. Aceşti compuşi sunt cunoscuţi sub numele generic de vitamină P.
Hesperidina este un ﬂavonoid de origine veValoarea nutritivă în doza zilnică
getală. Flavonoidele îmbunătăţesc starea de
recomandată/3 capsule
sănătate a celulelor delicate care acoperă peHesperidină
90 mg
Total polifenoli
13,3 mg ±10%
reţii vaselor de sânge. Tulburări în funcţionadin care: – ﬂavonoide
9,3 mg
rea acestor celule pot duce la obstrucţionarea
– resveratrol
0.0066 mg
arterelor, fenomen care este considerat unul
Taurină
800 mg
dintre cei mai importanţi factori de risc ai ataCeai verde
200 mg
cului de cord şi accidentului vascular cerebral.

Natur Power Taurină + Miricetină 100 capsule
Are un efect antiinﬂamator puternic şi de regenerare. Se cunosc 13 grupuri principale de
ﬂavonoide care cuprind 4000 de compuşi. Compuşii cel mai frecvent întâlniţi în natură sunt
cvercetina, kempferolul, miricetina, luteolina şi apigenina. Aceşti compuşi îşi exercită efectul beneﬁc împreună cu ceilalţi antioxidanţi.
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Complexul de bioﬂavonoide Flavin 7 şi substanrecomandată/3 capsule
ţa sa activă principală – miricetina – prezintă un
Miricetină
16 mg
puternic efect antiinﬂamator şi de regenerare!
Total polifenoli
14,6 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
10,2 mg
Studiile efectuate în acest sens atestă faptul
– resveratrol
0,007 mg
că acest produs are capacitatea de a bloca
Taurină
800 mg
procesele de îmbătrânire la nivelul creieruCeai verde
200 mg
lui (ex. boala Alzheimer).

Natur Power Taurină + Flavonoide F din citrice 100 capsule
„Pentru întărirea capilarelor!” Extract din citrice, are capacitatea de întărire a sistemului
imunitar, ameliorează elasticitatea capilară,
scade incidenţa infecţiilor gastro-intestinale. Ameliorează procesele enzimatice de la
nivelul intestinului subţire.

Valoarea nutritivă în doza zilnică
recomandată/3 capsule
Bioﬂavonoide citrice
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Taurină
Ceai verde

47,5 mg
15 mg
10,5 mg
0,0075 mg
800 mg
200 mg

Natur Power Taurină + Silimarină 100 capsule
Împiedică pătrunderea intracelulară a substanţelor cu efect nociv asupra ﬁcatului, favorizează regenerarea ﬁcatului şi refacerea celulelor hepatice. Efectul de regenerare
celulară a silibinei şi silimarinei se referă doar la celulele sănătoase, prezenţa acestui
efect nu s-a constatat şi în cazul celulelor canceroase, iar acest lucru prezintă, de asemenea, o importanţă covârşitoare. Se presupune că silibina acţionează selectiv asupra anumitor tipuri de celule „normale „ accelerând regenerarea acestora, în acelaşi
timp inhibând creşterea celulelor tumorale.
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Silibina contribuie la creşterea nivelului glutarecomandată/3 capsule
tionului hepatic, determinând astfel modiﬁSilimarină
30 mg
carea funcţiei imunologice, care se manifestă
Total polifenoli
15 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
10,5 mg
prin apariţia unui efect antiviral şi antitumoral
– resveratrol
0,0075 mg
marcant. Silibina ameliorează leziunile hepaTaurină
800 mg
tice induse de consumul de alcool şi asigură
Ceai verde
200 mg
protecţie împotriva apariţiei ﬁbrozei.

Natur Power Taurină + Acid Carnosic 100 capsule
„Pentru o minte proaspătă şi o memorie mai bună!” Îmbunătăţeşte ﬂuxul sanguin cerebral şi elasticitatea capilarelor. Compusul cunoscut sub denumirea de acid carnosic
(CA), datorită capacităţii sale de a neutraliza radicalii liberi, ne poate apăra de boli cum
ar ﬁ accidentul vascular cerebral şi alte afecţiValoarea nutritivă în doza zilnică
recomandată/3 capsule
uni ale sistemului nervos, ca boala Alzheimer
Extract de rozmarin
şi demenţa senilă, boli determinate de pre7,5 mg
(acid carnosic)
zenţa toxinelor şi radicalilor liberi Cercetătorii
Total polifenoli
16,6 mg ±10%
consideră că rozmarinul, respectiv principiul
din care: – ﬂavonoide
11,6 mg
activ al acestuia, au capacitatea de a împiedi– resveratrol
0,008 mg
ca îmbătrânirea creierului sănătos, respectiv
Taurină
800 mg
de a menţine o minte proaspătă şi memorie
Ceai verde
200 mg
ascuţită. Ameliorează circulaţia sanguină cerebrală şi elasticitatea capilară.

Natur Power Taurină + Apigenină 100 capsule
Recent s-a reuşit identiﬁcarea principalului ﬂavonoid cu efect antitumoral din compoziţia germenilor de grâu – apigenina. Are un efect antimetastazic marcant, care este cel
mai important factor în prelungirea duratei de
Valoarea nutritivă în doza zilnică
viaţă, respectiv supravieţuirea pacienţilor bolrecomandată/3 capsule
navi de cancer. Studii clinice au evidenţiat caApigenină
24,5 mg
pacitatea apigeninei de a împiedica reînnoirea
Total polifenoli
15,5 mg ±10%
diverselor tipuri de cancer post-operator. Predin care: – ﬂavonoide
10,85 mg
paratele pe bază de apigenină sunt deosebit
– resveratrol
0,0077 mg
de utile în completarea chemoterapiei, radioTaurină
800 mg
terapiei şi altor terapii biologice antitumorale.
Ceai verde
200 mg
Apigenina inhibă activitatea unei game largi
de factori de creştere a celulelor tumorale.

Natur Power Taurină + Calciu+VitaminaD3 100 capsule
Calciul în combinaţie cu vitamina D3 îşi potenţează reciproc absorbţia. Calciul joacă un
rol important în nutriţie. Vitamina D3 joacă un rol important în formarea şi menţinerea unui schelet şi a unei danturi sănătoase şi puternice. La bătrâneţe, structura ţesutului osos devine mai rareﬁată, fenomen care
Valoarea nutritivă în doza zilnică
duce la apariţia osteoporozei. Această maladie
recomandată/3 capsule
poate ﬁ asociată cu tulburări în metabolismul
Carbonat de calciu
400 mg DZR 50%
calciului la nivel osos. Deseori, osteoporoza
Vitamina D3
5 µg DZR 100%
este diagnosticată într-o fază avansată, când
Total polifenoli
3,3 mg ±10%
datorită pierderilor osoase abundente, oasedin care: – ﬂavonoide
2,3 mg
le devin friabile. În aceste condiţii,vindecarea
– resveratrol
0,0016 mg
fracturilor devine foarte diﬁcilă.
Taurină
800 mg
Ceai verde

200 mg

Natur Power Taurină + Magneziu+VitaminaB6 100 capsule
Magneziul şi vitamina B6 îşi potenţează reciproc absorbţia. Magneziul este necesar
menţinerii structurii normale a oaselor şi dinţilor, precum şi pentru activitatea musculară normală. Are rol în asigurarea funcţionării armonioase a sistemului nervos.
Vitamina B6 intervine în funcţionarea sisValoarea nutritivă în doza zilnică
temului nervos, respectiv în metabolismul
recomandată/3 capsule
glucidic. Cele două principii active îşi poMagneziu
120 mg DZR 32%
tenţează reciproc acţiunea, prin facilitarea
Vitamina B6
1,4 mg DZR 100%
Total polifenoli
6,6 mg ±10%
pătrunderii magneziului intracelular.
din care: – ﬂavonoide
4,6 mg
Ajută organismul să se adapteze la condiţiile de
– resveratrol
0,003 mg
solicitare ﬁzică şi intelectuală crescută, contribuTaurină
800 mg
ie la funcţionarea sănătoasă a muşchiului cardiCeai verde
200 mg
ac, muşchilor în general şi a sistemului nervos.
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Natur Power Taurină + Fier+vitamina C 100 capsule
Fierul participă la procese de bază din organism, cum ar fi: transportul oxigenului şi al dioxidului de carbon, transferul de electroni, sinteza hemoglobinei
şi a mioglobinei, sinteza proteinelor transportoare şi de depozitare, activitatea
enzimatică.
Vitamina C este indispensabilă absorbţiei ﬁerului, carenţa acesteia afectând rata absorbţiei. Cele două substanţe active principale îşi potenţează reciproc acţiunea, contribuind la buna funcţionare a sistemului imunitar şi facilitarea absorbţiei ﬁerului.
• cele două substanţe active principale prezintă sinergism de acţiune
• contribuie la păstrarea sănătăţii sistemuValoarea nutritivă în doza zilnică
lui imunitar şi la producerea energiei
recomandată/3 capsule
• favorizează creşterea şi regenerarea celulară
Vitamina C
200 mg DZR 250%
• este o sursă indispensabilă de substanţe
Fier
14 mg DZR 100%
minerale în anemie
Total polifenoli
10 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol
Taurină
Ceai verde

7 mg
0,005 mg
800 mg
200 mg

FlaVitaMin + Power Taurină „All in” 2x60 capsule
Nu lăsaţi bolile să vă doboare, nu vă daţi bătuţi - „All in”! Energie maximă! O adevărată bombă de vitamine!
• Este un complex de vitamine şi substanţe minerale complet.
Este pe deplin cunoscut faptul că un regim alimentar bogat în vitamine, minerale şi
polifenoli asigură menţinerea unor nivele energetice optime în celule şi stimularea
mecanismelor de apărare ale organismului.
Preparatul de faţă conţine ansamblul vitaminelor, substanţelor minerale, ﬂavonoidelor şi aminoacizilor de care organismul nostru are nevoie în ﬁecare zi.
Preparatul este indicat persoanelor conştiente de sănătatea lor şi care doresc să
asigure necesarul de principii active pentru organism prin simpla administrare a
câtorva capsule pe zi.
Prevent: A. capsule: complex de bioﬂavonoide, taurină. Acest grup de principii active este responsabil de scăderea numărului radicalilor liberi, respectiv asigură primul nivel de energizare a organismului. Flavonoidele facilitează asimilarea eﬁcientă
a vitaminelor şi substanţelor minerale.
Multi: B. capsule: vitamine, substanţe
Valoarea nutritivă în doza zilnică
în 2 capsule MULTI
minerale, oligoelemente, aminoacizi.
160mg DZR 20%
Calciu
Mai conţine şi alte substanţe active cu
23µg DZR 46%
Molibden
efect revigorant şi de stimulare a me57 mg DZR 15,2%
Magneziu
tabolismului: vitamina A, vitamina B1,
6 mg DZR 100 %
Vitamina B 5
vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5,
123 mg
Ceai Verde
vitamina B6, vitamina B12, vitamina C,
80mg DZR 100%
Vitamina C (acid ascorbic)
vitamina D3, vitamina E, acid folic (B9),
5,15 mg DZR 36,78%
Fier
biotină, vitamina K1, zinc, fosfor, iod,
16mg DZR 100%
Vitamina B3 (niacin)
6 mg DZR 100 %
Vitamina E
carbonat de calciu, crom, magneziu,
1,4 mg DZR 100%
Vitamina B2
mangan, molibden, cupru, seleniu, ﬁer,
3,54 mg DZR 35,42%
Zinc
luteină, inulină, ceai verde.
Mod de administrare: 2x (1+1) capsule
pe zi.
Valoarea nutritivă în doza zilnică
în 2 capsule PREVENT
Taurină
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol

700 mg
10 mg ±10%
7 mg
0,005 mg

Vitamina B6
Crom
Vitamina B1 (tiamin)
Mangan
Vitamina A (retinol)
Cupru
Biotin (Vitamin H)
Iod
Vitamina D3 (colecalciferon)
Seleniu
Vitamina B12

1,4 mg DZR 100%
13,12µg DZR 32,81%
1,1 mg DZR 100%
0,87 mg DZR 43,7 %
800µg DZR 100%
0,4 mg DZR 40%
50µg DZR 100%
114,75µg DZR 76,5%
5µg DZR 100%
25,14 mg DZR 45,68%
2,5µg DZR 100%

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Flavitamin®
Vitaminele: de ce împreună cu bioflavonoidele
roșii, de ce împreună cu antioxidanţi ?
Pentru o asimilare optimă a mineralelor şi vitaminelor în metabolismul corpului uman este necesar
efectul antioxidant al bioﬂavonoidelor/polifenolilor. Astfel, pentru asimilarea a 200 mg de vitamina
C, este nevoie de 300 mg de ﬂavonoide/polifenoli.
Această combinaţie revoluţionară reprezintă secretul eﬁcienţei produselor Flavitamin.
În prezenţa bioﬂavonoidelor cu acţiune antioxidantă, de 20-50 ori mai puternică decât alte
substanţe antioxidante, efectele vitaminelor C şi
E sunt potenţate într-un mod extraordinar. Acest
fapt, a fost demonstrat știinţiﬁc în timpul cercetărilor bioﬂavonoidelor/polifenolilor.
Flavitamin este primul produs care asigură şi oferă organismului aceste efecte.

β-caroten: Protejează ochii şi pielea împotriva
efectelor dăunătoare ale razelor UV. Stimulează producerea pigmenţilor celulari, ajutând
astfel la bronzarea uniformă a pielii. Este utilă şi
la tratarea petelor tegumentare speciﬁce vârstei înaintate. β-carotenul şi bioﬂavonoidele
roșii, prin efect sinergic, protejează împotriva
efectelor nocive ale radicalilor liberi.
Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Beta-caroten
10 mg
Total polifenoli
10 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
7 mg
– resveratrol
0,005 mg
* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi
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Vitamina B 6: Are rol important în formarea
neuromediatorilor şi în activitatea de transmitere a impulsurilor nervoase prin nervi. Ajută la
menţinerea sănătăţii şi a integrităţii suprafeţei
pielii. Are efect asupra metabolismului aminoacizilor, proteinelor şi acizilor grași esenţiali, acesta ﬁind un rol Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
important în
Vitamina B6
1,4 mg DZR 100%
Total polifenoli
10 mg ±10%
transformadin care: – ﬂavonoide
7 mg
rea protei– resveratrol
0,005 mg
nelor.

Calciu: Ajută la asimilarea ﬁerului, ameliorează
insomnia, ajută la formarea dinţilor şi oaselor
tari, îmbunătăţește funcţionarea sistemului nervos. Are rol important în prevenirea osteoporozei. Bioﬂavonoidele roșii protejează împotriva
efectelor dă- Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Calciu
160 mg DZR 20%
unătoare ale
Total polifenoli
3,3 mg ±10%
radicalilor
din care: – ﬂavonoide
2,3 mg
liberi.
– resveratrol
0,0016 mg
* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Chester Vitamina C : Formulă nouă a vitaminei C,
are calitatea de a rămâne mai mult timp în sânge.
Această combinaţie se dizolvă nu numai în apă, ci
şi în grăsimi, deci se absoarbe mai eﬁcient în celule prin membrana lipoproteică a acestora. Datorită formulei neutre, poate ﬁ utilizată şi de către cei
care au probleme gastrice datorate consumului
unor cantităţi mari de vitamina C. Bioﬂavonoidele roșii adăugate în compoziţie în calitate de
antioxidanţi, ajută ca vitamina C să ﬁe valoriﬁcată
predominant ca vitamină şi nu ca substanţă antioxidantă.
Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Vitsmina C
90 mg DZR 112%
Total polifenoli
6,6 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
4,7 mg
– resveratrol
0,0033 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Vitamina C: Întărește sistemul imunitar,
mărește rezistenţa organismului la infecţii. Antialergic, antiinﬂamator, de asemenea ajută la
formarea globulelor roșii. Având un efect sinergic împreună cu bioﬂavonoidele roșii, ajută la
menţinerea Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
integrităţii
Vitsmina C
300 mg DZR 375%
Total polifenoli
13,3 mg ±10%
vaselor sandin care: – ﬂavonoide
9,3mg
guine.
– resveratrol

0,0066 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Vitamina D: Este responsabilă de buna utilizare a
calciului în organism. Este necesară pentru asimilarea calciului
Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
şi a fosforului
Vitamina D
5 µg DZR 100%
şi la ﬁxarea lor
Total polifenoli
10 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
7 mg
în oase.
– resveratrol

0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Vitamina E: Protejează endoplasma celulelor
prin efectul său antioxidant, şi participă la temporizarea proceselor de îmbătrânire. Are rol în
formarea ADN-ului, ARN-ului şi globulelor roșii.
Este eﬁcientă şi în cazul tratării bolilor de prostată. Ampliﬁcă descompunerea şi utilizarea
substanţelor nutritive în mușchi. Lipsa acesteia,
printre altele, provoacă tulburări ale sistemului
nervos, proValoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
bleme ale glo
Vitamina E
12 mg DZR 100%
bulelor roșii şi
Total polifenoli
10 mg ±10%
din
care:
–
ﬂ
avonoide
7 mg
infertilitate.
– resveratrol

0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Crom:Esteimportantmaialesîncazulbolnavilorde
diabet, căci aportul unei cantităţi corespunzătoare
de crom susţine efectul reglator al insulinei asupra
glicemiei. De asemenea, are rol în normalizarea
nivelului de grăsimi şi colesterol în sânge. Mărește
masa muscu- Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Crom
24 µg DZR 60%
lară şi scade
Total polifenoli
10 mg ±10%
grăsimea din
din care: – ﬂavonoide
7 mg
organism.
– resveratrol
0,005 mg

Zinc: Controlează şi dirijează procesele metabolismului, ﬁind un component esenţial
al insulinei. Menţine integritatea celulelor,
este indispensabil în sinteza proteinelor,
şi în producerea ADN-ului. Este cel mai
important element activ în lupta împotriva infecţiilor şi totodată este important şi
pentru piele, păr şi unghii. În organism se
depozitează în cantitate mică, astfel încât
este nevoie de aportul său zilnic. Zincul
este componentul important al unor enzime care, împreună cu bioﬂavonoidele roșii,
apără organismul împotriva acţiunii nocive
a radicalilor liberi.
Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Zinc
3 mg DZR 30%
Total polifenoli
10 mg ±10%
din care: – ﬂavonoide
7 mg
– resveratrol
0,005 mg
* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Fier: Cea mai importantă funcţie este de a participa la producerea hemoglobinei în organism şi
aprovizionarea cu oxigen a globulelor roșii. Este
important pentru menţinerea funcţionării eﬁciente a sistemului imunitar şi producerea de energie, ajută la creșterea şi la regenerarea celulelor.
Ca şi component al enzimei catalaza, este necesar
în procesul de apărare împotriva radicalilor liberi.
Pentru cei care suferă de anemie feriprivă, este
un supliment Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Fier
2,8 mg DZR 20%
alimentar de
Total polifenoli
10 mg ±10%
excepţie.
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol

7 mg
0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Carnosic A: Îmbunătăţește circulaţia la nivelul
creierului, mărește ﬂexibilitatea capilarelor.
Ajută procesele cerebrale şi menţine eﬁcienţa
memoriei. Reduce formarea petelor hepatice.
Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Extract de rozmarin
7,5 mg
(acid carnosic)
Total polifenoli
10 mg
din care: – ﬂavonoide
7 mg
– resveratrol
0,005 mg

