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Salutări tuturor!

Vita Crystal Research este un lider în producţia de � avonoide în Europa. 
Misiunea pe care și-a asumat-o este aceea de a îndruma oamenii spre 
un mod de viaţă cât mai sănătos, spre alimentaţie corectă și înţelegerea 
importanţei pro� laxiei. Produsele realizate în propriile întreprinderi sunt 
preparate cu foarte multă grijă, având în compoziţia lor doar substanţe 

naturale și energii într-o formă concentrată. Aceste substanţe naturale 
sunt valoroase din punct de vedere � ziologic atât ca suplimente nutritive 
cât și pentru a menţine la un nivel optim sistemul imunitar, având de ase-
menea calitatea de a sprijini autoechilibrarea și autovindecarea.

Cel mai important domeniu de cercetare al societăţii Vita Crystal Research 
este dezvoltarea acelei ramuri a medicinii care studiază antioxidanţii, ce 
pot �  folosiţi în combaterea stresului oxidativ și înlăturarea efectelor peri-
culoase ale radicalilor liberi. Caracterul ofensiv al radicalilor liberi determi-
nă ca efect o accelerare a îmbătrânirii și boli ca: scleroza, cancer, afecţiuni 
cardiace și ale aparatului circulator, in� amaţii, afecţiuni ale intestinului, etc. 
Aceste boli apar de obicei atunci când organismul nu face faţă cu sistemul 
propriu de antioxidanţi și mecanismul de corectare nu mai este capabil să 
înlăture radicalii liberi.

Vita Crystal Research a creat cea mai originală compoziţie de antioxidanţi din 
grupa � avonoidelor. Numele de � avonoide desemnează o grupă de compuși 
de origine vegetală cu rol foarte important pentru sănătate. Prin folosirea lor 
regulată se diminuează calci� erea și îngustarea arterelor. Printr-un sistem cu-
rat al arterelor, substanţele nutritive și oxigenul ajung mult mai e� cient la ce-
lule. Cu aceasta sunt mărite și in� uenţele altor substanţe, deoarece printr-un 
sistem circulator mai sănătos ele pot avea o e� cienţă mult mai mare.

Vă dorim să vă bucuraţi de Viaţă, de Sănătate 
și de produsele cu care noi sprijinim toate acestea!

Cuprins
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CuprinsCuprins

Flavitamin cu taurin - ceai verde CAR, API, Ca+D3 și Mg+B6 72

Flavitamin cu taurin - ceai verde Fe+C și All In 73

Flavitamin vitamina K2 74-75

Gama Flavitamine - 60 capsule  76-77

Allicin 78

Usturoi  79

Rodie 80

Lucernă 81

Resveratrol Forte 83

Cătină 84

Sfeclă roșie capsule și Red Aloe sirop 85

Aloe 86

Relaxetin, Relaxetin Forte și Maxima 87

Coenzima Q10 88

Amino Glutamin 89

Amino Arginin 90

Amino Lizina 91

CaTOP Forte și MgTOP Forte 92-93

Inulion Forte și Stonebreaker (Ochii șoricelului) 94-95

Calciu Coral 96

Trace Minerals 84M 97

Familia de produse Bio+Active 98

Germeni de morcovi, broccoli, sparanghel 99

Germeni de dovleac, � oarea soarelui, varză roșie 100

Germeni de grâu, in, grâu alac 101

Germeni de varză creaţă (Bruxelles), creson (hreniţă), ridichi, lucernă 102

Cafeaua verde capsule 103

Limba diavolului (Glucomanan) capsule și Chia Clean Slim 104-105

Curcuma capsule 106

Kudzu+B6 capsule 107

Flavin7 Sport Basic și Flavin7 Sport Revive capsule 108

Flavin7 Sport Musclear și Flavin7 Sport Complex-B capsule 109

Creme cu vitamine 110

Cremă Cystal și ulei Crystal 111

Cosmetice cu Ceai verde (Tea) și Silver 112-113

Creme Olimpiq StemXCell 114-115

Cremă TimexCell și masca facială Crystal Cosmetic 116-117

Flavin7 Pyramid Cream și Calendula Pyramid Cream 118

Olimpiq natur StemXCell Pyramid Cream 119

Crystal Anion 120-121



• Preventiv de către toţi membrii familiei, pentru creșterea 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- și 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 și completare în cazul terapiilor tradiţionale;

• În diabetul zaharat pentru prevenirea formării aterosclerozei, trombozei;

• La sportivi, pentru mărirea imunităţii, îmbunătăţirea condiţiei fi zice, 
fără a avea efecte de dopaj; 

• Efect protector asupra mușchiului 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 fi zice;

• Pentru îmbunătățirea imunităţii alergicilor.

În ce situaţie se recomandă utilizarea 
produselor din gama Flavin7?
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Despre biofl avonoide ...

Biofl avonoidele roșii sunt componente preţioase ale plantelor rezul-
tate din procesul de fotosinteză și care din punct de vedere biochimic 
aparţin grupei compușilor polifenoli. Efectele terapeutice semnifi ca-
tive ale biofl avonoidelor sunt cunoscute și demonstrate de mult timp, 
dar cercetările biologice și clinice continuă și în zilele noastre, efecte 
pozitive noi ale acestora continuând să fi e dovedite. 

Dintre efectele benefi ce ale biofl avonoidelor menţionăm: efectul an-
tibacterian, antiviral, antioxidant, protector al fi catului, anticarii, bun 
cicatrizant în cazul arsurilor și leziunilor epidermei.

Biofl avonoidele au efect mai ales la nivelul sistemelor circulator și di-
gestiv. Neutralizează radicalii liberi, împiedică oxidarea acizilor grași 
în peretele celular, scad raportul LDL/HDLcolesterol, scăzând astfel 
pericolul de arteroscleroză.

Au efect pozitiv marcant asupra inimii și aparatului circulator, mărind 
elasticitatea vaselor sanguine, scad colesterolul și formarea de chea-
guri. Au efect protector de prevenire a formării trombozei.

Familia de produse Flavin7, conform raportului Institutului Naţio-
nal Sanitar Sportiv, nu conţine substanţe afl ate pe lista substanţe-
lor chimice dopante, deci este recomandată și sportivilor. 

Componente principale: extracte uscate din seminţe și coji de: stru-
guri roșii, sorg, mure, cireșe negre, coacăze negre, coacăze roșii, prune 
și măr.



FLAVIN7® este un concentrat de fl avonoide roșii, antioxidanţi vegetali 
și resveratrol, extrase din fructe 

FlaVIn7® lichid - extract din suc de fructe – fl acon de 500 ml

FlaVIn7® este un extract molecular de biofl avonoide roșii din fructe, cu efecte biologice deosebite. Bogat în polifenoli, biofl avonoide și în 
antioxidanţi vegetali protejează organismul de acţiunea distrugătoare a radicalilor liberi. Astfel, scad procesele celulare degenerative, proce-
sul de îmbătrânire a celulelor încetinește și acţiunea vitaminelor în organism este potenţată. Consumat cu regularitate, siropul Flavin7 scade 
efectele nocive atât ale radicalilor liberi produși în organism cât și ale celor care provin din mediul extern, protejând astfel celulele și asigurând 
funcţionarea lor optimă. Cu alte cuvinte putem înţelege importanţa acestui produs din punct de vedere profi lactic. Poate fi  folosit ca tratament 
adjuvant în cazul afecţiunilor deja instalate și diminuează efectele adverse ale tratamentului alopat, ajutând astfel procesul de vindecare.
Dozarea recomandată: profi lactic între 5-20 ml pe zi, în funcţie de vârstă, timp de 6-8 luni. Ca și terapie complementară: zilnic de 2 ori 
câte 20-30 ml, înainte de masă cu o jumătate de oră. La persoanele care se confruntă cu o sensibilitate gastrică se recomandă adminis-
trarea siropului la o oră după masă. Se poate consuma direct sau dizolvat, în suc 
de fructe, ceai călduţ chiar și 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. 
Înainte de utilizare, agitaţi energic ! 
După desigilare se păstrează la frigider.

Precauţii: la persoanele care suferă de hipertiroidie 
se recomandă consultarea medicului în prealabil.  

Capsule FlaVIn7+® cutie cu 90 de capsule

Este concentratul liofi lizat din fructe FLAVIN7®. Efectul capsulei este același cu al siropului FLAVIN7, în plus mai conţine Vitamina B8 
(colină) și aminoacizi. Se absoarbe la nivel intestinal. Consumul este recomandat în cazul persoanelor cu probleme gastrice și hipera-
ciditate. Nu necesită a fi  păstrat la frigider.

Doza zilnică recomandată: profi lactic 2×2, ca terapie complementară 
maxim 2-3 capsule de 3 ori pe zi.

Siropul și capsulele pot fi  luate simultan, 
10 ml au efectul echivalent a 8 capsule.

Biofl avonoidele – compuși vitali
Denumirea de ”biofl avonoide” se referă la un grup de substanţe chimice cu structură chimică asemănătoare, care sunt prezente mai 
ales în cojile fructelor și 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 și vitaminizant. Din efectele benefi ce vitale putem evidenţia următoarele: previne și ajută în vindecarea aterosclero-
zei, antibacterian, antiparazitar, antiviral, protejează fi catul, previn apariţia cariilor, efect puternic antitumoral, împiedică mutaţiile gene-
tice răspunzătoare de apariţia acestuia, în cazul unor arsuri/leziuni ale epidermei, activează regenerarea acesteia.

Este deja cunoscut faptul că efectele fi ziologice ale biofl avonoidelor se desfășoară la nivelul aparatului digestiv și al celui circulator. 
Neutralizează radicalii liberi și scad foarte mult riscul apariţiei arterosclerozei. Scad procesele de tromboză, măresc elasticitatea și 
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 și a nivelului de beta-caroten, scăderea nivelului 
trigliceridelor. Protejează fi catul, sunt antiinfl amatoare, protejează pielea de acţiunea nocivă a razelor ultraviolete, prevenind astfel 
arsurile solare. Temperează efectele pe termen lung ale diabetului și au proprietăţi antialergice, fi ind utile în astm bronșic alergic sau 
alte afecţiuni alergice.

Valoarea nutritivă în doza zilnică

4 capsule 6 capsule 9 capsule
Semințe de struguri roșii 492 mg 738 mg 1107 mg
Total polifenoli 40 mg 60 mg 90 mg
din care: – fl avonoide 28 mg 42 mg 63 m
                  – resveratrol 0,02 mg 0,03 mg 0,045 mg
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Valoarea nutritivă în doza zilnică

50 ml 100 ml
Total polifenoli 1100 mg 2200 mg
din care: – fl avonoide 850 mg 1700 mg
                  – resveratrol 2,5 mg 5 mg
Alcool 0,8 % v/v 0,8 % v/v
Potențialul reductiv (ORP) -400 mV -400 mV
Hibiscus 1,5 mg 3 mg



FlaVIn7® H cu stevie

Au efect de neutralizare a radicalilor liberi, adică prezintă efect antioxidant, 
scad riscul aterosclerozei. Împiedică formarea trombusurilor, măresc elasti-
citatea capilarelor. Au efect și asupra modifi cărilor cromozomiale (mutage-
neză) și a procesului de formare a tumorilor maligne (carcinogeneză).

Scad nivelul LDL colesterolului (colesterolul „rău”) și a trigliceridelor serice. 
Prezintă efect hepatoprotector și fotoprotector. Împiedică apariţia compli-
caţiilor pe termen lung ale diabetului zaharat datorită efectului antiinfl a-
mator, de asemenea mai au și efect antiviral, antibacterian și antialergic.

FLAVIN 7 este de 15 ani una dintre cele mai efi ciente “arme” în lupta îm-
potriva radicalilor liberi!

Componentele produsului:
strugurii roșii sunt bogaţi în fl avonoide cu efect antioxidant, care prin neu-
tralizarea radicalilor liberi, ne protejează împotriva cancerului, aterosclerozei 
și a bolilor coronariene. Datorită conţinutului său în rezveratrol, strugurii roșii 
reprezintă unul dintre cele mai preţioase fructe în ceea ce privește comba-
terea radicalilor liberi.
murele au un conţinut ridicat de fl avonoide, dar conţin și potasiu, calciu, 
fosfor, magneziu, mangan, fi er și cupru. Mai conţin: vitamina A, vitamina C, 
acid folic, vitamina B1, B6, ribofl avină, acid pantotenic și niacină.
Cireșele negre conţin potasiu, calciu, sodiu, fosfor, vitaminele A, B și C și au 
efect de purifi care a sângelui și detoxifi ere remarcat.
Coacăzele negre au ca și principii active oligoelemente, fl avonoide, uleiuri 
volatile, taninuri, rutină și vitaminele B și C. Efectele fi ziologice mai cunoscu-
te sunt: efectul diuretic, antihipertensiv și efectul de ameliorare a simptome-
lor gutei și reumatismului articular.
socul conţine acizi organici, vitaminele A și C, zaharuri, taninuri, oligoele-
mente, uleiuri volatile. Una dintre cele mai importante proprietăţi este conţi-
nutul în acizi organici, care prezintă efect de purifi care a sângelui, iar datorită 
conţinutului în fl avonoide prezintă efect antioxidant.
Prunele sunt deosebit de bogate în potasiu (757 mg/100 g). Stimulează me-
tabolismul, deoarece conţinutul lor în mangan duce la creșterea 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 antichi-
tate, actualmente utilizată în tratamentul afecţiunilor inimii și sistemului 
circulator. Fructul cu gust acru, datorită efectului hipolipidemiant și de in-
tensifi care a metabolismului, este folosit în curele de slăbire, ca și diuretic și 
în scopul curăţirii rinichilor. Fructul conţine cantităţi însemnate de vitamina 
C și acizi organici.
Hibiscusul - utilizat pe cale internă are efect mucolitic și antitusiv. Este o im-
portantă sursă de vitamina C, conţine fl avonoide, 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 benefi ce și asupra digestiei.

Produsul Flavin7® s-a reînnoit
•  Conținut majorat în substanțe active: 40000 mg/l
•  Aplicarea celor mai moderne tehnici din domeniul nanotehnologiei
•  Gusturi noi, atractive, ușoare pentru stomac



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 și nouă, care încetinește pro-
cesul de îmbătrânire.

Conţinutul ridicat în hidrogen crește efectul reductiv. Utilizarea hi-
drogenului reprezintă cea mai nouă și modernă metodă naturală 
de legare a radicalilor liberi. Procesele reductive din organism con-
tracarează stresul oxidativ rezultat în urma activităţilor biologice.

În momentul în care hidrogenul întâlnește un radical liber în orga-
nism, are capacitatea de a-l neutraliza. Prin acest proces, radicalul 
liber își pierde instantaneu capacitatea de a provoca distrugeri ce-
lulare.

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  ușor conservat și ajun-
gând în organism își poate exercita efectul de legare a radicali-
lor liberi. 

Potenţialul reductiv al hidrogenului este puternic și măsura-
bil. ORP - 400mV.

Valoarea ORP (potenţialul de oxido-reducere) defi nește 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 mo-
lecula mică poate trece ușor bariera reprezentată de membrana 
celulară.

efi cacitatea unică a hidrogenului în comparaţie cu alţi antioxi-
danţi
Lichidele cu conţinut ridicat în fl avonoide și îmbogăţite cu hidrogen 
reprezintă o noutate în gama produselor de tip supliment alimentar. 
Efectul fl avonoidelor de captare a radicalilor liberi, cumulat cu efec-
tul antioxidant unic al hidrogenului, contribuie la ameliorarea stării 
Dvs. de sănătate.

Compoziţie: Suc de struguri roșii, suc de mure,suc de cireșe negre, 
suc de coacăze negre, suc de soc, suc de prune, suc de porumbar, 
antocianidin(enocianin) îndulcitor: extract din frunza plantei Stevia 
rebaudiana Bertoni (glicozide derivate din steviol 95%, E960)

mod de administrare: 50 ml/zi, în caz de nevoie maxim 100 – 200 ml/
zi, în mai multe prize.

Principii active în doza zilnică recomandată

50 ml 100 ml 200 ml
Total polifenoli 2000 mg 4000 mg 8000 mg
din care: – fl avonoide 1545 mg 3090 mg 6180 mg
Antocianidin 10 mg 20 mg 40 mg
Nivelul de antioxidant (ORP) -400 mV -400 mV -400 mV

Lichidele cu conţinut ridicat în fl avonoide și îmbogăţite cu hidrogen 
reprezintă o noutate în gama produselor de tip supliment alimentar. 
Efectul fl avonoidelor de captare a radicalilor liberi, cumulat cu efec-
tul antioxidant unic al hidrogenului, contribuie la ameliorarea stării 

: Suc de struguri roșii, suc de mure,suc de cireșe negre, 
suc de coacăze negre, suc de soc, suc de prune, suc de porumbar, 
antocianidin(enocianin) îndulcitor: extract din frunza plantei Stevia 

50 ml/zi, în caz de nevoie maxim 100 – 200 ml/
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Produs cu acţiune de ardere a grăsimilor corporale, certifi cat 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 și în Egiptul Antic.
 • Glabridinul este fl avonoidul 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 antiinfl amator, efect de inhibare a sintezei melaninei
 • Efect antiosteoporoză 
 • Efect de protejare a memoriei
 • Efect antifungic
 • Glabridin stimulează genele din fi cat responsabile pentru descompu-

nerea grăsimilor  (oxidarea grăsimilor) prin mărirea expresiei lor .
 • Reduce de asemenea sinteza acizilor grași în fi cat (lipogeneza). 

Ca urmare scad grăsimile viscerale.

Reducerea greutăţii corporale și 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, îmbunătăţește 

metabolismul lipidic.
 • Modifi că procesul de maturizare a celulelor adipoase, astfel rezultă așa-

numitele “preadipocite” sensibile la insulină (remodelling), datorită că-
rora scad grăsimile viscerale. 

 • Reduce cantitatea de acizi grași liberi, celulele musculare își acoperă ne-
cesarul 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) și 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 și după 20 de ore, fapt care demonstrează că Glabridinul 
era stabil în celule și că și-a menţinut această activitate o perioadă în-
delungată.

 • Leagă LDL-ul, reduce  cantitatea de LDL din aterom, reducând astfel vo-
lumul plăcii de aterom. 

Efectul asupra funcţiilor creierului
 • Reduce dimensiunea infarctului cerebral în caz de deterioare sau obtu-

rare a vaselor de sânge.
 • S-a examinat nivelul apoptozei celulare cauzate de staurosporin, re-

spectiv de ocluzia artifi cială a arterei cerebrale la șobolani. 
 • Prin injectarea de 5 mg/kg glabridin intraperitoneal s-a redus semni-

fi cativ mărimea infarctului focal, respectiv mărimea leziunilor tisulare. 

slIm FlaVIn7® 

•
lumul plăcii de aterom. 

Efectul asupra funcţiilor creierului



 • Glabridinul reduce activitatea colinesterazei din creier ceea ce conduce la îmbunătă-
ţirea funcţiilor cognitive, a gândirii și a memoriei.

 • Acest lucru poate fi  aplicat la bolnavii de Alzheimer.

Analiza efectului Glabridinului în cazurile de pigmentare și de infl amare a pielii
 • Glabridinul reduce melanogeneza respectiv procesele infl amatorii ale pielii. 
 • Se folosește în cosmetică pentru albirea pielii.
 • Inhibă enzima tironizază a melanocitelor. 
 • Prin aplicarea unei doze de 0,5% glabridin au dispărut pigmentaţia și eritemul induse 

de razele UV.
 • Efectul anti-infl amator rezultă din reducerea anionului superoxid produs în piele, ca 

urmare a reducerii activităţii ciclooxigenazei.

Efectul antibacterial și antifungic al Glabridinului
 • S-a demonstrat efi cacitatea glabridinului împotriva ciupercilor de drojdie și a fungilor fi la-

mentoși. De asemenea, el s-a dovedit a fi  efi cient și în cazul mutanţilor ciupercii Candida.
 • În concentraţie de 500 microg/ml are efect inhibitor faţă de bacteriile aerobe Gram-

negatív, precum și faţă de bacteriile Gram-pozitiv. Mai mult, s-a dovedit a fi  activ și faţă 
de Mycobacterium tuberculosis. 

Glabridinul este singurul compus din clasa fl avonoidelor care ajută la slăbit!

Prin stimularea metabolismului lipidic, glabridinul are capacitatea de a descompune 
așa-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, ușor accesibilă organismului. Depunerea excesivă a aces-
tui tip de grăsime este direct proporţională cu apariţia bolilor legate de modul nostru de 
viaţă și  alimentaţie.

o dată cu scăderea cantităţii de grăsimi viscerale are loc și mobilizarea depozitelor 
lipidice subcutanate, rezultând în subţierea stratului de grăsime de la nivelul abdo-
menului.

Cercetări știinţifi ce în acest domeniu atestă faptul că prin consumarea regulată a gla-
bridinului are loc normalizarea indicelui de masă corporală și ameliorarea parametrilor 
fi ziologici.

Studiul cu raze X a demonstrat că mecanismul de acţiune al glabridinului constă în scă-
derea sintezei acizilor grași la nivel hepatic și 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 și sănătoasă.

Valoarea nutritivă în doza zilnică la Slim Flavin7

3 capsule 6 capsule
Garsinia cambogia 240 mg 480 mg
Glabridin 
(extr. de lemn dulce)

9 mg 18 mg

Total polifenoli 41,25 mg 82,5 mg
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Ce trebuie să știm despre bioflavonoidele 
roșii?

Biofl avonoidele roșii au un efect pozitiv marcant 
asupra inimii și asupra sistemului circulator, 
prin faptul că inhibă oxidarea acizilor grași în 
membrana celulară. Scad nivelul de colesterol, 
scad riscul aterosclerozei, măresc elasticitatea 
vaselor sanguine și asigură un efect protector 
împotriva trombozei.

Prin consumul regulat de biofl avonoide roșii, 
putem preveni, ameliora și chiar vindeca bo-
lile 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 mag-
neziu, EGCG (epigalocatechin-galat), 
rodie, L-arginină, pulbere de rădăcină 
de Rhodiola rosea (salidrozidă 5%), vi-
tamina C, pulbere de cozi de cireșe și 
vișine, extract uscat de coji de cireșe 
negre, extract uscat de sâmburi și coji 
de struguri, extract uscat de seminţe 
și coji de coacăze, extract uscat de 
seminţe și 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). 

Sănătatea este importantă



CarDIo FlaVIn7+® 

Cardio Flavin7+® Conţine biofl avonoide roșii, cozi de cireșe și vișine, plante medicinale (păducel, porumbe) care îmbunătă-
ţesc circulaţia sangvină.

Ce trebuie să știm despre cozile de cireșe și vișine ?
Au o pronunţată capacitate de a tonifi a cordul, și prin acest mecanism exercită un efect de prevenire a infarctului miocardic. Componentele 
active conţinute în aceste fructe, și anume: procianidinele și biofl avonoidele roșii, contribuie fără îndoială la obţinerea efectelor principale, 
mai sus-menţionate. Din punct de vedere știinţifi c, s-a demonstrat că pot fi  cu succes utilizate ca și tratament complementar în cazul scăderii 
randamentului inimii îmbătrânite, în durerile precordiale, în dereglările de ritm cardiac. Nu se cunosc contraindicaţii și desigur, dacă este 
vorba de o patologie mai severă, ele vor acompania tratamentul medical specifi c. Consumul pe termen lung nu are efecte adverse. 
Ce trebuie să știm despre păducel ?
Păducelul este o plantă medicinală, care ocupă primul loc în topul plantelor care îmbunătăţesc oxigenarea inimii. Întărește inima su-
prasolicitată, ajută la oxigenarea mușchiului cardiac, totodată asigură sursa de glucoză a acestuia, reglează ritmul cardiac și, prin toa-
te acestea, are efect de calmare și echilibrare, fi ind 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 și de asemenea în unele dereglări de 
ritm cardiac. Consumul de păducel este recomandat în scop profi lactic, dar și curativ după un infarct ușor.
Ce trebuie să știm despre porumbe ?
Incă din antichitate, porumbele au fost recomandate pentru tratarea bolilor cardiovasculare. Fructele acrișoare scad nivelul grăsimilor din 
sânge, prin efectul stimulator al metabolismului, sunt ușor depurative și efi cace pentru curăţirea rinichilor prin eliminarea apei. Preparatele 
din porumbe curăţă sângele și întăresc organismul. Boabele au un conţinut semnifi cativ de vitamină C, 60mg/100g, și de asemenea sunt 
bogate în acizi specifi ci.
administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi, se poate crește 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 de codiţă de vișine și de cireșe, 
extracte uscate din coji de cireșe negre, seminte și coji de: struguri roșii, coacăze 
negre, mure, sorg, coji de soc, coji de prune, măr, păducel, scorombă (Crataegus). 

CarDIo FlaVIn7+® sUPer PUlse  
  
Flavonoidele: împiedică oxidarea acizilor grași de la nivelul pereţilor celulari, 
exercitând astfel un efect pozitiv asupra sistemului cardio-vascular. 
Cozile de cireșe și vișine: ameliorează activitatea cardiacă, aritmiile și 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 car-
dio-vasculare.
rădăcina arctică: menţine circulaţia sanguină normală, asigură aportul cu 
oxigen și principii nutritive la nivel celular.
l-arginina: poate contribui la menţinerea circulaţiei sanguine normale.
l-taurina: este indispensabilă funcţionării normale a mușchiului 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 și 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 și implicit sis-
temul 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 103,44 mg

Vitamina C 100 mg 125% DZR

Coenzyma Q10 5 mg

Vitamina B1 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 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

4 capsule 6 capsule 9 capsule
Sâmburi de struguri 100 mg 150 mg 225 mg
Total polifenoli 26,6 mg 39,9 mg 59,84 mg
din care fl avonoide 18,6 mg 27,9 mg 41,85 mg
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Să utilizăm la maximum 
capacitatea creierului nostru

FlaVIn7® smarT – capsule

În general capacitatea creierului uman este utilizată numai în 
proporții foarte reduse. Un vis al omenirii este tocmai schimbarea 
acestei situații, respectiv ca prin folosirea unui procent cât mai mare 
al capacității creierului nostru, să asigurăm o învățare mult mai 
ușoară, creșterea randamentului spiritual și o memorie bună, astfel 
ca nici cu înaintarea în vârstă aceste facultăți să nu dispară.