Citrus F: Extract din citrice, întărește sistemul
imunitar, ampliﬁcă ﬂexibilitatea capilarelor,
scade pericolul de infecţii gastrice şi intestinale, ajută procesele enzimatice din intestinul
subţire.
Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă

Magneziu: Prezenţa sa în cantitate suﬁcientă
este condiţia de bază a funcţionării nervilor şi a
mușchilor. Ajută în adaptarea organismului la
solicitările intense în timpul efortului intelectual
sau ﬁzic. Contribuie la funcţionarea optimă a miocardului, a mușchilor corpului şi a sistemului nervos. Împreună cu bioﬂavonoidele roșii (care protejează împotriva efectelor nocive ale radicalilor
liberi), magneziul are rol Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Magneziu
120 mg DZR 32%
important în
Total polifenoli
10 mg ±10%
pre venirea
din care: – ﬂavonoide
7 mg
– resveratrol
0,005 mg
bolilor cardi* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi
ovasculare.
Seleniu: Are o importanţă fundamentală în
creștere, întreţinerea părului, a pielii şi a vederii.
Are rol marcant în funcţionarea ﬁcatului şi în fertilitate. Este necesar pentru producerea eﬁcientă
de hormoni tiroidieni, are efect beneﬁc asupra sistemului imunitar, este o substanţă necesară şi eﬁcientă în tra- Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
tarea canceSeleniu
25,3 µg DZR 46%
Total polifenoli
10 mg ±10%
rului, împiedin care: – ﬂavonoide
7 mg
dică formarea
– resveratrol
0,005 mg
trombozei.
* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Bioﬂavonoide din citrice
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol

47,5 mg
10 mg
7 mg
0,005 mg

Miricetină: Antiinﬂamator, întărește sistemul
imunitar. Împiedică îmbătrânirea sistemului
nervos ﬁind util de ex. în boala Alzheimer.
Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Miricetină
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol

16 mg
14,6 mg ±10%
10,2 mg
0,007 mg

Silimarină: Substanţele active ale silimarinei
şi silibininei împreună cu Flavin7 protejează
celulele ﬁcatului împotriva acumulărilor de toxine. Ajută regenerarea ﬁcatului şi contribuie la
recuperarea celulelor hepatice.
Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Silimarină
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol

30 mg
8,3 mg ±10%
5,8 mg
0,004 mg

PVG - Ganoderma Lucidum – capsule
Ganoderma lucidum conţine proteine cu valoare biologică mult superioară altor
proteine de origine vegetală atingând valorile nutritive asemănătoare cu cele
de provenienţă animală. Pe lângă acestea mai conţine 17 aminoacizi, vitamine,
alcaloizi, hidraţi de carbon şi alte elemente nutritive. Din punct de vedere biologic este foarte important conţinutul de grăsimi (calorii), care este foarte redus.
Cea mai importantă acţiune a PVG - Ganodermei Lucidum este întărirea sistemului imunitar, ceea ce inﬂuenţează beneﬁc starea de sănătate a intregului
organism. Este dovedit efectul antitumoral. Din Ganoderma lucidum s-a extras, pentru prima dată în istoria ştiinţiﬁcă medicală, un polizaharid solubil.
Capacitatea ciupercilor de a inhiba creşterea şi dezvoltarea diferiţilor viruşi
este studiată cu multă atenţie în întreaga lume. La mijlocul anilor 1960 s-a
constatat că extractul ciupercii are efect contra virusului gripei. De asemeni
a fost demonstrat efectul inhibitor asupra virusul herpetic şi a candidei. Prin
studiu clinic s-a dovedit că extractul din pulbere de ganoderma, administrat
intern timp de minim 2 luni are efect de scădere a valorilor glicemiei în cazul
pacienţilor cu diabet zaharat (tipul II), efectul ﬁind asemănător cu cel al administrării de insulină.
Are un efect puternic antiinﬂamator şi antialergic ﬁind eﬁcientă în cazul eczemelor, dermatitelor alergice, astm bronşic. Are efecte remarcabile asupra
tegumentelor împiedicând îmbătrânirea pielii sănătoase.
Este conﬁrmat efectul protector asupra ﬁcatului, având şi acţiune antitoxică,
este indicată în hepatite cronice, scade efectul nociv al nicotinei.
Este indicată în boli cardiace cronice şi degenerative.
Administrare: zilnic câte 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului, cu
multă apă.
Principalele grupe de substanţe active:
• Polizaharidele (întăresc imunitatea, diminuează efectele secundare ale
chimioterapiei);
• Nucleozizi (prevenirea trombozei);
• Aminoacizi, proteine (antiinﬂamator, antialergic, ajută la regenerarea celulară);
• Alte substanţe biologic active (săruri minerale, vitamine, alcaloizi, etc.).
Principalele acţiuni:
• Antiinﬂamatoare
• Antitumorală
• Scade nivelul colesterolului şi a trigliceridelor din sânge
• Efect hipoglicemiant
• Are efect antioxidant şi detoxiﬁant
• Protejează celulele ﬁcatului
• Antialergic
• Calmant
• Sedativ

Valoarea nutritivă în doza zilnică

Componente principale:
ciuperca Ganoderma lucidum,
seminţe şi coji lioﬁlizate şi uscate de struguri roşii, seminţe de
cânepă măcinată, vitamina C.

1 capsulă
Aminoacizi: L-arginină
4,4 mg
L-glutamină
6,2 mg
L-asparagină
3,66 mg
Polizaharide
30 mg
Vitamina C
30 mg DZR 37,5%
Total polifenoli
8,3 mg
din care: – ﬂavonoide
5,83 mg
– resveratrol
0,004 mg

2 capsule
8,8 mg
12,4 mg
7,32 mg
60 mg
60 mg DZR75%
16,6 mg
11,66 mg
0,008 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi
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Inima în centrul atenţiei...

USTUROI – capsule: condiment sau medicament?
Usturoiul conţine peste 200 de tipuri de substanţe active, minerale, aminoacizi şi
enzime.
E greu de vorbit despre usturoi, are multe calităţi valoroase. Din toate punctele de vedere are un efect bun vindecător, deoarece conţine multe vitamine şi săruri minerale.
Usturoiul este un medicament tradiţional în medicina populară. Principalul element
activ este alicina, cu efect antibiotic pronunţat, care se eliberează în timpul digestiei, în
urma efectului enzimei alinază care transformă aliina din plantă. În medicina populară
este folosit din vechime, mai ales în cazul hipertensiunii, împotriva îngrăşării şi ca întineritor. Ampliﬁcă puterea inimii, de asemenea împiedică formarea trombozei pe arterele coronare, astfel se îmbunătăţeşte irigarea muşchiului inimii. Pe baza experienţelor
este eﬁcient şi pentru prevenirea şi tratarea arterosclerozei. Cele mai recente cercetări,
au dovedit că ingerarea plantei are şi efect anticancerigen. Consumul de usturoi scade
posibilitatea cancerului gastric, cancerului de colon, cancerului de piele.
Capsulele au avantajul că nu prezintă neplăcerea mirosului speciﬁc usturoiului crud şi
nici nu cauzează acid gastric.
Meningita şi azi poate ﬁ o boală fatală, pentru că nu există împotriva ei medicament eﬁcient. Astfel este indicat în cazul care se diagnostichează aceasta, să recurgem la acest
medicament popular, usturoiul, dar cerând în prealabil şi părerea medicului.
Usturoiul nu numai că împiedică depunerea colesterolului şi a grăsimii în sânge, dar e
capabil să acţioneze şi pentru dizolvarea celei deja depuse, scade nivelul colesterolului.
Dar nu e voie să abuzăm de el, pentru că usturoiul scade nivelul LDL, dar în acelaşi timp
scade şi nivelul HDL - care poate duce la insuﬁcienţă cardiacă.
Arteroscleroza ia naştere prin depunerea materialelor pe pereţii vaselor de sânge, astfel
vasele devenind mai înguste, împiedicând circulaţia. Cu cât se îngustează acestea, proporţional creşte şi tensiunea, şi este mai solicitată inima. În ﬁnal capilarele se înfundă, şi
apar problemele care le însoţesc pe aceste, iar în cele mai multe cazuri apare îngustarea
arterelor coronariene la inimă, în urma căreia scade nivelul de alimentare cu sânge. Apare
tot mai des durerea în zona inimii şi în ﬁnal aceasta cedează. Bineînţeles nu trebuie aşteptată faza ﬁnală, trebuie făcuţi paşii necesari pentru schimbarea obiceiurilor de hrănire.
Usturoiul în două luni poate reduce considerabil nivelul grăsimii din sânge.
Cândva în lipsa medicamentelor, împotriva bolilor bacteriene, virale şi infecţiilor cu ciuperci s-a folosit usturoiul, de asemenea pentru tratarea tifosului, holerei, etc., dar usturoiul este eﬁcient şi împotriva ciupercii candida. Aproape în toată lumea există ciuperci
care se localizează pe mucoase şi provoacă inﬂamaţii, care pot ﬁ baza a mai multor boli.
Cea mai bună apărare împotriva lor este usturoiul.
Usturoiul are rol important şi în vindecarea răcelilor, dar şi în tratarea astmului, tusei,
tusei convulsive, bronşitei unde are rezultate bune.
În cazul tulburărilor digestive usturoiul are rol nu numai în păstrarea mâncării, dar şi în
digestie. Este uşor de digerat carnea deosebit de uscată cu ajutorul lui.
Capsulele au avantajul că nu prezintă neplăcerea mirosului specific usturoiului
crud şi nici nu determină creșterea acidităţii gastrice.
Administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale/ 1 capsulă: extract de usturoi 500 mg.
Valoarea nutritivă în doza zilnică

Usturoi măcinat

1 capsulă

2 capsule

500 mg

1000 mg

Acidul elagic – un puternic agent antitumoral !
RODIE – capsule
Timp de milenii, rodia (Punica granatum) a fost respectată din punct de
vedere spiritual şi terapeutic, atât în Asia cât şi în Orientul apropiat.
Știinţa medicală modernă a descoperit însă recent calităţile terapeutice ale acestui fruct deosebit, care are din ce în ce mai multe
succese terapeutice atât în cazul bolilor de inimă, cât și în prevenirea și tratarea cancerului. Efectul antitumoral se datorează acidului
elagic, care este un component polifenolic al rodiei.
Cum funcţionează ?
Durata de viaţă a celulelor sănătoase este de 120 de zile şi este urmată
de moartea ﬁziologică (apoptoza). Celulele moarte sunt înlocuite apoi
cu celule noi, sănătoase. În schimb celulele canceroase nu urmează
acest ciclu, ci se înmulţesc într-un mod necontrolat prin diviziune.
S-a constatat că acidul elagic induce moartea celulelor canceroase, fără însă a dăuna celulelor sănătoase. Acestă acţiune se explică
astfel: acidul elagic este prezent în rodie legat de glucoză; celulele
canceroase necesită de 15 ori mai mult glucoză decât celulele normale și astfel ele consumă glucoza din rodie, dar o dată cu aceasta
ajunge la ele și acidul elagic legat de respectiva glucoză.
Odată pătruns în celulele canceroase, acidul elagic își desfășoară
acţiunea antitumorală, distrugându-le.
Bioﬂavonoidele din rodie scad procesul de dezvoltare a vaselor
sanguine în jurul tumorii (angiogeneza), astfel având cel mai puternic efect antitumoral.
Vitaminele și antioxidanţii din compoziţia rodiei au efecte benefice în: menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular, reglarea
coeﬁcientului aterosclerotic (LDL/HDL), prevenirea trombozelor,
scăderea tensiunii arteriale sistolice și prevenirea arterosclerozei.
Ajută de asemenea în cazul oboselii cronice și în cazul anemiei.
Prin conţinutul de estrogeni, poate ameliora simptomele neplăcute ale menopauzei. Are efect antiinﬂamator, împiedică producerea
enzimelor care afectează cartilajul articular, prevenind astfel artroza. La bărbaţi scade riscul de apariţie a prostatitei.
Administrare: 1-3 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: rodie, Flavin7 (complex de bioﬂavonoide).
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Extract de rodie
(acid elagic 40%)
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol

1 capsulă

2 capsule

80 mg
(32 mg)

160 mg
(64 mg)

10 mg
7 mg
0,005 mg

20 mg
14 mg
0,01 mg

67

Forţa regeneratoare a naturii
LUCERNĂ – capsule
Lucerna este o plantă care face parte din ordinul Fabales şi care are o răspândire
destul de mare în ţara noastră, fără însă a avea o tradiţie a utilizării ei în scop
terapeutic. Merită o atenţie specială totuşi, deoarece conţine o gamă largă de
substanţe nutritive !
Lucerna a fost denumită şi „vindecătorul cu o mie de proprietăţi” de către biologul
Frank Bouer, care a constatat că frunzele verzi ale acestei plante conţin opt aminoacizi
esenţiali (pe care organismul nu este capabil să îi sintetizeze). În plus, ﬁecare gram de
lucernă conţine 8.000 U.I. de vitamina A, respectiv 20.000-40.000 U.I. de vitamina K,
care protejează împotriva sângerărilor şi ajută la dizolvarea cheagurilor de sânge. Este o
sursa importantă de vitamina B6 şi vitamina E, dar conţine şi o cantitate suﬁcientă de
vitamina D, precum şi calciu şi fosfor, care fortiﬁcă scheletul osos şi dentiţia copiilor.
Lucerna este indicată în afecţiuni ale stomacului, balonări, ulcere şi lipsa poftei
de mâncare, datorită conţinutului de vitamina U. Vitamina U (ulcus, vitamina
anti-ulcer) este elementul activ al metioninei. Efectul alcalinizant al lucernei anihilează eﬁcient hiperaciditatea gastrică. Datorită conţinutului ridicat de ﬁbre este
beneﬁcă în constipaţie, are un uşor efect purgativ, reduce balonarea.
Planta conţine multe minerale, mai ales metale, care ajută la refacerea echilibrului
acido-bazic din sânge atât de necesar menţinerii stării de sănătate. Efectul alcalin
al plantei dizolvă din articulaţii acidul uric şi accelerează vindecarea rănilor.
Conţinutul ridicat de clorofilă îndepărtează din organism mucusul acumulat în timp,
de aceea se poate folosi cu rezultate foarte bune şi în cazul bolilor sistemului respirator (boală pulmonară cronic-obstructivă, bronşite, astm bronşic, pneumonii etc).
Conţine opt enzime esenţiale unei digestii optime, astfel lucerna este recomandată pentru a mări pofta de mâncare.
Merită de amintit că, datorită conţinutului de fier, lucerna reduce oboseala şi se
poate folosi pentru eliminarea anemiei. În acelaşi sens poate ﬁ de ajutor femeilor
în perioada menstruaţiei.
Conţinutul însemnat de calciu menţine dantura şi oasele puternice, totodată
mulţumită acestui mineral întăreşte şi muşchiul inimii.
Substanţele antifungice conţinute de lucernă potenţează efectul probioticelor
(bacteriilor „prietenoase”). Este un antipiretic şi diuretic natural. Se recomandă
pentru prevenirea inﬂamaţiilor vezicii urinare şi ale prostatei sau ca adjuvant al
tratamentului medicamentos speciﬁc în cazul inﬂamaţiilor deja existente.
Administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului
Atenţie ! Se recomandă ca persoanele care fac tratament anticoagulant să consulte medicul înainte de a consuma lucernă sau produse pe bază de lucernă, datorită conţinutului de vitamină K al acesteia !
Componente principale: exctract de lucernă şi Flavin7 ( complex de bioflavonoide)
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Lucernă măcinată
Total polifenoli
din care ﬂavonoide

1 capsulă
200 mg
6,6 mg
4,6 mg

2 capsule
400 mg
13,2 mg
9,2 mg

Protectorul inimii !
Resveratrol Forte – capsule
Resveratrolul este un antibiotic vegetal, din grupa de substanţe numite fitoalexine, care se găseşte în cojile strugurilor roşii şi prin aceasta, în multe dintre vinurile roşii.
Resveratrolul are o structură polifenolică, avand
efect puternic antioxidant. Capsulele, datorită procesului de extracţie, au un conţinut ridicat de substanţă activă: 95-98% .
Resveratrolul este cel mai eﬁcient și cel mai bine studiat
ﬁtonutrient pentru menţinerea și protejarea sănătăţii.
• inhibă apariţia, propagarea și dezvoltarea cancerului;
• este un puternic antioxidant, 100% natural, protejeaza ADN-ul;
• reface nivelul de glutation (cel mai important antioxidant al nostru);
• creşte nivelul de chinon reductază (ﬁcatul foloseşte
această enzimă pentru detoxiﬁere);
• are rol protector împotriva formării cancerului de
colon;
• poate proteja împotriva cancerului de prostată;
• activeaza că un ﬁtoestrogen beneﬁc;
• reduce oxidarea LDL (colesterolul rău);
• ajută la vindecarea leziunilor pielii.
Resveratrolul este o soluţie extraordinară pentru multe probleme de sănătate cauzate de îmbătrânire:
Sănătatea inimii: Organizaţia Mondială a Sănătăţii sugerează că singur, resveratrolul reduce riscul cardiovascular cu 40%. Resveratrolul este mai eﬁcient decât
vitamina E, protejând împotriva unui spectru larg de
radicali liberi pentru prevenirea oxidării LDL (colesterolului rău). Inhibă agregarea trombocitelor prin blocarea
acţiunii factorilor de agregare. Susţine producţia de oxid
nitric, care relaxează și dilată arterele. Reduce nivelul de
trigliceride și colesterol precum și agenţii hipertensivi.
Prevenirea cancerului: resveratrolul este una dintre substanţele naturale care în mod evident oprește
dezvoltarea celulelor canceroase în diverse stadii: un
studiu publicat în prestigioasa revistă Science arată că
resveratrolul blochează proliferarea celulelor canceroase în timpul a trei stadii importante de dezvoltare.
Un experiment în care a fost administrat resveratrolul
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unor șoareci pe o perioada de 18 săptămâni a demonstrat o reducere a tumorilor de piele cu 98% ! Resveratrolul distruge celulele canceroase indiferent
dacă sunt estrogen-dependente sau au gena p53. Un studiu din Austria arată că
resveratrolul previne câteva tipuri de cancer, printre care și metastazele osoase. Alte studii au demonstrat că în unele cazuri îmbunătăţește eﬁcienţa chimioterapiei. Poate de asemenea să blocheze efectul cancerigen al unei diete bogate
în acid linoleic. Spre deosebire de multe medicamente, resveratrolul protejează
și nu distruge celulele sănătoase. Acţiunea sa anticancerigenă este diversiﬁcată,
puternică și soﬁsticată.
Sănătatea creierului: studii preliminare arată că resveratrolul, singur sau în
combinaţie cu alţi antioxidanţi, protejează creierul împotriva stresului oxidativ.
Stresul oxidativ este cunoscut ca având un rol major în cele mai multe boli neurodegenerative.
Inflamaţiile: un studiu efectuat în China a demonstrat recent că, injectat imediat după rănire, resveratrolul este la fel de eﬁcient ca și medicamentul Prednison
în protejarea împotriva inﬂamării măduvei spinării, dar cu avantajul adiţional al
protecţiei antioxidante. Un studiu efectuat pe șobolani cărora le-a fost administrat resveratrolul pentru 21 de zile, a arătat o îmbunătăţire a prognozei și o
reducere a efectelor permanente ale atacului cerebral.
Longevitate: conform unui studiu al Harvard Medical School, resveratrolul activează o genă a longevităţii în drojdia de bere și crește speranţa de viaţă cu 70% !
Acţionează în același fel ca și reducerea caloriilor (singura modalitate demonstrată știinţiﬁc pentru creșterea longevităţii) prin activarea genelor SIR.
Cercetătorii unguri au constatat că, deşi francezii consumă alimente cu nivel ridicat de colesterol, la fel ca și maghiarii, totuşi procentul bolilor cardiovasculare
este mult mai mic în cazul francezilor.
Recent s-a aﬂat că aceasta se datorează consumului de către francezi al vinului
roşu; conţinutul de resveratrol din vinurile roşii din Franţa de sud este cheia secretului. Conţinutul de resveratrol aﬂat în 1,5-2 l de vin din vinurile roşii obişnuite
europene, corespunde concentraţiei elementelor active aﬂate într-un litru din
vinurile sud-europene.
Azi este cunoscut mecanismul biologic care explică efectul cardiac beneﬁc al resveratrolului: resveratrolul condiţionează muşchiul inimii, ceea ce înseamnă că „învaţă” (ajută) inima să suporte deﬁcitul de oxigen - care în mod obişnuit cauzează
infarctul.
Administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului, cu multă apă.
Componente principale: resveratrol şi Flavin7 (complex de bioﬂavonoide).
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Total polifenoli
din care: – ﬂavonoide
– resveratrol

1 capsulă
21,5 mg
11,55 mg
5,008 mg

2 capsule
43 mg
23,1 mg
10,016 mg

Vitamine şi minerale pentru sănătate
şi energie maximă !
CĂTINĂ – capsule
Greu de găsit un arbust fructifer cu o atât de mare răspăndire ca şi cătina, şi totuşi abia o cunoaştem, deşi fructul este folosit de mai bine de o
mie de ani de către vindecătorii tibetani. Demult şi în Ungaria se găsea
în multe locuri în mediu natural, azi devenind ornament în grădini şi
parcuri. Cătina este de asemeni un arbust fructifer foarte răspândit în
ﬂora spontană a României.
Dintre toţi arbuştii fructiferi de la noi, fructul de cătină are cel mai mare
conţinut de vitamina C (500-900 mg/100g), astfel ﬁind un puternic stimulator al sistemului imunitar; de asemenea are efect antiinﬂamator.
Măreşte rezistenţa faţă de infecţiile căilor respiratorii.
Alte vitamine prezente în fruct sunt: A, B1, B2, B6, B9, E, K, P, F. Mai regăsim celuloză, beta-caroten (într-un procent net superior celui din pulpa
de morcov), microelemente ca fosfor, calciu, magneziu, potasiu, ﬁer şi
sodiu, uleiuri complexe etc. Efectele beneﬁce ale acestei plante sunt cunoscute inca din antichitate. În China de exemplu, medicina tradiţională
o recomandă în tratamentul bolilor digestive.
Este un remediu natural cu numeroase aplicaţii terapeutice, ea este în primul rând un incomparabil energizant, ideal pentru fortiﬁcarea sistemului
imunitar.
Este un foarte bun antiinﬂamator şi inhibă pofta de mâncare în cazul
unor tratamente ale obezităţii.
Reglează metabolismul şi întăreşte ţesuturile conjunctive, astfel reducând formarea celulitei.
Are efect beneﬁc în caz de gastrită, ulcer duodenal, protejează ﬁcatul.
Îmbunătăţeşte funcţionarea nervilor optici.
Împiedică dezvoltarea tumorilor, diminuează efectele adverse ale chimio- şi radioterapiei folosite în tratamentul cancerului.
Sunt cunoscute şi efectele cosmetice: stopează căderea părului, apariţia ridurilor, ajută la dispariţia petelor de bătrâneţe, menţine bronzul
pielii.
Administrare: 1-2 capsule pe zi, cu multă apă sau suc de fructe sau la
recomandarea medicului.
Componente principale: cătină şi Flavin7 (complex de bioﬂavonoide).

Valoarea nutritivă în doza zilnică
Extract de cătină
Total polifenoli
din care ﬂavonoide

1 capsulă
400 mg
3,3 mg
2,3 mg

2 capsule
800 mg
6,6 mg
4,6 mg
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SFECLĂ ROȘIE – capsule
Culoarea aprinsă provine de la antioxidanţii numiţi betacianini, care ajuta la prevenirea
tensiunii arteriale marite şi protejează vasele de sânge. Consumul de sfeclă roşie este
util în combaterea stărilor de oboseală, în perioadele de suprasolicitare intelectuală şi
fizică, dar şi în perioadele de convalescenţă. Are un intens efect de energizare şi remineralizare a organismului, având în vedere că are foarte multe glucide şi origoelemente
(magneziu, fosfor, potasiu, fier) şi vitamine ( A, B, C si PP). Este foarte bogată în acid
folic, de aceea poate fi consumată cu încredere şi de către femeile însărcinate.
Sfecla este cunoscută şi în medicina populară ca un bun regenerator al sângelui
deşi conţinutul de fier nu este mai mare decât al altor plante. Acest efect pozitiv
asupra sângelui se datorează faptului că organismul valorifică mai uşor substanţele
active din sfeclă. Are conţinut substanţial de pectină, care ajută la eliminarea metalelor grele şi a colesterolului în surplus din organism.
Are efect de detoxifiere a ficatului ajutându-l să elimine grăsimile depozitate aici.
Sfecla roşie conţine foarte multe substanţe hepatoprotectoare.
Combinaţia unică de sodiu şi potasiu (10:1) contribuie la dizolvarea şi eliminarea
depunerilor de calciu din organism (de ex. în litiaza renală sau cea biliară).
Conţinutul de potasiu şi magneziu are efect benefic asupra tensiunii arteriale, inimii şi sistemului nervos. Are efect întăritor, ajută la creşterea celulelor, creşte calitatea vieţii bolnavilor în convalescenţă şi ajută la înlăturarea simptomelor răcelii şi
gripei. Sfecla ameliorează simptomele neplăcute ale menopauzei.
Administrare:
1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale:
sfeclă roşie şi Flavin7
(complex de bioflavonoide).

Valoarea nutritivă în doza zilnică / 2 capsule
Magneziu
Pulbere de sfeclă roșie
Total polifenoli
din care flavonoide

80 mg DZR 21,2%
400 mg
13,2 mg
9,32 mg

RED ALOE – 500 ml
Are patru importante efecte: reduce inflamaţiile, este fungicid, antibiotic, regenerator. În plus poate neutraliza radicalii liberi acumulaţi în organism.
Mai pe larg despre Red Aloe
Aloe vera este planta cea mai semnificativă din cele folosite în medicina populară. Corpul
uman este alcătuit din circa 350 de substanţe chimice, dintre care 240 se regăsesc în
Aloe: substanţe minerale, aminoacizi, vitamine, enzime, proteine, polizaharide și stimulatori biologici. Are un important efect de regenerare celulară. Red Aloe conţine în plus
și concentrat de bioflavonoide extrase din fructe cu coaja roșie și sâmburii acestora. Băutura astfel obţinută conţine efectele combinate ale bioflavonoidelor și ale plantei Aloe
vera. Datorită activităţii puternic antioxidante, este eficientă în lupta împotriva efectelor
nocive ale radicalilor liberi.
Compoziţie: Aloe vera, struguri roșii, mure negre, cireșe negre, concentrat de coacăze negre, conţinut ridicat de polifenoli/flavonoide.
Administrare:
zilnic 30ml pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale:
Aloe vera şi Flavin7 (complex de bioflavonoide)

Valoarea nutritivă în doza zilnică
recomandată de 30 ml
Aloe vera
15 mg
Total polifenol (antioxidanţi vegetali) 330 mg
din care: – flavonoide
255 mg
– resveratrol
0,25 mg

Remediu complex
ALOE VERA – capsule
Aloe vera este cunoscută din vechime ca şi elixirul minune al longevităţii. Datorită calităţilor terapeutice deosebite pe care ea le are, mai este numită şi „regina plantelor medicinale”. Este dovedit că Aloe vera, prin substanţele organice şi mineralele pe care le
conţine, are un efect nutritiv la nivel celular, întărindu-le astfel, asigurând prin aceasta
funcţionarea lor optimă. Substanţele active din Aloe vera: monozaharide (glucoza, manoza), mucopolizaharide, antrachinoni (acid aloetic, acid cinamic, acid crisofanic, acid
salicilic, aloemodina, aloina, isobarbaloina, etc), săruri minerale (care contin Ca, Cr, Fe,
P, Ge, Mg, Mn, K, Cu, Se, Na, Zn, etc.), vitamine (betacaroten, B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamina C, vitamina E), fosfolipide (colina, inozitol), steroizi vegetali (colesterolul, lupeolul,
B-sitosterolul, campesterolul), enzime (amilaza, bradichinaza, carboxi-peptidaza, catalaza, celulaza, creatin fosfochinaza, fosfataza, lipaza, proteaza, transaminazele SGOT/
SGPT), saponine, 20 de aminoacizi - din care 7 esenţiali (fenilalanina, izoleucina, leucina,
lizina, metionina, treonina și valina) și 12 ne- sau semi-esenţiali (acid aspartic, acid glutamic, alanina, L-arginina, glicina, glutamina, hidroxiprolina, histidina, prolina, serina,
cisteina, tirozina), – au efect regenerativ, purificator şi imunizant asupra organismului.
Are efecte semnificative în urmatoarele afecţiuni:
Ulcer gastric: scade hiperaciditatea gastrică (responsabilă de producerea ulcerului), ajută la regenerarea mucoasei gastrice şi duodenale.
Detoxifierea ficatului: îmbunataţeşte metabolismul ficatului, cu ajutorul conţinutului de colină, zinc şi seleniu, elasticizează membrana celulară a hepatocitelor,
permiţând astfel eliminarea produşilor toxici rezultaţi în urma metabolismului.
Ateroscleroza: conţine numeroase substanţe active care ajută organismul în
prelucrarea colesterolului şi astfel împiedică depunerea acestuia pe pereţii arteriali şi formarea aterosclerozei.
Infecţii virale, boli cauzate de ciuperci: conţinutul de acemanan şi glicozizi stimulează sistemul imunitar, luptând astfel împotriva agenţilor patogeni infecţioşi.
Afecţiuni dermatologice: polizaharidele din Aloe vera, împreună cu câteva enzime, întăresc sistemul imunitar al organismului şi, în acelaşi timp, sunt antiinflamatoare (acţionează în: erupţii alergice, acnee, eczemă, ulcer varicos, arsuri etc),
având şi efect antibiotic natural.
Inflamaţia articulaţiilor, reumatism: mulţumită efectului antiinflamator al acizilor cinamic şi crisofanic, utilizarea de Aloe vera poate reduce sau chiar îndepărta durerea, îmbunătăţind mobilitatea articulaţiilor.
Probleme ale aparatului respirator: Aloe vera activează o serie de molecule
care participă la diferite cicluri biochimice – inclusiv respiraţia plămânilor şi a
celulelor – îmbunătăţind astfel starea pacienţilor care suferă de astm.
Sistemul hormonal: Aloe vera activează şi reglează sistemul endocrin, inclusiv
pancreasul, glandele suprarenale, timusul şi tiroida.
Administrare: 1 -2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: Aloe vera şi Flavin7 ( complex de bioflavonoide)
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Aloe vera pudră
Total polifenoli
din care: – flavonoide
– resveratrol

1 capsulă 2 capsule
50 mg
100 mg
10 mg
20 mg
7 mg
14 mg
0,005 mg 0,01 mg
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Pentru echilibru psiho-mental
RELAXETIN şi RELAXETIN FORTE – capsule
Reprezintă un complex tonic, regenerator, pe bază de colină şi bioflavonoide extrase din hamei, alături de plantele aflate în compoziţia FLAVIN 7. Prin intermediul componentelor sale, produsul este detensionant, amplifică starea de bună dispoziţie psihică,
ameliorează simptomele de depresie, anxietate, fiind util şi în unele cazuri de tulburări ale
somnului. Consumul regulat potenţează capacitatea de învăţare, puterea de concentrare şi
creşte rezistenţa în cazul efortului intelectual şi psihic intens.
Hameiul, ca detensionant: este recomandat în cazul stărilor de anxietate, în situaţii de
stres, în deficitul de concentrare. La femei, în perioada menopauzei, este recomandat pentru ameliorarea tulburărilor fizico-psihice specifice acestei perioade.
Colina, ca revigorant al memoriei: îmbunătăţeşte capacitatea intelectuală, menţine şi
amplifică memoria. Ajută la procesul de învăţare şi la mărirea puterii de concentrare. Are
efect pozitiv în cazul bolii Alzheimer în forma sa incipientă dar mai ales în prevenirea acesteia. Efectele deosebite ale hameiului şi colinei conţinute în capsula de RELAXETIN sunt
amplificate de conţinutul de bioflavonoide selectate din FLAVIN7
Mod de administrare: în tulburările de somn, se iau 1-2 capsule cu o jumătate de oră
înainte de culcare. În cazul stărilor de anxietate, a stărilor de depresie, se utilizează ca şi
adjuvant terapeutic, în doză de 1 capsulă zilnic pentru formele mai ușoare sau , în cazurile
mai grave 2 capsule pe zi (1 dimineaţa şi 1 seara ). Se recomandă administrarea lui în scop
curativ, dar produsul se poate consuma şi în mod curent, profilactic. Nu depășiţi doza zilnică de 2-3 capsule !
Componente principale: extract din conuri
de hamei (Humulus lupulus), Flavin7 (complex
de bioflavonoide)
Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată / 1 capsulă
Relaxetin forte
100 mg
Extract de hamei
Total polifenoli
6,66 mg
din care: – flavonoide
4,66 mg
– resveratrol
0,0033 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată
Relaxetin
1 capsulă 2 capsule
50 mg
100 mg
Extract de hamei
Total polifenoli
8,25 mg
16,5 mg
din care: – flavonoide
5,82 mg 11,64 mg
– resveratrol
0,004 mg 0,008 mg

MAXIMA – capsule
Stimulează producerea celui mai puternic hormon masculin, testosteronul. Mărește libidoul și
potenţa. Îmbunătăţește randamentul fizic și psihic. Ajută în creșterea numărului de spermatozoizi. Sprijină regenerarea mucoasei uterine, de aceea se recomandă a fi luat după naștere sau în
ultima zi a menstruaţiei. Pentru efectul purificator, se poate folosi și în tratarea bolilor venerice.
Tribulus terrestris: este o plantă răspândită pe întreg globul. În China este folosită de peste
400 ani, pentru intensificarea libidoului și potenţei sexuale masculine. În anumite regiuni ale
Europei, este folosită de secole pentru creșterea dorinţei sexuale și pentru tratarea impotenţei.
Are efect afrodisiac.
Efectul afrodisiac: studiile știinţifice demonstrează că planta sporește semnificativ producerea
hormonilor sexuali în organism, în special a testosteronului, cu 30%. Activează funcţiile cerebrale, are efect energizant. Este utilă în cazul dezechilibrelor emoţionale, îmbunătăţind funcţiile
mentale. Ajută organismul în purificarea sângelui, în eliminarea acidului uric, a grăsimilor și a
substanţelor nedigerate. Are efect în eliminarea toxinelor acumulate, a otrăvurilor, asigurând
astfel o mai bună fluiditate a lichidelor organice.
Administrare: 1-2 capsule de 2-3 ori pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: extract al plantei medicinale Tribulus terrestris (Colţii babei), sâmburi şi coj de sorg, coji de struguri roşii.

Tinereţe fără bătrâneţe...
Coenzima Q10 - capsule
Coenzima Q10, denumită și ubichinonă (ubiquitus = prezent peste tot) asigură energia necesară tuturor celulelor
noastre, și întregului corp.
Q10 este un catalizator care reglează şi accelerează anumite reacţii biochimice. Produce 95% din energia necesară
corpului, de aceea este indispensabilă pentru o viaţă de calitate, sănătoasă şi lungă.
Q10 este o substanţă care se regăseşte în corp aproape
peste tot şi care este nelipsită din mecanismele de funcţionare ale oricărui tip de celule. Dacă nu este în cantitate
suficientă, energia introdusă odată cu mâncarea nu devine
disponibilă pentru celule, ceea ce reprezintă un mare inconvenient pentru corp căci conduce la moartea celulei.
De asemeni coenzima Q10 asigură funcţionarea corespunzătoare a mușchiului cardiac, totodată această coenzimă
are un rol considerabil în a preveni depunerea grăsimilor
(plăcilor de aterom) pe peretele arterial, prevenind astfel
ateroscleroza și implicit hipertensiunea arterială. Coenzima Q10 este deosebit de importantă pentru tratamentul
adjuvant al hipertensiunii arteriale alături de medicaţia
specifică.
Este binecunoscut efectul anitioxdant puternic al coenzimei Q10 (efectele acesteia sunt mult potenţate de vitamina E), ceea ce întârzie procesul de îmbătrânire a organismului şi în plus realizează o protecţie deosebit de eficientă
împotriva apariţiei cancerului.
Q10 mărește rezistenţa generală a organismului, ajută funcţionarea creierului. Se poate folosi și în diferite probleme de
vedere cât și în prevenirea instalării cataractei.
Coenzima Q10 întinereşte în mod cert organismul dumneavoastră.
Administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: coenzima Q10 şi Flavin7 (complex bioflavonoide)
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Coenzima Q10
Total polifenoli
din care flavonoide

1 capsulă 2 capsule
10 mg
20 mg
10 mg
20 mg
7 mg
14 mg
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Un nou produs din familia Amino
Amino Glutamin – capsule
L-glutamina, care poate fi considerată „mama” tuturor compuşilor amino, este cel mai popular aminoacid. Are rol în menţinerea echilibrului hidric al spaţiului delimitat de membrana celulară, mărind volumul celular
(efect de volumizare celulară).
L-glutamina nu este un aminoacid esenţial, ci doar potenţial-esenţial,
deoarece poate fi sintetizată în organism. Cu toate acestea, în cazul unei
nevoi crescute este necesară suplimentarea acestui aminoacid prin
aport extern.
L-glutamina este răspândită în: ţesutul osos, pulmonar, ficat, creier şi peretele gastric. Circa 60% din rezerva noastră de L-glutamină este stocată
la nivelul ţesutului osos.
Are rol în stimularea creierului prin capacitatea de legare a unor
mari cantităţi de amoniac cu potenţial inhibitor. Ajută la dezvoltarea capacităţii intelectuale, îmbunătăţeşte spiritul de observaţie,
ameliorează stările de epuizare mentală.
Poate fi folosit ca adjuvant în tratamentul alcoolismului. Facilitează
vindecarea ulceraţiilor, scade oboseala şi depresia.
Are rol benefic în tratamentul impotenţei.
Facilitează vindecarea rănilor, stimulează sistemul imunitar şi împiedică apariţia efectelor secundare neplăcute ale unor tratamente medicamentoase,
cum ar fi chemoterapia. Grăbeşte procesul de vindecare în urma interveţiilor
chirurgicale, traumatismelor şi în cazul pacienţilor cu cancer.
60% din totalul aminoacizilor prezenţi în celulele musculaturii scheletice
este format din glutamină, adică din cei 18 aminoacizi, glutamina reprezintă 60% din ţesutul muscular.
În anumite condiţii, cum ar fi solicitarea fizică intensă, rezervele de glutamină se pot epuiza. Nivelul glutaminei poate scădea cu un procent de
până la 50%. În aceste situaţii apare necesitatea suplimentării rezervelor
de glutamină cu ajutorul produselor de tip supliment alimentar.
Proporţia de glutamină din muşchi depinde de mai mulţi factori printre
care rănile, stresul, alimentaţia deficitară, foametea. Din aceste motive şi în
aceste circumstanţe, glutamina este considerată un aminoacid esenţial.
Administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată
Acid L-glutamic
Total polifenoli
din care: – flavonoide
– resveratrol