În cadrul unor experiențe științifi ce s-a demonstrat că efectul mag-
neziului, administrat în formă de magneziu L-treonat, are efecte asu-
pra creșterii nivelului de magneziu în compoziția măduvei spinării și 
în creier, mergând până la un nivel cu 15% mai mare decât în urma 
administrării magneziului pe căi convenționale.

Pe baza unor cercetări și experiențe efectuate asupra animalelor 
s-a demonstrat că, în urma tratamentului cu magneziu L-treonat, 
memoria de scurtă durată s-a îmbunătățit cu 18 % iar memoria de 
lungă durată cu 100 %. În afară de asta a mai crescut și numărul si-
napselor active, ceea ce duce la ușurarea procesului de învățare.

Oamenii de știință au descoperit o formă revoluționară a magneziu-
lui, respectiv magneziul L-treonat. 
Magneziul L-treonat este capabil să traverseze ușor și în mare canti-
tate bariera sânge-creier.

Flavin 7 Smart este un preparat complex pe bază de componente 
naturale, menit să îmbunătățească funcțiile creierului. Elemen-
tele active a componentelor pot îmbunătății memoria, cresc gra-
dul de concentrare, amplifi că funcțiile cognitive ale creierului.

Principalele domenii de acţiune:

• menţinerea și ameliorarea capacităţii de concentrare
• îmbunătăţirea memoriei
• îmbunătăţirea funcţiilor cognitive
• recomandat în cazurile unde se cere performanță 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 
Panax ginseng, extract de frunze de Bacopa monnieri (bacozide A și 
B 20%), coenzima Q10, NADH, vitamina B6 (piridoxina), seleniu (se-
lenit de sodiu), gelatină.

FLAVIN7® SMART

Compoziţie: 
rădăcină de 
Panax ginseng
B 20%), coenzima Q10, NADH, vitamina B6 (piridoxina), seleniu (se-
lenit de sodiu), gelatină.



Să utilizăm la maximum 
capacitatea creierului nostru

Magneziu L-treonat: cercetătorii au găsit o formă nouă, revoluțio nară 
de administrare a magneziului, care face posibilă traversarea barierei 
sânge-creier într-o cantitate mare. În cursul experiențelor științifi ce s-a 
demonstrat că magneziul L-treonat  are efecte asupra creșterii nivelului 
de magneziu în compoziția măduvei spinării și în creier, mergând până 
la un nivel cu 15 % mai mare decât în urma administrării magneziului 
pe căi convenționale, crescând cu 18 % memoria de scurtă durată și cu 
100 % memoria de lungă durată. De asemenea crește numărul sinapse-
lor în funcțiune, ceea ce înseamnă o îmbunătățire radicală a procesului 
de învățare.

NADH: NADH se regăsește în celulele fi ecărei plante și a fi ecărui animal, 
deoarece are un aport fundamental în cadrul procesului de producere 
și eliberare a energiei. Cantitatea ceea mai ridicată o găsim în celulele și 
țesuturile implicate în ceea mai mare măsură în producerea și consumul 
de energie ca de exemplu în inimă, în mușchi, în fi cat și în rinichi. Energia 
consumată la nivelul creierului servește la menținerea funcțiilor  cogni-
tive și de memorare.

Coenzima Q10 (Ubichinona): asigurarea cantității necesare de coenzi-
mă Q10 este deosebit de importantă atunci când organismul este supus 
unui efort sporit, fi e fi zic, fi e intelectual, mergând până la suprasolici-
tare.

Rhodiola Rosea: are efect în menținerea formei fi zice și intelectuale, 
prin îmbunătățirea alimentării celulelor cu oxigen și elemente nutritive.

Rădăcina de Ginseng (Panax ginseng): ajută la menținerea forței fi zice 
și intelectuale.

Vitamina B6: vitamina B6 participă la funcționarea normală și echilibra-
tă a sistemului nervos.
 
administrare: 3x1 capsule/zi.

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule

Ca L-treonat
din care Ca

330 mg
42,9 mg DZR 5,4%

990 mg
128,7 mg DZR 16,2%

Citrat de Magneziu
din care Mg

169,65 mg mg
22 mg DZR 6%

508,95 mg
66 mg DZR 18%

Total polifenoli 4,15 mg ±10% 12,45 mg ±10%
din care: – fl avonoide 2,9 mg 8,7 mg
                  – resveratrol 0,002 mg 0,006 mg

Rhodiola rosea 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

NADH 1,5 mg 4,5 mg

Vitamina B6 (piridoxină)
0,35 mg DZR 25% 1,05 mg DZR 75%

Selenit de sodiu
din care seleniu

27,5 µg
12,65 mg DZR 23%

82,5 µg
37,95 mg DZR 69%

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulți
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Cyto FlaVIn7+® 

Biofl avonoidele roșii se absorb la nivelul intestinelor și au un efect profi lactic și curativ 
îndeosebi la nivelul aparatului circulator, dar și asupra celorlalte aparate și sisteme ale or-
ganismului, mai ales prin capacitatea extraordinară a acestor compuși de tip fl avonoid, 
de a lega radicalii liberi, exercitându-și prin aceasta, puternicul lor efect antioxidant. Anti-
oxidanţii sunt molecule stabile, care se leagă de substanţele oxidative instabile și le neu-
tralizează acţiunea devastatoare care generează bolile de inimă, îmbătrânirea timpurie și 
bolile degenerative și consumptive.
Conţinutul capsulelor de biofl avonoide este de fapt concentratul liofi lizat al fructe-
lor din compoziţia lui FLAVIN7. 

Cyto FlaVIn7+® complex de biofl avonoide roșii, enzime (germeni de grâu, de 
broccoli, de lucernă) cu efect puternic anti-tumoral
Ce trebuie să știm 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 naștere avem o anumită cantitate de enzime, dar de la o anumită vârstă, ca și 
vitaminele, trebuie să le suplimentăm în mod continuu;
• Producerea enzimelor este posibilă doar de către organismele vii, spre deosebire 
de vitamine, care pot fi  și de sinteză;
• Cea mai bună sursă de enzime o reprezintă germenii vegetali.
Germenii de grâu: sunt o sursă excelentă de acizi grași vegetali polinesaturaţi cu 
efect benefi c cu totul deosebit în prevenirea bolilor tumorale, și în tratamentul aces-
tora, fi ind demonstrată capacitatea acestora de a distruge celulele canceroase. Alte 
efecte remarcabile se manifestă în corectarea anemiei și detoxifi erea fi catului. Prin 
efectul antioxidant ajută la oxigenarea sângelui.
Germenii de broccoli: conţinutul de hidrochinon-glucoză din broccoli împiedică 
formarea și dezvoltarea cancerului, fi ind amintită ca cea mai efi cientă plantă în 
combaterea cancerului de: esofag, stomac, colon. Are de asemeni un rol impor-
tant și în combaterea cancerului de plămâni, prostată și vezică urinară. Are un rol 
esenţial în combaterea Helicobacter pylori. Conţinutul de calciu corespunde cu cel al 
laptelui, astfel încât are efect benefi c și la nivelul oaselor, dinţilor, ganglionilor lim-
fatici. Purifi că sângele, îmbunătăţește circulaţia sanguină și metabolismul celular, 
acţionează și ca antiinfl amator.
Germenii de lucernă: efectul alcalinizant al lucernei ajută la menţinerea echilibru-
lui acido-bazic, condiţie esenţială în vindecarea cancerului. Același efect alcalini-
zant ajută și la dizolvarea cristalelelor de acid uric din articulaţii, împiedicând astfel 
formarea gutei, consumul regulat al lucernei fi ind indicat în cazul infl amaţiilor arti-
culare și în reumatism. La mamele care alăptează, poate activa producerea laptelui. 
Datorită conţinutului de acid succinic ajută și la menţinerea elasticităţii ţesuturilor.
administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi, se poate crește 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 liofi lizată din: germeni de grâu, germeni de 
broccoli, germeni de lucernă, seminţe și coji de sorg, struguri roșii, coacăze negre, 
mure, coji de cireșe negre, de soc, de prune, de măr. 

Cyto FLAVIN7+®

Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată 
la Cyto Flavin 7+ 90 buc

 4 capsule 6 capsule 9 capsule
Sâmburi de struguri 100 mg 150 mg 225 mg
Soc 100 mg 150 mg 225 mg
Total polifenoli 26,6 mg 39,9 mg 59,84 mg
din care fl avonoide 18,6 mg 27,9 mg 41,85 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată 
la Cyto Flavin 7+ 100 buc

 4 capsule 6 capsule 9 capsule
Sâmburi de struguri 166,4 mg 249,6 mg 374,4 mg
Soc 166,4 mg 249,6 mg 374,4 mg
Total polifenoli 44,24 mg 66,36 mg 99,54 mg
din care fl avonoide 30,96 mg 46,44 mg 69,66 mg



FLAVIN77 FIBRE

Cyto FLAVIN7+® rolul fi brelor în alimentaţie:

Frecvenţa maladiilor derivate din alimentaţia iraţională și modul de viaţă necorespunză-
tor a crescut considerabil în întreaga lume.
Cele mai însemnate surse de energie sunt proteinele, lipidele și glucidele, care în sine nu 
sunt sufi ciente pentru funcţionarea armonioasă și echilibrată a organismului. Un rol impor-
tant în menţinerea stării de sănătate a organismului îl joacă vitaminele, sărurile minerale și 
fi brele alimentare. O alimentaţie săracă în fi bre predispune la apariţia a numeroase maladii. 
Lipsa fi brelor din alimentaţie este considerată un factor de risc primordial în apariţia tumo-
rilor la nivelul colonului.
O alimentaţie bogată în fi bre reduce posibilitatea formării de agenţi carcinogeni în urma 
activităţii bacteriilor din fl ora intestinală, respectiv scade intensitatea acţiunii acestor sub-
stanţe asupra pereţilor intestinali.
Anumite afecţiuni metabolice, printre care obezitatea, diabetul zaharat și hiperlipidemia, 
sunt datorate unei diete sărace în fi bre.
În prevenirea obezităţii fi brele alimentare joacă un rol important prin împiedicarea fi ziologică 
a valorifi cării energiei. Într-o dietă săracă în fi bre acest proces nu are loc. Există două categorii 
de fi bre: solubile și 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 – fi brele 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 fi bre (vezi 
pagina 17).

Cremă din Flavin77 fi bre – Family

Îndulcit cu fructoză.
Asemănător siropului Flavin77 vom găsi un gust de fructe delicios, care derivă din diversitatea 
ingredientelor și din technica de măcinare specială nano.
Acest complex de gusturi bune, ademenitor și pentru copii, poartă cu mândrie numele de Fla-
vin77 Family și ajută la întărirea sistemului imunitar al întregii familii. 

Cremă din Flavin77 fi bre – Cyto

Extract din 77 tipuri de fructe, plante și plante medicinale, îmbunătăţit cu resveratrol, cu EGCG 
și cu foarte puţină ștevie.

resveratrol: compusul longevităţii, prin efectul său angiogenic neovascular inhibă metas-
taza și proliferarea celulelor canceroasea. Îmbunătăţește sensibilitatea la insulină a celulelor. 
Galatul de  epigalocatechină (eGCG): este unul dintre cei mai activi polifenoli din cea-
iului verde, este un antioxidant de 4 ori mai puternic decât vitamina E și de două ori decât 
vitamina C, are efect antitumoral puternic, este solubil în apă și în grăsimi 

Cremă din Flavin77 fi bre – Diabet 

Pentru bolnavii de diabet îmbunătăţit cu resveratrol și ștevie
Nu conţine carbohidraţi și nu are calorii, se recomandă bolnavilor de diabet și celor care ţin o 
dietă, consumul său nu produce paradontoză, are un conţinut semnifi cativ de vitamina C și 
zinc, favorizează metabolizarea zahărului și metabolismul fi catului, este un antiinfl amator și 
stimulează digestia.

Cremă din Flavin77 fi bre – Colon

Îmbunătăţit cu ștevie și ghimbir - fi ind 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 antiinfl amatoare, inhibă formarea substanţelor care produc infl amaţii,  
este efi cient în prevenirea formării cheagurilor de sânge, deoarece conţine extracte din 
plante cu efect anticoagulant, întărește sistemul imunitar și are efect de purifi care a  
sângelui.
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FlaVIn77 – 250 și 500 ml 

Îmbinarea perfectă a plantelor medicinale tradiţionale utilizate 
de-a lungul mileniilor și a nano-tehnologiei secolului XXI, cel mai 
larg spectru de fl avonoide

Utilizarea plantelor medicinale și a fructelor în scopul preve-
nirii și 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 te-
rapia naturistă. Cu toate acestea în ultimii 20-30 ani oamenii au 
început să redescopere benefi ciile principiilor active naturale și 
s-a revenit la utilizarea acestora în terapia modernă.

Produsul FlaVIn77 este un preparat special cu o calitate 
superioară, la prepararea căruia s-au avut în vedere urmă-
toarele 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 reușit mărunţirea acestor plante la scară na-
nometrică. Prin acest proces s-a reușit creșterea activităţii 
superfi ciale a principiilor active cu efect benefi c de 1 milion 
de ori. astfel, absorbţia principiilor active (vitamine, fl avo-
noide, aminoacizi) este mult mai ridicată. Pentru copii a fost 
adăugată o aromă naturală de fructe deosebită, derivată din 
compoziţia variată a produselor și procedura de nano-măcina-
re. Această aromă plăcută, preferată și de copii, este conţinută 
de produsul Flavin77 Family – care este recomandat în scopul 
creșterii 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 și varianta Fla-
vin77 Cyto, care conţine alături de componentele gamei Family 
și germeni de grâu, germeni de broccoli, germeni de lucernă, 
resveratrol și antocianidine. Tot o noutate este și introducerea 
produsului Flavin77 Cardio, care prin conţinutul în cozi de cire-
șe și vișine – care se adaugă compoziţiei din gama Family - are 
capacitatea de a ameliora activitatea sistemului cardio-vascular.

Principalele domenii de acţiune:

• conţinut ridicat în fl avonoide
• în scopul prevenirii și în tratamentul adjuvant al maladiilor tu-
morale (în primul rând în tumori hepatice, mamare, ale sistemu-
lui limfatic)



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, fl ori, seminţe, plante medicinale, 
condimente, rădăcini și frunze cu un conţinut marcant de polifenoli/
fl avonoide; miere, vitamina C.

Componentele amestecului de plante Flavin 77 Family:
Suc din amestecul de fructe și plante (Compoziția Flavin77 fi bre pagina 15).

Fructe: soc, ienupăr, coajă de lămâie, măceșe, afi ne negre, coji de cireșe 
negre, seminţe și coji de coacăze negre, seminţe de mure, fructe de pă-
ducel, cătină, porumbar, coajă de portocale, seminţe și coji de coacăze 
roșii, prune, seminţe și coji de struguri roșii.

Flori de: salcâm, arnică, soc, păducel, hibiscus, siminoc, mușeţel, ciubo-
ţica cucului, porumbar, gălbenele, levănţică, nalbă de pădure, portocală, 
tei, șofrănel.

seminţe de: angelică, anason, sorg, măceșe, fenicul, chimen, mărar, car-
damom, in, molotru, armurariu, muștar, dovleac, struguri roșii.

Plante medicinale: turiţa mare, splinuţa, coada șoricelului, roiniţă, 
scoarţă de salcie, mătase de porumb, lucernă, codiţă de vișine, cătușnică 
sălbatică, vinariţă.

Condimente: busuioc, scorţișoară, cimbrișor, coriandru, oregano, roz-
marin, cuișoare, ceai verde.

rădăcini de: sfeclă, topinambur, lemn dulce, nalbă mare, ginseng, ghim-
ber, 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 experien-
ţa utilizării produselor Flavin7, respectiv de rezultatele publicate ale 
cercetărilor clinice referitoare la fl avonoide. 

Pro-oxidant controlat.

mod de administrare: 10-20 ml, în cazuri mai grave 2-3x10 ml.

FLAVIN77 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, fl ori, seminţe, plante medicinale, 
condimente, rădăcini și frunze cu un conţinut marcant de polifenoli/
fl avonoide; miere, vitamina C.

Componentele amestecului de plante Flavin 77 Family:
Suc din amestecul de fructe și plante (Compoziția Flavin77 fi bre pagina 15).

Fructe: soc, ienupăr, coajă de lămâie, măceșe, afi ne negre, coji de cireșe 
negre, seminţe și coji de coacăze negre, seminţe de mure, fructe de pă-
ducel, cătină, porumbar, coajă de portocale, seminţe și coji de coacăze 
roșii, prune, seminţe și coji de struguri roșii.

Flori de: salcâm, arnică, soc, păducel, hibiscus, siminoc, mușeţel, ciubo-
ţica cucului, porumbar, gălbenele, levănţică, nalbă de pădure, portocală, 
tei, șofrănel.

seminţe de: angelică, anason, sorg, măceșe, fenicul, chimen, mărar, car-
damom, in, molotru, armurariu, muștar, dovleac, struguri roșii.

Plante medicinale: turiţa mare, splinuţa, coada șoricelului, roiniţă, 
scoarţă de salcie, mătase de porumb, lucernă, codiţă de vișine, cătușnică 
sălbatică, vinariţă.

Condimente: busuioc, scorţișoară, cimbrișor, coriandru, oregano, roz-
marin, cuișoare, ceai verde.

rădăcini de: sfeclă, topinambur, lemn dulce, nalbă mare, ginseng, ghim-
ber, 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 experien-
ţa utilizării produselor Flavin7, respectiv de rezultatele publicate ale 
cercetărilor clinice referitoare la fl avonoide. 

Pro-oxidant controlat.

mod de administrare: 10-20 ml, în cazuri mai grave 2-3x10 ml.

scoarţă de salcie, mătase de porumb, lucernă, codiţă de vișine, cătușnică scoarţă de salcie, mătase de porumb, lucernă, codiţă de vișine, cătușnică 

: busuioc, scorţișoară, cimbrișor, coriandru, oregano, roz-

: sfeclă, topinambur, lemn dulce, nalbă mare, ginseng, ghim-

C , după deschidere doar la frigider,  rugăm a se 
consuma cu recipient special. Produsul nu conţine conservanţi astfel că 

Produs pe baza unei reţete patentate unice, ţinând cont de experien-
ţa utilizării produselor Flavin7, respectiv de rezultatele publicate ale 

scoarţă de salcie, mătase de porumb, lucernă, codiţă de vișine, cătușnică 

: busuioc, scorţișoară, cimbrișor, coriandru, oregano, roz-

: sfeclă, topinambur, lemn dulce, nalbă mare, ginseng, ghim-

C , după deschidere doar la frigider,  rugăm a se 
consuma cu recipient special. Produsul nu conţine conservanţi astfel că 

Produs pe baza unei reţete patentate unice, ţinând cont de experien-
ţa utilizării produselor Flavin7, respectiv de rezultatele publicate ale 
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FlaVIn G77 TimeX, Cyto și Cardio – 250 și 500 ml 

Flavin G77 TimeX (250ml, 500ml)
Flavin G77 TimeX cuprinde și alte ingrediente active în plus față de cele 
77 de componente de origine vegetală. Aceste ingrediente suplimentare 
ajută la încetinirea îmbătrânirii. Odată cu îmbătrânirea omului, scade în 
mod permanent și lungimea telomerilor protectori ai cromozomilor. Aces-
ta este un factor important în apariția și riscul îmbolnăvirilor cronice. Flavin 
G77 TimeX este o alegere excelentă pentru menținerea sănătății, preve-
nirea bolilor, frânarea proceselor de îmbătrânire la nivel celular, protecția 
informațiilor genetice și pentru efecte imunostimulatoare.

Compoziția: complex de Flavin77 (vezi pe pagina 17), extract din rădăcină 
de Astragalus, vitamina C (fosfat de ascorbil de sodiu), quercetină-extract 
din Sophora japonica L., ștevie (glicozilat de ștevie), cozi de vișine (Prunus 
cerasus), cozi de cireșe (Prunus avium), clorură de potasiu măcinată, betaină, 
păducel măcinat (Crataegus monogyna), extract din semințe de struguri, 
extract din rodie (acid elagic 40%), polifenoli din ceai verde (EGCG 50%), 
rădăcină de Rodiola rosea măcinată, extract din roșii (Licopen 5%), rădăci-
nă de Polygonum cuspidatum (Resveratrol 98%), vitamina D (colecalciferol)

Flavin G77 Cyto (250ml, 500ml)
Proliferarea celulelor canceroase este un rezultat combinat, 
determinat de mediul înconjurător, de stilul de viață și de 
predispozițiile genetice ale individului. Biologia moleculară 
și genetică a ajuns la concluzia științifică, că exista gene care 
au o legătură serioasă cu proliferarea necontrolată a celulelor 
canceroase, și în general cu amplitudinea diviziunii celula-
re necontrolate. În cadrul proiectării preparatului Flavin G77 
Cyto s-au luat în considerare șase dintre aceste variații gene-
tice (alele):
•  Superoxid dismutaza (SOD mnSOD)
•  NAD (P) H dehidrogenaza quinone 1(NQO1)
•  Glutation - peroxidaza (GPX1)
•  Glutathione S-transferaza 1 (GSTM1)
•  Epoxid hidrolaza 1 (EPHX-1)
•  Matricea metaloproteinaza-1 (MMP1)
Aceste gene și proteine sunt responsabile pentru o parte sem-
nificativă a neutralizării generate în timpul metabolismului 
(sau pe alte căi) a radicalilor liberi, care sunt deosebit de dău-
nători, și care distrug chiar ADN-ul (așa-numitele: Antioxidanți 
endogeni).



Flavin G77 Cyto satisface aceste cerințe și ca atare poate fi recoman-
dat atât în faza de prevenție, cât și în faza terapeutică.

Compoziția: complex de Flavin77 (vezi pe pagina 17), curcuma 
măcinată, anghinare (Cynara scolymus) măcinată, ștevie (glicozilat 
de ștevie), cozi de vișine (Prunus cerasus), extract din rodie (Punica 
granatum), kemferol, germeni de grâu măcinați, germeni de broco-
li măcinați, germeni de lucernă măcinați, polifenoli din ceai verde 
(EGCG 50%), extract din mușețel (Matricaria chamomilla), extract de 
armurariu (Silybum marianum), sulforafan, delfinidină, rădăcină de 
Polygonum cuspidatum (Resveratrol 98%).

Flavin G77 Cardio (250ml, 500ml)
Bolile cardiovasculare pot fi contractate în urma unui stil de viață ne-
corespunzător, dar și pe baza acțiunii nocive a mediului înconjurător. 
Pe lângă acești factori sunt cunoscuți și factorii de natură genetică, 
care au un rol deosebit de important. Produsul, prin compoziția sa, 
compoziție stabilită în urma cercetărilor genetice și epidemiologice, 
oferă o reală șansă de prevenire și combatere a bolii. 

Iată câteva alele (multiplele forme pe care le poate avea o genă):
Enzima de conversie a Angiotensinei (ACE) – Funcționarea excesivă 
a ACE prezintă un risc crescut de a dezvolta hipertensiune arteria-
lă. Enzima de conversie a Angiotensinei stimulează formarea unei 
substanțe (angiotensină II), care, printre alte efecte, scade eliminarea 
renală a apei și a sodiului, și ca urmare crește tensiunea arterială. 
Apolipoproteine (Apo B-100, APOC-3, ApoE) – Aceste alele pot fi res-
ponsabile pentru o serie întreagă de îmbolnăviri, cum ar fi: oxidarea 
colesterolului LDL (colesterolul bun) și dezvoltarea altor complicații 
cardiovasculare, precum și apariția hipertensiunii.
Paraoxonase 1 (PON-1) – Formarea plăcii aterosclerotice este un efect 
al oxidării moleculelor de colesterol. Prin oxidare apar legături mole-
culare încrucișate, având drept consecință fixarea ireversibilă a plăcii.
Methylentetrahydrofolat – reductază (MTHFR) – Enzima MTHFR 
este un element important în metabolismul acidului folic și are, de 
asemenea, o influență considerabilă asupra nivelului de homocis-
teină din sânge.

Flavin G77 Cardio este indicat atât în cazul bolilor aterosclerotice 
deja instalate, precum și în profilaxia, dar și în tratamentul bolilor 
cardiovasculare.

Compoziția: complex de Flavin77 (vezi pe pagina 17), ștevie (glico-
zilat de ștevie), cozi de vișine (Prunus cerasus), cozi de cireșe (Prunus 
avium), clorură de potasiu măcinată, betaină, păducel măcinat (Cra-
taegus monogyna), extract din semințe de struguri, extract din rodie 
(acid elagic 40%), polifenoli din ceai verde (EGCG 50%), rădăcină de 
Rodiola rosea măcinată, extract din roșii (Licopen 5%), Rădăcină de 
Polygonum cuspidatum (Resveratrol 98%).
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BIosa Flora  –  250 ml

În condiţiile în care  substanţele nutritive din alimentaţie nu pot fi 
valorificate  corespunzător atât din punct de vedere calitativ cât și 
cantitativ, chiar și un regim alimentar sănătos poate fi de prisos. În 
acest scop, buna funcţionare a stomacului și tractului digestiv sunt 
cerinţe esenţiale.

Ecosistemul format din bacteriile prezente în tractul digestiv să-
nătos 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 bac-
terii benefice în proporţie de 95-98%. Flora bacteriană a adulţilor 
cu regim alimentar mixt înregistrează o scădere dramatică în nu-
mărul acestor bacterii, proporţia lor fiind de doar 10-15%.

Cea mai mare parte a intestinului subţire este sterilă, bacteriile pu-
tând fi observate abia la capătul acestuia, în imediata vecinătate 
a colonului. Flora bacteriană sănătoasă este formată  în principal 
din speciile de Lactobacilus și Bifidobacterium pe lângă nume-
roase alte specii bacteriene. Abundenţa acestor bacterii joacă un 
rol important în împiedicarea multiplicării bacteriilor patogene și 
a formării substanţelor nocive, precum și în prevenirea bolilor in-
fecţioase și alergice. Importanţa microflorei intestinale în formarea 
sistemului imunitar, menţinerea structurii intestinale normale și în 
obţinerea unui răspuns imunologic optim, este covârșitoare.