1 capsulă 2 capsule
300 mg
600 mg
6,6 mg
13,2 mg
4,6 mg
9,2 mg
0,003 mg 0,006 mg

Sprijin regenerativ
Amino Arginin – capsule
L-Arginina aparţine grupei aminoacizilor semiesenţiali, ceea
ce înseamnă că atunci când în organism creşte necesarul de
arginină (de ex. în perioada creșterii) este necesară suplimentarea externă. L-Arginina stimulează producţia de oxid
nitric (NO) contribuind la vasodilataţie, mărind alimentarea
cu substanţe nutritive şi oxigen a celulelor, cu efecte benefice
şi pentru suferinzii cardiaci. Oxidul nitric conduce de asemenea la îmbunătăţirea circulaţiei sanguine la nivel pelvin, prin
urmare întărind erecţia la bărbaţi şi îmbunătăţind plăcerea
sexuală la femei. Amplifică producerea insulinei, având efect
de scădere a glicemiei în cazul diabetului zaharat. Contribuie
la detoxifierea ficatului și la regenerarea ficatului gras. Acţionând asupra hipofizei, intensifică eliberarea hormonului
de creștere. Ajută la producerea colagenului. Împiedică degenerarea ţesuturilor, ajută regenerarea mușchilor, reglând
eliminarea amoniacului produs în organism.
Combinaţia de 1:1 a doi aminoacizi, L-Arginina și L-Lizina, amplifică în mod natural eliberarea hormonului de creștere în
organism, fiind astfel stimulată creșterea masei musculare, cu
creșterea randamentului, fiind foarte avantajoasă mai ales în
cazul celor care depun efort fizic intens și în cazul sportivilor.
Atenţie ! Nu este indicată pentru femei gravide și care
alăptează, bolnavilor de schizofrenie. Nu este indicată
nici în cazul herpesului.
L-Arginina este utilă şi în următoarele cazuri:
• Boli cardiovasculare
• Probleme de concentrare
• Infertilitate
• Răni/leziuni
• Hipertensiune
• Impotenţă
• Infecţii urinare
Administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: clorhidrat de arginină şi Flavin7
(complex de bioflavonoide)
Valoarea nutritivă în doza zilnică
L-arginină
Total polifenoli
din care flavonoizi

1 capsulă 2 capsule
300 mg
600 mg
6,6 mg
13,2 mg
4,6 mg
9,2 mg
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Pentru reconstrucţia ţesuturilor
Amino Lizina – capsule
L-Lizina este unul dintre aminoacizii esenţiali care
compun proteinele organismului uman. La copii este
esenţial pentru dezvoltarea armonioasă iar la adulţi
este deosebit de folositor pentru vindecarea, regenerarea în urma rănilor şi a cicatricilor postoperatorii. În
lipsa acestui aminoacid, calciul alimentar nu se poate
asimila în oase şi dinţi. L-Lizina are rol important în
producerea colagenului care reprezintă trama organică a oaselor şi a pielii, în plus întărește sistemul imunitar şi este antivirală. În acest sens, s-a constatat că
restrânge virusul herpesului (Herpes simplex) şi acţionează în prevenirea apariţiei și trataterea herpesului
labial (Herpes labialis) cat și a zonei zoster şi varicelei.
Are efect benefic şi pentru sănătatea inimii, pentru că
împiedică formarea plăcilor ateromatoase pe pereţii
arterelor.
Lizina este utilă în tratarea următoarelor afecţiuni:
• Herpes, piele îmbătrânită, ridată grad I-II
• Osteoporoză
• Hemoroizi
• Angină pectorală
• Boli cardiovasculare
• Răni/leziuni
Simptomele carenţei de lizină pot fi:
• Oboseală/astenie
• Ochii roșii
• Ameţeală
• Timp de reacţie mărit
• Anemie
• Anomalie enzimală
• Creştere deﬁcitară
• Anomalie imunologică şi HIV
Administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea
medicului
Componente principale: L-lizină monohidroclorid
şi Flavin7 (complex de bioflavonoide)
Valoarea nutritivă în doza zilnică
L-lizină
Total polifenoli
din care flavonoide

1 capsulă 2 capsule
300 mg
600 mg
6,6 mg
13,2 mg
4,6 mg
9,2 mg

CaTOP Forte – capsule
Supliment alimentar cu conţinut de L-treonat de calciu şi
polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
• împiedică procesul de resorbţie osoasă şi pierderile de
masă osoasă
• stimulează osteogeneza
• ameliorează funcţionarea celulelor osoase şi cartilaginoase
• previne apariţia osteoporozei, se recomandă în tratamentul adjuvant al acesteia
Rezultatele testelor clinice demonstrează capacitatea Ltreonatului de calciu de a ameliora activitatea osteoblastelor şi osteocitelor. Acest compus de calciu asigură o absorbţie intestinală şi o fixare mult mai eficientă a calciului
la nivelul oaselor. În acelaşi timp, optimizează procesul de
recuperare a masei osoase. În cursul testelor clinice, L-treonatul de calciu s-a dovedit mult mai eficace decât alte
surse de calciu.
Mod de administrare: 2-3x1 capsule pe zi.)
Principii active în doza zilnică
Ca L-treonat
din care Ca
Citrat de magneziu

1 capsulă
330 mg

3 capsule
990 mg

42,9 mg 5,4%DZR 128,7 mg 16,2%DZR
169,65 mg

508,95 mg

din care Mg

22 mg 6%DZR

66 mg 18%DZR

Total polifenoli

4,15 mg ±10%

12,45 mg ±10%

din care: – flavonoide
– resveratrol
Acetat de zinc

2,9 mg

8,7 mg

0,002 mg

0,006 mg

10 mg

30 mg

din care Zn

1,2 mg 12% DZR

3,6 mg 36% DZR

Vitamina B6 (piridoxină)

0,35 mg 25%DZR

1,05 mg 75%DZR

27,5 µg

82,5 µg

Selenit de sodiu
din care seleniu
Vitamina D3
(colecalciferol)

12,65 mg 23%DZR 37,95 mg 69%DZR
1,25 µg 25%DZR

3,75 µg 75%DZR
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MgTOP Forte – capsule
Supliment alimentar cu conţinut în L-treonat de magneziu şi polifenoli.
Principalele domenii de acţiune:
• la nivelul sistemului nervos, intervine în transmiterea impulsurilor nervoase
• ameliorează funcţiile cognitive
• dezvoltarea capacităţii de învăţare şi a memoriei
• ameliorarea memoriei şi a capacităţii de concentrare
• prevenirea demenţei senile
• în maladiile Alzheimer şi Parkinson
Compoziţie: L-treonat de magneziu, gelatină.
Principii active: L-treonat de magneziu, flavonoide.
Magneziul este un element de importanţă vitală pentru organism, cu
toate acestea organismul adult conţine doar 25-30 grame de magneziu.
50-60% din magneziul prezent în organism se găseşte la nivelul oaselor.
Magneziul are rol în producţia de energie, funcţionarea sistemului nervos şi muscular, dar este şi element structural al oaselor şi dinţilor. Sub
influenţa stresului sau a muncii fizice intense, se produce depleţia rezervelor de magneziu ale organismului şi apare starea de carenţă.
Cercetări recente au demonstrat faptul că acei compuşi cu magneziu cunoscuţi până în prezent pot pătrunde în sistemul nervos central doar în
cantităţi reduse. Cercetătorii au descoperit o formulă nouă, revoluţionară
a magneziului, L-treonatul de magneziu. Acest compus are capacitatea
de a creşte memoria de scurtă durată cu 18% şi memoria de lungă durată cu 100%. În acelaşi timp, s-a observat creşterea numărului de sinapse
funcţionale, care prezintă o importanţă deosebită în procesul de învăţare. L-treonatul de magneziu s-a dovedit eficace şi în împiedicarea apariţiei tulburărilor de memorie din boala Alzheimer.
Mod de administrare: 2-3x1 capsule pe zi.
Principii active în doza zilnică
Citrat de magneziu

1 capsulă
265 mg

4 capsule
1060 mg
137,8 mg 36%DZR

din care Mg

34,45 mg 9%DZR

Ca L-treonat

249,65 mg

998,6 mg

din care Ca

32,45 mg 4%DZR

129,8 mg 16%DZR

4,15 mg ±10%

16,6 mg ±10%

Total polifenoli
din care: – flavonoide
– resveratrol
Vitamina B6 (piridoxină)

2,9 mg

11,6 mg

0,002 mg

0,008 mg

0,35 mg 25%DZR

1,4 mg 100%DZR

Selenit de sodiu

27,5 mg

110 mg

din care seleniu

12,65 mg 23%DZR

50,6 mg 92%DZR

Sănătate şi energie - Pentru toţi !
INULION Forte – capsule
Pentru menţinerea stării de sănătate: vitaminele,
oligoelementele, mineralele, aminoacizii esenţiali
din acest produs natural ajută la menţinerea stării de
bine. Prin conţinutul de fibre ajută la eliminarea din
tubul digestiv a substanţelor toxice şi a reziduurilor
nocive ale metabolismului.
Pentru sportivi: vitaminele, mineralele, inulina şi
fructoza alături de fosfor, susţin funcţionarea optimă
a muşchilor. Tonusul muscular creşte, oboseala musculară se diminuează, în felul acesta, mărindu-se şi
performanţa.
Pentru stări de nervozitate, tensionare şi epuizare psihică: un nivel chiar şi puţin ridicat de insulină,
dacă e permanent, duce la scăderea glicemiei, care
determină irascibilitate, agresivitate, labilitate a sistemului nervos. Conţinutul de inulină şi fructoză poate
tempera rezistenţa la insulină, ducând astfel la scăderea nivelului de insulină, reducând astfel iritabilitatea
şi nervozitatea.

STONEBREAKER – capsule
(Ochii șoricelului = iarba Chanca piedra)
Originară de pe malurile Amazonului şi din alte zone
tropicale ale lumii, este o plantă perenă care este folosită cu succes de multă vreme pentru dizolvarea și
eliminarea pietrelor de la rinichi sau de la vezica biliară (în special pietrele pe bază de calciu).
• Scade posibilităţile de formare a pietrelor la rinichi;
• Împiedică creşterea pietrelor deja existente și determină dizolvarea și eliminarea acestora;
• Intensiﬁcă producerea secreţiei biliare și a evacuării
vezicii biliare, astfel putând ajuta la eliminarea litiazelor biliare;
• Ameliorează durerile speciﬁce sindromului colicativ.
Administrare: 3x1 capsule/zi sau după recomandarea medicului, maxim 3x2 capsulă/zi.
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INULION Forte – capsule
Pentru cei care suferă de boli cronice: datorită conţinutului de Flavin7, oligoelemente, vitamine, minerale, inulină
(ca sursă de carbohidraţi) şi fructoză, metabolismul celulelor este amplificat, se îmbunătăţeşte regenerarea acestora şi
de asemeni creşte puterea de apărare a organismului.
Pentru cei care suferă de dureri abdominale, constipaţie: pe de o parte conţinutul de inulion, iar pe de altă parte
conţinutul în fibre al capsulei de Inulion – cu putere mare de legare a apei, echilibrează tranzitul intestinal şi elimină
constipaţia.
Pentru cei care doresc să slăbească: este foarte indicată în acest caz, datorită acţiunii inulinei şi a fibrelor vegetale.
Acestea din urmă au o putere mare de legare a apei, iar prin creşterea în volum a fibrelor la nivel intestinal, apare senzaţia de plin, scade senzaţia de foame, iar funcţionarea intestinelor este mult îmbunătăţită.
Pentru supraponderali şi obezi: conţinutul de inulină şi fructoză determină scăderea acizilor graşi liberi astfel diminuând şi nivele ridicate de insulină, răspunzătoare pentru excesul ponderal.
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Administrarea: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: napi (Helianthos tuberosus), vitamina C,
seminţe și coj de sorg.

Fructoză
Napi uscaţi
Vitamina C

1 capsulă
2 capsule
100 mg
200 mg
80 mg
160 mg
80 mg*DZR 100% 160 mg*DZR 200%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente

STONEBREAKER – capsule (Ochii șoricelului = iarba Chanca piedra = Saxifraga = Phyllanthus amarus)
În fiecare ţară tropicală unde crește, chanca piedra saxifraga are o istorie îndelungată în demersul medicinii tradiţionale
de a utiliza plantele. De la jumătatea anilor 1960, chanca piedra este în centrul multor cercetări asupra plantelor, pentru a defini substanţele sale active şi efectele benefice terapeutice ale acestora. În 1999, într-un studiu clinic in vitro,
s-a demostrat că chanca piedra conţine oxalat de calciu care are un efect puternic de împiedicare a formării cristalelor
(materia de bază a celor mai multe pietre de rinichi). De asemenea, atunci s-au semnalat şi proprietăţile de relaxare
ușoară a mușchilor şi efectele antispastice. Cercetătorii presupun că miorelaxarea produsă în canalul urinar şi biliar
ușurează eliminarea pietrelor din acestea.
Dr. Wolfram Wiemann (Nürnberg, Germania) a tratat peste 100 pacienţi cu litiază renală utilizând chanca piedra, pe
care a procurat-o din Peru. Terapia s-a dovedit eficientă la 94% dintre bolnavi, aceștia reușind să elimine calculii urinari
în decurs de 1-2 săptămâni. Efectul anti-hepatotoxic (protector al ficatului) este demonstrat de asemenea de cercetările clinice. În urma unui studiu pe animale (șobolani) s-a constatat un efect împotriva acţiunii hepatotoxice a alcoolului,
cu normalizarea funcţiei hepatice a animalelor. La copiii cu hepatită acută, trataţi cu această plantă, funcţia hepatică
s-a normalizat în decurs de 5 zile.
Un al treilea domeniu de cercetare a demonstrat efectul analgezic al plantei. Acest efect este de 7 ori mai intens comparativ cu cel al aspirinei. Chanca piedra este o sursă bogată de substanţe fitochimice.
Efectul special se datorează glicogenului, bioflavonoidelor, alcaloizilor, elegitaninei și fenilpropanoidului, care se găsesc în frunzele plantei, în tulpină și rădăcina acesteia. În plantă se mai găsesc și lipide, steroli și bioflavonoide.
Atenţie ! Datorită acţiunii atispastice şi miorelaxante, administrarea este contraindicată la gravide ! De asemeni
se recomandă precauţie în folosirea acestui produs de către persoanele care
Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată
au diabet sau care urmează a fi supuse unei intervenţii chirurgicale.
Phyllanthus amarus
Total polifenoli
din care: – flavonoide
– resveratrol

3 capsule 6 capsule
450 mg
900 mg
4,98 mg
9,96 mg
3,48 mg
6,96 mg
0,0025 mg 0,005 mg

Nu numai pentru sănătatea
oaselor...
Calciu Coral – capsule
Compoziţia coralilor Sango din Okinawa, este
foarte asemănătoare cu cea a scheletului omenesc. Produsul obţinut din aceștia, Calciu Coral, asigură organismului calciu, contribuie la
menţinerea densităţii osoase, la încetinirea procesului de osteoporoză care apare odată cu înaintarea în vârstă precum și la menţinerea echilibrului acido-bazic al organismului.
Apa de coral, bogată în substanţe minerale, este
considerată ca având o compoziţie în oligoelemente foarte asemănătoare cu a scheletului
uman şi a fluidelor din corp. Consumând această
apă, putem obţine un echilibru acido-bazic optim în organismul nostru.
Calciu Coral măreşte PH-ul mediului extracelular, realizând astfel un mediu mai alcalin. Mediul alcalin este unul dintre principalii factori
care împiedică distrugerea ţesuturilor, încetineşte îmbătrânirea şi împiedică îmbolnăvirea
organelor.
Femeile de obicei au nevoie de un aport mai
mare de calciu decât bărbaţii. După menopauză,
în organismul femeii scade nivelul de estrogen,
paralel cu aceasta scade și nivelul de calciu, de
aceea administrarea de Calciu Coral este foarte
utilă prevenirii manifestărilor datorate menopauzei.
Administrare: 4 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: SMP (Sango Mineral
Powder), Flavin7 (complex bioﬂavonoide).
Valoarea nutritivă în doza zilnică / 4 capsule
Calciu
Magneziu
Total polifenoli
din care: – flavonoide
– resveratrol

320 mg DZR 40 %
160 mg DZR 42,6 %
13,3 mg
9,3 mg
0,0066 mg

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente

Marea într-o picătură
Trace Minerals 84M – 100/300 ml
Concentrat de săruri minerale și oligoelemente !
Hrana zilelor noastre conţine din ce în ce mai puţine minerale și oligoelemente. Multe alimente au o concentraţie redusă de săruri minerale.
Sursele naturale sunt epuizate din cauza exploatării necorespunzătoare a
solului. Existenţa unei cantităţi insuficiente de săruri minerale în organism
face imposibilă dezvoltarea sa şi păstrarea stării de sănătate. Mai mult
chiar, organismul nostru nu mai este capabil să folosească vitaminele,
sărurile minerale şi oligoelementele extrase din alimente. Se știe că vitaminele sunt considerate elemente importante, vitale, dar şi substanţele
minerale au multiple roluri în funcţionalitatea organismului. Suplimentarea în dietă a sărurilor minerale şi a oligoelementelor ionizate şi dizolvate din apa de mare, reprezintă actualmente o necesitate majoră pentru
organismul uman. Dacă organismul nostru are cantitatea necesară de
ioni alcalini, atunci este capabil de neutralizarea surplusului de acizi care
se formează în organism în timpul proceselor metabolice, iar dacă scade concentraţia ionilor alcalini, creşte aciditatea sistemică determinând
apariţia îmbolnăvirilor. Pe de altă parte, atunci când ne confruntăm cu o
carenţă de calciu sau de alte săruri minerale, organismul nostru recurge
printr-un mecanism compensator la extragerea cantităţii necesare de calciu din sistemul osos, lăsând oasele friabile şi vulnerabile. Prin folosirea
produsului Trace Minerals 84M, extras din Marele Lac Sărat, dar având
totuși o concentraţie redusă de natriu, introducem în organism cantitatea
suficientă și necesară de săruri minerale şi oligoelemente.
Efectele benefice ale Trace Minerals 84M:
• Asigură cei mai importanţi ioni pentru organism: natriu, calciu, magneziu, sulfaţi, fosfaţi;
• La nivel psihomental ajută la concentrare şi asigură o stare mentală
mai bună;
• În cazul unor cure de puriﬁcare, mineralele constituie un adjuvant
preţios;
• Îmbunătăţeşte vitalitatea;
• Adăugarea mineralelor potenţează efectul binefăcător al oricărei
plante medicinale;
• Îmbunătăţeşte efectul vitaminelor, căci acestea nu îşi realizează efectul corespunzător în absenţa mineralelor;
• Constituie un adjuvant eﬁcient în patologia articulară și osoasă;
• Mineralele constituie factori importanţi în menţinerea densităţii corespunzătoare a oaselor şi dinţilor;
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• Are un rol important şi în prevenirea cariilor dentare;
• S-au remarcat efecte pozitive în alergii;
• Se observă îmbunătăţirea calităţii unghiilor, părului şi aspectului pielii;
• Ajută la diminuarea sindromului menstrual şi premenstrual,
în combinaţie cu acele plante medicinale care, în mod tradiţional, se folosesc pentru aceste disfuncţii;
• Se poate folosi pentru prevenirea migrenelor;
• Adăugat în apa de baie sau direct pe piele, 2-4 picături masate uşor după baie, revigorează pielea;
• Este un înlocuitor natural, perfect al sării de bucătărie. Spre
deosebire de sarea de bucătărie clasică, sodiul din acest produs se află în echilibru cu alte substanţe minerale şi nu este
dăunător pacienţilor cu hipertensiune arterială. Conferă un
gust sărat mai echilibrat în comparaţie cu sarea de bucătărie
clasică, mâncarea sărată astfel fiind mult mai gustoasă.
Administrare: 20-30 picături o dată sau de 2-3 ori pe zi, zilnic;
se diluează în apă, sucuri de fructe sau ceaiuri, cafea etc. Se poate folosi şi pentru prepararea mâncărurilor (supe, sosuri, etc.)
Componente principale: apă naturală de lac sărat, purificată
(90 %) cu o compoziţie asemănătoare apei de mare, conţinând:
clor, magneziu, sodiu, litiu, potasiu, sulf, bor, vanadiu, carbon,
siliciu, calciu, zinc, rubidiu, antimoniu, iod, fluor, brom, cupru,
cositor, neodim, ceriu, argint, gadoliniu, indiu, disprosiu, erbiu,
galiu, lantan, cesiu, fier, stronţiu, fosfor, terbiu, plumb, zirconiu,
titan, seleniu, aluminiu, arsen, bismut, mangan, bariu, crom,
luteţiu, praseodim, reniu, tantal, telur, germaniu, taliu, aur, hafniu, holmiu, nichel, ruteniu, samariu, tuliu, cobalt, toriu, molibden, cadmiu, iridiu, niobiu, osmiu, platină, scandiu, tungsten,
ytriu, beriliu, paladiu, yterbiu; apă puriﬁcată în adaos (10%).
O doză de 60 picături pe zi asigură necesarul zilnic de magneziu (113% DZR).

Hrana să ne fie medicamentul !
Familia de produse Bioactive®
Rolul germenilor în prevenire şi în tratamentul binefăcător
Consumarea germenilor nu este ceva nou, căci efectul benefic
al germenilor este cunoscut din timpuri străvechi. Se cunoaște
faptul că adeseori au efecte miraculoase, dar astăzi în lumea
noastră așa-zis „civilizată” cu ritm accelerat de viaţă, oamenii privesc sceptici la terapiile bazate pe diete alimentare sau la remediile provenite din germeni. Dar puterea vitală, fundamentală a
vieţii aflată în germeni, ne poate ajuta să prevenim şi să tratăm
numeroase boli.
Germenii reprezintă un aliment foarte hrănitor, bogat în vitamine, substanţe minerale şi proteine. Producerea lor fiind foarte
simplă şi accesibilă în oricare perioadă a anului, este nevoie numai de puţin timp şi răbdare.
Germenii conţin:
• glucide (amidon);
• peptide (proteine);
• lipide (grăsimi);
• vitamine (A, B, C, D, E, K şi U);
• săruri minerale, elemente active (Ca, Mg, P, Na, Mn, Li, Se);
• enzime.
Prevenirea bolilor, fiind calea cea mai bună şi mai sigură pentru o viaţă armonioasă, poate fi fundamentată prin întărirea şi
întreţinerea corpului, prin suplimentarea şi introducerea sistematică a principiilor nutritive de care organismul are nevoie
pentru a fi sănătos.
Pentru acest scop, atitudinea cea mai bună este consumarea
diferiţilor germeni, chiar în formă crudă sau sub forma diferitelor preparate. Germenii sunt foarte bogaţi în elemente esenţiale,
care sunt indispensabile pentru organismul omului, fapt ce împiedică apariţia bolilor. Ei ajută de asemenea atât la detoxifierea
organismului cât şi la regenerarea lui. Germenii conţin mai multe
calorii decât preparatele din carne, totuși, nu îngrașă, pentru că
nu conţin grăsimi şi colesterol. Sunt lipsiţi de hormoni şi antibiotice sintetice, sunt bogaţi în fibre şi sunt digerabili în întregime.
Conţin în combinaţie perfectă toate elementele necesare vieţii.
Oamenii au înţeles demult efectul vindecător al germenilor şi au
crezut în puterea acestora de a menţine sănătatea. Ocazia există
permanent pentru fiecare dintre noi, dar depinde numai de noi
în ce măsură profităm de ea.
Administrare: 1-2 capsule de 3 ori pe zi sau la recomandarea
medicului.
Componente principale / 1 capsulă: germeni 200 mg (conţinând un complex de minerale) şi sorg.

BioActive® germeni (continuare de pe pagina anterioară)
Germeni de morcovi: chiar şi strămoșii noștri le cunoșteau calităţile,
pentru că grecii şi romanii le-au acordat o mare importanţă. Această veche plantă de cultură este recomandată de medicina populară de sute
de ani în cazul afecţiunilor ficatului, ale ochilor şi ale pielii.
Conţin: vitamine (A, B complex, C, E, G şi K); are cea mai mare cantitate de formă „vie” a vitaminei A: beta-caroten; minerale: Ca, K, Na, P,
Fe, Mg, Cr (calciu, potasiu, natriu, fosfor, ﬁer, magneziu, crom); antioxidanţi vegetali, flavonoizi. Digestia insuficientă, disfuncţia ficatului,
acumularea metalelor toxice în ficat dau o culoare nesănătoasă pielii,
cenuşie. Prin consumarea regulată a morcovului, pielea noastră va
dobândi un ton uniform, la care contribuie şi vitaminele morcovului.
Acţiune: leagă substanţele toxice şi acizii biliari, împiedicând astfel
integrarea lor în circuitul sistemic. Ajută la ameliorarea problemelor
de vedere şi a nictalopiei, sprijină integritatea epiteliului, ajută digestia şi curăţă intestinele.
Valoarea nutritivă în doza zilnică
Stimulează funcţionarea
1 capsulă
3 capsule
glandelor suprarenale şi
Germeni de morcovi
200 mg
600 mg
măcinaţi
a pancreasului, sprijină
260 µg DZR 32,5% 780 µg DZR 97,5%
Vitamina A
activitatea ficatului.
* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
Germeni de broccoli: prin conţinutul de hidrochinon-glicozid, pot preveni apariţia şi dezvoltarea cancerului. Broccoli este amintită că fiind cea
mai eficientă plantă cu un rol important în prevenirea şi chiar vindecarea cancerului pulmonar, de prostată sau vezică urinară.
Conţin: enzime în cantitate mare; conţinut însemnat de cloroﬁlă; datorită conţinutului de inolat de glucoză intervin în combaterea cancerului;
vitamine ( C, B-complex, U), minerale: Fe, Ca, P, K, Mn, Se, Zn, Mg, (fier,
calciu, fosfor, potasiu, mangan, seleniu, zinc, magneziu).
Acţiune: au rol major în eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylori; întrucât conţinutul de calciu este identic cu cel al laptelui, are efect favorabil asupra oaselor, dinţilor şi ganglionilor limfatici. Purifică sângele,
îmbunătăţește circulaţia
Valoarea nutritivă în doza zilnică
sanguină şi metabolis1 capsulă
3 capsule
Germeni de broccoli
mul celular, are efect an200 mg
600 mg
măcinaţi
tiinflamator.
3 mg DZR 25%
9 mg DZR 75%
Vitamina E
* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente

Germeni de sparanghel: nu se știe exact de unde provine sparanghelul – din Europa sau Asia – dar conform presupunerilor, această
plantă perenă, se cultivă şi se valorifică deja de mii de ani.
Conţin: vitamine (A, C, H) şi acid folic; minerale: Ca, P, Fe, Na, K, Sn, Si,
Mo (calciu, fosfor ﬁer, natriu, potasiu, staniu, siliciu, molibden); aspargin; antioxidanţi vegetali, ﬂavonoizi.
Acţiune: datorită conţinutului mare de aspargin, pot restabili echilibrul
acido-bazic al sângelui. Cel mai însemnat efect: curăţă canalele renale,
dizolvă şi previn depunerea acidului uric la nivel renal, prevenind astfel
apariţia nefritei cronice,
Valoarea nutritivă în doza zilnică
pot ameliora și elimina
1 capsulă
3 capsule
Germeni de
durerile reumatice şi de
200 mg
600 mg
sparanghel măcinaţi
gută.
60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%
Vitamina C
* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
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Germeni de dovleac: „seminţele de dovleac au căzut pe pământ din buzunarul lui Dumnezeu şi nu există lucru mai sănătos pe lume !” – se spune în
medicina populară. Au fost utilizaţi încă din vechi timpuri pentru tratamentul
afecţiunilor prostatei. Datorită conţinutului lor de 45% de acid linoleic, sunt
consideraţi şi astăzi principalul remediu în cazul afecţiunilor vezicii urinare şi
ale prostatei.
Conţin: acid linoleic; sunt bogaţi în uleiuri esenţiale, favorizează absorbţia vitaminelor A, D, E, K; bogaţi în vitaminele naturale B12 şi E; cantităţi mari de Li, Mg,
Se (litiu, magneziu, seleniu).
Acţiune: datorită conţinutului de acizi grași nesaturaţi sunt indicaţi pentru
creșterea performanţelor fizice şi psihice. Au efect de purificare a sângelui şi
acţiune detoxifiantă geneValoarea nutritivă în doza zilnică
rală, previn îngrășarea, in1 capsulă
3 capsule
hibă multiplicarea virușilor
Germeni de dovleac
200 mg
600 mg
măcinaţi
şi bacteriilor patogene în
3
mg
DZR
25%
9
mg
DZR 75%
Vitamina
E
tubul digestiv, având astfel
* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
un efect puternic antiparazitar.
Germeni de floarea soarelui: efectul lor de înfrumuseţare este cunoscut
din antichitate. Efectul benefic al seminţelor de floarea soarelui se datorează
conţinutului ridicat de uleiuri, vitamine şi minerale trofice cutanate, consumarea lor conducând la obţinerea unui tegument frumos şi sănătos.
Conţin: 47% uleiuri, din care 65% sunt uleiuri esenţiale; este un excelent izvor
de niacină (vitamină cutanată); 30% proteine; cloroﬁlă; ﬁbre vegetale; cantităţi semniﬁcative de vitamina E şi B12; minerale: P, Ca, Fe, Cu, I, Mg (fosfor,
calciu, fier, cupru, iod, magneziu).
Acţiune: substanţele componente bogate în fosfaţi purifică, înfrumuseţează
şi hrănesc pielea, vindecă acneea, iar prin conţinutul de fier ameliorează capacitatea sângelui de a transporta oxigenul, ceea ce este indispensabil pentru dobândirea unui teguValoarea nutritivă în doza zilnică
ment sănătos; contribuie
1 capsulă
3 capsule
la resorbţia edemelor care
Germeni de floarea
200 mg
600 mg
soarelui măcinaţi
produc neregularităţi cuta3
mg
DZR
25%
9
mg
DZR 75%
Vitamina
E
nate şi au conţinut semnifi* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
cativ de vitamina E şi B12.
Germeni de varză roșie: părerea cercetătorilor britanici este că substanţele
conţinute de către familia cruciferelor scad posibilitatea apariţiei cancerului
de colon, la persoanele care consumă multă varză.
Conţin: ascorbigen; enolat de glucoză; conţinutul de calciu este identic cu
conţinutul de calciu al laptelui; enzime care blochează evoluţia tumorilor; vitamina U - efect beneﬁc în tratamentul ulcerului; indol, un potenţial antidot
al formării cancerului; antioxidanţi vegetali, ﬂavonoizi.
Acţiune: întăresc oasele, dinţii, ganglionii limfatici, iar prin grupul lor de
compuși: ilonaţii de glucoză, împiedică apariţia cancerului. Varza roșie este
considerată planta cea mai eficace în combaterea cancerului, îndeosebi a
cancerului esofagian, cancerului de stomac, cancerului de rect, cancerului
de colon, de asemenea, poate avea un rol important în combaterea cancerului pulmonar, cancerului de prostată şi cancerului de vezică urinară.
Împiedică dezvoltarea tuValoarea nutritivă în doza zilnică
morilor endocrinodepen1 capsulă
3 capsule
dente (ex. cancerul de sân
Germeni de varză
200 mg
600 mg
roşie măcinaţi
şi unele tipuri ale canceru60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%
Vitamina C
lui de piele).
* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
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Germeni de grâu: reprezintă o sursă importantă de acizi grași polinesaturaţi
vegetali şi de compuși cu un rol semnificativ, printre altele, în prevenirea
patologiei tumorale.
Conţin: proteine, aminoacizi esenţiali; vitamine (A, B, C, D, E), minerale: Ca, K,
Fe, Mg, P (calciu, potasiu, fier, magneziu, fosfor). Se foloseau în Egiptul antic şi
în medicina populară pentru efectul roborant, tonifiant şi detoxifiant.
Acţiune: inhibă multipliValoarea nutritivă în doza zilnică
carea celulelor tumorale,
1 capsulă
3 capsule
au efect hepatoprotector,
Germeni de grâu
200 mg
600 mg
măcinaţi
ameliorează oxigenarea
60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%
Vitamina C
sângelui, contribuie la co* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
rectarea anemiei, prezintă
efect antioxidant.
Germeni de in: seminţele de in sunt cunoscute în a avea efect benefic în
prevenirea şi tratamentul cancerului de sân, fapt confirmat şi demonstrat de
către cercetătorii nutriţioniști.
Conţin: acizi grași omega 3, lignani (polifenoli speciﬁci); pectină, linamarină;
35% uleiuri vegetale, din care 72% esenţiale, indispensabile organismului;
mucilagiu de sâmbure de in; este bogat în vitamine (A, B, C, D şi E); cantităţi
mari de minerale: K, P, Mg, Ca, S, Fe, Zn, Na, Cl, Mn, Si, Al, Ni, Co, I, Cr (potasiu,
fosfor, magneziu, calciu, sulf, fier, zinc, natriu, clor, mangan, siliciu, aluminiu,
nichel, cobalt, iod, crom).
Acţiune: conţinutul de acizi grași împiedică depunerea colesterolului.
Conţinutul de 3-6% de mucină din coaja seminţei, alături de conţinutul de celuloză din coajă, favorizează
Valoarea nutritivă în doza zilnică
peristaltismul intestinal, şi
1 capsulă
3 capsule
de asemenea conţinutul de
Germeni de in
200 mg
600 mg
mucină stă la baza indicaţiei
măcinaţi
60
mg
DZR
75%
180
mg
DZR 225%
Vitamina
C
terapeutice din afecţiunile
* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
gastrointestinale.
Germeni de grâu alac: au un efect specific hrănitor și de tonifiere la nivelul
sistemului nervos: terminaţiile nervoase sunt învelite într-o teacă de mielină
care favorizează transmiterea impulsului nervos; prin conţinutul în uleiuri vegetale, alacul are un efect trofic exact asupra acestui înveliș de mielină, deci
implicit asupra unei funcţionări optime a sistemului nervos.
Conţin: 17–20 % proteine, depăşind de 6 ori conţinutul proteic al grâului
obişnuit, iar compoziţia de aminoacizi este excelentă; acizi graşi esenţiali – cu
efect beneﬁc asupra sistemului nervos; substanţe minerale: Fe, Mg, Ca, Co, P,
Se (ﬁer, magneziu, calciu, cobalt, fosfor, seleniu); vitamine (A, B şi E); conţinutul în seleniu depăşeşte de 7-8 ori cel al altor cereale, ceea ce explică acţiunea
antioxidantă cu rol în prevenirea bolilor canceroase; datorită structurii diferite de proteine şi amidon, se pot recomanda şi bolnavilor cu boală celiacă
(alergie la făină !)
Acţiune: în urma experienţelor efectuate, s-a constatat că alacul stimulează circulaţia sanguină şi crește aportul de sânge şi implicit de oxigen la
nivelul celulelor, intervine în nutriţia mușchilor şi deservește în mod optim
necesităţile organismului. Germenii sunt eficienţi în tratarea infecţiei cu candida. Influenţează favorabil performanţele fizice şi psihice ale fumătorilor şi
capacitatea de regenerare
Valoarea nutritivă în doza zilnică
a organismului.
1 capsulă