70% din substanţele cu rol imunologic se formează la nivelul 
tractului digestiv!
Sarcina acestora constă în împiedicarea înmulţirii bacteriilor pato-
gene, paraziţilor intestinali și a ciupercilor, precum și în facilitarea 
digestiei. Măresc absorbţia nutrienţilor, sintetizează vitaminele din 
complexul B și acidul folic, au rol în metabolizarea lactozei, facilitea-
ză peristaltismul intestinal, măresc capacitatea de reacţie a sistemu-
lui imunitar, scad efectele secundare provocate de antibiotice.

Perturbarea echilibrului acestor bacterii poate fi sursa a numeroase 
tulburări, deoarece  multiplicarea bacteriilor patogene și a ciuper-
cilor (ex. cele din genul Candida) duce la diverse disfuncţii sau chiar 
afectarea unor organe.
Inamicii florei bacteriene sunt: fumatul, consumul de alcool, stre-
sul, factorii de mediu, alimentaţia necorespunzătoare, tratamentul 
cu antibiotice, chemoterapia, radioterapia, alte terapii medicamen-
toase, apa clorinată, consumarea cărnii provenite de la animalele 
din crescătorii, maladiile inflamatorii ale tractului digestiv, consti-
paţia, diareea.



Tulburările cauzate de factorii de mai sus pot fi  ușor tratate prin aportul de probiotice.
Probioticele sunt bacteriile vii din tractul digestiv al omului, care au efect benefi c asupra 
sănătăţii organismului-gazdă. Probioticele sunt alcătuite în mare parte din bacterii lactice 
și bifi dobacterii.

Biosa Flora conţine extracte de plante medicinale și fructe îmbogăţite cu culturi de bacte-
rii lactice și fl avonoide. Produsul conţine un amestec special de bacterii benefi ce, iar antio-
xidanţii din compoziţie au rolul de a stimula capacitatea de apărare a organismului. Aceste 
bacterii benefi ce acţionează direct asupra mucoasei intestinale, putând fi  valorifi cate de la 
acel nivel.

Datorită pH-ului scăzut (3,5) al produsului, bacteriile se afl ă în stare inactivă, multiplicarea 
lor având loc doar din momentul ajungerii în organism. Prin intermediul procesului de di-
gestie, duc la formarea acidului lactic, care are rol de reglare a pH-ului de la nivelul tractului 
digestiv și de împiedicare a multiplicării bacteriilor patogene.

Prin utilizarea produsului Biosa Flora putem asigura buna funcţionare a sistemului nostru 
imunitar.

Potenţează acţiunea detoxifi antă a fi catului, scade infl amaţia din cadrul afecţiunilor infl a-
matorii ale mucoasei intestinale, scade frecvenţa episoadelor de diaree și balonări. Împiedi-
că apariţia reacţiilor alergice, facilitează digestia laptelui și a produselor lactate, scade riscul 
apariţiei osteoporozei. Împiedică formarea tumorilor prin neutralizarea substanţelor cu ca-
racter 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 Fla-
vin7; plante medicinale: anason, lemn dulce, fenicul, busuioc, mușeţel, hașmaciucă, mărar, 
soc negru, molotru, ghimber, fructe de ienupăr, urzică, oregano, pătrunjel, mentă, rozma-
rin, salvie, ciuboţica cucului.

Culturi bacteriene: Lactobacillus acidophilus, Bifi dobacterium animalis subsp. Lactis, Strep-
tococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis subsp. Lactis biov. diacethyllactis, 
Leuconostoc pseudomesenteroides.

Biofl avonoide: suc de struguri roșii, suc de mure, suc de cireșe negre, suc de coacăze ne-
gre, pastă de fructe de soc, suc de prune, pastă de fructe de porumbar.

Apariţia presiunii în interiorul fl aconului este specifi că 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 fl acon, deoarece pH-ul salivei de 5-7 poate determina deteriorarea 
produsului.

Valoarea nutritivă în doza zilnică: 20ml

Culturi bacteriene vii 1 x 109

Total polifenoli 330 mg

din care: – fl avonoide 255 mg

                  – resveratrol 0,255 mg
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Protecție enzimatică bazată 
pe o absorbție întârziată

Enzimele joacă un rol cheie în cadrul proceselor ce 
au loc în corpul uman, inclusiv în ceea ce privește 
procesele digestive. Enzimele digestive fac posibilă 
descompunerea chimică a nutrienților ce ajung în 
canalul digestiv. Cercetări recente arată faptul, că 
odată cu înaintarea în vârstă, scade viteza de pro-
ducere a enzimelor. Nivelurile enzimatice existen-
te în organism scad, ceea ce conduce inevitabil la 
apariția riscului de îmbolnăvire, mai ales contracta-
rea de boli cronice.

Lipsa unui nivel enzimatic corespunzător 
conduce des la:
• balonări frecvente, cronice. Formarea și elimina-

rea excesivă de gaze.
• disconfort gastric, eructații (râgâit), diaree ce de-

vin persistente și ne deranjează în mod continuu.
• alte defi ciențe ce rezultă ca o consecință a absorbției 

neadecvate și neîndestulătoare a nutrienților.
• constipații frecvente, cronice.

Un procent de 54% din cauzele de declanșare a 
mortalității se datorează bolilor sistemului cardio-
vascular. Bolile cardio-vasculare sunt însoțite de 
accidente vasculare cerebrale (stroke). Accidentele 
vasculare cerebrale reprezintă cauza principală a 
stărilor de invaliditate și de handicap înregistrate la 
persoanele adulte, reprezentând totodată cel de al 
treilea factor de risc de deces. Accidentele vascula-
re cerebrale (stroke) se pot evita și preîntâmpina pe 
calea tratării timpurii a bolilor ce constituie factori 
de risc, ca de exemplu: abandonarea tabagismului 
(renunțarea la fumat), tratarea hipertensiunii arteri-
ale, evitarea apariției unor nivele inadmisibil de ridi-
cate ale colesterolului.

Ne ajută de asemenea și unele substanțe care se 
găsesc în alimentația noastră curentă și care 

au proprietăți de inhibare a procesului de 
formare a cheagurilor de sânge. Asemenea 
substanțe sunt biofl avonoidele și anumite 
enzime, ca de exemplu enzima numită na-
tokinaza.



Protecție enzimatică bazată 
pe o absorbție întârziată

Dr InTenZYme naTTo – capsule

Natokinaza este o enzimă care se extrage din alimentul japonez numit „Natto”. Această 
enzimă nu se regăsește în alte alimente pe bază de soia. Natokinaza, care este o enzimă 
fi brinolitică, apare ca rezultat al fermentării boabelor de soia cu „Bacillus subtilis natto”.
Dr. Hiroyuki Sumi, cercetător al universității „University of Chicago”, a efectuat în cursul 
anului 1990 o serie de cercetări, și prin care a demonstrat științifi c faptul, că prin con-
sumarea natokinazei, ori a alimentului tradițional japonez numit „Natto”, obținem un 
efect fi brilonitic moderat, adică un efect de dizolvare a cheagurilor de sânge. În cadrul 
unor experiențe făcute pe animale, utilizând metode angiografi ce, adică de colorare 
și marcare a vaselor de sânge cu ajutorul unor substanțe de contrast, s-a demonstrat 
clar faptul, că trombele create în mod artifi cial în corpul acestor animale s-au dizolvat 
după administrarea unor capsule cu conținut în natokinază. Rezultatele obținute arată 
clar faptul, că prin utilizarea natokinazei suntem în măsură să tratăm trombozele 
și emboliile dar să și prevenim formarea cheagurilor de sânge, care sunt responsabile 
în apariția unor boli fatale, respectiv a atacurilor de cord, a infarctului miocardic și a 
accidentelor vasculare cerebrale.

Compoziţie: seminţe și coji de: struguri roșii/Vitis vinifera, sorg/Sorghum, mure negre/Rubus 
caessius, coji de cireșe negre/Prunus serotina, seminţe și coji de: coacăze negre/Ribes nigrum, 
coacăze roșii/Ribes rubrum, coji de: prune/
Prunus domestica, mere/Malus domestica, 
enzima de natokinaza – extract din boade 
de soia (Glycine max), capsula DR (Delayed 
Release) – din care agenţi gelifianţi-hi-
promelloză și gumă de gellan.

Doza zilnică recomandată: 
1-2 capsule/zi – a se înghiţi cu multă apă.

Dr InTenZYme BromPaPa – capsule

Noi, oamenii moderni, consumăm numai extrem de rar carne crudă. De obicei aplicăm trata-
mente termice complexe asupra cărnii, cum ar fi  de exemplu fi erberea sau prăjirea. Aplicăm 
câteodată aceste proceduri de tratament termic în mod nejustifi cat de excesiv. În urma aces-
tor tratamente termice complexe carnea pierde o bună parte din enzimele conținute, iar cele 
rămase sunt în mare parte deteriorate, distruse. În carnea crudă se găsesc enzime importante, 
numite proteaze (enzime proteolitice), care au proprietatea de a descompune chimic prote-
inele. Aceste proteine acționează în anumite condiții la descompunerea cărnurilor, proces ce 
poate fi  asimilat cu o predigestie. Organismul persoanelor care consumă carne crudă trebuie 
să secrete o cantitate mult mai redusă de enzime, ceea ce este echivalent cu o economisire 
importantă a energiilor vitale de care dispune organismul. Astfel se explică secretul și starea 
de sănătate, în general bună, a unor popoare care nu și-au abandonat tradițiile, ca de exemplu 
eschimoșii. Omul modern nu benefi ciază de aceste avantaje. Înaintea consumării de proteine 
și chiar în timpul consumării lor, este bine și este chiar indicat să consumăm BromPaPa, 
un supliment alimentar care conține proteaze de origine vegetală, obținute din papaya, care 
conține papaină, bromelină, extracte din ananas, precum și anghinarea bogată în inulină. 
Cu ajutorul acestui supliment alimentar reușim să înlocuim o parte din enzimele pierdute cu 
ocazia tratamentelor termice pe care le aplicăm cărnurilor, recuperând astfel în bună partea 
efectul minunat al alimentelor consumate în stare crudă.

Compoziţie: seminţe și coji de: struguri roșii/Vitis vinifera, sorg/Sorghum, mure negre/Ru-
bus caessius, coji de cireșe negre/Prunus serotina, seminţe și coji de: coacăze negre/Ribes 
nigrum, coacăze roșii/Ribes rubrum, coji de: prune/Prunus domestica, mere/Malus domes-
tica, anghinara (Cynara scolymus) (cinarin), 
capsula DR (Delayed Release) – din care 
agenţi gelifi anţi-hipromelloză și gumă de 
gellan, enzima de papain – extract din pa-
paia (Carica Papaya), enzima de bromeli-
an – extract din ananas (Ananas comosus).

Doza zilnică recomandată: 
1-2 capsule/zi – a se înghiţi cu multă apă.

, coji de: prune/ , mere/

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Anghinare:
din acre cinarin:

150 mg
1,5 mg

300 mg
3 mg

Papain – enzima 25 mg 50 mg

Bromelian – enzima 25 mg 50 mg

Total polifenoli:
Din care flavonoide:

6.68 mg
4.68 mg

13.35 mg
9.35 mg

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule

Enzima Nattokinaz 150 mg 300 mg

Kvercetina 49 mg 98 mg

Resveratrol 49 mg 98 mg
Total polifenoli:
Din care flavonoide:

6.68 mg
4.68 mg

13.35 mg
9.35 mg
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Dr InTenZYme DIGesT maX – capsule

Facilitează evacuarea bilei de la vezica biliară, are un efect antispas-
modic și carminativ.
• în caz de flatulență
• pentru probleme digestive
• în cazul în care apare diareea
• are activitate anticonvulsivantă
• are efect carminativ

Cele mai multe enzime sunt distruse în timpul preparării mâncărurilor. 
Din această cauză nu mai regăsim în mâncarea gătită enzimele care 
facilitează digestia. Drept urmare, digestia devine greoaie, organismul 
este suprasolicitat, apar probleme de digestie care conduc la deficiențe 
metabolice. Pe baza substanțelor sale active reduce imediat senzația de 
vomă, elimină umflarea abdomenului, meteorismul, balonarea și ameli-
orează crampele la nivelul stomacului și a intestinelor, fiind foarte util și 
în combaterea tulburărilor gastrice de origini neurotice. 

Compoziție: Complex de Flavin7 (seminţe și coji de: struguri roșii/
Vitis vinifera, de sorg/Sorghum, de mure negre/Rubus caessius, coji de 
cireșe negre/Prunus serotina, seminţe și coji: de coacăze negre/Ribes 
nigrum, de coacăze roșii/Ribes rubrum, coji: de prune/Prunus domestica, 
de mere/Malus domestica), extracte de legume și fructe (roșii, ceapă, 
varză, papaya, ananas), capsula DR (Delayed Release) – din care agenţi 
gelifianţi – hipromelloză și gumă de gellan.

Doza zilnică recomandată: 1–2 capsule/zi. A se înghiţi cu multă apă.

Pentru a folosi din plin enzimele din alimente, ar trebui să consumăm 
numai alimente crude. Toleranța enzilemor la căldură este redusă. 
Substanțele conservante și procedurile de conservare distrug enzimele. 
Tratamentele termice aplicate alimentelor care depășesc temperatura 
de 46°C distrug de asemenea enzimele. În această situație organismul 
este obligat să producă o cantitate mai mare de enzime proprii în cursul 
procesului de digestie. Dacă însă consumăm suplimente alimentare cu 
conținut de enzime, ameliorăm situația și procesul de digestie devine 
mai ușor, cu consecința creșterii energiilor asimilate de organism. 
Digestia proteinelor se face cu ajutorul proteazelor, digestia carbo-
hidraților complecși se realizează cu ajutorul amilazelor, iar digestia 
grăsimilor se face pe baza acțiunii lipazelor. 
Produsul Digest Max în forma sa actuală, cu compoziția îmbunătățită 
are o eficiență mare în descompunerea celor trei tipuri de alimente 
(proteine, grăsimi și carbohidrați) ajutând astfel substanțial la buna 
desfășurare a procesului de digestie. Produsul DR Intenzyme benefi-
ciază de capsule care asigură resorbția întârziată. 

Principii active în doza zilnică

1 capsulă

Activitatea enzimei Lipază 60 FIP/min

Activitatea enzimei Amilază 320 FIP/ min

Activitatea enzimei Protează 500 FIP/ min

Total polifenoli:
Din care flavonoide:

11,69 mg
8,19 mg



Curcuma (zis și Zerdiceaf, cu numele științific: Curcuma longa) este o plantă 
din aceeași familie cu ghimbirul. Trăiește mai ales în Asia de Sud – Est și în 
zone cu climat tropical și subtropical. Planta este utilizată de secole drept 
condiment, dar și în știința populară a vindecării. În medicina tradițională 
indiană planta este folosită mai ales pentru efectele sale benefice asupra 
procesului de digestie, pentru proprietățile de curățare a sângelui și ca mij-
loc de întinerire. Curcuma este folosită și pentru că scade febra, combate 
infecțiile, ameliorează sechelele articulațiilor, ajută la buna funcționare a 
ficatului, reduce senzația de prea-plin în urma consumării de alimente grele 
- pline de grăsimi, reduce senzația de arsuri la stomac, combate balonarea, 
reduce colicile și are efect de detoxificare. 

Substanțele active ale plantei sunt diverși compuși curcumin-polifenolici și de-
rivatele lor, denumite generic curcuminoizi. Începând cu anii 90 se desfășoară 
o intensă muncă de cercetare mai ales în domeniul elucidării efectului antiinfla-
mator, de întărire a sistemului imunitar și a acțiunii anticanceroase. 
Având o acțiune puternică antioxidantă și antiinflamatoare se utilizează 
pentru prevenirea mai multor boli și ca adjuvant al tratamentului de bază. 
• tratamentul inflamațiilor articulare și a sechelelor reumatice
• probleme cu digestia și cu stomacul
• protecția sistemului cardio – vascular
• protejarea ficatului și a rinichilor
• diabetul zaharat
• tumori
• alte domenii, ca de exemplu: Alzheimer, depresii, dereglări menstruale, etc.

Ghimbirul – Conform tradiției ghimbirul (Zingiber officinale) îmbunătățește 
memoria. Marinarii chinezi mestecă de milenii ghimbir pentru a scăpa 
de răul de mare. Ghimbirul nu deranjează sistemul nervos central, nu are 
efecte secundare, nu produce senzație de oboseală și nici de somnolență. 
Acțiunea plantei se datorează uleiurilor volatile aflate în rădăcină. Acest ulei 
volatil are proprietatea de a diminua iritabilitatea mucoaselor. 
• Împotriva senzației de vomă și a deranjamentelor ce apar la călătorii lungi.
• Pentru îmbunătățirea digestiei, antispastic și carminativ.
• Pentru îmbunătățirea poftei de mâncare
• Pentru întărirea sistemului imunitar
• Ca antiinflamator

Piperul negru – Piperul negru (Piper nigrum) nu este doar un condiment deo-
sebit de îndrăgit, el fiind de asemenea și o plantă medicinală deosebit de utilă.
• Îmbunătățește circulația sanguină. Prin aceasta mărește gradul de ali-

mentare cu oxigen a țesuturilor și a organelor
• Reduce inflamațiile la nivelul încheieturilor
• Ajută funcționarea sistemului digestiv, normalizează activitatea peristal-

tică compromisă
• Reduce spasmele la nivelul intestinelor, elimină arsurile stomacale și re-

duce senzația de vomă.
• Reduce și chiar elimină diareea produsă pe bază nervoasă
• Acționează pozitiv asupra funcționării rinichilor
• Prezența piperului negru favorizează absorbția substanțelor nutritive
• Mărește pofta de mâncare

Curcuma acționează pozitiv mai ales datorită unor polifenoli pe care îi 
conține, ca de exemplu curcumina și derivatele sale, curcuminoizii.
În fructele roșii se găsesc polifenoli, în primul rând flavonoizi, care întregesc 
în mod avantajos acțiunea Curcumei, ca de exemplu:
• Efectul antioxidant
• Întărirea sistemului imunitar
• Protecția sistemului cardio – vascular
• Efectul antiinflamator
• Efectul anticanceros
• Protecția ficatului
• Efectul antiviral și antibacterian

Băutură de curcumă

25



alternativa sănătoasă a cafelei

Aroma naturală a cafelei de fructe, gustul său au-
tentic de fructe, inconfundabil, vă oferă o nouă 
formă a destinderii.
Gustul armonios de fructe proaspete transformă 
în plăcere fi ecare minut petrecut în compania ce-
lor dragi.

După un proverb vechi turcesc:

„Sufl etul omului nu aspiră la cafea, 
sau la cafenea, de fapt omul aspiră 

la compania prietenilor, 
cafeaua fi ind numai pretextul ”

Într-o cană de Fruit Café vei găsi prospețimea aro-
melor de fructe din zorii dimineții 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® 
și 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 obține o infuzie care conține substanțe active din fructe și semințele lor, 
care până acum nu au fost valorifi cate în acest mod. Rezultatul: o infuzie revigorantă, purpurie, cu gust fermecător, cu 
efect energizant și vitalizant.

2. obţinut din seminţe și coji de fructe uscate. Semințele și cojile fructelor uscate la soare, fără conservanți, mențin 
perfect acele substanțe active care protejează sănătatea și sunt importante pentru organism. Utilizând acest produs 
deosebit, benefi ciem cu siguranță de calitatea fructelor proaspete și în plus este asigurată și doza zilnică de vitamine. 
Sâmburii de struguri conținuți și de Fruit Café reprezintă componenta cea mai căutată în industria cosmetică datorită 
efectelor de regenerare și de eliminare a ridurilor la nivelul pielii.

3. efectul înviorător al fructelor, fără cofeină. Inimitabilul Fruit Café poate fi  numit cu ușurinţă și ”cocktail-ul de vitami-
ne pentru creier”. Conținutul de extract de sâmburi de struguri și fructoza, ajungând aproape instantaneu la nivel cere-
bral, ajută și amplifi că funcționarea creierului. Având absorbție rapidă (2-4 minute), vitaminele și antioxidanții din fructe 
ajung în diverse zone ale organismului. Este cu adevărat revigorant, înviorător, cu efect pozitiv și tonifi ant asupra organis-
mului fără efecte secundare dăunătoare. Pentru efort intelectual intens, Fruit Café este într-adevăr cea mai bună soluție.

4. Cafeaua dvs. într-o baie de fructe. Dacă totuși nu puteţi să renunțați la cafeaua de dimineaţă, puteţi adăuga cantitatea 
dorită din aceasta înainte de fi erbere sau la servire. Astfel cofeina va fi  pentru prima dată în lume în cel mai bun mediu.

5. Pentru copii, bolnavi și sportivi. Fruit Café, datorită componentelor sale antioxidante, se poate recomanda și 
pacienţilor cu probleme cardiovasculare, fi ind foarte indicat mai ales pentru hipertensivi. Deoarece nu conține cofe-
ină, poate fi  consumat și de către gravide și copii. În acest fel, putem benefi cia cu toţii de această plăcere și senzație 
sănătoasă de revigorare.

6. nu este necesară îndulcirea. Conține fructoză naturală, ceea ce îi conferă un gust plăcut, făcându-l să fi e suportat 
și de către persoanele cărora nu le place gustul amar-acrișor al infuziei de fructe, iar în plus, îl face accesibil și consu-
mabil chiar și de către diabetici.

7. Fără conservanţi. Toate variantele Fruit Café se produc în întregime din componente de bază naturale, fructe cul-
tivate în zone nepoluate. Nu conține conservanți, arome artifi ciale, potențatori de arome, coloranți.

8. se poate consuma în orice perioadă a zilei. Pe lângă efectul benefi c asupra circulației, Fruit Café nu încarcă deloc 
organismul, de aceea îl putem consuma chiar și înainte de culcare. Nu există limită de cantitate.

9. Produs maghiar. Nou Brevet mondial !

10. Creat fără arome artifi ciale. Diferitele combinații dau aroma autentică naturală și nu conțin nici un fel de aromă 
artifi cială (ca de exemplu, ceaiurile de fructe). Arome noi vor apărea în curând.

Prepararea Fruit Café:
În expresso sau tradiţionalul fi ltru de cafea, se punu mai întâi două doze (cu dozatorul special afl at în capacul 
cutiei) din conţinutul cutiei nr. 2 apoi peste acesta se adaugă două doze din cutia nr. 1. Din acest conţinut se 
pot obţine 4 porţii de Fruit Café. Pentru prepararea produsului este necesară, max. 250 ml. apă, temperatură 
și presiune ridicată!

Componente principale: 
seminţe și coj liofi lizate din struguri roșii, coacăze negre și roșii, măceșe, mure negre, fructoză.
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olImPIQ sCX CC – capsule

Creierul nostru este responsabil pentru aproape tot ceea ce se întâmplă în viața noas-
tră. Dar creierul poate funcționa numai în medii chimice complexe - are nevoie de 
neuroni și neurotransmițători regenerabili. Pe scara istorică a medicinei, o nouă piatră 
de hotar este faptul că s-a descoperit că neuronii creierului sunt regenerabili. 
 Scopul principal al dezvoltării CC: „Cognitive Concentration”, adică: concentrarea 
cognitivă, a fost să consolideze capacitatea de comunicare între neuroni, să crească 
viabilitatea și vitalitatea celulelor creierului, sporind astfel cunoașterea și concentra-
rea cognitivă. Ca urmare, crește toleranța și rezistența noastră față de stresul zilnic, 
îmbunătățește memoria noastră și astfel vom benefi cia de bucuria de a trăi. În plus, 
compoziția reduce, de asemenea, riscul de a dezvolta boli cum ar fi  boala Alzheimer 
sau Parkinson.

Produsele au două componente:
„A”. Componenta complexă antioxidantă „A”: Componenta A conține Complex Fla-
vin77: Acestea asigură protecția celulelor stem pentru a ajunge la zona care trebuie 
regenerată, fără a se deteriora.
• NADH: joacă un rol cheie în sinteza celulelor numite „combustibilii celulei”, adică 

ATP, astfel încât trei molecule ATP sunt generate în timpul metabolismului NADH. 
Puterea noastră fi zică, gândirea, digestia, percepția lumii exterioare, tot ceea ce 
suntem în sens biologic, se datorează moleculelor ATP produse în celulele noastre. 
Protecția enzimatică este furnizată  față de acidul gastric cu valoarea pH de 2, de 
către capsula DR cu eliberare prelungită!

• Astragalus: Protejează regiunile telomerice responsabile de stabilitatea cromozo-
milor, ceea ce poate duce la o încetinire a procesului de îmbătrânire.

• Fosfatidilserina se găsește în toate plantele și animalele vii. La om, în mod special, 
este esențial ca celulele creierului și creierul în ansamblu să funcționeze corect.

• Glabridina (Glycyrrhiza glabra): pe lângă multe alte efecte benefi ce, îmbunătățește 
funcțiile de memorie și reduce difi cultățile de învățare, protejează neuronii împotri-
va daunelor, reducând afectarea histologică a creierului.

• Colina menține integritatea membranei celulare și joacă funcții fi ziologice cheie 
cum ar fi  transferul de informații celulare, alimentarea cu energie și comunicarea 
celulară, pentru o memorie bună.

„B”. Componenta „B” de creștere a numărului de celulelor stem: (Compoziția vezi la 
Olimpiq SXC Jubileum 250% capsula B) Această componentă este responsabilă pentru 
ridicarea nivelelor și a numărului de celule stem din sânge. 

Doze: 1 capsulă „A” și 1 capsulă „B” în fi ecare zi sau la fi ecare două zile, luate conse-
cutiv, cu respectarea unui interval de timp de 30 de minute. În anumitae cazuri, dacă 
devine necesar, se pot administra zilnic câte 2x1 capsule „A” și 2x1 capsule „B”. Este 
recomandat ca fi ind o procedură optimă și o idee bună, să luați capsulele pe stomacul 
gol și după aceea să beți doar lichide timp de o jumătate de oră. Acest lucru este nece-
sar din cauza conținutului de NADH al capsulei.

Conţinutul de substanţă activă în doza zilnică 
recomandată – capsule „A”

1 capsulă 2 capsule
Extract din soia 100 mg 200 mg
Rădăcină 
de Astragalus 
din care: 
– Astragaloside

90 mg

0,45 mg

180 mg

0,9 mg

Nicotinamidă 50 mg 100 mg
Extract din sâmburi 
de struguri 50 mg 100 mg

Colină 24,5 mg 49 mg
Glabridină 2,25 mg 4,5 mg

Acid folic 0,8 mg
DZR 400%

1,6 mg
DZR 800%

Conţinutul de substanţă activă în doza zilnică 
recomandată – capsule „B”

1 capsulă 2 capsule
Seminţe 
de cânepă

136,8 mg 273,6 mg

Ganoderma 
lucidum 

60 mg 120 mg

L-carnitină 70 mg 140 mg
L-arginină 3,2 mg 6,4 mg
Coenzima Q10 5 mg 10 mg
NADH 15 mg 30 mg



extra BeaUTY – capsule (vitamine pentru frumusețe)

Strălucirea părului, sănătatea unghiilor, frumusețea și elasticitatea pielii sunt im-
portante pentru toată lumea, nu doar pentru femei. Conține vitamine și substanțe 
vitale care ajută la menținerea tinereții acestor țesuturi. Vitamina B6 contribuie la 
metabolismul normal al proteinelor, a glicogenilor și la funţionarea normală a siste-
mului nervos. Vitamina a contribuie la procesul de diferenţiere celulară. Biotina 
contribuie la menţinerea sănătăţii părului, la metabolismul normal a macronutrien-
ţilor și a homocisteinei. Vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
Doza zilnică recomandată: 1 capsulă/zi.

extra reCoVerY – capsule (regenerarea aparatului locomotor)

Acest supliment se recomandă pentru susținerea funcționării corespunzătoare a 
articulațiilor, mușchilor și cu ajutorul întregului spectru de vitamine B, asigură o 
neurotransmisie corectă. Se recomandă pentru persoane cu probleme ale apara-
tului locomotor și pentru sportivi.  Vitamina C și fierul contribuie la funcţionarea 
normală a sistemului imunitar. niacina, riboflavina, vitamina B6, tiamina, bi-
otina și vitamina B12 contribuie la la funţionarea normală a sistemului nervos. 
acidul pantotenic contribuie la performaţa mentală normală. Vitamina D con-
tribuie la menţinerea normală a sistemului osos și muscular.
Doza zilnică recomandată: 2x1 capsulă/zi

extra BraInY – capsule (îmbunătățește funcțiile cerebrale)

Ajută la îmbunătățirea capacității cognitive a creierului. Ajută la creșterea capacității 
de gândire și de rezolvare a problemelor la nivelul rețelelor neuronale. Se folosește 
cu prioritate de studenți, de cei care desfăsoară activități prin folosirea capacității 
intelectuale, respectiv de cei care prezintă leziuni la nivelul sistemului nervos. Dar, 
se recomandă tuturor celor care doresc să-și întrețină cel mai important organ, 
creierul. Zincul contribuie la funcţia cognitivă normală, la metabolismul normal al 
macronutrienţilor și la funcţionarea normală a sistemului imunitar. 
Doza zilnică recomandată: 2x1 capsulă/zi

Principii nutritive în doza zilnică recomandată (1 capsulă)
Colagen 55 mg Vitamina E 1,5 mg DZR 12,5%
Diatomit din care Siliciu 35 mg/12,85 mg Zinc 1,5 mg DZR 15%
Coada șoricelului 25 mg Vitamina B6 0,7 mg DZR 50%
Ciuperca Cordyceps sinensis 25 mg Vitamina A 400 µg DZR 50%
Rădăcină de ginseng 
din care ginzenozid:

25 mg
0,4 mg

Biotină 25 µg DZR 50%

Luteină 15 mg Vitamina B12 12,5 µg DZR 500%
Acid Hialuronic 5 mg Seleniu   7,5 µg DZR 13,5%
Licopină 0,25 mg

Principii nutritive în doza zilnică recomandată  (1 capsulă)
MSM (Methyl-sulfonyl methane) 125 mg Fier 7,75 mg DZR 55%
Sulfat de glucozamină 75 mg Vitamina B5 3 mg DZR 50%
L-leucină 50 mg Vitamina B2 0,7 mg DZR 50%
Vitamina C 40 mg DZR 50% Vitamina B6 0,7 mg DZR 50%
Sulfat de condroitină 13,95 mg Vitamina B1 0,55 mg DZR 50%
L-izoleucină 25 mg Vitamina B9 0,1mg DZR 50%
L-valină 25 mg Vitamina D3 25 µg DZR 500%
L-glutamină 25 mg Vitamina B7 25 µg DZR 50%
Vitamina B8 16,5 mg Vitamina B12 1,25 µg DZR 50%
Vitamina B3 8 mg DZR 50%

Principii nutritive în doza zilnică recomandată  (1 capsulă)
Acetil-L-carnitin 100 mg Colină 24,5 mg
Coenzima Q10 10 mg Extract de seminţe de struguri 20 mg
Extract de frunză 
de Bacopa

20 mg Resveratrol 9,8 mg 

L-triptofan 50 mg Zinc 10 mg DZR 100%
L-taurină 50 mg Mangan 1,74 mg DZR 87%
Kvercetină 29,4 mg Acid folic 0,4 mg DZR 200%
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Stimulator natural al celulelor stem

Descoperire revoluţionară!

Conţinutul de substanţă activă în doza zilnică capsula A   
1 capsulă 2 capsule 3 capsule

Rădăcină 
de Astragalus 
din care 
Astragaloside

200 mg

1 mg

400 mg

2 mg

600 mg

3 mg

Conţinutul de substanţă activă în doza zilnică capsula A    
1 capsulă 2 capsule 3 capsule

Rădăcină 
de Astragalus 
din care 
Astragaloside

200 mg

1 mg

400 mg

2 mg

600 mg

3 mg

Conţinutul de substanţă activă în doza zilnică SL capsula A  
1 capsulă 2 capsule 3 capsule

Rădăcină 
de Astragalus 
din care 
Astragaloside

200 mg

1 mg

400 mg

2 mg

600 mg

3 mg

Inulină 62 mg 124 mg 186 mg
Crom 0,2 mg DZR 

500%
0,4 mg DZR 

1000%
0,6 mg DZR 

1500%

Conţinutul de substanţă activă în doza zilnică SL capsula B
1 capsulă 2 capsule 3 capsule

Seminţe de cânepă 136,8 mg 273,6 mg 410,4 mg
Ganoderma lucidum 60 mg 120 mg 180 mg
L-carnitină 70 mg 140 mg 210 mg
L-arginină 3,2 mg 6,4 mg 9,6 mg
Coenzima Q10 5 mg 10 mg 15 mg
NADH 15 mg 30 mg 45 mg

Conţinutul de substanţă activă în doza zilnică capsula B   
1 capsulă 2 capsule 3 capsule

Seminţe de cânepă 121,8 mg 243,6 mg 365,4 mg
Ganoderma lucidum 50 mg 100 mg 150 mg
L-carnitină 70 mg 140 mg 210 mg
L-arginină 3,2 mg 6,4 mg 9,6 mg
Coenzima Q10 5 mg 10 mg 15 mg
NADH 10 mg 20 mg 30 mg

Conţinutul de substanţă activă în doza zilnică capsula B   
1 capsulă 2 capsule 3 capsule

Seminţe de cânepă 136,8 mg 273,6 mg 410,4 mg
Ganoderma lucidum 60 mg 120 mg 180 mg
L-carnitină 70 mg 140 mg 210 mg
L-arginină 3,2 mg 6,4 mg 9,6 mg
Coenzima Q10 5 mg 10 mg 15 mg
NADH 15 mg 30 mg 45 mg

A

A

A

B

B

B



Produs natural care protejează și stimulează 
celulele stem adulte

Celulele stem adulte

Se produc în măduva osoasă, ajung în circuitul sangvin si prin intermediul acestuia la ţesuturi unde îndeplinesc o funcţie vitală în re-
generarea 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 amplifi ca și 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 și se transformă intr-o celulă a or-
ganului respectiv. Dacă un organ nu funcţionează optim, atunci el trimite un mesaj biochimic către măduva osoasă, care recunoaște 
informaţia și eliberează celulele stem adulte. Acestea vor ajunge la organul respectiv, recunoscându-l și se vor transforma într-o celulă 
specifi că 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 și simplu de îmbătrânire.

Protecţia celulelor stem adulte

Protecția celulelor stem adulte în circuitul sangvin, este asigurată de antioxidanţi și biofl avonoide. 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, 
mușchi, nervi, rinichi, fi cat, plămân, cartilaj, pancreas, etc.
administrare: 1 stimulare = 1 capsulă A, peste 30-60 de minute, 1 capsulă B. Se recomandă o stimulare pe zi sau în funcţie de caz maxim 
2-3 stimulări pe zi. Capsulele se înghit cu mult lichid.

olimpiq sXC Jubileum 200% capsula a – Compoziţie: 77 de tipuri de fructe, fl ori, seminţe, plante medicinale, condimente, rădă-
cini, frunze cu un conţinut marcant de polifenoli/fl avonoide (vezi pe pagina 17), Radix Astragali, Astragalus membranaceus, rădăcină de 
Bunge Astragalus Linn, capsula-gelatină DR (cu absorbție întârziată, vegetariană)

olimpiq sXC Jubileum 200% capsula B – Compoziţie: sămânţă de cânepă/Cannabis sativa măcinată și deshidratată, L-carnitină, 
Ganoderma lucidum măcinată și deshidratată, mătase de porumb/ Stigmata maydis măcinată și deshidratată, coenzima Q10, pulbere 
de alga Spirulina, clorofi lă, fructe de Lycium măcinate și deshidratate, fucoidan (extract de algă brună), NADH, L-arginină, capsula-
gelatină DR (cu absorbție întârziată, vegetariană)

olimpiq sXC sl Jubileum 250% capsula a – Compoziţie: 77 de tipuri de fructe, fl ori, seminţe, plante medicinale, condimente, rădă-
cini, frunze cu un conţinut marcant de polifenoli/fl avonoide (vezi pe pagina 17), Radix Astragali, Astragalus membranaceus (Fisch), rădă-
cină de Bunge Astragalus Linn, inulină,  scorțișoară, crom III. Clorid IV hidrat, capsula-gelatină DR (cu absorbție întârziată, vegetariană).

olimpiq sXC sl Jubileum 250% capsula B – Compoziţie: sămânţă de cânepă/Cannabis sativa măcinată și deshidratată, L-carnitină, 
Ganoderma lucidum măcinată și deshidratată, coenzima Q10, clorofi lă,  pulbere de alga Spirulina, Fucoidan (extract de algă brună), măta-
se de porumb/ Stigmata maydis măcinată și deshidratată, fructe de Lycium măcinate și deshidratate, NADH, L-arginină, capsula-gelatină 
DR (cu absorbție întârziată, vegetariană).

olimpiq sXC Jubileum 250% capsula a – Compoziţie: 77 de tipuri de fructe, fl ori, seminţe, plante medicinale, condimente, rădăcini, 
frunze cu un conţinut marcant de polifenoli/fl avonoide (vezi pe ambalaj), Radix Astragali, Astragalus membranaceus (Fisch), rădăcină de 
Bunge Astragalus Linn, capsula-gelatină DR (cu absorbție întârziată, vegetariană)

olimpiq sXC Jubileum 250% capsula B – Compoziţie: sămânţă de cânepă/Cannabis sativa măcinată și deshidratată, L-carnitină, 
Ganoderma lucidum măcinată și deshidratată, coenzima Q10, clorofi lă,  pulbere de alga Spirulina, Fucoidan (extract de algă brună), 
mătase de porumb/ Stigmata maydis măcinată și deshidratată, fructe de Lycium măcinate și deshidratate, NADH, L-arginină, capsula-
gelatină DR (cu absorbție întârziată, vegetariană).
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Dar ce este de fapt argintul coloidal?

Argintului coloidal se compune din nanoparticule (1-100 nm). 
Crystal Silver, care este considerat antibiotic natural, conţine argin-
tul cel mai pur (99,99%), dar contrar antibioticelor nu distruge fl ora 
intestinală. 

Până în prezent nu s-a observat ca agenţii patogeni să se imunizeze 
sub efectul argintului coloidal și să dezvolte tulpini rezistente. 

Ajută la vindecarea răcelii, gripei, amigdalitei, tusei, pneumoniei, si-
nuzitei, bronșitei și a altor infecţii bacteriene. De aceea, argintul colo-
idal este recomandat în infecţii ca alternativă efi cientă și fără efecte 
adverse.

Cum funcţionează ?
Soluţia de argint coloidal este un lichid cu calităţi puternic antibiotice 
și care este folosit de mii de ani de către oameni. Crystal Silver - argint 
coloidal blochează acele enzime ale bacteriilor, ciupercilor și virușilor 
necesare metabolismului acestora. Astfel, toţi acești agenţi patogeni 
sunt împiedicaţi sa se mai dezvolte și să agreseze organismul uman 
gazdă. Argintul coloidal nu prezintă niciun pericol asupra enzimelor 
din organismul uman și nici asupra echilibrului chimic al acestuia. 
Distruge orice fel de agent patogen în cel mult 6 minute. 

Cum poate deveni mașina dumneavoastră de spălat cea mai per-
formantă din lume ?
Vă puteţi proteja hainele și mașina de spălat împotriva poluării bac-
teriene, 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 și va înde-
părta bacteriile provocatoare de mirosuri neplăcute.

Această soluţie oferă posibilitatea ca hainele astfel tratate să prezinte 
și protecţie antibacteriană. Din plăcile curate de argint, prin electro-
liză, se dizolvă în apă miliarde de ioni de argint, practic ajungându-
se la nivel molecular la atingerea purităţii depline. Argintul distruge 
agenţii patogeni, dar este total inofensiv pentru organismul uman, 
alimente și textile. Ionii de argint înlătură mirosurile neplăcute pro-
vocate de bacterii, la 300C. Igienă, curăţenie, mirosuri neplăcute în-
lăturate și 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 pro-
tecţie 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 folosește pentru curăţarea suprafeţelor ca lichid 
antibacterian.

Protejaţi-vă corpul și hainele cu argint !

produs prin tehnologia nano argint coloidal.

Acesta va forma un strat protector invizibil pe suprafeţe și va înde-
părta bacteriile provocatoare de mirosuri neplăcute.

Această soluţie oferă posibilitatea ca hainele astfel tratate să prezinte 
și protecţie antibacteriană. Din plăcile curate de argint, prin electro-
liză, se dizolvă în apă miliarde de ioni de argint, practic ajungându-
se la nivel molecular la atingerea purităţii depline. Argintul distruge 
agenţii patogeni, dar este total inofensiv pentru organismul uman, 
alimente și textile. Ionii de argint înlătură mirosurile neplăcute pro-
vocate de bacterii, la 30
lăturate și 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 pro-
tecţie antibacteriană fără niciun efect secundar.

modul de preparare al soluţiei de curăţare:
de soluţie Crystal Silver în 10 sau chiar în 20 de litri de apă. Soluţia 
astfel obţinută se folosește pentru curăţarea suprafeţelor ca lichid 
antibacterian.



CrYsTal sIlVer naTUr PoWer

Argintul este un metal preţios folosit din timpuri străvechi, efectele 
sale benefi ce erau cunoscute de grecii și 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 șase minute. Relatarea concluziilor aces-
tor cercetări se poate regăsi în revista „Science Digest” (03/1978).
Prin comparaţie, antibioticele, pot anihila cel mult șase tipuri de agenţi 
patogeni, în cel mai bun caz. Argintul nu distruge bacteriile saprofi te, 
deci folositoare din colon, explicaţia fi ind aceea că el se absoarbe în 
intestinul subţire, deci înainte de a ajunge în colon (intestinul gros).

Utilizarea soluţiei de argint și-a dovedit efi ciența în tratamentul 
adjuvant al următoarelor afecțiuni:
Sindromul Lyme, pneumonie, candida, infecţii oculare, infecţii ale ure-
chilor, gurii sau gâtului, herpes, gastrită, pe răni externe, eczeme, irita-
ţii și infl amaţii tegumentare sau ale mucoaselor, mușcături de insecte, 
negi. Are efecte de întărire a sistemului imunitar și de regenerare a sis-
temului 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 can-
titate între 20-50 ml, înainte de masă.

Componente principale: apă fi ltrată într-o instalaţie de tratament 
al apei, cu cartușe de carbon activ argintat, purifi cată prin osmosă in-
versă; extract de grapefruit 2,5%.
Varianta cu vitamina C în loc de grapefruit 2,5%, conține vitamina C.

Pe baza controlului ppm s-a determinat concentraţia produsului, ca 
fi ind de 20-25 ppm (un milion de molecule de apă conţin 20-25 nano-
particule de coloid de argint insolubil).
Experienţa a 100 de ani de utilizare ne arată că produsul nu prezintă 
efecte nocive asupra sănătăţii.

Compoziţie: Apă purifi cată prin osmosă inversă și fi ltrată, acid ascorbic, 
enocianin, Sango Mineral Power (CaCO3, MgCO3), Mentha piperiţa.
Doza zilnică recomandată: 20-50 ml/zi.

Valoarea nutritivă în doza zilnică

20ml 50ml

Polifenoli 42,5 mg 106,25 mg

Biofl avonoide 
citrice

19 mg 47,5 mg

Principii active în doza zilnică

20ml 50ml

Vitamina C
200 mg 

DZR 250%
500 mg 

DZR 625%

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulți

după necesităţi, zilnic o can-

apă fi ltrată într-o instalaţie de tratament 
al apei, cu cartușe de carbon activ argintat, purifi cată prin osmosă in-

Varianta cu vitamina C în loc de grapefruit 2,5%, conține vitamina C.

Pe baza controlului ppm s-a determinat concentraţia produsului, ca 
fi ind de 20-25 ppm (un milion de molecule de apă conţin 20-25 nano-

Experienţa a 100 de ani de utilizare ne arată că produsul nu prezintă 

: Apă purifi cată prin osmosă inversă și fi ltrată, acid ascorbic, 
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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 și alte elemente nutritive. Din punct de vedere biolo-
gic este foarte important conţinutul de grăsimi (calorii), care este foarte redus. 

Cea mai importantă acţiune a PVG - Ganodermei Lucidum este întărirea sis-
temului imunitar, ceea ce infl uenţează benefi c starea de sănătate a intregului 
organism. Este dovedit efectul antitumoral. Din Ganoderma lucidum s-a extras, 
pentru prima dată în istoria știinţifi că medicală, un polizaharid solubil.
Capacitatea ciupercilor de a inhiba creșterea și dezvoltarea diferiţilor viruși 
este studiată cu multă atenţie în întreaga lume. La mijlocul anilor 1960 s-a con-
statat că extractul ciupercii are efect contra virusului gripei. De asemeni a fost 
demonstrat efectul inhibitor asupra virusul herpetic și 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 pacien-
ţilor cu diabet zaharat (tipul II), efectul fi ind asemănător cu cel al administrării 
de insulină.
Are un efect puternic antiinfl amator și antialergic fi ind efi cientă în cazul ec-
zemelor, dermatitelor alergice, astm bronșic. Are efecte remarcabile asupra 
tegumentelor împiedicând îmbătrânirea pielii sănătoase.
Este confi rmat efectul protector asupra fi catului, având și acţiune antitoxică, 
este indicată în hepatite cronice, scade efectul nociv al nicotinei.
Este indicată în boli cardiace cronice și 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 (antiinfl amator, antialergic, ajută la regenerarea celulară);
• Alte substanţe biologic active (săruri minerale, vitamine, alcaloizi, etc.).

Principalele acţiuni:
• Antiinfl amatoare
• Antitumorală
• Scade nivelul colesterolului și a trigliceridelor din sânge
• Efect hipoglicemiant
• Are efect antioxidant și detoxifi ant
• Protejează celulele fi catului
• Antialergic
• Calmant
• Sedativ

Componente principale:
ciuperca Ganoderma lucidum, 
seminţe și coji liofi lizate și usca-
te de struguri roșii, seminţe de 
cânepă măcinată, vitamina C.

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Aminoacizi: L-arginină 4,4 mg 8,8 mg
                        L-glutamină 6,2 mg 12,4 mg
                        L-asparagină 3,66 mg 7,32 mg
Polizaharide 30 mg 60 mg
Vitamina C 30 mg DZR 37,5% 60 mg DZR75%
Total polifenoli 8,3 mg 16,6 mg
din care: – fl avonoide 5,83 mg 11,66 mg
                  – resveratrol 0,004 mg 0,008 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi 



meDICannaBIs (Cannabis sativa) – ulei

De ce este legală cânepa (Cannabis sativa) ?

Cannabis sativa (cânepă benefică) este un hibrid de cânepă, ale cărei seminţe nu conțin 
THC (tetrahidrocanabinol). De aceea uleiul obținut din aceste semințe nu are acele efec-
te de modificare a conștiinței, dar în schimb are nenumărate efecte benefice fiziologi-
ce. Produsul corespunde reglementărilor europene, fiind obținut din specia de cânepă 
hibrid. 

Este unicul ulei de semințe în care concentraţia de grăsimi saturate este foarte mică, în 
schimb are în compoziție 90% grăsimi acide nesaturate. Conține acid linoleic (omega-6) în 
proporție de 50-60%, acid alfa-linoleic (omega-3) în proporție de 15-20% și acid gamma-
linoleic (GLA) în proportie de 2-6%. Acest raport de acid linoleic/acid alfa-linoleic corespun-
de recomandărilor privind consumul zilnic, fi ind unic în natură prin această compoziție. 
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 și sistemul imunitar, cu structură chimică asemănătoare cu a ca-
nabinoizilor, așa numiţii „canabinoizi endogeni”, care sunt în centrul celor mai noi cercetări 
medicale. La nivel cerebral acești neurotransmiţători alcătuiesc un sistem important prin 
care celulele nervoase comunică între ele și reglează activitatea centrilor nervoși ai memo-
riei și a altor circuite nervoase importante. „Canabisul endogen” din creier este prezent în 
cantități mici, iar efectul este foarte mic. „Canabisul endogen” este indispensabil pentru 
procesul gândirii, fi ind o substanţă cu efecte asupra funcțiilor de bază ale corpului: mișcare, 
gândire și 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 infl amaţiei articulare (reumatism articular, poliartrită reumatoidă, 

gonartroză, coxartroză, traumatisme etc.);
• Glaucom;
• Distonie (dereglări de tonus și contracţie ale musculaturii corpului);
• Infl amaţii ale pielii;
• Regenerarea mușchilor după efort fi zic (sportivi);
• Calmarea tusei;
• Întărirea sistemului imunitar;
• Efect de hidratare pentru pielea uscată;
• Scăderea nivelului colesterolului; 
• Boala Parkinson, boala Alzheimer;
• Scade tensiunea și fl uidizează circulaţia sangvină;
• Psoriazis. 

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 roșii, nucă, mac și in.
ulei vegetal presat la rece din: seminţe de cânepă (85%), 

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
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semInŢe De CÂnePĂ – 100-250 capsule

există două tipuri de grăsimi: grăsimile saturate responsabile 
de obezitate, care cauzează disfuncţii metabolice, ateroscleroză, 
infarct miocardic și cerebral, stocarea grăsimilor în organe, dis-
funcţii hepatice, ale vezicii biliare, reumatism, boli articulare pre-
cum chiar și formarea de tumori canceroase, iar pe de altă parte 
grăsimile nesaturate care previn apariţia acestor boli și chiar ajută 
la vindecarea celor deja existente.

Grăsimile nesaturate sunt indispensabile sănătăţii și 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 seminţe-
le de cânepă conţin toţi cei 8 aminoacizi esenţiali indispensabili 
vieţii și într-o formă ușor asimilabilă. Seminţele de cânepă sunt 
sursa ideală a tuturor acizilor grași polinesaturaţi, ca de ex. acidul 
omega-3 (sau acizii alfa-linoleici) și acizii grași omega-6 (adică acizi 
linoleici). Seminţele de cânepă conţin și acizi gama-linoleici (GLA) 
cu efecte terapeutice deosebite.

efectele pozitive ale seminţelor de cânepă:
• Scad nivelul colesterolului și al trigliceridelor, ajută la preveni-

rea 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 proteine-

le în creier) 
Consumul regulat ajută la prevenirea sau înlăturarea modifi că-
rilor maligne.

administrare: 1 sau 2 capsule de 1-2 ori pe zi, cu mult lichid sau 
la recomandarea medicului.

Familia de produse pe bază de cânepă

Valoarea nutritivă în doza zilnică

 1 capsulă 2 capsule

Seminţe de cânepă 
măcinată 470 mg 940 mg

Aminoacizi: L-arginină 17,4 mg 34,8 mg

                        L-glutamină 24,4 mg 48,8 mg

                        L-asparagină 14,35 mg 28,7 mg

Vitamina C
30 mg 

DZR 37,5%
60 mg 

DZR 75%

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi 



KenDermaGDI FIBre (seminţe de cânepă fi bre) 200 g 
cu sau fără cacao

În corpul uman există 25 de tipuri de aminoacizi, dintre care 20 sunt con-
stituenţi ai proteinelor. Proteinele din alimente oferă aminoacizii necesari 
pentru refacerea și compunerea proteinelor, și a substanţelor cu conţinut 
de nitrogen (azot) din organism.
În corpul omenesc conţinutul de proteine este de aproximativ 14-16% și 0,1% 
cel de aminoacizi. Acţiunea pozitivă a aminoacizilor: scad nivelul colestero-
lului, a trigliceridelor, ajută la prevenirea problemelor cardiovasculare și scad 
tensiunea arterială. În cazul obezităţii, ajută la restabilirea greutăţii ideale, eli-
mină din organism grăsimile în surplus. Întăresc sistemul imunitar. Revigorea-
ză funcţionarea creierului. Consumul regulat este benefi c pentru sănătate.

Alimentele bogate în fi bre sunt indispensabile pentru buna funcţiona-
re a aparatului digestiv și în mod special a colonului, deoarece ele func-
ţionează că o veritabilă „mătură” pentru balastul intestinal (format din 
elementele neabsorbite), care atunci când umple intestinele, blochează 
înaintarea continuă a conţinutului intestinal generând constipaţia. Ali-
mentele bogate în fi bre, conţin, pe lângă acestea și vitamine și minerale 
esenţiale.

Alimentele bogate în fi bre sunt sursă de bază a vitaminei D, majoritatea 
conţinând și vitamina A și E, de asemenea și alte elemente vitale.

Este semnifi cativ la aceste alimente și conţinutul lor de seleniu, calciu, 
magneziu, fi er, zinc, mangan, cupru și clor, deasemeni și 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 fi er, scad aciditatea gastrică, prezintă și efect 
antiinfl amator. Reglează glicemia, metabolismul grăsimilor, întăresc pe-
reții vaselor sangvine, plămânii, sistemul digestiv, pe lângă acestea ajută 
la prevenirea cariilor și protecţia smalţului dentar. În plus protejează co-
lagenul și stimulează sistemul imunitar.

administrare: 1-3 linguriţe pe zi (10-30 g) sau la recomandarea medicului.