Germeni de grâu alac
măcinaţi
Vitamina B12

3 capsule

200 mg

600 mg

0,3 µg DZR 12%

0,9 µg DZR 36%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente

Germeni de varză creaţă (Bruxelles): varza creaţă este considerată superba inovaţie a
cultivatorilor danezi. Este o plantă legumicolă, care a fost dezvoltată din varza sălbatică.
Conţin: vitamine: A, B şi C; minerale: Ca, Na, K, P, Fe, S, Mn, Cr (calciu, natriu, potasiu, fosfor, ﬁer, sulf, mangan şi crom); antioxidanţi vegetali, ﬂavonoizi.
Acţiune: germenii acestei plante au un efect extraordinar asupra pancreasului, de
îmbunătăţire a secreţiei de insulină. Datorită conţinutului de mangan, crom şi alte minerale, varza creaţă ocupă un loc
Valoarea nutritivă în doza zilnică
însemnat în vindecarea diabetu1 capsulă
3 capsule
lui. Conţinutul mare de substanţe
Germeni de varză
200 mg
600 mg
creaţă măcinaţi
minerale, precum potasiul şi sul0,3 µg DZR 12%
0,9 µg DZR 36%
Vitamina B12
ful, are efect benefic asupra pan* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
creasului şi îmbunătăţește pofta
de mâncare.
Germeni de creson (hreniţă): Nasturtium officinale conţine o cantitate mare de
sulf şi de iod, cele două elemente aflându-se într-un raport optim care asigură buna
funcţionare a glandelor endocrine. Este o plantă medicinală cu un gust specific, ușor
amărui, deosebit de valoroasă.
Conţin: 80% acizi graşi nesaturaţi de provenienţă vegetală, cu semnificaţie în tratamentul bolilor cardiovasculare; au un înalt conţinut de vitamina E (1200 mg/kg)
– cu efect vasodilatator, anticoagulant; beta-caroten, seleniu; cloroﬁlă – care puriﬁcă şi toniﬁcă sângele; vitamine (A, C, E şi K); minerale: Ca, Fe, S, (calciu, ﬁer, sulf).
Acţiune: prin conţinutul de iod hreniţa este esenţială în secreţia hormonilor tiroidieni
şi în funcţionarea glandei tiroide. Are şi efect diuretic, fiind astfel eficientă în scăderea
tensiunii arteriale. Este afrodisiaValoarea nutritivă în doza zilnică
că, contribuind la creșterea libi1 capsulă
3 capsule
doului şi potenţei. Este benefică
Germeni de creson
200 mg
600 mg
măcinaţi
în tratamentul hemoroizilor şi
60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%
Vitamina C
în hemostază. Este cunoscut şi
* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
efectul său antialergic.
Germeni de ridichi: conţin substanţe eficiente în combaterea inflamaţiilor, inclusiv a celor rebele la tratamentele clasice, această acţiune fiind facilitată în mod
special de conţinutul bogat în antibiotice naturale.
Conţin: glicozizi de ulei de muştar; vitamine (B1, B16); substanţe minerale: Fe, K, P (
fier, potasiu, fosfor).
Acţiune: reprezintă un antibiotic natural (prin glicozizi ai uleiului de muștar), antimicotic, antiparazitar, mucolitic
Valoarea nutritivă în doza zilnică
al căilor respiratorii, favorizează
1 capsulă
3 capsule
eliminarea calculilor biliari şi a
Germeni de ridichi
200 mg
600 mg
nisipului biliar. Curăţă şi detoxifimăcinaţi
60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%
Vitamina C
că pielea, contribuie la absorbţia
* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente
edemelor, au conţinut considerabil de vitamina E şi B12.
Germeni de lucernă: conform tradiţiei, primii care au cultivat lucernă au fost arabii, în urmă cu două mii de ani şi ei au numit-o părintele tuturor alimentelor. În
medicina populară se numea şi alimentul vindecător al celor suferinzi de gută. Astăzi se cunoaște faptul că are şi un conţinut însemnat de estrogeni vegetali. Ajută
la menţinerea echilibrului acido-bazic, prin acest mecanism împiedicând apariţiei
gutei, reduce inflamaţiile articulare şi simptomele reumatice.
Conţin: hormoni vegetali naturali; acid de chihlimbar; cloroﬁlă; vitamine: A, C, B12,
D, E, K, P; minerale: Ca, P, Mg, Mn, Fe, K (calciu, fosfor, magneziu, mangan, ﬁer, potasiu). Nici un fruct şi nici o plantă nu conţine atâtea enzime indispensabile digestiei.
Acţiune: prin pH-ul alcalin, lucerna dizolvă acidul uric din articulaţii, folosirea sistematică a produsului având efect benefic în artrită şi în reumatism. Poate stimula
secreţia lactată la femeile care
Valoarea nutritivă în doza zilnică
alăptează; datorită conţinutului
1 capsulă
3 capsule
său de acid de chihlimbar, ajuGermeni de lucernă
200 mg
600 mg
tă de asemenea la menţinerea
măcinaţi
60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%
Vitamina C
elasticităţii ţesutului conjunctiv.
* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente

„Unguentul” vieţii
Crema Crystal
Este rezultatul colaborării armonioase dintre medicina tradiţională naturistă şi cele mai recente cercetări știinţifice. Acest produs a fost realizat pornind de la cristalele vegetale şi efectele terapeutice cunoscute ale gălbenelelor. Crema Crystal, ca orice produs pe bază de cristale, prin utilizarea sistematică,
energizează celulele, aducându-le la nivelul frecvenţei de vibraţie a sănătăţii şi la un nivel optim de
funcţionare. Datorită unui procedeu de fabricaţie revoluţionar descoperit de firma Vita Crystal, crema
folosită extern pe piele se asimilează rapid, astfel încât plantele medicinale şi cristalele își exercită efectele şi în straturile mai profunde ale pielii. Aria largă de utilizare a Cremei Crystal oferă posibilitatea de
a trata diferite boli dermatologice, inflamaţii şi infecţii. Se obţin rezultate deosebite şi în vindecarea
cicatricilor postchirurgicale. Este un remediu foarte bun în varice, herpes, psoriazis, zona zoster, arsuri
şi micoze. De asemeni poate fi folosită şi în acnee, înţepături de insecte, răni, zgârieturi, julituri şi pentru
orice fel de anomalie a pielii.
Aplicarea Cremei Crystal: pe pielea curăţată şi uscată în prealabil. Suprafaţa de piele tratată
se unge uniform, prin masare, de 3-4 ori, zilnic. După câteva minute de la aplicarea cremei, se
masează uşor locul respectiv, de această dată fără cremă. În scurt timp, se constată ameliorarea
durerilor sau chiar încetarea lor. Produsul este bioactiv, efectul intens de calmare a durerilor se
datorează cristalelor dizolvate în esenţe vegetale.
Are efect benefic asupra capilarelor, mușchilor, oaselor şi articulaţiilor. Se poate folosi ca antispastic, calmant, detensionant, relaxant, revigorant, armonizant.
Componente principale: Aqua, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol,
Cetyl Palmitate, Oleyl Erucate, Decyl Oleate, Chitosan Glycolate, Calendula Officinalis, Phenoxyethanol, Methyl Paraben, Ethyl Paraben, Propyl Paraben, Butyl Paraben, Isobutyl Paraben,
Parfum, Carbomer, Sodium Hydroxide, Menthol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Coumarin,
Hexyl Cinnamal, Lilial, Limonene, Linalool.

Uleiul Crystal
Uleiul Crystal intră în contact direct cu pielea şi astfel, agenţii activi ai uleiurilor vegetale intră prin
piele în sistemul circulator, în mușchi, oase, articulaţii, dezvoltând efecte antispastice, detensionante.
Datorită unui procedeu de fabricaţie revoluţionar descoperit de firma Vita Crystal, produsul se absoarbe rapid în straturile mai profunde ale pielii, ajutând astfel la valorificarea rapidă a substanţelor
active conţinute. Uleiul Crystal, datorită substanţelor active din compoziţie, poate fi utilizat pe scară
largă şi folosirea zilnică a acestuia conferă stare tonică de confort fizic şi psihic precum şi poftă de
viaţă. Se poate folosi cu rezultate bune pentru tratarea durerilor reumatice, decalcifierii, herniei de
disc, inflamaţiilor articulare şi în cazul durerilor provocate de acestea. Pe lângă afecţiunile enumerate,
este excelent pentru calmarea durerilor de cap, în alergii şi migrene, şi de asemenea pentru diminuarea durerilor menstruale. Este indicat şi pentru efectele sale antispastice, de tonifiere a cordului, de
reglare a circulaţiei sanguine, de regenerare celulară şi pentru acţiunile antibacteriene şi antivirale.
Se mai poate folosi şi în cazuri de ulcere, varice, psoriazis şi zona zoster.
Folosirea Uleiului Crystal: se aplică pe pielea curăţată şi uscată în prealabil. Suprafaţa de piele tratată se unge cu ulei în mod uniform, prin mişcări de masaj uşor, iar după câteva minute se repetă aceste
mișcări fără ulei. Se utilizează zilnic, aplicându-se de 3-4 ori pe zi. În scurt timp se va constata ameliorarea durerilor şi chiar încetarea lor. Produsul este bioactiv, efectul intens de calmare şi de relaxare se
datorează cristalelor de plante dizolvate în esenţe vegetale.
Are efect asupra capilarelor, mușchilor, oaselor şi articulaţiilor. Se poate folosi ca antispastic, calmant,
detensionant, relaxant, revigorant, armonizator. Uleiul intră în contact direct cu pielea, agenţii activi ai uleiurilor vegetale intră prin piele în sistemul circulator, în mușchi, oase, articulaţii, dezvoltând
efectele antispastice, detensionante.
Datorită procedeului unic de fabricare, uleiul se absoarbe în scurt timp prin piele în straturile mai
profunde, ajutând astfel la valorificarea rapidă a substanţelor active conţinute. Uleiul Crystal, datorită
substanţelor active din compoziţie, se poate folosi într-o gamă largă de afecţiuni, şi folosirea zilnică a
acestuia amplifică forţa vitală.
Componente principale: Dicaprylyl Ether, Mentha piperita, Pogostemon cablin, Melissa officinalis, Vetiveria zizanioides, mentol, Citrus limetta, Picea abies, Eugenia caryophyllus, Matricaria recutita, Anthemis
nobilis
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Prospeţimea ceaiului verde
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Cosmetice din ceai verde
Cu extract protector solar, cu antioxidant din ceai verde, cu 84 de tipuri de
minerale.
Cele mai eficiente componente ale
ceaiului verde sunt polifenolii şi bioflavonoidele. Acestea neutralizează
radicalii liberi responsabili de distrugerea celulară încetinind astfel îmbătrânirea pielii.
Antioxidanţii naturali protejează organismul împotriva efectului nociv al radicalilor liberi şi de asemenea, de distrugerea celulelor în urma oxidării şi a
radiaţiilor externe UV. Se ştie că odată
cu trecerea anilor, metabolismul pielii
încetineşte, astfel că aceasta îşi pierde
conţinutul lichidian, se deshidratează
şi de aceea pielea devine din ce în ce
mai subţire.
Pe lângă acestea, efectele nocive ale
mediului - razele UV, smog, stres, conservanţi, E-urile etc. – determină formarea radicalilor liberi, care scad elasticitatea pielii.
Pentru regenerarea rapidă a celulelor este nevoie de o alimentaţie
corespunzătoare. Modul de viaţă ne corespunzător – stresul, fumatul, expunerea excesivă la soare, efectele
radiaţiilor ultraviolete, etc. – duce
la îmbătrânirea prematură a pielii.
Îmbătrânirea pielii este 10-20% îmbătrânire genetică şi 80-90% este
îmbătrânire solară.

Cosmetice Silver
Familia de cosmetice Silver conţine
produse bogate în argint cu efect
antibacterian și 84 de minerale și oligoelemente.
Folosirea acestor produse de către întreaga familie oferă ajutor eficient pe
plan cosmetic, în efortul de îngrijire a
pielii și a părului.
Argintul este cunoscut în special ca
metal preţios din care se fabrică bijuteriile. Dar argintul este şi un element
antibiotic natural, cel mai puternic şi
cel mai sigur pe care îl cunoaşte omenirea, utilizabil pe scară largă.
Pe baza măsurătorilor realizate de
SILVER INSTITUTE din Statele Unite,
se poate afirma că argintul anihilează
peste 650 de agenţi patogeni, în cel
mult un minut. Niciun agent patogen
cunoscut nu poate supravieţui fie
chiar și în prezenţa urmelor de argint.
Inactivează enzima care este folosită
de bacterii, ciuperci, viruși în timpul
metabolismului lor.

Șampon cu Ceai verde: Asigură mineralele şi oligoelementele de bază necesare vitalităţii părului şi pielii capului
şi în plus spală şi curăţă eficient şi profund. Păstrează elasticitatea părului, împiedică ruperea acestuia. Reduce în
mare măsură numărul agenţilor patogeni de pe pielea capului, prevenindu-se astfel simptome neplăcute precum mătreaţă, mâncărime, producerea rănilor, etc. Ajută epiteliul să respire, micșorează încărcarea electrostatică
a firelor de păr, astfel părul devine ușor de pieptănat. Conferă părului o strălucire sănătoasă, o alură zveltă şi atrăgătoare şi îl face să pară mai bogat ca volum. Se poate folosi şi pentru spălare frecventă.
Utilizare: cu cantitatea dorită se înspumează părul umed, apoi se masează pielea capului Se clătește
după câteva minute cu multă apă !
Săpun lichid cu Ceai verde: curăţă şi împrospătează pielea şi o catifelează. Folosirea zilnică apără pielea de
efectele nocive ale mediului exterior, restabilește umiditatea naturală a tenului şi îl hrănește prin conţinutul de
minerale şi oligoelemente.
Utilizare: cantitatea dorită se masează pe piele, apoi se limpezește cu multă apă.
Loţiune de corp cu Ceai verde: ajută la menţinerea elasticităţii pielii, regenerează şi împrospătează, este un puternic antiinflamator. Împiedică microorganismele de pe piele să dezvolte efecte nocive. Prin utilizarea loţiunii se pot
preveni sau elimina infecţiile tenului provocate de diverși agenţi patogeni, cum ar fi stafilococii (coșurile, acneea) etc.
Prin folosirea regulată, conferă fermitate şi sănătate tenului. Se absoarbe rapid, nu lasă urme de grăsime pe piele.
Utilizare: cantitatea dorită se masează ușor pe piele.
Gel de duș cu Ceai verde: Curăţă şi împrospătează delicat pielea şi îi conferă netezime şi catifelare. Restabilește şi
protejează umiditatea naturală a tenului, activează circulaţia sanguină. Împiedică microorganismele de pe piele
să dezvolte efecte nocive, se pot preveni sau elimina infecţiile pielii provocate de microbi sau ciuperci, infecţiile
superficiale cum ar fi acneea şi orice alte tipuri de infecţii dermatologice.
Utilizare: cantitatea dorită, fără să o diluăm, se masează pe piele, apoi se clătește cu apă multă.
Regenerarea tenului: zilnic mor aproximativ 500 milioane de celule ale pielii. Procesul de reînnoire durează 24-28
de zile. S-a adeverit că cele mai mari pierderi se produc în ectoderm, unde efectul nociv al razelor solare se poate
manifesta și mai târziu, chiar şi după 10 ani sau mai mult de la expunere. În spectrul razelor nocive ale soarelui, se
încadrează astăzi nu numai razele ultraviolete scurte şi lungi, ci şi razele infraroșii care participă de asemenea la
instalarea proceselor care degenerează și distrug tenul. Reacţia fiziologică a tenului la expunerea cu aceste radiaţii
este bronzarea. Pentru formarea sistemului de autoapărare este nevoie de 21 de zile. Pigmentarea (intensificarea culorii tenului) se face prin creșterea producerii de melanină care conferă protecţie împotriva acţiunii solare (înroșirea
tenului), dar nu conferă protecţie împotriva îmbătrânirii tenului. Specificul şi eficacitatea produsului sunt conferite
de extractul de ceai verde şi de asemenea de mineralele şi oligoelementele conţinute.

Șampon Silver: îmbogăţit cu 84 de minerale şi oligoelemente. Asigură mineralele şi oligoelementele de bază
pentru vitalitatea părului şi a tenului, curăţă profund şi delicat. Păstrează elasticitatea părului, împiedică ruperea
acestuia. Scade în mare parte numărul agenţilor patogeni de pe pielea capului, astfel se pot preveni simptome
neplăcute (mătreaţă, mâncărime, producerea rănilor, etc.), ajută pielea capului să respire. Micșorează încărcarea
electrostatică a firelor de păr, astfel părul devine ușor de pieptănat şi îl face să pară mai bogat în volum. Conferă
strălucire sănătoasă şi ţinută părului. Se poate folosi şi pentru spălarea frecventă a părului.
Utilizare: cantitatea dorită se înspumează pe părul umed, apoi se masează pielea capului ! Se clătește
după câteva minute cu multă apă !
Săpun lichid Silver: îmbogăţit cu 84 de minerale şi oligoelemente. Curăţă, împrospătează şi catifelează tenul.
Folosirea lui continuă apără pielea de efecte nocive, restabilește umiditatea naturală a tenului şi hrănește prin
conţinutul de minerale şi oligoelemente.
Utilizare: cantitatea dorită se masează pe piele, apoi se limpezește cu multă apă.
Gel de duș Silver: îmbogăţit cu 84 de minerale şi oligoelemente. Curăţă şi împrospătează delicat pielea şi îi conferă netezime şi catifelare. Restabilește şi protejează umiditatea naturală a tenului, activează circulaţia sanguină.
Împiedică microorganismele de pe piele să dezvolte efecte nocive, se pot preveni sau elimina infecţiile pielii,
infecţiile provocate de microbi sau ciuperci, infecţiile superficiale cum ar fi coşurile şi orice alte tipuri de infecţii.
Revigorează picioarele obosite dacă sunt masate cu gel și apoi se face o baie caldă la picioare.
Utilizare: cantitatea dorită, fără să o diluăm, se masează pe piele apoi se clătește cu apă multă.
Loţiune de corp Silver: îmbogăţită cu 84 de minerale și oligoelemente. Ajută la păstrarea elasticităţii tenului, regenerează și împrospătează, este un puternic antiinflamator. Împiedică microorganismele de pe piele să dezvolte
efecte nocive, se pot preveni sau elimina infecţiile pielii, infecţiile provocate de microbi sau ciuperci, infecţiile superficiale cum ar fi coșurile și orice alte tipuri de infecţii. Prin folosirea regulată conferă fermitate, sănătate tenului.
Se absoarbe rapid, nu lasă urme de grăsime pe ten.
Utilizare: cantitatea dorită se masează ușor pe piele.

Regenerare cu vitamine
Cremă cu vitamina C
Produs eficient recomandat tenului gras pentru tratarea
transpiraţiei abundente și pentru pielea sensibilă.
• Vitamina-C este puternic antioxidantă, solubilă în apă;
• Reduce procesele de oxidare la nivelul pielii, încetinește
moartea celulelor, astfel că ridurile se formează mult
mai lent;
• Reduce intensitatea petelor pigmentare și formarea
acestora.

Cremă cu vitamina E
Cremă dermoprotectoare şi revitalizantă. Vitamina E este
importantă în primul rând pentru efectul antioxidant,
pentru că neutralizează radicalii liberi care distrug celulele, protejează grăsimile polinesaturate ale membranei
celulelor, îmbunătăţește circulaţia sangvină a tenului,
încetinește procesul de îmbătrânire a celulelor. Păstrează
elasticitatea şi fineţea tenului, făcând tenul rezistent împotriva efectelor nocive din mediu.

Cremă cu β-caroten
Cel mai cunoscut caroten, β-carotenul, este un antioxidant
eficace, este „provitamina” vitaminei A. Este nevoie de ea
pentru păstrarea integrităţii epidermei, leagă şi neutralizează radicalii liberi care distrug celulele pielii. Are rol important
în menţinerea sănătăţii unghiilor, părului şi a tenului.

Cremă cu vitamina F
Conţine acizi grași polinesaturaţi, care hrănesc şi regenerează pielea. Vitamina F conţine grăsimi esenţiale care se
găsesc mai ales în uleiurile vegetale. Din punct de vedere
cosmetic, este una dintre cele mai importante vitamine.
Absenţa ei cauzează uscarea pielii, ruperea unghiilor sau
apariţia diferitelor boli de piele (eczeme, coșuri).

Cremă cu calciu
Pentru îngrijirea unghiilor şi tratarea înţepăturilor de insecte. Unghiile friabile, cu dungi albe, deseori sunt semnele lipsei de proteine, calciu sau magneziu. Este un bun
remediu în cazul mușcăturilor de insecte (tableta efervescentă de calciu intern), dar acest mineral are efect şi
aplicat extern. Este indicată şi pentru tratarea diferitelor
inflamaţii.