Componente principale: măciniș din seminţe de cânepă, miere de cas-
tane, miere de tei, măciniș din sâmburi și coj de struguri roșii, ulei din 
sâmburi de struguri, acid ascorbic. 
La Kendermagdi cu ciocolată și fi bre se adaugă în plus 3% cacao (având 
puritate de 100%).

Valoarea nutritivă în doza zilnică: 20ml

10 g 20 g

Total polifenoli 50 mg 100 mg

Fibre alimentare 50% 50%

Vitamina C
40 mg  

DZR 50%
80 mg  

DZR 100%
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aFIn amerICan – capsule

Afinul american (Vaccinium macrocarpon) este o plantă perenă cu fructe de cu-
loare roșie. Efectele antiinflamatoare ale fructelor de afin au fost cunoscute și 
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, crește 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 și  calciu, fier, magneziu, mangan, zinc, sulf și fosfor.

Deseori este confundat cu merișorul (Vaccinium vitis-idaea) a cărui denumire 
în limba engleză este aceeași: 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 defrișate. În Ungaria 
planta poate fi găsită în Munţii Zemplén și Transdanubia de Vest (cum ar fi 
regiunea Őrség, Munţii Göcsej,  Kőszeg, și Mecsek).
Valoarea nutritivă a fructelor plantelor sălbatice este net superioară plantelor 
cultivate. Ambele varietăţi conţin aceleași substanţe active, diferind în mod 
semnificativ doar prin conţinutul în zahăr. Astfel merișorul conţine 12% zahăr, 
pe când afinele americane conţin doar 3% zahăr. Conţinutul de pectină a afi-
nului american este 0,7%, faţă de merișor care conţine doar 0,3%. Pigmenţii, 
numiţi antocianide, care îi conferă culoarea caracteristică fructului, sunt din 
punct de vedere biologic mai valoroși decât componentele pulpei fructului. 
Antocianidele sunt antioxidanţi puternici, protejându-ne împotriva distrugerii 
celulelor și apariţiei cancerului. Datorită conţinutului în vitamina A, fructele de 
afin pot fi utilizate în tratamentul nictalopiei. Conţinutul în potasiu este deose-
bit de ridicat, dar conţine și calciu, fier, magneziu, mangan, zinc, sulf, fosfor și 
vitamina C în cantităţi însemnate.

efectul terapeutic al afinelor
Fructele de afin au o gamă largă de întrebuinţări datorită conţinutului ridicat în să-
ruri minerale, ioni metalici și oligoelemente, respectiv datorită prezenţei pigmen-
tului cu efect citoprotector. Cercetările atestă utilitatea acestei plante în prevenirea 
și tratamentul auxiliar al bolilor cardio-vasculare, afecţiunilor oculare, cum ar fi nic-
talopia sau în tulburările de vedere, precum și efectul său bactericid.

Consumul sucului de afine este indicat tuturor celor care suferă de boli cardio-
vasculare, coronaropatii sau alte afecţiuni ale inimii. Extraordinarul efect de 
vindecare este datorat conţinutului ridicat în potasiu și pigmentului cu efect 
vasoprotector. Stabilizează ritmul cardiac și protejează vasele sanguine. Prin 
urmare, afinele sunt utile nu numai în scopul prevenirii bolilor vasculare insidi-
oase, dar sunt recomandate și celor care au suferit un atac de cord minor – unde 
există posibilitatea unui nou episod de infarct. Consumul regulat de afine poa-
te preveni atacul de cord următor.
 

Efect antibacterian natural



Afi nele sunt utile în toate acele afecţiuni care implică vasele capilare, arterele și 
venele: tulburări de circulaţie, hemofi lie, varice, predispoziţie la edeme, ateroscle-
roză, etc.
observaţie: poate fi  utilizat și în scopul prevenirii hipertensiunii arteriale, diabe-
tului, în hipertrigliceridemie, complicaţii arteriale. 

Este util și în tratamentul bolilor febrile
Prin activarea celulelor sistemului imunitar, afi nele ajută la lupta împotriva agen-
ţilor patogeni în boli febrile cum ar fi : scarlatina, malaria, febra reumatoidă, infl u-
enza etc.

Ameliorează afecţiunile și erupţiile cutanate
Unele afecţiuni cutanate și erupţii sunt consecinţa tulburărilor de funcţionare ale 
fi catului și  organelor digestive, care la rândul lor depind de alimentele consuma-
te, adică de compoziţia sângelui. Afi nele sunt excelente purifi catoare ale sângelui, 
având astfel capacitatea de a ameliora simptomele eczemelor, erupţiilor cutanate 
și psoriazisului.

Crește acuitatea vizuală
Numeroase afecţiuni oculare pot fi  remediate prin consumul regulat de afi ne: nicta-
lopia, cataracta și tulburările de vedere cauzate de hipertensiunea arterială.

Indicaţii generale:
• Tratamentul infecţiilor căilor urinare (vezicii și uretrei)
• În scopul prevenirii recidivării infecţiilor căilor urinare
• În scopul dezodorizării urinei
• Pentru prevenirea și 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 puțin o infecţie urinară, dar și bărbaţii sunt expuși la acest risc. De obicei, 
infecţia este cauzată de bacteria E. coli. Poate apărea în timpul sarcinii, la femeile 
afl ate în menopauză, ca urmare a relaţiilor sexuale care ignoră regulile de igienă, 
sau datorită infl amaţiei prostatei la bărbaţi.
În anii 1920 s-a descoperit faptul ca oamenii care consumă cantităţi mari de afi ne 
americane au o urină mai acidă și cu un număr mai redus de bacterii.
Motivul este următorul: consumul de afi ne favorizează sinteza unei substanţe 
numite acid hipuric în organism, care s-a dovedit a fi  un puternic agent antibac-
terian la nivelul tractului urinar. 
Studiile clinice efectuate în Finlanda au demonstrat capacitatea concentratului 
de afi ne de a reduce în mod efi cient reapariţia infecţiilor. Experienţa a arătat că 
afi nele facilitează vindecarea mai rapidă a infecţiilor cronice bacteriene și reduc 
durata tratamentului cu antibiotice. Afi nele ameliorează simptomele dureroase 
asociate bolii, senzaţia de arsură, mâncărime și 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 depăși doza zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu pot înlocui 
o dietă echilibrată și un mod de viaţă sănătos!

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Afi ne americane măcinate 190 mg 380 mg
Codiţe de cireşe 150 mg 300 mg
Vitamina C 80 mg DZR 75% 160 mg DZR 150%

* RDA doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 
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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 și 
care se manifestă prin dureri și incapacitate de mișcare. Organismul își percepe elemen-
tele propriului său ţesut conjunctiv ca și corpuri străine și se apără împotriva lor prin de-
mararea unei proces infl amator. Are loc îngroșarea sinovialei, care împiedică funcţiona-
rea ei normală. Mulţumită noilor cercetări în domeniu s-a reușit obţinerea unui complex 
efi cace atât în scopul reducerii durerilor, cât și pentru eliminarea infl amaţiilor.

MSM: efectele benefi ce ale acestui compus se datorează în primul rând proprietăţilor sale 
de a normaliza elasticitatea și permeabilitatea membranelor celulare, făcând astfel posi-
bilă eliminarea toxinelor și pătrunderea substanţelor nutritive în celule. Atingerea stării de 
echilibru la nivel celular permite prevenirea formării toxinelor cauzatoare de infl amaţie la 
nivelul mușchilor și articulaţiilor. În acest mod, MSM elimină cauza durerilor și infl amaţiilor 
și nu se rezumă doar la ameliorarea simptomelor. Rezultatele cercetărilor demonstrează 
că MSM este cel mai efi cace antiinfl amator disponibil fără prescripţie medicală. 

Glucozamin-sulfatul: glucozamina este un compus întâlnit în mod natural în orga-
nism, având rol în formarea cartilajelor și acoperirea defi citelor de cartilaj. Joacă rol 
în menţinerea structurii și funcţiei cartilajelor de la nivelul articulaţiilor organismu-
lui, dar prezintă și efect antiinfl amator în același timp. Facilitează buna funcţionare a 
ţesuturilor articulațiilor expuse la uzură și regenerarea cartilajelor. Acest efect a fost 
demonstrat și printr-un studiu efectuat în Ungaria, la care au participat 163 pacienţi 
cu osteoartrită la genunchi. În cazul pacienţilor cărora li s-a administrat glucozamin-
sulfat, s-a constatat ameliorarea semnifi cativă a durerilor în decurs de câteva luni de 
tratament, fără apariţia de efecte secundare. Simptomele clinice au înregistrat o ame-
liorare constantă pe toată durata tratamentului, în paralel cu regenerarea treptată a 
cartilajelor afectate.

Condroitin-sulfatul: cartilajul de rechin este unul dintre cele mai efi ciente remedii, deoa-
rece conţine condroitin-sulfatul, acest „lubrifi ant” al articulaţiilor în cantitate și proporţie 
naturală. În cursul ultimelor decenii s-au efectuat numeroase studii care au avut ca obiect 
evaluarea efi cienţei glucozamin-sulfatului și controitin-sulfatului. Rezultatele acestor 
studii efectuate pe un număr mare de pacienţi demonstrează în mod unanim faptul că 
atât glucozamin-sulfatul cât și condroitin-sulfatul, respectiv combinaţia acestora este 
efi cientă în tratamentul afecţiunilor cauzate de uzura cartilajelor. Preparatele pe bază 
de glucozamin-sulfat și condroitin-sulfat pot ameliora simptomele afecțiunilor ușoare și 
moderate în aceeași măsură ca și antiinfl amatoarele clasice utilizate în acest scop.

Vitamina C: vitamina C, cunoscută și 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 și antioxidant pro-
tector celular al acestei vitamine este cunoscut încă de pe vremea cercetătorului Szent-
Györgyi Albert. Carenţa vitaminei C duce la apariţia unor boli semnifi cative. Simptomele 
carenţei sunt: uscarea pielii, tulburări de digestie, sângerări gingivale și pierderea dinţi-
lor. Carenţa îndelungată (pe parcursul a mai multor ani sau chiar decenii) a acestei vita-
mine crește 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 depăși doza zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu pot înlocui o 
dietă echilibrată și un mod de viaţă sănătos!

Pentru a te putea mișca fără dureri! 
Împotriva artritelor și artrozelor!

Crystal Complex 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

3 capsule 6 capsule
MSM (Metilsulfonil metan) 750 mg 1500 mg
Glucozamin-sulfat 450 mg 900 mg
Condroitin-sulfat 93% 60 mg 120 mg
Vitamina C 450 mg 562,5%DZR 900 mg 1125% DZR
Calciu 117 mg 14,6% DZR 234 mg 29,3% DZR

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 



Oase puternice 
și după vârsta de 50 ani! 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

3 capsule 6 capsule
Calciu 234 mg DZR 29,25% 468mg DZR 58,5%
Magneziu 117 mg DZR 31,2% 234 mg DZR 62,4%
Condroitin Sulfat 93% 223,3 mg 446,6 mg

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 

Oase puternice 
și după vârsta de 50 ani! 

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 și a conţinutului în oxid de calciu, 
fenomen care este însoţit de friabilitate osoasă ridicată și creșterea riscului de fracturi 
spontane și patologice. Structura normală  a ţesutului osos este menţinută la adulţi prin 
funcţionarea armonioasă și echilibrată a proceselor de osteogeneză și osteoliză. Masa 
osoasă suferă modifi cări în funcţie de vârstă, în copilărie predomină procesele de crește-
re a masei osoase, iar o dată cu avansarea în vârstă fenomenul se inversează. Masa osoasă 
înregistrează o creștere până la vârsta de 25-30 ani, urmând apoi faza de scădere a masei 
osoase, cu slăbirea osului. Pierderile osoase fi ziologice 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 numeroși 
ani, bolnavul nefi ind conștient de procesul insidios afl at în curs de desfășurare.

Condroitin-sulfatul: cunoscut și sub denumirea de glicozamino-glican, este principalul 
element structural al oaselor și cartilajelor. Menţine starea de sănătate a cartilajelor prin 
facilitarea pătrunderii apei și a elementelor nutritive la acest nivel. În același timp face 
posibil tranzitul altor tipuri de molecule la nivelul cartilajelor, fenomen de o importanţă 
vitală, dat fi ind faptul că ţesutul cartilaginos nu este vascularizat. Cercetări demonstrea-
ză capacitatea controitin-sulfatului de a favoriza regenerarea cartilajelor afectate, prin 
transportul de apă și elemente nutritive la nivelul suprafeţelor afectate, crescând astfel 
rezistenţa și elasticitatea ţesutului conjunctiv. Cercetările demonstrează și efectul con-
droitinei 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 fi ind asigurat prin alimentaţie), indispensabil pro-
ceselor de creștere, regenerării tisulare, procesului de vindecare, respectiv sintezei 
hormonilor și enzimelor, necesare în procesul de creștere și formare osoasă la copii. 
Intervine în formarea și menţinerea ţesutului osos și muscular, grăbind procesele 
regenerative. Procesele de regenerare celulară necesită prezenţa lizinei, în vederea 
formării, susţinerii și vindecării oaselor, mușchilor și 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 joa-
că un rol în transmiterea impulsurilor nervoase, în contracţia musculară și coagularea 
sângelui. Procesele de încorporare și eliminare a calciului din oase se afl ă în echilibru 
în cazul adulţilor tineri. În osteoporoză, respectiv periostită, acest echilibru este per-
turbat, cantitatea de calciu încorporată scăzând în comparaţie cu cea eliberată din 
oase, ducând la slăbirea structurii osoase și creșterea 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 și scăderea nivelului calciului.

Magneziul: organismul adult conţine în medie circa 25-30 grame de magneziu. Circa 
50% din această cantitate se găsește la nivelul oaselor. Magneziul este indispensa-
bil proceselor biologice importante, intervine în procesele generatoare de energie, 
sinteza acizilor nucleici și a proteinelor, funcţionarea sistemului nervos și muscular, 
formarea dinţilor și oaselor. Magneziul, în calitate de element structural important al 
oaselor, poate avea rol în prevenirea și 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 și un mod de viaţă sănătos!
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* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

3 capsule 6 capsule
Calciu 234 mg DZR 29,25% 468mg DZR 58,5%
Magneziu 117 mg DZR 31,2% 234 mg DZR 62,4%
Condroitin Sulfat 93% 223,3 mg 446,6 mg

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

3 capsule
Calciu 270 mg **DZR 29,25%
Magneziu 117 mg **DZR 31,2%
Condroitin sulfat 93% 120 µg (4000 *UI)
Vitamina D (colecalciferol) 100 mg *4000 UI, **DZR 2000%, ***UL 100%

*UI unitate internațională  ** DZR doza zilnică recomandată 
pentru persoane adulte în %  ***UL doza zilnică de vitamine/minerale în %



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 covârșitoare. 

Principalele domenii de acţiune:
• Îmbunătăţirea vederii
• Prevenirea și tratarea afecţiunilor oculare la vârstnici
• Protecţia ochiului împotriva factorilor nocivi
• Prevenirea glaucomului și cataractei
• Păstrarea sănătăţii ochiului
Compoziţie: afi ne negre, sâmburi de struguri, vitamina C (acid ascorbic), vitami-
na 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 con-
dusul – ne solicită mai mult ochii, aceștia obosind datorită concentrării susţinute.

Luteina: alături de beta-caroten, luteina face parte din familia compușilor numiţi 
carotenoide. Principalele surse naturale de luteină sunt spanacul și alte legume cu 
frunze de culoare verde închis. Luteina are capacitatea de a absorbi radiaţiile ultra-
violete nocive și poate neutraliza radicalii liberi de la nivelul retinei (aria fotosen-
sibilă a ochilor), scăzând astfel riscul apariţiei degenerării maculare, a afecţiunilor 
oculare la vârstnici și 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 și a cristalinului. Reprezintă un antioxi-
dant natural pentru ochi. Protejează ochii de efectele nocive ale luminii. 

Fructele de afi n negru (Vaccinium Myrtillus Fruit): antocianidele cu efect anti-
oxidant din compoziţia afi nelor negre ajută la menţinerea funcţionării normale a 
retinei. Antocianidele pot contribui și la menţinerea nivelului fi ziologic al conţi-
nutului de colagen din ochi. Efectul benefi c exercitat asupra sistemului circulator 
se manifestă și la nivelul vascularizării ochiului, astfel afi nele negre pot contribui 
la prevenirea și tratamentul diferitelor afecţiuni oculare. Cercetări în domeniu au 
demonstrat faptul că această plantă este efi cientă în tratarea glaucomului, cata-
ractei și a afecţiunilor retinei din diabet, respectiv poate ameliora și nictalopia. 

Vitamina A: este indispensabilă vederii normale. Contribuie la păstrarea să-
nătăţii ochiului. Carenţa acestei vitamine se manifestă în fazele incipiente prin 
deteriorarea vederii nocturne și a adaptării ochiului la întuneric. Carenţa susţi-
nută a vitaminei A duce și la deteriorarea vederii diurne, fenomen care în timp 
devine ireversibil, putând cauza pierderea defi nitivă a vederii.

Zincul, vitamina C, vitamina E, beta-carotenul și cuprul în combinaţie: această 
combinaţie poate ajuta la păstrarea sănătăţii ochilor la vârstnici. Datorită efectului 
antioxidant, aceste vitamine și săruri minerale pot întârzia îmbătrânirea ochiului. 

Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi sau după necesitate maxim 3x2 
capsule/zi.

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

Valoarea nutritivă în doza zilnică

3 capsule 6 capsule
Afi ne negre 886 mg 1772 mg
Vitamina C (acid ascorbic) 80mg 100%DZR 160 mg 200% DZR
Vitamina E 6 mg 50% DZR 12 mg 100% DZR
Zinc 1,5mg 15% DZR 3 mg 30% DZR
Cupru 0,225mg 22,5% DZR 0,45 mg 45% DZR

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 



Pentru eliminarea 
problemelor bărbătești.

Crystal Complex – Capsule Prostao

Un adevărat scut la îndemâna bărbaţilor, pentru o fl uiditate mai bună.

Principalele domenii de acţiune:
• Hipertrofi a prostatei
• Adenom de prostată
Compoziţie: urzică mare, palmier pitic, licopină, rezveratrol.

Hipertrofi a de prostată afectează în procent de 50% bărbaţii cu vârsta de 
peste 50 ani și în procent de 80% bărbaţii cu vârsta de peste 80 ani. Cancerul 
malign de prostată este cel de-al doilea factor de mortalitate la bărbaţi.
Hipertrofi a benignă a prostatei poate apărea chiar și după vârsta de 30 ani, 
datorită fenomenului de hiperplazie a ţesutului conjunctiv al prostatei în 
fază incipientă, urmată de creșterea glandei în sine. Stilul de viaţă nesănătos, 
alimentaţia săracă în fi bre, viciile, stresul, poluarea mediului, etc. contribuie 
la formarea de radicali liberi cu efect nociv, împotriva cărora prostata nu se 
mai poate apăra, pierzându-și capacitatea de a-și îndeplini rolul în organism. 
Prevenirea acestei maladii, precum și tratamentul corespunzător sunt de o 
importanţă vitală pentru bărbaţi!

Urzica mare: Urzica mare (Urtica dioica) conţine cantităţi mari de clorofi -
lă, compuși indolici – printre care histamina și acetilcolina – vitamina A și 
C, respectiv alte vitamine importante, carotenoide, proteine, fi bre vegetale, 
săruri minerale și în primul rând dioxid de siliciu și săruri de potasiu. Acești 
ultimi doi compuși exercită în principal efectul diuretic.
Efectele frunzelor și rădăcinilor de urzică: diuretic, astringent, stimulant și 
antihemoragic.
Urzica are efecte benefi ce în afecţiunile acute ale căilor urinare, calculoza biliară 
și renală, respectiv în nefrite și cistite. Ameliorează simptomele astmului, este 
utilă în combaterea hemoroizilor, precum și în afecţiuni reumatice și articulare.

Palmierul pitic: fructele acestei plante sunt de mult timp folosite în medicina 
naturistă pentru tratamentul  afecţiunilor urinare. Numeroase studii demon-
strează faptul că palmierul pitic are capacitatea de a crește volumul urinar 
și de a scădea frecvenţa micţiunilor nocturne. Unele studii au evidenţiat ca-
pacitatea substanţelor active din compoziţia fructelor de palmier pitic de a 
împiedica transformarea testosteronului în forma sa mai activă – dihidrotes-
tosteron (DT) – respectiv legarea acestuia de receptorii celulelor prostatice, 
reducând astfel proliferarea și creșterea în volum a prostatei.

Licopina: reprezintă pigmentul de culoare roșie din compoziţia unor fructe 
și legume. Cantităţi însemnate se găsesc în roșii, ardei roșii, pepene roșu și 
grapefruit-ul roșu. Numeroase studii au demonstrat existenţa unei relaţii ca-
uzale între nivelul scăzut al licopenului seric și incidenţa crescută a tumorilor 
maligne. Majoritatea cercetătorilor atribuie acest efect protector al licopinei 
proprietăţilor sale antioxidante puternice. 

Rezveratrolul: conform observaţilor sugerează capacitatea rezveratrolului 
de a împiedica vascularizarea tumorilor, privându-le astfel de sursa de hra-
nă. Efectul benefi c al rezveratrolului a fost observat în cazurile de tumori ale 
prostatei, mamare și cutanate, respectiv în leucemie.

Doza zilnică recomandată: 1 capsulă/zi sau 2 capsule/zi în caz de nevoie.

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Afi ne american măcinat 190 mg 380 mg
Codiţe de cireşe 150 mg 300 mg
Vitamina C 80mg DZR 100% 160 mg DZR 200%

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 

Pentru eliminarea Pentru eliminarea 
problemelor bărbătești.problemelor bărbătești.

Crystal Complex – Capsule Prostao

Un adevărat scut la îndemâna bărbaţilor, pentru o fl uiditate mai bună.

Principalele domenii de acţiune:
• Hipertrofi a prostatei
• Adenom de prostată
Compoziţie: urzică mare, palmier pitic, licopină, rezveratrol.

Hipertrofi a de prostată afectează în procent de 50% bărbaţii cu vârsta de 
peste 50 ani și în procent de 80% bărbaţii cu vârsta de peste 80 ani. Cancerul 
malign de prostată este cel de-al doilea factor de mortalitate la bărbaţi.
Hipertrofi a benignă a prostatei poate apărea chiar și după vârsta de 30 ani, 
datorită fenomenului de hiperplazie a ţesutului conjunctiv al prostatei în 
fază incipientă, urmată de creșterea glandei în sine. Stilul de viaţă nesănătos, 
alimentaţia săracă în fi bre, viciile, stresul, poluarea mediului, etc. contribuie 
la formarea de radicali liberi cu efect nociv, împotriva cărora prostata nu se 
mai poate apăra, pierzându-și capacitatea de a-și îndeplini rolul în organism. 
Prevenirea acestei maladii, precum și tratamentul corespunzător sunt de o 
importanţă vitală pentru bărbaţi!

Urzica mare: Urzica mare (Urtica dioica) conţine cantităţi mari de clorofi -
lă, compuși indolici – printre care histamina și acetilcolina – vitamina A și 
C, respectiv alte vitamine importante, carotenoide, proteine, fi bre vegetale, 
săruri minerale și în primul rând dioxid de siliciu și săruri de potasiu. Acești 
ultimi doi compuși exercită în principal efectul diuretic.
Efectele frunzelor și rădăcinilor de urzică: diuretic, astringent, stimulant și 
antihemoragic.
Urzica are efecte benefi ce în afecţiunile acute ale căilor urinare, calculoza biliară 
și renală, respectiv în nefrite și cistite. Ameliorează simptomele astmului, este 
utilă în combaterea hemoroizilor, precum și în afecţiuni reumatice și articulare.

Palmierul pitic: fructele acestei plante sunt de mult timp folosite în medicina 
naturistă pentru tratamentul  afecţiunilor urinare. Numeroase studii demon-
strează faptul că palmierul pitic are capacitatea de a crește volumul urinar 
și de a scădea frecvenţa micţiunilor nocturne. Unele studii au evidenţiat ca-
pacitatea substanţelor active din compoziţia fructelor de palmier pitic de a 
împiedica transformarea testosteronului în forma sa mai activă – dihidrotes-
tosteron (DT) – respectiv legarea acestuia de receptorii celulelor prostatice, 
reducând astfel proliferarea și creșterea în volum a prostatei.

Licopina: reprezintă pigmentul de culoare roșie din compoziţia unor fructe 
și legume. Cantităţi însemnate se găsesc în roșii, ardei roșii, pepene roșu și 
grapefruit-ul roșu. Numeroase studii au demonstrat existenţa unei relaţii ca-
uzale între nivelul scăzut al licopenului seric și incidenţa crescută a tumorilor 
maligne. Majoritatea cercetătorilor atribuie acest efect protector al licopinei 
proprietăţilor sale antioxidante puternice. 

Rezveratrolul: conform observaţilor sugerează capacitatea rezveratrolului 
de a împiedica vascularizarea tumorilor, privându-le astfel de sursa de hra-
nă. Efectul benefi c al rezveratrolului a fost observat în cazurile de tumori ale 
prostatei, mamare și cutanate, respectiv în leucemie.

Doza zilnică recomandată: 1 capsulă/zi sau 2 capsule/zi în caz de nevoie.

ProsTao – capsule

Un adevărat scut la îndemâna bărbaţilor, pentru o fl uiditate mai bună.

Principalele domenii de acţiune:
• Hipertrofi a prostatei
• Adenom de prostată
Compoziţie: urzică mare, palmier pitic, licopină, resveratrol.

Hipertrofi a de prostată afectează în procent de 50% bărbaţii cu vârsta de 
peste 50 ani și în procent de 80% bărbaţii cu vârsta de peste 80 ani. Cancerul 
malign de prostată este cel de-al doilea factor de mortalitate la bărbaţi.
Hipertrofi a benignă a prostatei poate apărea chiar și după vârsta de 30 ani, 
datorită fenomenului de hiperplazie a ţesutului conjunctiv al prostatei în 
fază incipientă, urmată de creșterea glandei în sine. Stilul de viaţă nesănătos, 
alimentaţia săracă în fi bre, viciile, stresul, poluarea mediului, etc. contribuie 
la formarea de radicali liberi cu efect nociv, împotriva cărora prostata nu se 
mai poate apăra, pierzându-și capacitatea de a-și îndeplini rolul în organism. 
Prevenirea acestei maladii, precum și tratamentul corespunzător sunt de o 
importanţă vitală pentru bărbaţi!

Urzica mare: Urzica mare (Urtica dioica) conţine cantităţi mari de clorofi lă, 
compuși indolici – printre care histamina și acetilcolina, vitamina A și C, re-
spectiv alte vitamine importante, carotenoide, proteine, fi bre vegetale, săruri 
minerale și în primul rând dioxid de siliciu și săruri de potasiu. Acești ultimi 
doi compuși exercită în principal efectul diuretic.
Efectele frunzelor și rădăcinilor de urzică: diuretic, astringent, stimulant și 
antihemoragic.
Urzica are efecte benefi ce în afecţiunile acute ale căilor urinare, calculoza biliară 
și renală, respectiv în nefrite și cistite. Ameliorează simptomele astmului, este 
utilă în combaterea hemoroizilor, precum și în afecţiuni reumatice și articulare.

Palmierul pitic: fructele acestei plante sunt de mult timp folosite în medicina 
naturistă pentru tratamentul  afecţiunilor urinare. Numeroase studii demon-
strează faptul că palmierul pitic are capacitatea de a crește volumul urinar 
și de a scădea frecvenţa micţiunilor nocturne. Unele studii au evidenţiat ca-
pacitatea substanţelor active din compoziţia fructelor de palmier pitic de a 
împiedica transformarea testosteronului în forma sa mai activă – dihidrotes-
tosteron (DT) – respectiv legarea acestuia de receptorii celulelor prostatice, 
reducând astfel proliferarea și creșterea în volum a prostatei.

Licopina: reprezintă pigmentul de culoare roșie din compoziţia unor fructe 
și legume. Cantităţi însemnate se găsesc în roșii, ardei roșii, pepene roșu și 
grapefruit-ul roșu. Numeroase studii au demonstrat existenţa unei relaţii ca-
uzale între nivelul scăzut al licopenului seric și incidenţa crescută a tumorilor 
maligne. Majoritatea cercetătorilor atribuie acest efect protector al licopinei 
proprietăţilor sale antioxidante puternice. 

Resveratrolul: conform observaţilor sugerează capacitatea resveratrolului 
de a împiedica vascularizarea tumorilor, privându-le astfel de sursa de hra-
nă. Efectul benefi c al resveratrolului a fost observat în cazurile de tumori ale 
prostatei, mamare și cutanate, respectiv în leucemie.

Doza zilnică recomandată: 1 capsulă/zi sau 2 capsule/zi în caz de nevoie.

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Afi ne american măcinat 190 mg 380 mg
Codiţe de cireşe 150 mg 300 mg
Vitamina C 80mg DZR 100% 160 mg DZR 200%

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Palmier pitic 177 mg 354 mg
Resveratrol 5 mg 10 mg
Licopină 5% 0,15 mg 0,3 mg
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memorIo – capsule

Principalele domenii de acţiune:
• îmbunătăţirea memoriei
• ameliorarea capacităţii de amintire
• facilitarea procesului de învăţare
• creșterea capacităţii de concentrare
• prevenirea maladiei Alzheimer la vârstnici
Compoziţie: lecitină, extract de Bacopa monnieri (20%), Rhodiola rosea (5%), Panax gin-
seng, 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 antiinfl amator și de reducere 
a durerii. Contribuie la asigurarea condiţiei fi zice și intelectuale optime, funcţionarea 
normală a sistemului circulator, respectiv aprovizionarea celulelor cu oxigen și sub-
stanţe nutritive.
Rădăcina de Ginseng (Panax ginseng): rădăcina de ginseng poate contribui la men-
ţinerea unei condiţii fi zice și intelectuale corespunzătoare.
Printre efectele plantei Panax ginseng se enumeră și următoarele:
• îmbunătăţește capacitatea de amintire; are efect anti-stres 
• crește performanţa fi zică și intelectuală
• întârzie apariţia stărilor de oboseală, sporește producţia de endorfi ne (hormonii fericirii)
• are efect calmant și antialgic
Coenzima Q10 (Ubichinona): intervine în producţia de energie la nivel celular. Asigură apor-
tul energetic în situaţii de nevoi crescute, cum ar fi  solicitarea fi zică și intelectuală sporită.
Lecitina: joacă un rol cheie în fl uxul nutrienţilor și substanţelor reziduale la nivel celular.
• are efecte de îmbunătăţire a memoriei, a sistemului nervos și ameliorarea perfor-

manţei fi zice
Un aport zilnic de 1,5g lecitină poate contribui la menţinerea funcţionării sănătoase a 
creierului și sistemului nervos.
Colina: contribuie la menţinerea integrităţii membranei celulare și intervine în nume-
roase procese biologice elementare, cum ar fi  schimburile informaţionale la nivel celu-
lar, aportul energetic și comunicarea intracelulară. 
L-carnitina: intervine în metabolismul lipidic și procesele energetice de la nivel celular. 
Magneziul: este o substanţă minerală de importanţă vitală pentru om. Are rol în func-
ţionarea echilibrată a sistemului nervos. Intervine și în toate procesele metabolice din 
organism, este indispensabil funcţionării a mai multor sute de enzime, ca și pentru 
sinteza de acizi nucleici, proteine și lipide.
Zincul: are rol în funcţionarea normală a sistemului nervos și capacitatea intelectuală.
Vitamina B6: este o vitamină hidrosolubilă. Principalul său rol constă în transformarea 
aminoacizilor. Carenţa acestei vitamine duce la afecţiuni cutanate, infl amarea nervilor 
periferici, anemie și apariţia tulburărilor nervoase însoţite de spasme epileptiforme. Se 
recomandă administrarea de vitamină B6 și în caz de migrenă. Infl uenţează starea de 
dispoziţie și funcţionarea creierului.
Vitamina B9 (acidul folic): este o vitamină din familia vitaminelor B, principalul său 
rol fi ind în procesele biochimice de sinteză a acidului dezoxiribonucleic (ADN). Este 
efi cace și 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 depăși doza zilnică recomandată. 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

3 capsule 6 capsule
Lecitină 750 mg 1500 mg
Bacosidok A&B 50 mg 100 mg
Rădăcină de Panax ginseng 75 mg 150 mg
Salidroside 8,75 mg 17,5 mg
Coenzima Q10 5 mg 10 mg
Zinc 1,5 mg DZR 50% 3 mg DZR 100%
Vitamina B6 1,4 mg DZR100% 2,8 mg DZR 200%
Vitamina B9 500 µg DZR250% 1000 µg DZR500%

* DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte 



ImmUno – capsule

Principalele domenii de acţiune:
• întărirea sistemului imunitar
• reducerea riscului de alergie
Compoziţie: vitamina C, ciuperca ganoderma, usturoi, fl ori 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 efi cient. Un sistem imunitar puternic și sănătos este 
capabil de a ne apăra mai ușor faţă de infecţii și boli.

Vitamina C:  această vitamină are o capacitate dovedită de a spori activitatea sistemului 
imunitar, atât în caz de boli cât și 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 ușor. Ascorbatul de calciu reprezintă forma tamponată 
a vitaminei C, care este mai puţin acidă și 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, infl uenţând starea de sănătate a acestuia. Acestui fenomen i se datorează 
efectul antitumoral al ciupercii ganoderma – fapt confi rmat de-a lungul istoricului 
cercetărilor știinţifi ce în domeniu – primul compus polizaharidic hidrosolubil fi ind extras 
din această ciupercă. În jurul anului 1960 s-a demonstrat faptul că extractul obţinut din 
această ciupercă este efi cace împotriva virusului gripei. Acest extract s-a dovedit a avea 
efect inhibitor și în candidoze, respectiv infecţii cauzate de virusul herpetic. Prezintă efect 
hepatoprotector documentat, neutralizând considerabil și efectele nocive ale nicotinei. 
Valoarea biologică a proteinelor ciupercii ganoderma este net superioară altor plante și 
este comparabilă cu cea a proteinelor animale. În același 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 fi ind 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 și Pseudomonas. 
Usturoiul prezintă și efect antiparazitar, fi ind în același timp activ și împotriva virusului 
herpetic și a ciupercii Candida albicans.
Echinacea purpurea/angustifolia (echinaceea): este un remediu antimicrobian și 
antiinfecţios natural, oferindu-ne protecţie împotriva bacteriilor, virușilor, ciupercilor și 
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 și 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 depăși doza zilnică recomandată.

Valoarea nutritivă în doza zilnică

3 capsule 6 capsule
Vitamina C 450 mg DZR 562,5% 900 mg DZR 1125%
Ciuperca Ganoderma lucidum 300 mg 600 mg
Echinacea purpurea 210 mg 420 mg
Total polifenoli 10 mg 20 mg
din care: – fl avonoide 7 mg 14 mg
                  – resveratrol 0,005 mg 0,01 mg

* DZR procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi 

45



Hyaluron Collagen
Preparat cu conţinut în colagen și acid hialuronic pentru păstrarea prospeţimii tenului 
și a elasticităţii cartilajelor și articulaţiilor. 

Principalele domenii de acţiune:

• În scopul păstrării stării de hidratare și elasticităţii tenului și ţesutului conjunctiv. 
• Preparatul contribuie la menţinerea vâscozităţii lichidului sinovial. 
• Susţine și crește elasticitatea și rezistenţa diferitelor tipuri de ţesuturi. 
 
Acidul hialuronic este un compus polizaharidic natural, care se găsește în toate ţesutu-
rile organismului. Rolul acestuia în organismul uman constă în legarea moleculelor de 
apă, respectiv este lubrifi ant al articulațiilor și musculaturii.  Celulele ţesutului conjunc-
tiv, precum și celulele ţesutului cartilaginos hialin secretă în mod constant acidul hialu-
ronic, însă o dată cu înaintarea în vârstă producţia de acid hialuronic scade treptat. 

Dermato
Părul sănătos, pielea sănătoasă, unghiile frumoase sunt tot atâtea semne ale stării 
noastre de sănătate. Ele emană vitalitate, tinereţe. Felul de viaţă greșit și acţiunile me-
diului înconjurător pot infl uenţa starea părului, a pielii și a unghiilor. Din acest motiv 
este important să identifi căm acele substanţe nutritive care pot infl uenţa în bine sta-
rea pielii, a părului și a unghiilor, mergând până la regenerarea lor. 

Componente

Vitamine
Vitamina B2: contribuie la păstrarea sănătăţii părului, a pielii și a unghiilor. Lipsa ei 
poate duce la crăparea colţului gurii, apariţia unor artere roșii în albul ochilor, apariţia 
unor procese infl amatorii la nivelul nasului și a feţii.
Vitamina B3: contribuie la păstrarea sănătăţii părului, a pielii și a unghiilor. 
Vitamina B5: lipsa acidul pantotenic din organism poate duce la următoarele simp-
tome: Tulburări la nivelul părului și a pielii capului, senzaţia de oboseală și de slăbi-
ciune, dereglarea somnului, îmbolnăviri ale sistemului digestiv, amorţirea mâinilor și 
a picioarelor. 
Vitamina C: având în vedere acţiunea benefi că a vitaminei C asupra procesului de 
geneză a colagenului, precum și acţiunea puternic antioxidantă, rezultă că are un rol 
bine determinat în cadrul procesului de protecţie a pielii.
Vitamina E: este o vitamină cu efect antioxidant, care protejează pielea, părul și un-
ghiile. De asemenea elimină fenomenele de îmbătrânire a ochilor. 
Beta-carotenul: contribuie la întârzierea fenomenelor de îmbătrânire a pielii / păstrarea 
sănătăţii pielii. Utilizarea regulată poate contribui la protecţia pielii de acţiunea razelor 
UV. Proprietăţile antioxidante contribuie la păstrarea sănătăţii și a elasticităţii pielii. 
Biotina: o doză normală sau o supradoză de biotină poate face ca părul să fi e mai 
sănătos și unghiile mai tari. Lipsa biotinei poate duce la fenomene de oboseală, lipsa 
apetitului, apariţia unor probleme la nivelul pielii, apariţia anemiei, perturbarea sim-
ţurilor și ridicarea nivelului de colesterol. 
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HYalUron CollaGen – capsule
Colagenul este o proteină fi broasă cu rezistență mecanică ridicată, componentă de bază a oaselor, cartilajelor, articulaţiilor, tendoa-
nelor, ligamentelor și 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 își 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 și o dată cu aceas-
ta durerea. Ridurile apar drept consecinţă a încetării acţiunii combinate a 
colagenului și elastinei de la nivelul pielii. Lipsa hidratării adecvate a pielii 
joacă un rol însemnat în apariţia ridurilor începând încă de la vârsta de cir-
ca 20 ani. 

Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi sau maxim 3x3 capsule/zi.
Capsulele se înghit cu multă apă. 

DermaTo – capsule

substanţe minerale
Zincul: zincul este o componentă esenţială a mai multor enzime. Există peste 70 de metaloenzime cu conţinut de zinc. În organismul 
nostru se găsesc circa 1,4 - 2,5 grame de zinc. În cantităţi mai mari se găsesc în sistemul osos și în piele (circa 20% din cantitatea totală 
de zinc se regăsește în piele), de asemenea găsim zinc și în sistemul muscular, la nivelul fi catului și în rinichi. O cantitate sufi cientă 
de zinc poate preveni formarea acneelor, poate contribui la protejarea prostatei, 
la sinteza proteinelor și la sinteza colagenului.
Iodul: lipsa iodului în organism poate duce la obezitate, la senzaţia de oboseală, 
la căderea părului, la ridicarea nivelului de colesterol, la accelerarea fenomenelor 
de ateroscleroză, etc. 
Cuprul: cuprul participă la formarea melaninei, prin urmare contribuie la pig-
mentarea corectă a pielii și a părului.
Fierul: lipsa fi erului din organism duce la căderea părului, la fragilitatea fi relor de 
păr, la slăbirea rezistenţei unghiilor. 

Componente importante:
Lizina: lizina este un aminoacid esenţial care contribuie la formarea și păstrarea 
mușchilor, a oaselor și a altor ţesuturi. Totodată contribuie și la procesele de re-
generare. Se cunoaște foarte bine aplicarea cu succes împotriva formelor I și II 
de herpes și împotriva unor îmbolnăviri ale pielii condiţionate de îmbătrânire. 
Metionina: metionina este una din componentele de bază a proteinelor și are de 
asemenea o acţiune antioxidantă puternică, care apără corpul nostru și ţesuturi-
le noastre de acţiunea distrugătoare a radicalilor liberi. Ajută la întărirea muscu-
laturii, previne degradarea mușchilor, ajută la menţinerea elasticităţii pielii și la 
păstrarea sănătăţii noastre. Întărește și apără deopotrivă părul și unghiile.
Cisteina (n-acetilcisteina): cisteina are un rol major în formarea și păstrarea ţe-
suturilor conjunctive, având un rol determinant și în formarea și păstrarea pielii.
MSM: sprijină formarea colagenului, contribuind astfel la păstrarea sănătăţii 
musculaturii, a tendoanelor, a pielii, a părului și a unghiilor.
Acidul hialuronic: apără pielea împotriva îmbătrânirii și ajută la redobândirea 
netezimii și elasticităţii prin menţinerea gradului de hidratare. 

mod de administrare: 3x1 capsule/zi. A se înghiţi cu multă apă. 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

3 capsule 9 capsule
Colagen                   1332 mg 3996 mg
Acid hialuronic 90% 30 mg 90 mg
Total polifenoli 4,5 mg 13,5 mg
din care: – fl avonoide 3,15 mg 9,45 mg
                  – resveratrol 0,00225 mg 0,0067mg

Principii nutritive în doza zilnică recomandată (3 capsule)

L-lizină monohidroclorid 350 mg

DL-metionină 350 mg

MSM (metilsulfonimetan) 150 mg

Vitamina C (acid ascorbic) 150 mg DZR 187,5%

N-acetileisztain 
(L-Cristeina chlorhidrat monohidrat) 50 mg

Acid Hialuronic 90% 22,5 mg

Beta-caroten 1% 24 µg

Vitamina E 3 mg DZR 25%

Vitamina B2 (ribofl avină) 0,7 mg DZR 50%

Vitamina B3 (niacină) 8 mg DZR 50%

Vitamina B5 (acid pantotenic) 3 mg DZR 50%

Vitamina H (biotină) 25 µg DZR 50%

Vitamina D (colecalciferol)
100 µg (*4000 UI)

**2000%DZR, 
***UL100%

Zinc 1,8 mg DZR 18%

Cupru 0,2 mg DZR 20%

Iod 57,375 µg DZR 38,25%

Fier 2,59 mg DZR 18,5%

Total polifenoli 13,08 mg ±10%

din care: – fl avonoide 9,16 mg

                  – resveratrol 0,0065 mg

*UI : Unitate Internationala ** DZR: doza zilnică recomandată pentru 
persoane adulte în % *** UL.: volumul maxim de vitamine /minerale, 

provenite din toate sursele care pe lângă aportul zilnic sistematic 
nu poate avea efect negativ asupra sănătăţii.



VenomIn – capsule

Pentru vene elastice și puternice, cu substanțe active și vitamine extra-
se din vegetale

Compoziție: extract din portocală amară (Diosmina), complex de bio-
fl avonoide: semniţe-coji de struguri roșii, semniţe-coji de sorg, semniţe-
coji de mure negre, coji de cireșe negre, semniţe-coji de coacăze negre 
și roșii, coji de prune, coji de mere, extract din portocală amară (Hesperi-
dina), extract din Sophora Japonica L (Rutina).

Rutina: fortifi că vasele capilare reducând astfel incidența fenomenelor 
de hemofi lie. Ameliorează sechelele induse de varice. Reduce, ca și aci-
dul feluric, cito-toxicitatea colesterolului de tip LDL oxidat, contribuind 
astfel la reducerea semnifi cativă a riscului de îmbolnăviri cardiace.

Hesperidina: este o glicozidă de fl avanonă și se găsește în citrice, atât 
în coaja lor, cât și în pulpă. Ca și Rutina, reduce permeabilitatea vaselor 
sanguine și combate infl amația. Are efecte și proprietăți anti-alergene, 
de reducere a lipidelor, de protecția vaselor sanguine și proprietăți anti-
cancerigene. Se recomandă, printre multiplele aplicații, și la combaterea 
hemoroizilor. 

Diosmina: prin mecanismele sale de acțiune amplifi că tonusul venos și 
fl uxul limfatic. Reduce hiper-permeabilitatea vaselor sanguine și mărește 
rezistența capilară. În cadrul experimentelor efectuate a contribuit pozitiv 
la conexiunea dintre leucocite și celule endoteliale. 

Venele varicoase sunt de obicei neglijate de persoanele atinse. Chiar și 
când devin foarte vizibile. Majoritatea bolnavilor merg la medic numai 
când afecțiunea a progresat dramatic. Pentru a frâna procesul de degra-
dare a venelor trebuie să intervenim în fazele incipiente.

Posibiltățile de terapie se rezumă la următoarele grupe: Tratament prin 
compresie (ciorapi, șosete, benzi). Tratamente cu medicamente / supli-
mente alimentare. Tratament local chirurgical. Printr-o terapie comple-
xă, bine aleasă, se pot diminua procesele dureroase care însoțesc boala, 
precum și simptomele vizibile și se poate preîntâmpina agravarea bolii.

Există fl avonoide care contribuie la tonifi carea venelor și protejează te-
ritoriul micro-vascular.
Unele reduc umfl area picioarelor, împiedică dezvolta rea edemelor. Al-
tele leagă radicalii liberi, sau reduc in fl amațiile venoase, eventual prote-
jează pereții venelor.

Doza zilnică recomandată: 2x1 capsulă/zi. A se înghiţi cu multă apă.

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule

Diozmină 225 mg 450 mg

Hesperidină 25 mg 50 mg

Rutină 50 mg 100 mg

Total polifenoli 1,88 mg±10% 3,76 mg±10%

din care fl avonoide 1,32 mg 2,64 mg



sIlICIU – capsule

Siliciul este un oligoelement de importanță vitală în organismul uman. În 
cadrul cercetărilor sale de pionierat, E.M. Carlisle a demonstrat printre pri-
mii în lume, în anii 1970, că acest element participă la formarea structurii 
țesuturilor conjunctive și a celor de susținere și că are efect nemijlocit în 
procesul de păstrare a sănătății, asigurând absorbția substanțelor minera-
le, îmbunătățind calitatea vieții.

În organismul unui om cu greutatea de 70 de kilograme există circa 1,4 
grame de Siliciu. Ceea mai mare parte a Siliciului se găsește în țesuturile 
conjunctive.

Vasele sanguine (arterele și venele) conțin la nivelul pereților o cantitate 
mare de Siliciu. Cu trecerea anilor, la îmbătrânire, cantitatea de Siliciu din 
vasele sanguine scade substanțial și progresiv.

La nivelul pielii Siliciul joacă un rol important! Prezența Siliciului face 
să crească nivelul de colagen și nivelul compușilor glicozaminoglicani. 
Țesuturile cutanate și subcutanate conțin cantități masive de fi bre de co-
lagen și de glicozaminoglicani. Studiile științifi ce arată, că Siliciul stimu-
lează formarea părului și a unghiilor, contribuind la generarea elastinei 
și a rețelelor de cheratină.

Structura pielii, a părului și a unghiilor se transformă spectaculos dacă asi-
gurăm cantitatea necesară de Siliciu. Pielea devine mai elastică în urma 
procesului de purifi care. Părul devine mai puternic și mai strălucitor.
Siliciul are efecte benefi ce asupra imunității. Prezintă de asemenea și 
proprietăți antiinfl amatoare, mai ales la nivelul pielii și a mucoaselor.

Coada-calului: extractele din Coada-calului conțin foarte mult Siliciu. 
Pe această bază se pot utiliza cu succes în tratarea pielii în cazuri pato-
logice și de modifi cări dermatologice (de exemplu în cazul îmbătrânirii 
pielii, în cazul celulitei, respectiv în tratarea efectelor neestetice apărute 
la nivelul pielii pe timpul sarcinii).

Pământul de diatomee: conține dioxid de Siliciu în proporție de 35%, 
precum și alte 15 substanțe minerale. Aceste minerale fac ca părul să fi e 
mai sănătos, mai lucios și ajută de asemenea la menținerea sănătății pie-
lii și a unghiilor.

Mătasea de porumb: substanțele ce compun mătasea de porumb sunt 
foarte folositoare în general, dar ceea mai importantă componentă este 
chiar Siliciul. Mătasea de porumb mai conține Fier, Vitamina B și Vitamina K.

Compoziţie: pământ de diatome, coada calului, gelatină, mătase de po-
rumb.

Doza zilnică recomandată: 3x1 capsulă/zi, în caz de nevoie maxim 
3x2capsule/zi. A se înghiţi cu multă apă.
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Principii active în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule 6 capsule
Pământ de diatome: 125 mg 375 mg 375 mg
din care Siliciu 45,87 mg 137,63 mg 275,22 mg
Coada calului 125 mg 375 mg 750 mg
Mătase de porumb 50 mg 150 mg 300 mg



asTraGalUs+ eGCG, resVeraTrol – capsule

Supliment alimentar sub formă de capsule cu conţinut de rădăcină Astra-
galus, EGCG și resveratrol

Compoziţie: Radix Astragali, extract din rădăcină de Astragalus membra-
naceus (Fisch.) Bunge Astragalus Linn, Tea polyphenol – EGCG, rădăcină de 
Polygonum cuspidatum – Resveratrol.

Telomerii constituie o porțiune din componența ADN-ului cromozomial și 
cuprinde mai multe secțiuni repetitive. În cadrul fi ecărei diviziuni celulare se 
creează o copie a cromozomului, însă o porțiune a telomerului nu este copi-
ată, astfel încât la fi ecare diviziune celulară telomerii devin din ce în ce mai 
scurți. Atunci când lungimea telomerilor se reduce la o dimensiune critică, 
celula moare. Rezultă prin urmare, că lungimea telomerului determină durata 
de viață a celulei, respectiv o lungime mai mare a telomerului asigură o viață 
mai lungă a celulei și invers, telomerii scurți duc la scurtarea vieții celulei.

Îmbătrânirea celulară: la fi ecare diviziune celulară cromozomii pierd 
între 50–100 nucleotide. Aceasta constituie problematica replicării ter-
minale. Stilul de viață, stresul zilnic grăbește scurtarea telomerilor. Există 
o legătură nemijlocită între stresul zilnic și supraîncărcarea organismului 
și îmbătrânirea celulară determinată de scurtarea telomerilor. Durata de 
viață a individului, chiar și sănătos, este limitată de telomerii în dispariție.

Telomeraza este enzima care este în măsură să lungească telomerii 
supuși scurtării în timpul diviziunii celulare. Prin efectul lor fac posibile 
un număr mai mare de diviziuni celulare. Gena, care este responsabilă și 
dirijează sistemul de producție a telomerazei, enzima care prelungește 
viața, există în ADN-ul celulelor din corpul uman, într-o stare inactivă.

Rădăcina de Astragalus:
• Este o plantă medicinală utilizată în medicina tradicțională chineză de 

peste două mii de ani.
• Posedă proprietăți de întărire a sistemului imunitar.
• Are efect antioxidant
• Activează enzima ”telomeraza”.
EGCG:
• Epigallocatechin-gallate, este componenta polifenolică cea mai im-

portantă a ceaiului verde.
• Are efect antioxidant.
• Contribuie la buna funcționare a creierului și a inimii.
• Ajută la prevenirea scurtării telomerilor.
Resveratrol:
• Această substanță imunitară se găsește în coaja strugurilor roșii.
• Are efect antioxidant.
• Sprijină funcționarea inimii și a sistemului vascular.
• Amplifi că acțiunea telomerazei.

Doza zilnică recomandată: Pentru adulţi 2 capsule/zi. 
Se înghite cu multă apă.

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Rădăcină de Astragalus: 250 mg 500 mg
din care Astragaloside 1,25 mg 2,5 mg
EGCG 50 mg 100 mg
Resveratrol 49 mg 98 mg



CaPsaICInĂ GHImBIr, sCorŢIȘoarĂ, B6 – capsule

Supliment alimentar sub formă de capsule cu conţinut de ghimbir, scorţișoa-
ră, capsaicină și vitamina B6. 