Cosmetice
Produse organice 100% din plante, fără niciun
conţinut în substanţe chimice.
Nu conţin niciun fel de materiale sintetice, nici parfum
sintetic, nici colorant sintetic ori substanţe conservante.
OLIMPIQ®stemXcell Cosmetic Gold Shampoo
Conţine 100% componente organice vegetale, NU conţine substanţe chimice
Curăţă cu blândeţe părul. Asigură strălucirea și densitatea părului. Regenerează pielea capului. Se poate utiliza și în cazul spălării frecvente a părului
Preparatul conţine celule stem de origine vegetală
Ingrediente: Aqva, Au coloidal, extract de Olimpiq SXCTM (L-Karnitin, Ganoderma lucidum), Seminţe de cânepă (Cannabis sativa), mătase de porumb (Zea mays), Q10, Spirulună, Clorofilă, Licium
barbarum, Fucoidan, L-Arginin), Malus domestica, Gel de Aloe Barbadensis (Aloe vera), ulei

olefină de Cocos nucifera (Coconout), Coco betaine, Citrus medica limonum (Lemon extract), ulei de fructe Persea gratisima (Avocado), Retynil palmitate, Acid citric, Tocopherol,
ulei esenţial de Jasminum officinale (jasmine), ulei esenţial de rose & Rose damascena
(Rose) & Rosa centifolia (Cabbage Rose) ﬂower watter, ulei esenţial de Citrus senensis
(Sweet Orange) & Citrus aurantium (Blood Orange), ulei esenţial de Elettaria cardamomum (Cardamom), extract de seminţe de Citrus grandis (Grapefruit), extract de fructe de
Citrus auranticum bergamia (Bergamot), ulei esenţial de Callitris intratropica (Blue Cypress) & ulei de Cupressus sempervirens (Italian Cypress), ulei esenţial de Lavender & Lavandula angustifolia (Lavender), ulei esenţial de Salvia sclarea (Clary Sage), extract de frunze de
Rosmary & Rosmarinus officinalis (Rosmary), ulei esenţial de Boswellia sacra (Frankincense), ulei esenţial de Commiphora myrrha (Myrrh), ulei esenţial de Citrus aurantium (Blood
Orange), ulei esenţial de Jasminum officinalis (Jasmine), Potasium Sorbate.
În acest preparat cosmetic se găsesc celule stem de origine vegetală, care asigură o creștere
a duratei de viaţă a celulelor aflate la nivelul capului, ajutând la regenerarea lor, mai ales
prin reducerea intensităţii proceselor dăunătoare de oxidare. Prin urmare vom beneficia de o
podoabă capilară deasă, tinerească.
În acest produs cosmetic revoluţionar se găsesc culturi active de celule de origine vegetală, care:
• prelungesc durata de viaţă a celulelor stem din pielea capului
• întârzie îmbătrânirea celulelor componente ale pielii capului
• păstrează vitalitatea și aspectul tineresc al pielii capului
AURUL are un efect deosebit în păstrarea frumuseţii, prin aceea că amplifică regenerarea
celulelor pielii, contribuie la funcţionarea lor sănătoasă, prelungește ciclul de viaţă celular. Aurul are efect benefic în procesul de detoxificare a pielii și în stimularea circulaţiei
sanguine și limfatice.
OLIMPIQ SXC este o altă formulă cu efect benefic, în care regăsim componentele active
specifice ale produsului Olimpiq SXC. Efectele sunt demonstrate știinţific în cadrul unor
publicaţii consacrate.
Celulele stem sunt capabile să se dividă în mod nelimitat, deci să se regenereze, fiind celule nespecializate, care formează celule asemănătoare. Deoarece celulele stem înseamnă de fapt puterea de regenerare a organismului, scopul nostru nu poate fi altceva decât
majorarea numărului acestor celule.

93

OLIMPIQ® stemXcell Cosmetic Gold Shower gel
O dată
dezvoltarea
civilizaţiei,
datorită
urbanizării pe scară larPreparat
cucu
conţinut
în celule
stem respectiv
de origine
vegetală
gă, mediul
viaţă al omului
a devenitvegetale.
din ce în ceNU
maiconţine
restrâns şi
poluat. Ca
Conţine
100%de
componente
organice
substanţe
efect al poluării continue, numărul anionilor din atmosfera oraşelor mari a
chimice
scăzut la un procent de 20%. Din păcate, acest fenomen influenţează starea
decu
sănătate
atâtcatifelează
prin expunere
de scurtă durată
(incidenţa
infecţiilor
bacteCurăţă
blândeţe,
şi regenerează
pielea.
Preparatul
conţine
ceriene)de
câtorigine
şi pe termen
lung (infecţii respiratorii şi ale tractului digestiv).
lule stem
vegetală.
În natură, o concentraţie ridicată de anioni întâlnim în mediile bogate în substanţe
şi minerale.
Acest
fenomen
îl (L-Karnitin,
putem observa
Ingrediente:
Aqva, vegetale
Au coloidal,
extract de
Olimpiq
SXC TM
Gaatunci
când facem
o plimbare
în munţi,
pe dealuri
vizităm
anumite
noderma
lucidum,
Seminţe
de cânepă
(Cannabis
sativa), sau
mătase
de porumb
lucidum
În aceste
condiţii
avem
stare generală
mult
mai bună,
iar aerul
(Zea peşteri.
mays),
Spirulună,
Clorofi
lă,oLicium
Barbarum,
Fucoidan,
L-Arginin),
mays Q10,
îl simţim
ca fiGel
ind mai
curatBarbadensis
şi mai proaspăt.
Malus
domestica,
de Aloe
(Aloe vera), ulei olefină de Cocos
domestica
acesteaCoco
se datorează
bactericid
al anionilor.
nucifera Toate
(Coconout),
betaine, efectului
Citrus medica
limonum
(Lemon extract),
În asemenea
concentraţia
anionilor
de 2500-4000/
Retynil palmitate,
Acidmedii
citric,curate
Tocopherol,
ulei esenţial
de este
Jasminum
officinapalmitate
cm3. La cascada
Yosemite
SUA concentraţia
anionilor
atingecentifolia
100.000/
le (Jasmine),
ulei esenţial
de din
rose&Rose
damascena
(Rose)&Rosa
cm3, pe
când
pe autostrada
dinesenţial
vecinătatea
oraşului
Los (Sweet
Angeles
avem o
(Cabbage
Rose)
ﬂower
watter, ulei
de Citrus
senensis
Orange)
concentraţie
doar 100
anioni/cm
.
& Citrus
aurantiumde(Blood
Orange),
ulei 3esenţial
de Elettaria cardamomum
(Cardamom),ulei esenţial de Citrus paradisi (Garpefruit), Calendula officinalis,
„Dacă
spunem că avem nevoie de aer curat, avem de fapt nevoie de
Potasium
Sorbate.
mai mulţi anioni!”
Mod de utilizare: aplicaţi pe piele umedă, după care clătiţi cu apă.
Dacăevitaţi
într-un
mediu dat
concentraţia
randamentul
Atenţie:
contactul
cu mărim
ochii, iar
dacă totuşianionilor/cm
se întâmplă,3,clătiţi
cu apă
cu care putem lucra se dublează, starea noastră generală înregistrează
din abundenţă.
o ameliorare spontană, cu alte cuvinte avem o senzaţie de prospeţime
şi vigurozitate
sporită. generează celule noi, care de fapt înseamnă reCelulele
stem din epidermă
Dinpielii.
aceste motive oamenii care trăiesc în zonele montane sunt mai
generarea
sănătoşiElveţieni
şi longevivi.
Cercetătorii
au demonstrat știinţific faptul că celulele îmbătrânite
Mondială
a Sănătăţii
recomandă
o concentraţie
ale pieliiOrganizaţia
îşi pot recăpăta
proprietăţile
lor(OMS)
de regenerare
în urma
unui trata-în
3
de de
celcelule
puţin 1000/cm
necesară
unui mod de viaţă sănătos.
mentanioni
pe bază
stem de origine
vegetală.
Odată cu înaintarea în vârstă, numărul celulelor stem se reduce semnificativ.
Ce este
suntcă
anionii?
Efectul
puterea de reînnoire a organismului scade. Cu cât numărul ceAnionii
încărcaţi
sarcină negativă.
O particulă
primeşte
lulelor stem
estesunt
maiionii
mare,
cu atâtcu
organismul
și ţesuturile
au o putere
de
sarcinămai
negativă
regenerare
mare. dacă numărul electronilor din compoziţie îl întrece pe
cel
al protonilor.
Un alt
studiu
știinţific a demonstrat că celulele stem de origine vegetală sunt
Crystal
Anion
prevăzut
cu lao nivelul
bandă foliculului
specială, care
capabileAbsorbantul
de a regenera
celulele
stemeste
umane,
situate
de
asigură eliberarea
anionilor
condiţiile în care suprafaţa este umectată
păr, încetinind
astfel procesul
deîn
îmbătrânire.
sau încălzită.
urma
contactului
lichide,
această în
bandă
poate procesului
elibera un de
nuCeluleleÎn
Stem
vegetale
pot ficu
soluţia
principală
încetinirea
măr de peste
5000
anioni/cm
îmbătrânire
dar chiar
şi în
refacerea3. pielii. Protejează pielea de procesele dăioni inhibă
multiplicarea
bacteriilor, scăzând astfel riscul apaunătoareAceşti
oxidative
şi redau
acesteia vitalitatea.
riţiei infecţiilor vaginale.

95
OLIMPIQ® Natur StemXcell Pyramid Cream
Preparat cu conţinut în celule stem de origine vegetală
Formulă eficientă cu conţinut de elemente de origine vegetală, celule stem active, cu efect
de întârziere a fenomenelor și proceselor de îmbătrânire
Este un fapt demonstrat știinţific că celulele îmbătrânite ale pielii îşi pot recăpăta proprietăţile
lor de regenerare în urma unui tratament pe bază de celule stem de origine vegetală.
Celulele stem din epidermă generează celule noi, care de fapt înseamnă regenerarea pielii.
În acest produs cosmetic revoluţionar se găsesc culturi active de celule de origine vegetală, care:
• prelungesc durata de viaţă a celulelor stem din piele
• întârzie îmbătrânirea celulelor componente ale pielii
• păstrează vitalitatea și aspectul tineresc al pielii
Un studiu știinţific a demonstrat că prin aplicarea locală la nivelul pielii, efectele benefice
apar în mai puţin de două săptămâni de tratament. Ridurile scad cu cel puţin 8 % și se reduce
considerabil adâncimea lor.
După patru săptămâni de tratament atingem o reducere cu cel puţin 15 % a ponderii ridurilor
și efectul de întinerire a pielii devine evident.
Principalele componente active:
Malus domestica: Este o specie de măr care, după cum bine se cunoaște, se poate ţine vreme
îndelungată fără să se zbârcească. Această proprietate a mărului se datorează faptului că în
compoziţia lui regăsim o diversitate de fitonutrienţi, proteine și celule stem nediferenţiate.
Celulele stem din compoziţia acestei specii de măr au proprietatea remarcabilă, şi anume au
o durată de viaţă mult mai lungă în raport cu celulele omnipotente de origine vegetală.
Olimpiq SXC: În preparat se regăsesc elementele constitutive active ale produsului Olimpiq
SXC, care au un efect deosebit de benefic, fapt demonstrat știinţific.
Despre celulele stem
Odată cu trecerea anilor numărul celulelor stem care se produc în organism scade semnificativ. Din această cauză scade și puterea de regenerare a organismului. Cu cât nivelul existent al
celulelor stem este mai ridicat, cu atât organismul are o putere de regenerare mai mare.
Aurul: Aurul stimulează regenerarea celulelor epiteliale. Are efect benefic asupra ciclului de
viaţă al celulelor și amplifică funcţionarea lor sănătoasă. Are un rol determinant în cadrul procesului de detoxifiere a pielii, prin aceea, că stimulează circulaţia sanguină și circulaţia limfatică.
Flavonoidele: Flavonoidele sunt antioxidanţi puternici, care împiedică procesele dăunătoare de oxidare, apărând astfel degenerarea celulelor. Flavonoidele amplifică permeabilitatea
capilară, îmbunătăţesc circulaţia sanguină, ajutând la alimentarea pielii cu oxigen, vitamine și
alte elemente nutritive.
Acidul hialuronic: Are proprietatea de a reţine umezeala în piele, prin aceasta asigurând
elasticitatea pielii și dispariţia ridurilor.
Coenzima Q10: Are efect de detoxificare puternică a pielii, apără celulele și elimină radicalii
liberi dăunători. Prin aceste efecte asigură întârzierea proceselor de îmbătrânire a pielii.
Colagenul: Colagenul este componenta de bază a ţesutului conjunctiv. Odată cu trecerea
anilor, scade și conţinutul în colagen. Din această cauză apar ridurile, celulita, precum și fenomenele de uscare a pielii. Cu ajutorul colagenului aceste procese pot fi frânate, stopate și
există chiar posibilitatea ca procesul să fie inversat.

Flavin7 Pyramid Cream (25 g)
100% organic – fără substanţe chimice. Nouă generaţie de cosmetice cu Flavin7
şi Trace Minerals84. Formulă eficientă cu conţinut de elemente de origine vegetală, cu efect de întârziere a fenomenelor și proceselor de îmbătrânire
Flavonoidele sunt substanţe vegetale imunostimulatoare.
Când ajung în piele îşi manifestă efectul natural de protecţie contra radiaţiilor UV şi
asigură o protecţie antioxidantă.
Ingrediente: Complex de bioflavonoide Flavin7TM: (struguri roşii (Vitis vinfera), mure
negre (Rubus fruticosus), cireşe negre (Prunus avium), coacăze negre (Ribis nigra), soc
(Sambucus nigra), prune (Prunus domestica), porumbe (Prunus spinosa)), 84M Trace
MineralsTM, gel de Aloe Barbadensis (Aloe vera), Prunus dulcis (Almond) & Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond), Vitis vinifera (Grape), ulei din fructe de Persea gratisima
(Avocado), Carthamnus tinctorius, ulei de Saﬂower, ulei de Helinathus annuus (Sunflower), cacao Theobroma (Cacao)seed butter, Beeswax, Calendula officinalis (Pot marigold), Tocopherol,ulei de Azadirachta indica (Neem), ulei de Oenothera Biennis (Evening primose), ulei esenţial de Commyphora myrrha (Myrrh), Benzoin gum,extract de
seminţe de Citrus grandis (Grapefruit), Symphytum officinale (Comfrey), ulei esenţial
de Citrus reticulata blanco (Tangerine), ulei esenţial de seminţe de Daucus carota sativa (Carrot).

Calendula Pyramid Cream (25 g)
100% organic – fără substanţe chimice. Nouă generaţie de cosmetice cu Calendula şi Trace Minerals84. Formulă eficientă cu conţinut de elemente de origine
vegetală, cu efect de întârziere a fenomenelor și proceselor de îmbătrânire
Înmoaie pielea aspră, reduce inflamaţiile, vindecă rănile mai mici, are efect antirid.
Ingrediente: Extract de calendulă (Calendula officinalis), 84M Trace MineralsTM, gel de
Aloe Barbadensis (Aloe vera), Prunus dulcis (Almond) & Prunus Amygdalus dulcis (Sweet
almond), Vitis vinifera (Grape), ulei din fructe de Persea gratisima (Avocado), Carthamnus tinctorius,
tinctorius ulei de Saﬂower, ulei de Helinathus annuus (Sunﬂower), cacao Theobroma (Cacao) seed Butter, Beeswax, Calendula officinalis (Pot marigold), Tocopherol, ulei
de Azadirachta indica (Neem), ulei de Oenothera biennis (Evening primose), ulei esenţial de Commyphora myrrha (Myrrh), Benzoin gum,extract de seminţe de Citrus grandis
(Grapefruit), Symphytum officinale (Comfrey), ulei esenţial de Citrus reticulata blanco
(Tangerine), ulei esenţial de seminţe de Daucus carota sativa (Carrot).

Gama Crystal Natural
Vitamina E & Ulei de seminţe de struguri – Gel de duş (150 ml)
Capabil să regenereze colagenul din ţesuturi, astfel preîntâmpinând îmbătrânirea
prematură.
Prin utilizarea frecventă pielea rămâne flexibilă şi netedă.
Mod de utilizare: a se utiliza pe pielea umedă după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente (INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) Gel, Cocos nucifera (Coconut)
Oil olefin, Coco betaine, Citrus medica limonum (lemon) extract, Retinyl Palmitate, Ciric
acid, Tocopherol, Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose essential oil& Rosa
damascena (rose)& Rosa centifolia (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus sinensis (Sweet
orange) essential oil&Citrus aurantium (Blood orange) essential oil, Elettaria cardamomum (cardamom) essential oil, Citrus paradisi (grapefruit) essential oil, ), Vitis vinifera
(Grape) seed oil, E-vitamin, Potassium sorbate.

Vitamina E & Ulei de seminţe de struguri – Şampon (150 ml)
Acest ulei valoros nu doar conferă un aspect sănătos pielii ci este dovedit că şi întăreşte rădăcina părului, astfel şamponul cu ulei de seminţe de struguri, catifelează
pielea capului şi în acelaşi timp hrăneşte rădăcina părului.
Mod de utilizare: a se aplica pe părul umed, se masează ferm, după care se clăteşte cu
apă.
Ingrediente: Aqua, Aloe barbadensis (Aloe Vera) Gel, Cocos Nucifera (Coconut) oil olefin, Coco betaine, Retinyl Palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Citrus aurantium bergamia
(bergamot) fruit extract, Callactris intratrpica (Blue cypress) essential oil& Cupressus
sempervirens (italian cypress) oil, Lavendarclavandula angustfolia, (lavender) essential
oil, Salvia sclarera (Clary sage) essential oil, Rosemary&Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Boswella sacra (frakincense) essential oil, Commiphora myrrha (myrrh)
essential oil, Citrus aurantium (blood orange) essential oil, Jasminum officinale (jasmine), Vitis vinifera (Grape) seed oil, E-vitamin, Potassium sorbate.

Vitamina E & Ulei de seminţe de struguri – Săpun (150 ml)
Capabil să regenereze colagenul din ţesuturi, astfel preîntâmpinând îmbătrânirea
prematură. Prin utilizarea frecventă pielea rămâne flexibilă şi netedă.
Mod de utilizare: a se utiliza pe pielea umedă după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente (INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe Vera) Gel, Cocos nucifera (Coconut)
Oil olefin, Coco betaine, Persa gratissima (Avocado) fruit oil, Retinyl palmitate, Ciric
acid, Tocopherol, Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose essential oil& Rosa
damascena (rose)& Rosa centifolia (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus sinensis (Sweet
orange) essential oil&Citrus aurantium (Blood orange) essential oil, Elettaria cardamomum (cardamom) essential oil, Citrus grandis (graperuit) seed extract, Vitis vinifera
(Grape) seed oil, E-vitamin, Potassium sorbate.
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Muşeţel – Şampon (150 ml)
Curăţă delicat părul, conferă strălucire, volum, rezistenţă şi împrospăteză scalpul.
Este recomandat şi pentru uz frecvent.
Mod de utilizare: a se aplica pe părul umed, se masează ferm, după care se clăteşte
cu apă.
Ingrediente: Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) Gel, Cocos nucifera (Coconut) oil
olefin, Coco betaine, Retinyl Palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Citrus aurantium bergamia (bergamot) fruit extract, Callactris intratrpica (Blue cypress) essential oil& Cupressus sempervirens (italian cypress) oil, Lavendarclavandula angustfolia (lavender)
essential oil, Salvia sclarera (Clary sage) essential oil, Rosemary&Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Boswella sacra (frakincense) essential oil, Commiphora
myrrha (myrrh) essential oil, Citrus aurantium (blood orange) essential oil, Jasminum
officinale (jasmine), Camomilla Recutita ﬂower extract, Potassium sorbate.