Compoziţie: ghimbir, scorţi șoa ră, extract de capsaicină 10:1,vitamina B6, cap-
sulă-gelatină. 

Capsaicina:
• Stimularea digestiei
• Protecția mucoasei gastrice
• Atenuarea simptomelor neuropatice
 
Ghimbirul:
• Roborare
• Îmbunătățirea digestiei
• Efecte benefi ce în cazuri de greață și senzații de vomă
 
Scorțișoara:
• Efect de reducere a glicemiei
• Efect antioxidant
• Efect gastroprotector

Vitamina B6:
• Efecte pozitive într-o gamă largă de maladii
• Ajută la combaterea stărilor de nervozitate și a depresiei

Capsaicinoidele se dezvoltă în soiuri de ardei și sunt iuți la gust. Cercetările efec-
tuate în cadrul Institutului Farmaceutic din Seghedin de către Dr. Jancsó Miklós 
au demonstrat efectul pozitiv al capsaicinoidelor asupra infl amațiilor neuroge-
ne. Infl amațiile neurogene  reprezintă o componentă esențială în cadrul pato-
genezei și a mecanismului patologic   la un număr mare de îmbolnăviri (Rinita 
alergică, astm bronșic, bronșitei cronice, artrita reumatoida, psoriazis, migrenă). 
(http://aok.pte.hu/docs/phd/fi le/dolgozatok/2001/Than_Marta_tezisfuzet.pdf).

Extractul de ardei și capsaicină consumate în mod regulat au efect benefi c 
asupra sănătății pereților interiori ale vaselor sanguine (endoteliul), prevenind 
astfel riscul îmbolnăvirilor cardio-vasculare. (www.pubmed.com/21302401).

Doza zilnică recomandată: 1 capsulă/zi sau după nevoie maxim 3 capsule/zi. 
A se înghiţi cu multă apă.

Capsaicină – cremă

Crema conține capsaicină și ca atare, la începutul tratamentului, ar putea să 
producă fenomene de iritație  la nivelul pielii, însă, după o folosire mai înde-
lungată, suprafața unsă cu această cremă devine insensibilă, punându-se în 
evidență efectul analgezic al cremei. Crema poate fi  utilă la combaterea dure-
rilor de spate,  a artritelor, a psoriazisului, ca și tratament complementar.

Principii active în doza zilnică

3 capsule 6 capsule
Ghimbir 250 mg 750 mg
Scorţişoară 250 mg 750 mg
Vitamina B6 5 mg DZR 357% 15 mg DZR 1071%
Extract de capsaicină 10:1 10 mg 30 mg
din care capsaicină 0,91 mg 2,72 mg
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aPIGenIn, Green Tea, eGCG – capsule

Supliment alimentar sub formă de capsule cu conţinut de apigenin, EGCG 
și resveratrol

Compoziţie: Epigallocatechin gallate (EGCG) (50%), capsulă gelatină (din care 
agenţi gelifi anţi: hipromelloz și gumă gellan), resveratol (98%), ceai Matcha 
(Camellia sinensis var. sinensis), ceai verde din China, polen de mușeţel (Apige-
nin 70%).

apigenina: face parte din clasa fl avonoidelor care se regăsesc în anumite 
fructe și legume, cum ar fi  ceapa, portocalele, ceaiul verde, țelina, anghi-
nare, pătrunjelul. Cercetările științifi ce făcute în legătură cu apigenina au 
condus la concluzia că apigenina poate favoriza moartea celulară a celu-
lelor cancerigene în cazul cancerelor de colon (apoptoza celulară). Vezi în 
acest sens: http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pub med/?term= Turktekin+ 2011 
Turktekin 2011. Apigenina poate limita și frâna dezvoltarea tumorilor la nive-
lul colonului (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10900467 Wang 2000).

În cadrul unei cercetări efectuate s-a studiat la nivel clinic mecanismul prin 
care apigenina și EGCG (una din componentele de bază a Ceaiului Verde) 
pot acționa asupra organismului după îndepărtarea chirurgicală a tumori-
lor maligne la nivelul colonului. La una din echipele afl ate sub observație 
s-a administrat 20 mg apigenină și 20 mg EGCG timp de 2–5 ani. 
Echipa de control nu a primit acest tratament.  S-a observat faptul, că prin-
tre membrii echipei care a benefi ciat de tratament nu s-au înregistrat reci-
dive. În cadrul echipei de control nivelul recidivei a fost de 20%. Totodată 
dezvoltarea unor polipi premergători instalării cancerului de colon s-a situ-
at în cadrul echipei care a benefi ciat de tratament la numai 7%, timp în care 
în cadrul echipei de control s-au înregistrat 27% de cazuri. (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoensch+2008 Hoensch 2008).
Conținutul capsulei clasice de gelatină moale începe să se resoarbe la nive-
lul stomacului după numai 5 minute de la înghițire.
Capsulele cu resorbție întârziată fac posibilă traversarea mediului acid din 
stomac, conținutul fi ind resorbit abia după 45 de minute de la înghițire, la 
nivelul tractului digestiv.
• Protejează conținutul în substanță activă împotriva acțiunii acizilor, fără 

a fi  nevoie de existența unui strat fi lmat.
• Capsulă vegetariană pe bază de plante.
• Stabilitate avansată la acțiunea umezelii.
• Mascarea gusturilor și mirosurilor cu efect de scădere a iri ta țiilor la digerare.

Ceaiul verde, eGCG: Una din componentele importante ale Ceaiului Verde 
este acidul salicilic, care de fapt este un hormon natural, de origine vegetală, 
cu proprietăți antiinfl amatorii, ca și acidul acetil salicilic, care, printre altele, 
este substanța activă a medicamentului cunoscut sub numele de Aspirină.
Polifenolii și fl avonoidele din compoziția Ceaiului Verde posedă de ase-
menea proprietăți antiinfl amatorii (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/ 9741297 Noreen et al. 1998).

Doza zilnică recomandată: 2x1 capsule/zi. A se înghiţi cu multă apă.

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule

EGCG 220 mg 440 mg

Apigenin 24,5 mg 49 mg

Resveratrol 36,75 mg 73,5 mg



FlaVIn7 arTemIsIn – capsule

Produsul combină efectul antioxidant deja binecunoscut al 
fl avonoidelor, cu caracteristicile artemisininei, pentru satisfa-
cerea nevoilor speciale privind alimentația bolnavilor de 
cancer.

Substanța activă din pelin constituie mecanismul de acțiune al 
artemisininei, care declanșează moartea celulară programată în 
celulele cu concentrație mare de fi er. Mai multe studii au demon-
strat că artemisinina extrasă din frunzele de pelin alb, respectiv 
compușii înrudiți cu ea, sunt capabili să distrugă selectiv și rela-
tiv rapid celulele canceroase, cu condiția ca acestea să aibă un 
conținut ridicat de fi er. Până în prezent a fost testată cu  rezultate 
bune pe 55 de tipuri de celule canceroase, cea mai efi cientă s-a 
dovedit a fi  în cazurile de leucemie, cancer de colon, melanom 
malign, cancer pulmonar, cancer mamar, cancer de prosta-
tă, tumori pe creier și în cazurile de cancer la rinichi. 
• Capsulele de Artemisinin se pot administra în orice stadiu al 

bolilor tumorale. După operații se pot administra doar atunci 
când pacientul a început alimentația pe cale orală, după cel 
puțin 4 zile fără probleme. 

• Se recomandă administrarea produsului ca adjuvant în trata-
mentul oncologic clinic la pacienții cu cancer pulmonar (C34), 
cancer mamar (C50) și cu leucemie mieloidă cronică, (C92) 
(intervenții chirurgicale, radioterapie, chemoterapie, imuno-
terapie, etc).

• Se recomandă administrarea continuă, fără întrerupere, a cap-
sulelor de Artemisinin, înainte, în timpul și după încheierea 
tratamentelor oncologice.

Celulele canceroase se caracerizează prin faptul că acumulează 
și depozitează în interiorul celulei cantități mari de fi er. Artemi-
sinina, o dată ajunsă în celulele canceroase, eliberează aceste 
depozite de fi er și induce un proces ireversibil de distrugere, 
mecanism care se încheie cu  apoptoza și suicidul celulelor can-
ceroase. Succesul tratamentului cu artemisinină este susținut de 
adăugarea fi erului la acest tratament.

Compoziţie: Artemisinin (extract de Artemisia absinthium  98%), 
complex de biofl avonoide Flavin 7 (extract uscat de sâmburi de 
struguri roșii; extract uscat de seminţe de sorg; extract uscat de se-
minţe de mure; extract uscat de coji de cireșe  negre, extract uscat 
de seminţe de coacăze negre, extract uscat de seminţe de coacăze 
roșii, extract uscat de coji de prune, extract de coji de mere), cap-
sula-gelatină. 

Doza zilnică recomandată: 1 sau 2 capsule pe zi, cu multă apă. 
Se recomandă administrarea în paralel de capsule de  Flavitamin-Fe!

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule

Artemisinin 294 mg 588 mg

Total polifenoli 16,6  mg ± 10% 33,2  mg ± 10%

din care: – fl avonoide  11,6 mg  23,2 mg

                  – resveratrol 0,008 mg 0,016 mg
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Oferim sănătate cu puterea naturii!

Familia produselor 
obţinute din ciuperci medicinale 
MYCO CRYSTAL

“Hrana să fi e și leac” astfel își îndemna pacienții Hipocrate acum 
2400 ani. Este cunoscut de secole faptul că alimentația este o com-
ponentă importantă a stării de sănătate.
Ciupercile sunt niște alimente gustoase și nutritive, ele au fost folo-
site din cele mai vechi timpuri în medicină datorită proprietăţilor lor 
terapeutice.

Cercetătorii au demonstrat că putem trăi mai mult dacă folosim anu-
mite substanțe care regenerează organismul și stopează procesul de 
îmbătrânire și/sau dacă suntem mai fericiți!

Noțiunea de “ciuperci cu putere de vindecare” refl ectă faptul că 
alături de numeroase elemente nutritive valoroase, ciupercile conțin 
și substanțe care după ce ajung în organism infl uențează procesele 
biologice de la nivel celular, având efect vitalizant și de menținere a 
stării de sănătate.



 CIUPerCa DansaToare  – capsule

Maitake, Grifola frondosa

Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de Ciupercă dansatoare 
și 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 biofl avonoide 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 și altor compuși naturali complecși din compoziţie.  

Grifola frondosa poate reprezenta o alternativă mai puţin costisitoa-
re a terapiilor adjuvante care au ca scop scăderea glicemiei. Cerce-
tări clinice au arătat că fracţiunea D a ciupercii are capacitatea de 
a activa limfocitele, contribuind astfel la reducerea metastazelor și 
scăderea markerilor tumorali. 

Preparatul își exercită efectul în diferite domenii: unele componen-
te au efect anti-tumoral, hipoglicemiant, hepatostimulator și de în-
tărire 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: – fl avonoide 1,59 mg 4,77 mg

                  – resveratrol 0,0011 mg 0,0033 mg
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CIUPerCa lUI DUmneZeU – capsule

Ciuperca migdală, Agaricus brasiliensis

Supliment alimentar care conţine un extract obţinut din Ciuperca lui 
Dumnezeu și 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 biofl avonoide Flavin 7.

Ciuperca lui Dumnezeu este o importantă sursă de seleniu, vitamine 
B2, B3, B5, B6, cupru, potasiu, fosfor, zinc și altele.

Seleniul este necesar funcţionării sistemului antioxidant al organis-
mului. 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 pereților vasculari, sănătatea 
și integritatea oaselor și articulaţiilor. Vitamina B2 joacă un rol im-
portant în producţia de energie. Vitamina B3 este necesară menţi-
nerii nivelului corespunzător de colesterol, iar vitamina B6 intervine 
în protecţia pereţilor vaselor sanguine. Zincul este necesar funcţio-
nării corespunzătoare a sistemului imunitar, dar și în scopul vindecă-
rii rănilor și în procesul de diviziune celulară. 

Astfel, se recomandă consumarea ciupercilor mai ales în perioada 
iernii, utilizând conștient puterea lor de protecţie împotriva infecţi-
ilor și răcelilor.
Poate interveni în reducerea efectelor dăunătoare ale proceselor 
biologice nocive. Numeroase studii au demonstrat efectul antitu-
moral și antiviral al preparatului, precum și efi cienţa sa în scăderea 
glicemiei și nivelului de colesterol.

Doza zilnică recomandată: 3x1 capsulă/zi. 
A se înghiţi cu multă apă.   

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule

Extract de ciuperca lui 
Dumnezeu 
(Agaricus Braziliensis) (1:10)

40 mg 120 mg

Total polifenoli 15,3 mg 46 mg
din care: – fl avonoide 10,7 mg 32,1 mg
                  – resveratrol 0,0077 mg 0,0231 mg



CIUPerCa BUreTele CU PerUCĂ – capsule

Coprinus comatus 

Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de Burete cu perucă 
și polifenoli.

Principalele domenii de acţiune:

• efect antitumoral
• scăderea glicemiei

Compoziţie: pulbere din Burete cu perucă (Coprinus comatus), com-
plex de biofl avonoide Flavin 7. 

Diabetul zaharat și sindromul metabolic în general (caracterizat prin 
nivel crescut de trigliceride, colesterol și glicemie, respectiv obezita-
te) este una dintre principalele probleme de sănătate publică. Com-
plicaţiile acestor boli (infarctul miocardic, accidentul vascular cere-
bral, neuropatiile, insufi cienţa renală, etc.) cresc în mod semnifi cativ 
rata de mortalitate. 

Buretele cu perucă este o ciupercă bine cunoscută în medicina 
populară, fi ind utilizată în scopul scăderii glicemiei. Extractele ob-
ţinute din această ciupercă medicinală contribuie în mod semnifi -
cativ la ameliorarea sindromului metabolic. Consumul buretelui cu 
perucă a determinat în mod repetat ameliorarea simptomelor di-
abetului zaharat de tip I la copii. Administrarea părţilor uscate ale 
plantei la animalele de laborator (șoareci) a determinat scăderea 
glicemiei, respectiv ameliorarea toleranţei la glucoză. Creșterea în 
greutate s-a oprit, chiar și în lipsa reducerii aportului energetic.

Doza zilnică recomandată: 3x1 capsulă/zi. 
A se înghiţi cu multă apă.

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule

Ciuperca Buretele cu perucă 
(Coprinus Comatus) măcinată

264 mg 792 mg

Total polifenoli 2,2 mg 6,6 mg

din care: – fl avonoide 1,54 mg 4,62 mg

                  – resveratrol 0,0011 mg 0,0033 mg
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CIUPerCa UreCHea-lUI-IUDa – capsule

Auricularia auricula-judae 

Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de ciupercă Urechea-
lui-Iuda și polifenoli.

Principalele domenii de acţiune:

• efect antitumoral
• efect antiinfl amator
• în afecţiuni oculare

Compoziţie: pulbere din ciuperca Urechea-lui-Iuda (Auricularia auricu-
la), complex de biofl avonoide Flavin 7.

Cunoscută și folosită încă din secolul al XIX-lea în medicina populară 
pentru tratarea diferitelor afecţiuni infl amatorii, cum ar fi  durerile de 
gât și ochi. În prezent reprezintă unul dintre cele mai frecvent utili-
zate remedii în medicina chineză. Conţine vitamina B6, calciu, fi er, 
respectiv magneziu și zinc.

Substanţele minerale conţinute, potasiu, calciu, zinc, fi er precum și 
alte substanţe bioactive fac ca Auricularia (urechea lui Iuda) să fi e o 
ciupercă deosebit de valoroasă. Are un bogat conţinut de polizaha-
ride fi ind frecvent folosită în medicina chineză.

Poate avea proprietăţi antitumorale, hipoglicemiante, și poate să in-
tervină în metabolismul lipidic, având rol în scăderea colesterolului. 
Ultimele cercetări au demonstrat că polizaharidele din aceste ciu-
perci pot constitui o sursă nouă de compuși cu acţiune în coagulare, 
agregarea plachetară și probabil în tromboză. În China ciuperca este 
folosită de sute de ani pentru subţierea sângelui, fi ind ideală folosi-
rea ei în prevenirea  accidentelor vasculare.
Auricularia este una din importantele ciuperci folosite în micote-
rapie care are drept scop întărirea întregului organism și 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: – fl avonoide 2,3 mg 6,9 mg

                  – resveratrol 0,0017 mg 0,0051 mg



CIUPerCa GANODERMA LUCIDUM – capsule

Ganoderma lucidum 

Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de ciupercă ganoderma 
și polifenoli.

Principalele domenii de acţiune:

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

Compoziţie: pulbere din ciuperca ganoderma (Ganoderma luci-
dum), complex de biofl avonoide 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 efec-
tul imunostimulator, poate contribui și la prevenirea afecţiunilor car-
dio-vasculare, respectiv poate fi  utilizată în tratamentul adjuvant al 
bronșitei cronice, al astmului, este indicată în tratamentul insomniei 
și ameliorarea tulburărilor de somn. Consumul ciupercii este indicat 
ca și completare a tratamentelor antitumorale moderne, putând de-
termina reducerea efectelor secundare neplăcute ale acestora. Ame-
liorează funcţia hepatică, scade nivelul de colesterol în mod efi cient. 
(a se vedea și capsulele PVG de la pag. 64).

Doza zilnică recomandată: 3x1 capsule/zi. 
A se înghiţi cu multă apă.       

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule

Ciuperca ganoderma 
(Ganoderma lucidum) 
măcinată

336 mg 1008 mg

Total polifenoli 2,8 mg 8,4 mg

din care: – fl avonoide 1,96 mg 5,88 mg

                  – resveratrol 0,0014 mg 0,0042 mg
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CIUPerCa sHIITaKe – capsule

Lentinula edodes

Supliment alimentar cu conţinut în pulbere de ciupercă Shiitake și 
polifenoli.

Principalele domenii de acţiune:

• efect antitumoral 
• efect imunostimulator
• funcţionarea sistemului nervos

Compoziţie: pulbere de ciupercă Shiitake (Lentinula edodes), com-
plex de biofl avonoide Flavin 7.

În prezent, ciuperca Shiitake este utilizată în principal datorită 
proprietăţilor sale antivirale și antibacteriene, respectiv datorită 
efectului antitumoral. Utilizarea ciupercii a determinat încetinirea 
creșterii celulelor tumorale și scăderea efectelor secundare ale tra-
tamentelor. Datorită conţinutului în lentinan, are capacitatea de a 
ameliora funcţia sistemului imunitar. 

Efectele pozitive ale ciupercii Shiitake asupra sănătăţii sunt rapor-
tate în numeroase studii, deoarece această ciupercă este o compo-
nentă importantă a bucătăriei asiatice. 

Într-un studiu efectuat în Japonia (Hokkaido University School of Me-
dicine) s-a demonstrat faptul că utilizarea ciupercii Shiitake la paci-
enţii cu cancer a încetinit creșterea 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: – fl avonoizi 1,59 mg 4,77 mg

                  – resveratrol 0,0011 mg 0,0033 mg



CIUPerCa Coama leUlUI – capsule

Hericium erinaceus 

Supliment alimentar cu conţinut în pulbere din ciuperca numită 
Coama leului și 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 biofl avonoide Flavin 7.

Ciuperca numită Coama leului are un efect dovedit de prevenire a 
metastazelor în cancerul esofagian și de colon. Extractul obţinut din 
această ciupercă a fost utilizat cu succes în tratamentul ulcerului gas-
tric, colitei ulceroase și a maladiei Crohn. Are efect benefi c asupra mu-
coaselor de la nivelul întregului sistem digestiv (în ulcere, infl amaţii).

Extractul din Coama leului poate favoriza sinteza factorului de creș-
tere 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 îmbu-
nătăţi starea de dispoziţie, fără efecte secundare (ex. introducerea 
unor cantităţi excesive de NGF pe cale artifi cială în creier prin inter-
mediul spray-urilor nazale, duce la greaţă și vărsături). 

În medicina populară este întrebuinţată în tratamentul neurasteniei 
și 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: – fl avonoide 1,77 mg 5,31 mg

                  – resveratrol 0,0013mg 0,0039mg
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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: – fl avonoide 2,05 mg 6,15 mg

                  – resveratrol 0,0015 mg 0,0045 mg

CIUPerCa-larVĂ CHIneZeasCĂ – capsule

Principalele domenii de acţiune:

• este un antibiotic natural
• prezintă efect antiinfl amator
• prezintă efect adaptogen, adică imunomodulator
• poate fi  efi cace în cazul diferitelor afecţiuni autoimune
• are efect detoxifi cant
• prezintă efect antitumoral
• reglează funcţia hepatică, renală și pulmonară
• ameliorează metabolismul la nivelul ţesuturilor tuturor organelor
• scade lipidemia și colesterolemia
• reglează numărul de trombocite din sânge, împiedică formarea 

trombusurilor și favorizează dispersarea acestora
• crește producţia de energie la nivel mitocondrial (mitocondriile 

fi ind „uzinele” de energie ale organismului) 

Ciuperca-larvă chinezească (Cordyceps) este purtătoarea informaţii-
lor necesare supravieţuirii. Miceliul ciupercii este bogat în principii 
nutritive și compuși bioactivi specifi ci. Este considerată unul dintre 
cele mai efi ciente remedii naturale utilizate în scopul ameliorării ni-
velului energetic și a vitalităţii organismului. În tradiția 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. Sporti-
vii – pe lângă antrenamentul intensiv – au consumat în mod regulat 
ciuperca recomandată de antrenorul lor. În urma acestui eveniment, 
capacitatea ciupercii de a crește performanţa a devenit legendară și 
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.       



4G ComPleX – capsule

Complex format din patru tipuri de ciuperci 

4 tipuri de ciuperci diferite, dar în același timp foarte bine cunoscute.

Grifola frondosa (Maitake, Ciuperca dansatoare), Coama leului (He-
ricium erinaceus), ciuperca Ganoderma lucidum, Ciuperca lui Dum-
nezeu (Ciuperca migdală, Agaricus brasiliensis) 
Supliment alimentar cu conţinut în pulbere și extracte obţinute 
din Ciuperca dansatoare, Coama leului, Ciuperca lui Dumnezeu, 
Ciuperca ganoderma și polifenoli.

Principalele domenii de acţiune:

• efect antitumoral 
• efect hepatoprotector și de îmbunătăţire a funcţiei hepatice
• reglarea tensiunii arteriale
• scăderea nivelului de colesterol
• întărirea sistemului imunitar
• efect antiinfl amator
• 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 biofl avonoide 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: – fl avonoide 4,43 mg 13,3 mg

                  – resveratrol 0,0032 mg 0,0095 mg
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Protectorii femeilor!

Fitoestrogenii 

Izofl avonoidele și lignanii nu sunt hormoni, ci fi toestrogeni, 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. Prin-
tre acestea se enumeră: osteoporoza, bolile cardio-vasculare, anu-
mite boli tumorale.

Unul dintre cele mai cunoscute efecte ale fi toestrogenilor constă 
în extinderea ciclului menstrual, ameliorarea simptomelor asociate 
menopauzei, respectiv în prevenirea și ameliorarea osteoporozei.

Simptomele menopauzei, în special bufeurile de căldură, sunt 
mult mai puţin frecvente și mai blânde la femeile din Japonia 
comparativ cu femeile din Europa sau America. Explicaţia 
acestui fenomen constă în regimul alimentar bogat în fi toes-
trogeni, astfel încât concentraţia în izofl avonoide detectată 
în produșii de metabolism ai femeilor japoneze este de 100 ori 
mai mare decât cea detectată în produșii de metabolism ai fe-
meilor americane.

soia și seminţele de in
 
Izofl avonoidele sunt cele mai abundente în leguminoasele cu 
păstăi, cantitățile cele mai însemnate găsindu-se în seminţele de 
soia, pe când lignanii se întâlnesc în cereale, în special în semin-
ţele de in. 

• Izofl avonoidele din soia pot contribui la menţinerea stării de să-
nătate și bună dispoziţie în cazul femeilor afl ate la menopauză

• Izofl avonoidele din soia pot contribui la ameliorarea simptome-
lor asociate menopauzei (ex. bufeurile de căldură, transpiraţia).

• Izofl avonoidele din soia pot contribui la menţinerea unei struc-
turi osoase sănătoase în cazul femeilor afl ate 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 
(izofl avonoizi: 0,279%) 

750 mg
(2,09 mg)

1500 mg
(4,18 mg)

Seminţe de in măcinate 750 mg 1500 mg



lignanii
 
Lignanii de origine vegetală, pe lângă efectul antiviral și antibacte-
rian, prezintă și efecte pozitive marcante asupra tubului digestiv și 
în tratarea diferitelor tumori hormon-dependente.

• Lignanii contribuie la menţinerea sănătăţii ţesutului mamar
• Contribuie la păstrarea sănătăţii stomacului și tubului digestiv
• Au proprietăţi asemănătoare estrogenilor, fi ind utili în menopauză

Cercetătorii din Canada au raportat rezultate neașteptate 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 creșterii tumorilor, iar în numeroase cazuri chiar 
scăderea în dimensiuni a acestora. Cercetătorii susțin că acest efect 
a fost demonstrat anterior în experimente pe animale.

Coada șoricelului
 
Enzima din compoziţia acestei plante împiedică metabolizarea proges-
teronului, crescând astfel nivelul de progesteron din organism. Acest 
fenomen poate avea efecte benefi ce asupra echilibrului metabolismu-
lui hormonal. În cazul în care acest echilibru important este perturbat, 
organismul semnalează prin simptome specifi ce acest lucru.

Perturbarea echilibrului hormonal este cauza diferitelor afecţiuni 
ginecologice, care apar la numeroase femei și la orice vârstă. Simp-
tomele includ crampele menstruale, dereglările ciclului menstrual, 
inclusiv afecţiunile ginecologice cronice. 
Pe lângă acestea:
• Coada șoricelului ameliorează fi ltrarea renală
• Poate avea un efect calmant în crampele abdominale
• Prezintă un efect calmant asupra gâtului, faringelui și 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: – fl avonoide 14 mg 28 mg

                  – resveratrol 0,01 mg 0,02 mg
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natur Power Taurină + Crom 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 asemă-
nător, intervine și în reglarea nivelului de lipide și colesterol din sânge. 
Crește masa musculară și reduce ţesutul adipos. 
Alimente bogate în crom sunt ciupercile, cerealele, unele condimente, 
zahărul brun, cafeaua, berea, ceaiul, vinul și carnea. O sursă bogată de 
crom este și drojdia de bere.
Concentraţii mici de crom se gă-
sesc la nivelul ţesuturilor, acestea 
scăzând o dată cu înaintarea în 
vârstă.