Muşeţel – Gel de duş (150 ml)
Curăţă delicat şi catifelează pielea.
Mod de utilizare: a se utiliza pe pielea umedă, după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente (INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) gel, Cocos nucifera (Coconut)
oil olefin, Coco betaine, Citrus medica limonum (lemon) extract, Retinyl Palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose essential oil&
Rosa damascena (rose)& Rosa centifolia (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus sinensis
(Sweet orange) essential oil&Citrus aurantium (Blood orange) essential oil, Elettaria
cardamomum (cardamom) essential oil, Citrus paradisi (grapefruit) essential oil, ), Camomilla Recutita ﬂower extract, Potassium sorbate.

Muşeţel – Săpun (150 ml)
Curăţă delicat şi catifelează pielea.
Mod de utilizare: a se utiliza pe pielea umedă după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente (INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) gel, Cocos nucifera (Coconut)
oil olefin, Coco betaine, Persa gratissima (Avocado) fruit oil, Retinyl Palmitate, Ciric
acid, Tocopherol, Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose essential oil& Rosa
damascena, (rose)& Rosa centifolia, (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus sinensis (Sweet orange) essential oil&Citrus aurantium (Blood orange) essential oil, Elettaria cardamomum (cardamom) essential oil, Citrus grandis (graperuit) seed extract, Camomilla
Recutita ﬂower extract, Potassium sorbate.
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Trace Minerals este un concentrat de săruri minerale naturale şi oligoelemente, care este obtinut din apa valoroasă a
marelui lac sărat Salt Lake. Acesta asigură organismului şi
cei mai importanţi ioni.
Trace Minerals 84M – Gel de duş (150 ml)
Nivelul ridicat de săruri minerale ajunse la nivelul pieli, împrospătează, catifeleză şi hrăneşte pielea.
Mod de utilizare: a se utiliza pe pielea umedă după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente (INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) Gel, Cocos nucifera (Coconut) oil olefin, Coco betaine, Citrus medica limonum (lemon) extract, Retinyl Palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose
essential oil& Rosa damascena, (rose)& Rosa centifolia, (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus sinensis (Sweet orange) essential oil&Citrus aurantium (Blood orange)
essential oil, Elettaria cardamomum (cardamom) essential oil, Citrus paradisi (grapefruit) essential oil, ), TM 84 M, Potassium sorbate.

Trace Minerals 84M – Şampon (150 ml)
Este recomandat şi pentru uz frecvent.
Mod de utilizare: a se aplica pe părul umed, se masează ferm, după care se clăteşte
cu apă.
Ingrediente: Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) gel, Cocos nucifera (Coconut)
oil olefin, Coco betaine, Retinyl Palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Citrus aurantium bergamia (bergamot) fruit extract, Callactris intratrpica (Blue cypress)
essential oil& Cupressus sempervirens (italian cypress) oil, Lavendarclavandula angustfolia, (lavender) essential oil, Salvia sclarera (Clary sage) essential oil,
Rosemary&Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Boswella sacra (frakincense) essential oil, Commiphora myrrha (myrrh) essential oil, Citrus aurantium
(blood orange) essential oil, Jasminum officinale (Jasmine), TM 84M, Potassium
sorbate.

Trace Minerals 84M – Săpun (150 ml)
Nivelul ridicat de săruri minerale ajunse la nivelul pieli, împrospătează, catifeleză şi hrăneşte pielea.
Mod de utilizare: a se utiliza pe pielea umedă, după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente(INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) gel, Cocos nucifera (Coconut) oil olefin, Coco betaine, Persa gratissima (Avocado) fruit oil, Retinyl Palmitate,
Ciric acid, Tocopherol, Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose essential
oil& Rosa damascena, (rose)& Rosa centifolia, (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus
sinensis (Sweet orange) essential oil&Citrus aurantium (Blood orange) essential
oil, Elettaria cardamomum (cardamom) essential oil, Citrus grandis (graperuit)
seed extract, TM 84M, Potassium sorbate.

Calendula – Şampon (150 ml)
Curăţă delicat părul, conferă strălucire, volum, rezistenţă şi împrospăteză scalpul.
Este recomandat şi pentru uz frecvent.
Extractul de gălbenele are efect antiinflamator şi revitalizant.
Recomandat şi persoanelor cu hipersensibilitate.
Mod de utilizare: a se aplica pe părul umed, se masează ferm, după care se clăteşte
cu apă.
Ingrediente: Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) gel, Cocos nucifera (Coconut) oil olefin, Coco betaine, Retinyl Palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Citrus aurantium bergamia
(bergamot) fruit extract, Callactris intratrpica (Blue cypress) essential oil& Cupressus
sempervirens (italian cypress) oil, Lavendarclavandula angustfolia, (lavender) essential oil, Salvia sclarera (Clary sage) essential oil, Rosemary&Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Boswella sacra (frakincense) essential oil, Commiphora myrrha
(myrrh) essential oil, Citrus aurantium (blood orange) essential oil, Jasminum officinale (jasmine), Calendula officinalis, Potassium sorbate.

Calendula – Gel de duş (150 ml)
Curăţă delicat pielea şi catifelează. Extractul de gălbenele are efect antiinflamator
şi revitalizant.
Recomandat şi persoanelor cu hipersensibilitate.
Mod de utilizare: a se utiliza pe pielea umedă, după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente(INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) gel, Cocos nucifera (Coconut)
oil olefin, Coco betaine, Citrus medica limonum (lemon) extract, Retinyl Palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose essential oil&
Rosa damascena, (rose)& Rosa centifolia, (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus sinensis
(Sweet orange) essential oil&Citrus aurantium (Blood orange) essential oil, Elettaria
cardamomum (cardamom) essential oil, Citrus paradisi (grapefruit) essential oil, ), Calendula officinalis, Potassium sorbate.

Calendula – Săpun (150 ml)
Curăţă delicat pielea şi catifelează. Extractul de gălbenele are efect antiinflamator
şi revitalizant.
Recomandat şi persoanelor cu hipersensibilitate.
Mod de utilizare: a se utiliza pe pielea umedă după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente(INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) gel, Cocos nucifera (Coconut)
oil olefin, Coco betaine, Citrus medica limonum (lemon) extract, Retinyl Palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose essential oil&
Rosa damascena, (rose)& Rosa centifolia, (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus sinensis
(Sweet orange) essential oil&Citrus aurantium (Blood orange) essential oil, Elettaria
cardamomum (cardamom) essential oil, Citrus paradisi (grapefruit) essential oil, ), Calendula officinalis, Potassium sorbate.
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Crystal Natural Silver – Săpun (150 ml)
Curăţă delicat şi catifelează pielea.
Argintul coloidal are efect antiinflamator şi dezinfectant.Recomandat şi persoanelor cu hipersensibilitate.
Mod de utilizare: A se utilize pe pielea umedă după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente(INCI): Oil olefin Coco betaine, Pensa gratissima (Avocado), Fruit Oil, Retinyl palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose essential oil &
Rosa damascena, (rose) & Rosa centifolia, (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus sinensis (Sweet
orange) essential oil & Citrus aurantium (Blood orange) essential oil, Elettaria cardamomum
(cardamom) essential oil, Citrus grandis (grapefruit) seed extract, Ag kolloid (4.75 ppm) Potassium sorbate.

Crystal Natural Silver – Gel de duş (150 ml)
Curăţă delicat şi catifelează pielea.
Argintul coloidal are efect antiinflamator şi dezinfectant.Recomandat şi persoanelor cu hipersensibilitate.
Mod de utilizare: A se utilize pe pielea umedă după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente(INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) gel, Cocos nucifera (Coconut) oil olefin,
Coco betaine, Citrus medica limonum (lemon) extract, Retinyl palmitate, Ciric acid, Tocopherol,
Jasminum officinale (Jasmine) essential oil, Rose essential oil & Rosa damascena, (rose) & Rosa
centifolia, (cabbage Rose) ﬂower water, Citrus sinensis (Sweet orange) essential oil & Citrus aurantium (Blood orange) essential oil, Elettaria cardamomum (cardamom) essential oil, Citrus
paradisi (grapefruit) essential oil, Ag kolloid (4.75ppm), Potassium sorbate.

Crystal Natural Silver – Şampon (150 ml)
Curăţă delicat părul, confer, strălucire, volum, rezistenţă şi împrospăteză scalpul.
Este recomandat şi pentru uz fregvent.
Argintul coloidal are efect antiinflamator şi dezinfectant.Recomandat şi persoanelor cu hipersensibilitate.
Mod de utilizare: A se aplica pe părul umed, se masează ferm, după care se clăteşte cu apă.
Ingrediente(INCI): Aqua, Aloe barbadensis (Aloe vera) gel, Cocos nucifera (Coconut) oil olefin, Coco betaine, Retinyl palmitate, Ciric acid, Tocopherol, Citrus aurantium bergamia, (bergamot), fruit extract, Callactris intratrpica (Blue cypress) essential oil & Cupressus sempervirens
(italian cypress) oil Lavendarclavandula angustfolia, (lavender) essential oil, Salvia sclarera (
Clary sage) essential oil, Rosemary & Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Boswella
sacra (frakincense) essential oil, Commiphora myrrha (myrrha) essentail oil, Citrus aurantium
(blood orange) essential oil, Jasminum offcinale (jasmine), Ag kolloid (4.75 ppm) Potassium
sorbate.

O dată cu dezvoltarea civilizaţiei, respectiv datorită urbanizării pe scară largă, mediul de viaţă al omului a devenit din ce în ce mai restrâns şi poluat. Ca
efect al poluării continue, numărul anionilor din atmosfera oraşelor mari a
scăzut la un procent de 20%. Din păcate, acest fenomen influenţează starea
de sănătate atât prin expunere de scurtă durată (incidenţa infecţiilor bacteriene) cât şi pe termen lung (infecţii respiratorii şi ale tractului digestiv).
În natură, o concentraţie ridicată de anioni întâlnim în mediile bogate în substanţe vegetale şi minerale. Acest fenomen îl putem observa
atunci când facem o plimbare în munţi, pe dealuri sau vizităm anumite
peşteri. În aceste condiţii avem o stare generală mult mai bună, iar aerul
îl simţim ca fiind mai curat şi mai proaspăt.
Toate acestea se datorează efectului bactericid al anionilor.
În asemenea medii curate concentraţia anionilor este de 2500-4000/
cm3. La cascada Yosemite din SUA concentraţia anionilor atinge 100.000/
cm3, pe când pe autostrada din vecinătatea oraşului Los Angeles avem o
concentraţie de doar 100 anioni/cm3.
„Dacă spunem că avem nevoie de aer curat, avem de fapt nevoie de
mai mulţi anioni!”
Dacă într-un mediu dat mărim concentraţia anionilor/cm3, randamentul
cu care putem lucra se dublează, starea noastră generală înregistrează
o ameliorare spontană, cu alte cuvinte avem o senzaţie de prospeţime
şi vigurozitate sporită.
Din aceste motive oamenii care trăiesc în zonele montane sunt mai
sănătoşi şi longevivi.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă o concentraţie în
anioni de cel puţin 1000/cm3 necesară unui mod de viaţă sănătos.
Ce sunt anionii?
Anionii sunt ionii încărcaţi cu sarcină negativă. O particulă primeşte
sarcină negativă dacă numărul electronilor din compoziţie îl întrece pe
cel al protonilor.
Absorbantul Crystal Anion este prevăzut cu o bandă specială, care
asigură eliberarea anionilor în condiţiile în care suprafaţa este umectată
sau încălzită.
În urma contactului cu lichide, această bandă poate elibera un număr de peste 5000 anioni/cm3.
Aceşti ioni inhibă multiplicarea bacteriilor, scăzând astfel riscul apariţiei infecţiilor vaginale.

Datorită tuturor caracteristicilor menţionate, anionii sunt deosebit de utili în scopul menţinerii
igienei intime. Alte absorbante tradiţionale nu sunt prevăzute cu un asemenea strat anionic.
Această bandă anionică conţine un cristal mineral special, numit turmalină, în compoziţia căruia se găsesc numeroase tipuri de substanţe minerale. Turmalina ajută la fixarea
mirosurilor neplăcute, precum şi la neutralizarea bacteriilor şi ciupercilor.
Ionii încărcaţi negativ intră în reacţie cu paraziţii, pe care îi neutralizează, exercitând astfel un efect antibacterian natural, care asigură starea de sterilitate şi prospeţime.
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Avantajele-cheie ale absorbantului Crystal Anion:
• reduce numărul bacteriilor
• înlătură mirosurile neplăcute
• creşte numărul ionilor încărcaţi negativ
• prezintă proprietăţi absorbante marcate
• datorită capacităţii de gelificare, conferă o senzaţie de siguranţă permanentă
• asigură o stare de confort total
Igiena intimă, respectiv protecţia organelor intime este un aspect unanim acceptat ca fiind
important. La ora actuală există numeroase produse create în acest scop. Noi însă am dori
să vă atragem atenţia asupra noii generaţii de absorbante igienice, şi anume cele din categoria Crystal Anion!
Igienă intimă şi sănătate
Conform ultimelor cercetări efectuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 83%
dintre femei suferă de infecţii ginecologice, dintre care la un procent de 62% problemele au
fost cauzate de folosirea absorbantelor igienice necorespunzătoare.
Dacă până acum aţi folosit circa 4-5 absorbante/zi, de acum înainte 1-2 vă vor fi suficiente!
Crystal Anion este noua generaţie a absorbantelor igienice!
Aceste absorbante sunt prevăzute cu un strat de bumbac catifelat sub care se află o
bandă anionică, ce este capabilă de a împiedica multiplicarea bacteriilor pe parcursul
a mai multor ore de utilizare. Acest strat transformă lichidele într-o masă gelatinoasă, prezentând astfel excelente capacităţi absorbante. Alte absorbante tradiţionale nu
sunt prevăzute cu un asemenea strat anionic.
Prin utilizarea absorbantelor Crystal Anion nu apar mirosuri neplăcute.
În cazul altor absorbante o asemenea puritate biologică poate fi
atinsă prin schimbarea acestora cu o frecvenţă de 20 minute!
Utilizarea absorbantelor Crystal Anion este deosebit
de avantajoasă în caz de menstruaţie sau infecţii vaginale şi uretrale.
Datorită capacităţii de a permite circularea aerului, nu cauzează iritaţii, asigurând o senzaţie de
prospeţime şi curăţenie pe tot parcursul utilizării.
Îngrijiţi-vă corpul mai ales atunci când
este vulnerabil!

www.vitacrystal.ro

Cuprins
Flavin7 capsule, Flavin7, Flavin7 Jubileum

4-7

Flavin7 Glabridin şi Slim Flavin7

8-9

Cardio Flavin7 şi Cardio Flavin7 Super Pulse

10-11

Flavin7 Smart capsule

12-13

Cyto Flavin7 capsule

14

Flavin77 fibre

15

Flavin77 sirop

16-17

BonBon Flavin7 şi BonBon Flavin77

18-19

Biosa Flora

20-21

FruitCafé – Classic, Aloe, Hibiza

22-23

Olimpiq StemXCell

24-25

Crystal Silver

26-27

Medicannabis ulei, Medicannabis Cremă A+R 60 g, Medicannabis Cremă B+P 60 g

28-29

Seminţe de cânepă

30

Seminţe de cânepă fibre

31

Afin american capsule

32-33

Crystal Complex Rheumato și Crystal Complex Ostemo

34-35

Crystal Complex Visio și Crystal Complex Prostao

36-37

Crystal Complex Memorio și Crystal Complex Immuno

38-39

Hyaluron collagen

40

Gold Hyalco și Gold Slim Hyalco

41

Colecţie de ciuperci Myco Crystal și Ciuperca Dansatoare

42-43

Ciuperca lui Dumnezeu și Ciuperca Buretele de peruca

44-45

Ciuperca Urechea lui Iuda și Ciuperca Ganoderma Lucidum

46-47

Ciuperca Shiitake și Ciuperca Coama leului

48-49

Ciuperca Larva Chinezească și Ciuperca 4G Complex

50-51

Isoflavonoizi Balance Estrogen și Coada Șoricelului capsule

52-53

Flavitamin cu taurin - ceai verde Cr şi Ca

54

Flavitamin cu taurin - ceai verde Cu, Fe şi Iod

55

Flavitamin cu taurin - ceai verde Mg, Se şi Zn

56

Flavitamin cu taurin - ceai verde vitamina B6, ß-caroten şi C

57

Flavitamin cu taurin - ceai verde vitamina Chester C, D3 şi E

58

Flavitamin cu taurin - ceai verde HES, MYR, CIT, SYL

59

Flavitamin cu taurin - ceai verde CAR, API, Ca+D3, Mg+B6

60

Flavitamin cu taurin - ceai verde Fe+C, All In

61

Gama Flavitamine - 60 capsule

62-63

PVG-Ganoderma Lucidum

Cuprins

105
64

Usturoi

65

Rodie

66

Lucernă

67

Resveratrol Forte

68-69

Cătină

70

Sfeclă capsule şi Red Aloe sirop

71

Aloe

72

Relaxetin, Relaxetin Forte şi Maxima

73

Coenzima Q10

74

Amino Glutamin

75

Amino Arginin

76

Amino Lizina

77

CaTOP Forte

78

MgTOP Forte

79

Inulion Forte şi Stonbreaker (Ochii şoricelului)

80-81

Calciu Coral

82

Trace Minerals 84M

83

Familia de produse Bio+Active

84

Germeni de morcovi, broccoli, sparanghel

85

Germeni de dovleac, floarea soarelui, varză roşie

86

Germeni de grâu, in, grâu alac

87

Germeni de varză creaţă (Bruxelles), creson (hreniţă), ridichi, lucernă

88

Cosmetice Cremă Cystal, ulei Crystal

89

Cosmetice cu Ceai verde (Tea), şi Silver

90-91

Creme cu vitamine

92

Cosmetice 100% naturale

93

Olimpiq StemXCell cosmetic gold shampoo

93

Olimpiq StemXCell cosmetic gold shower gel

94

Olimpiq natur StemXCell Pyramid cream

95

Flavin7 Pyramid Cream și Calendula Pyramid Cream

96

Crystal Natural E-vitamin+ulei din seminţe de struguri gel de duș, șampon și săpun

97

Crystal Natural Mușeţel șampon, gel de duș și săpun

98

Crystal Natural Trace Minerals 84 gel de duș, șampon și săpun

99

Crystal Natural Calendulă săpun, gel de duș și șampon

100

Crystal Natural Silver șampon, gel de duș și săpun

101

Crystal Anion

102-103
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