Taurina:  este un aminoacid cu proprietăţi antioxidante. Asemănător insuli-
nei, facilitează pătrunderea glucozei în celule, contribuind astfel la creșterea 
performanţei fi zice și 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 și sistemului circulator. Ceaiul verde are efect stimulant. 

Familia de produse FlaVitaMin 
+ Natur Power Taurină  (ambalaje cu 100 bucăţi)

Produsele de mai jos conţin taurină și substanţe active din ceai verde. 
Mod de administrare: 3x1 capsule/zi

natur Power Taurină + Calciu 100 capsule
Facilitează absorbţia fi erului, ameliorează stările de insomnie, întărește oa-
sele și dinţii, îmbunătăţește activitatea sistemului nervos. Calciul este cel 
mai abundent element mineral din organism. Este indispensabil în forma-
rea oaselor și a dinţilor, dar intervine și în procesul de coagulare, neuro-
transmisie și contracţie musculară. Din cele circa 1-1,5 kg de calciu conţinu-
te în medie de corpul uman, 99% se găsesc la nivelul oaselor și a dinţilor. 
Nivelul calciului în sânge este reglat de hormonul produs de glanda pa-
ratiroidă, aportul scăzut de calciu 
determinând creșterea nivelului 
acestui hormon și implicit creș-
terea tensiunii arteriale. Un aport 
ridicat de calciu poate însă avea 
efecte benefi ce la femei în perioa-
da post-menopauză, în prevenirea 
afecţiunilor cardio-vasculare.

TAURINĂ

zahărul brun, cafeaua, berea, ceaiul, vinul și carnea. O sursă bogată de 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Crom 120 µg DZR 300% 
Total polifenoli 16,6 mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

Nivelul calciului în sânge este reglat de hormonul produs de glanda pa-

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Carbonat de calciu 400 mg DZR 50% 
Total polifenoli 3,3 mg ±10%
din care: – fl avonoide 2,3 mg
                  – resveratrol 0,0016 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg



natur Power Taurină + Cupru 100 capsule
Cuprul este un oligoelement vital pentru organism. Poate contribui la protejarea celu-
lelor împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi. Joacă un rol central în numeroase 
procese biologice. Astfel favorizează formarea hemoglobinei cu conţinut în fi er, cu rol 
în transportul oxigenului la nivel tisular, respectiv facilitează absorbţia fi erului. 
Cuprul este indispensabil absorbţiei calciului, având astfel un rol important în 
prevenirea osteoporozei și menţinerea stării de sănătate a oaselor. Cuprului i se 
datorează rezistenţa și elasticitatea ţesutului conjunctiv, în funcţie de localizarea 
acestuia la nivelul oaselor, mușchilor sau a pielii. În ceea ce privește acţiunea asupra 
sistemul imunitar, cuprul are un efect benefi c antiviral, bactericid și fungicid. 
Astfel, nu ne poate mira faptul că în carenţele de cupru apare anemia, tulburări de creș-
tere și formare a oaselor, hipercolesterolemie, 
dereglarea tensiunii arteriale, acestea fi ind 
doar cele mai frecvente simptome care apar. 
Nu este necesar să se instaleze un defi cit se-
ver de cupru pentru apariţia problemelor de 
sănătate neplăcute, deoarece chiar și carenţe 
ușoare pot genera simptome neplăcute, ale 
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 creșterii și regenerării celulare, aprovizionarea cu oxi-
gen a globulelor roșii, este o sursă indispensabilă de substanţe minerale în anemie.
Carenţa: carenţa de fi er duce la scăderea sintezei de hemoglobină, în consecinţă 
scade cantitatea de oxigen transportată de sânge. Lipsa fi erului se manifestă prin 
oboseală, ameţeli, scăderea capacităţii musculare și intelectuale. Pe lângă obosea-
lă, alte simptome care pot indica un defi cit de fi er sunt părul despicat și unghiile 
fragile. În cazuri grave, carenţa de fi er poate 
duce la infertilitate, iar la femeile gravide 
s-au constatat anomalii în dezvoltarea fă-
tului sau moarte fetală intrauterină. Lipsa 
fi erului duce la anemie.
Excesul: aportul excesiv de fi er determină scă-
derea rezistenţei organismului faţă de infecţii și 
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 metabo-
lismului ca atare și proceselor producătoare de energie. Efectul „radioprotector” are la 
bază un mecanism interesant: în cazul unui aport corespunzător de iod, absorbţia și 
încorporarea iodului radioactiv în organism devine imposibilă. 
Pe când gușa este rezultatul direct al lipsei iodului, celelalte afecţiuni sau simptome care 
rezultă din aportul insufi cient de iod, rezultă în mod indirect, fi ind cauzate de lipsa hor-
monilor tiroidieni. Printre acestea se enumeră 
afecţiuni grave - cum ar fi  cretinismul, retarda-
rea mentală și a creșterii - sau mai puţin grave, 
dar totuși destul de serioase – cum sunt obe-
zitatea, oboseala, căderea părului, constipaţia, 
creșterea nivelului de colesterol, ateroscleroza 
pronunţată, mixedemul local (retenţia de apă 
la nivelul ţesutului conjunctiv). 

Familia de produse FlaVitaMin 
+ Natur Power Taurină  (ambalaje cu 100 bucăţi)

Produsele de mai jos conţin taurină și substanţe active din ceai verde. 
Mod de administrare: 3x1 capsule/zi

rezultă din aportul insufi cient de iod, rezultă în mod indirect, fi ind cauzate de lipsa hor-

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Iod 150 µg DZR 100% 
Total polifenoli 16,6  mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

lă, alte simptome care pot indica un defi cit de fi er sunt părul despicat și unghiile 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Fier 14 mg DZR 100% 
Total polifenoli 16,6  mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Sulfat de cupru 1 mg DZR 100% 
Total polifenoli 16,6  mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg
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natur Power Taurină + magneziu 100 capsule
Condiţia de bază pentru funcţionarea efi cientă a nervilor și mușchilor! Ajută or-
ganismul să se adapteze la condiţiile de solicitare fi zică și intelectuală crescută. 
Contribuie la funcţionarea sănătoasă a mușchiului cardiac, mușchilor în general 
și a sistemului nervos. Este o substanţă minerală de importanţă vitală, necesară 
tuturor.
Dat fi ind faptul că magneziul intervine în numeroase procese metabolice com-
plexe, carenţa acestui element poate genera o gamă largă de simptome. Prin-
tre acestea se numără întârzierea dezvoltării osoase, tulburările de ritm cardiac, 
creșterea riscului de tromboză și necroză a mușchiului cardiac. Lipsa magneziului 
poate cauza spasme musculare! Alte simptome includ depresia, cefaleea, ameţe-
lile, tulburări ale capacităţii de concentra-
re, tulburări de comportament, anorexia, 
hipertensiunea și formarea calculilor de 
oxalat de calciu. Concentraţia magneziului 
în organism poate scădea considerabil și ca 
urmare a pierderilor altor substanţe mine-
rale cauzate de diaree sau vomă. 

natur Power Taurină + seleniu 100 capsule
Produsul este esenţial pentru creștere, întreţinerea părului și pielii, respectiv în 
funcţionarea vederii. Joacă un rol important în activitatea hepatică și reproduce-
re, are efect antitumoral. Este prezent în toate celulele organismului, cele mai mari 
concentraţii găsindu-se la nivelul rinichilor, fi catului, splinei, pancreasului și a tes-
ticulelor.
În organism, seleniul apare în cantităţi extrem de mici – urme – cu toate acestea, are 
un rol deosebit de important în procesul de creștere, fertilitate, funcţia hepatică, 
întreţinerea părului și a pielii, respectiv în funcţionarea vederii. Date recente suge-
rează faptul că seleniul intervine și în sinteza 
formei active a hormonului tiroidian, cu rol 
esenţial în funcţionarea celulelor.
Preparatele pe bază de seleniu sunt deose-
bit de utile fumătorilor și pacienţilor care 
au prezentat în antecedente infarct sau ac-
cident vascular cerebral, cu toate acestea 
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 și reglează procesele metabolice din organism. 
Zincul este cel mai important oligoelement în lupta organismului împotriva infecţi-
ilor, respectiv pentru piele, păr și unghii. 
Prezenţa zincului în cantităţi adecvate este necesară atât pentru menţinerea capacităţii gus-
tative, cât și în procesele de creștere, maturare sexuală și reproducere. Organismul uman 
conţine circa 2-3 grame de zinc, concentraţiile 
cele mai mari ale acestui element întâlnindu-se 
la nivelul părului, ochilor și a organelor repro-
ductive masculine. Cantităţi mai mici se găsesc 
la nivelul fi catului, rinichilor, în mușchi și piele. 
La adulţi, carenţa de zinc duce la vindecarea 
întârziată a rănilor, scăderea apetitului și a 
capacităţii gustative, diaree, respectiv afec-
ţiuni infl amatorii ale pielii.

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Zinc 10 mg DZR 100% 
Total polifenoli 16,6  mg ±16%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

întreţinerea părului și a pielii, respectiv în funcţionarea vederii. Date recente suge-

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Seleniu 55 µg DZR 100% 
Total polifenoli 16,6  mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Magneziu 120 mg DZR 32% 
Total polifenoli 6,6 mg
din care: – fl avonoide 4,6 mg
                  – resveratrol 0,003 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg



natur Power Taurină + Vitamina B6 100 capsule
Are un rol important în sinteza neurotransmiţătorilor și în procesele neuronale. 
Influenţează metabolismul aminoacizilor, proteinelor și acizilor grași esenţiali. 
Este indispensabilă diviziunii celulare, și are capacitatea de a stimula produ-
cerea de lecitină, un element de mare importanţă pentru celulele nervoase și 
nervi. Vitamina B6 stimulează și producerea de hemoglobină, care conferă cu-
loarea roșie caracteristică sângelui. 
Vitamina B6 este utilă și 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 
de somn, depresiei, coșmarurilor sau inca-
pacităţii de a ne aminti cele visate.

natur Power Taurină + Beta-caroten 100 capsule 
Beta-carotenul este provitamina vitaminei A, și este indicat în scopul creșterii 
aportului și prevenirii carenţei de vitamină A. Protejează ochii și pielea de efec-
tele nocive! Stimulează sinteza de pigmenţi la nivel celular, contribuind astfel 
la bronzarea uniformă a pielii. Este util și în tratamentul cloasmei și al hiperpig-
mentării 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 vita-
minei A (cu alte cuvine este precursorul acestei vitamine). Acest lucru înseamnă 
că beta-carotenul se transformă în vita-
mina A (retinol) care poate fi utilizată de 
organism. 

natur Power Taurină + Vitamina C 100 capsule
Cea mai cunoscută acţiune a vitaminei C este stimularea rezistenţei organismu-
lui. Datorită capacităţii sale de a lega oxigenul, poate capta radicalii liberi, pro-
tejând astfel organismul împotriva cancerului, aterosclerozei și a infarctului mi-
ocardic. În acest mod, protejează vitaminele A, E, B1, B2, acidul folic și biotina.
Ameliorează absorbţia fierului la nivel intestinal, contribuie la umplerea „de-
pozitelor de fier” ale organismului, iar în mod indirect favorizează procesul de 
hematopoieză. Aportul corespunzător de vitamină C prezintă o importanţă de-
osebită în cazul anumitor grupuri de persoane. Din această categorie fac parte 
persoanele supuse stresului și solicitării 
fizice continue, femeile gravide și mame-
le care alăptează, respectiv persoanele în 
vârstă fumători și cele bolnave.

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Vitamina C 200 mg DZR 250% 
Total polifenoli 16,6  mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

minei A (cu alte cuvine este precursorul acestei vitamine). Acest lucru înseamnă 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Beta-caroten 10 mg
Total polifenoli 16,6  mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

capacitatea de a ameliora simptomele menstruaţiei. În unele cazuri, deficitul de 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Vitamina B6 1,4 mg DZR 100% 
Total polifenoli 16,6  mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg
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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 și în grăsimi, prin urmare absorbţia ei la nivelul celule-
lor organismului este mult mai bună. Este indicată și persoanelor în cazul cărora 
administrarea unor doze ridicate de vitamină C prezintă probleme, deoarece ca-
racterul neutru al acestei combinaţii împiedică iritarea mucoasei gastrice.
Flavonoidele favorizează absorbţia vitaminei C, respectiv cresc efi cienţa acesteia 
prin protejarea împotriva degradării rapide. Flavonoidele –datorită proprietăţii 
lor antioxidante – asigură valorifi carea vitaminei C ca o vitamină adevărată. Întă-
rește sistemul imunitar, contribuie la lupta 
împotriva infecţiilor. Are efect antialergic, 
respectiv intervine în procesul de formare 
a globulelor roșii.

natur Power Taurină + Vitamina D3 100 capsule

Produsul contribuie la dezvoltarea sănătoasă a oaselor, vindecarea fracturilor și 
prevenirea osteoporozei. Vitamina D este o vitamină liposolubilă, cunoscută și 
sub denumirea de calciferol. Sinteza acestei vitamine poate avea loc în organism, 
din stocurile de provitamine sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete. Favorizează ab-
sorbţia calciului și a fosforului , stimulează osteogeneza. 
În formarea vitaminei, un rol important 
îl joacă colesterolul, cu alte cuvinte 
există situaţii în care și 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 substan-
ţă naturală asemănătoare hormonilor, 
adică utilizarea ei se face într-un loc 
diferit de cel al formării. 

natur Power Taurină + Vitamina e 100 capsule

Vitamina E datorită efectului antioxidant, protejează integritatea membranei ce-
lulare, 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 benefi ce ale acestei vitamine se resimt de către toate organele, începând 
de la inimă și până la creier. Joacă un rol important și în funcţionarea genelor, ge-
nele fi ind purtătoarele informaţiilor biologice elementare. Deosebit de important 
este rolul vitaminei E în păstrarea pereţilor 
celulari în stare bună, respectiv menţine-
rea sănătăţii pielii, mușchilor, globulelor 
roșii, sistemului cardio-vascular, precum și 
în stimularea sistemului imunitar, cu rol în 
apărarea organismului faţă de infecţii. 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Vitamina E 12 mg DZR 100% 
Total polifenoli 16,6  mg ±16%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

sorbţia calciului și a fosforului , stimulează osteogeneza. 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Vitamina D3
100 µg (4000 *UI) 

**DZR 2000%, ***UL 100%
Total polifenoli 16,6 mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

*UI unitate internațională  
** DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte în %  

***UL doza zilnică de vitamine/minerale în %

lor antioxidante – asigură valorifi carea vitaminei C ca o vitamină adevărată. Întă-

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Vitamina C 90 mg DZR 112,5% 
Total polifenoli 13,3 mg ±10%
din care: – fl avonoide 9,3 mg
                  – resveratrol 0,0066 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg



natur Power Taurină + Hesperidină 100 capsule

Hesperidina face parte din biofl avonoidele citricelor. Are capacitatea de a întări pe-
reţii venoși și a crește elasticitatea capilară. Este utilizat în principal în insufi cienţa 
venoasă cronică și împotriva aterosclerozei. Hesperidina, rutina și alte biofl avonoi-
de au capacitatea de a scădea permeabilitatea capilarelor și infl amaţia. Acești com-
puși sunt cunoscuţi sub numele generic de vitamină P.
Hesperidina este un fl avonoid de origine ve-
getală. Flavonoidele îmbunătăţesc starea de 
sănătate a celulelor delicate care acoperă pe-
reţii vaselor de sânge. Tulburări în funcţiona-
rea acestor celule pot duce la obstrucţionarea 
arterelor, fenomen care este considerat unul 
dintre cei mai importanţi factori de risc ai ata-
cului de cord și accidentului vascular cerebral. 

natur Power Taurină + miricetină 100 capsule
Are un efect antiinfl amator puternic și de regenerare. Se cunosc 13 grupuri principale de 
fl avonoide care cuprind 4000 de compuși. Compușii cel mai frecvent întâlniţi în natură sunt 
cvercetina, kempferolul, miricetina, luteolina și apigenina. Acești compuși își exercită efec-
tul benefi c împreună cu ceilalţi antioxidanţi.
Complexul de biofl avonoide Flavin 7 și substan-
ţa sa activă principală – miricetina – prezintă un 
puternic efect antiinfl amator și de regenerare! 
Studiile efectuate în acest sens atestă faptul 
că acest produs are capacitatea de a bloca 
procesele de îmbătrânire la nivelul creieru-
lui (ex. boala Alzheimer). 

natur Power Taurină + Flavonoide F din citrice 100 capsule

„Pentru întărirea capilarelor!” Extract din ci-
trice, are capacitatea de întărire a sistemului 
imunitar, ameliorează elasticitatea capilară, 
scade incidenţa infecţiilor gastro-intestina-
le. Ameliorează procesele enzimatice de la 
nivelul intestinului subţire.

natur Power Taurină + silimarină 100 capsule
Împiedică pătrunderea intracelulară a substanţelor cu efect nociv asupra fi catului, fa-
vorizează regenerarea fi catului și refacerea celulelor hepatice.  Efectul de regenerare 
celulară a silibinei și silimarinei se referă doar la celulele sănătoase, prezenţa acestui 
efect nu s-a constatat și în cazul celulelor canceroase, iar acest lucru prezintă, de ase-
menea, o importanţă covârșitoare. Se presupune că silibina acţionează selectiv asu-
pra anumitor tipuri de celule „normale „ accelerând regenerarea acestora, în același 
timp inhibând creșterea celulelor tumorale. 
Silibina contribuie la creșterea nivelului gluta-
tionului hepatic, determinând astfel modifi -
carea funcţiei imunologice, care se manifestă 
prin apariţia unui efect antiviral și antitumoral 
marcant. Silibina ameliorează leziunile hepa-
tice induse de consumul de alcool și asigură 
protecţie împotriva apariţiei fi brozei. 

pra anumitor tipuri de celule „normale „ accelerând regenerarea acestora, în același 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Silimarină 30 mg
Total polifenoli 15 mg ±10%
din care: – fl avonoide 10,5 mg
                  – resveratrol 0,0075 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

cvercetina, kempferolul, miricetina, luteolina și apigenina. Acești compuși își exercită efec-

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Miricetină 16 mg 
Total polifenoli 14,6  mg ±10%
din care: – fl avonoide 10,2 mg
                  – resveratrol 0,007 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Biofl avonoide citrice 47,5 mg 
Total polifenoli 15  mg
din care: – fl avonoide 10,5 mg
                  – resveratrol 0,0075 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

puși sunt cunoscuţi sub numele generic de vitamină P.
Valoarea nutritivă în doza zilnică 

recomandată/3 capsule

Hesperidină 90 mg 
Total polifenoli 13,3 mg ±10%
din care: – fl avonoide 9,3 mg
                  – resveratrol 0.0066 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg
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natur Power Taurină + acid Carnosic 100 capsule
„Pentru o minte proaspătă și o memorie mai bună!” Îmbunătăţește fl uxul sanguin ce-
rebral și 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 și alte afecţi-
uni ale sistemului nervos, ca boala Alzheimer 
și demenţa senilă, boli determinate de pre-
zenţa toxinelor și radicalilor liberi Cercetătorii 
consideră că rozmarinul, respectiv principiul 
activ al acestuia, au capacitatea de a împiedi-
ca îmbătrânirea creierului sănătos, respectiv 
de a menţine o minte proaspătă și memorie 
ascuţită. Ameliorează circulaţia sanguină ce-
rebrală și elasticitatea capilară.

natur Power Taurină + apigenină  100 capsule
Recent s-a reușit identifi carea principalului fl avonoid cu efect antitumoral din compo-
ziţia germenilor de grâu – apigenina. Are un efect antimetastazic marcant, care este cel 
mai important factor în prelungirea duratei de 
viaţă, respectiv supravieţuirea pacienţilor bol-
navi de cancer. Studii clinice au evidenţiat ca-
pacitatea apigeninei de a împiedica reînnoirea 
diverselor tipuri de cancer post-operator. Pre-
paratele pe bază de apigenină sunt deosebit 
de utile în completarea chemoterapiei, radio-
terapiei și altor terapii biologice antitumorale. 
Apigenina inhibă activitatea unei game largi 
de factori de creștere a celulelor tumorale.

natur Power Taurină + Calciu+VitaminaD3 100 capsule 
Calciul în combinaţie cu vitamina D3 își po-
tenţează reciproc absorbţia. Calciul joacă un 
rol important în nutriţie. Vitamina D3 joacă 
un rol important în formarea și menţinerea 
unui schelet și a unei danturi sănătoase și pu-
ternice. La bătrâneţe, structura ţesutului osos 
devine mai rarefi ată, fenomen care duce la 
apariţia osteoporozei. Această maladie poa-
te fi  asociată cu tulburări în metabolismul 
calciului la nivel osos. Deseori, osteoporo-
za este diagnosticată într-o fază avansată, 
când datorită pierderilor osoase abunden-
te, oasele devin friabile. În aceste condiţii, vindecarea fracturilor devine foarte difi cilă. 

natur Power Taurină + magneziu+VitaminaB6 100 capsule
Magneziul și vitamina B6 își potenţează reciproc absorbţia. Magneziul este necesar 
menţinerii structurii normale a oaselor și dinţilor, precum și pentru activitatea mus-
culară normală. Are rol în asigurarea funcţionării armonioase a sistemului nervos. 
Vitamina B6 intervine în funcţionarea sis-
temului nervos, respectiv în metabolismul 
glucidic. Cele două principii active își po-
tenţează reciproc acţiunea, prin facilitarea 
pătrunderii magneziului intracelular. 
Ajută organismul să se adapteze la condiţiile de 
solicitare fi zică și intelectuală crescută, contribu-
ie la funcţionarea sănătoasă a mușchiului cardi-
ac, mușchilor în general și a sistemului nervos. 

te, oasele devin friabile. În aceste condiţii, vindecarea fracturilor devine foarte difi cilă. 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Carbonat de calciu 120 mg DZR 50%

Vitamina D3
100 µg (4000 *UI) 

**DZR 2000%, ***UL 100%
Total polifenoli 3,3 mg ±10%
din care: – fl avonoide 2,3 mg
                  – resveratrol 0,0016 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

*UI unitate internațională  
** DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte în %  

***UL doza zilnică de vitamine/minerale în %

culară normală. Are rol în asigurarea funcţionării armonioase a sistemului nervos. 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Magneziu 120 mg DZR 32%
Vitamina B6 1,4 mg DZR 100% 
Total polifenoli 6,6 mg ±10%
din care: – fl avonoide 4,6 mg
                  – resveratrol 0,003 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Apigenină 24,5 mg 
Total polifenoli 15,5 mg ±10%
din care: – fl avonoide 10,85 mg
                  – resveratrol 0,0077 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

(CA), datorită capacităţii sale de a neutraliza radicalii liberi, ne poate apăra de boli cum 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Extract de rozmarin 
(acid carnosic) 7,5 mg

Total polifenoli 16,6 mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg
                  – resveratrol 0,008 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg



natur Power Taurină + Fier+vitamina C  100 capsule
Fierul participă la procese de bază din organism, cum ar fi: transportul oxige-
nului și al dioxidului de carbon, transferul de electroni, sinteza hemoglobinei 
și a mioglobinei, sinteza proteinelor transportoare și de depozitare, activitatea 
enzimatică. 
Vitamina C este indispensabilă absorbţiei fi erului, carenţa acesteia afectând rata ab-
sorbţiei. Cele două substanţe active principale își potenţează reciproc acţiunea, con-
tribuind la buna funcţionare a sistemului imunitar și facilitarea absorbţiei fi erului. 
• cele două substanţe active principale pre-
zintă sinergism de acţiune 
• contribuie la păstrarea sănătăţii sistemu-
lui imunitar și la producerea energiei 
• favorizează creșterea și regenerarea celulară 
• este o sursă indispensabilă de substanţe 
minerale în anemie

FlaVitamin + Power Taurină „all in” 2x60 capsule 
Nu lăsaţi bolile să vă doboare, nu vă daţi bătuţi - „All in”! Energie maximă! O adevă-
rată bombă de vitamine! 
• Este un complex de vitamine și substanţe minerale complet.
Este pe deplin cunoscut faptul că un regim alimentar bogat în vitamine, minerale și 
polifenoli asigură menţinerea unor nivele energetice optime în celule și stimularea 
mecanismelor de apărare ale organismului.  
Preparatul de faţă conţine ansamblul vitaminelor, substanţelor minerale, fl avonoi-
delor și aminoacizilor de care organismul nostru are nevoie în fi ecare zi. 
Preparatul este indicat persoanelor conștiente de sănătatea lor și care doresc să 
asigure necesarul de principii active pentru organism prin simpla administrare a 
câtorva capsule pe zi. 
Prevent: a. capsule: complex de biofl avonoide, taurină. Acest grup de principii active 
este responsabil de scăderea numărului radicalilor liberi, respectiv asigură primul nivel 
de energizare a organismului. Flavo-
noidele facilitează asimilarea efi  cientă 
a vitaminelor și substanţelor minerale. 
multi: B. capsule: vitamine, substanţe 
minerale, oligoelemente, aminoacizi. 
Mai conţine și alte substanţe active cu 
efect revigorant și de stimulare a me-
tabolismului: vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, 
vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, 
vitamina D3, vitamina E, acid folic (B9), 
biotină, vitamina K1, zinc, fosfor, iod, 
carbonat de calciu, crom, magneziu, 
mangan, molibden, cupru, seleniu, 
fi er, luteină, inulină, ceai verde. 

Mod de administrare: 2x (1+1) capsu-
le pe zi. 

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată/3 capsule

Vitamina C 200 mg DZR 250%
Fier 14 mg DZR 100% 
Total polifenoli 10 mg ±10%
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg
Taurină 800 mg
Ceai verde 200 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
în 2 capsule PREVENT

Taurină 700 mg
Total polifenoli 10 mg ±10%
din  care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
în 2 capsule MULTI

Calciu 160mg DZR 20%
Molibden 23µg DZR 46%
Magneziu 57 mg DZR 15,2%
Vitamina B 5 6 mg DZR 100 %
Ceai Verde 123 mg
Vitamina C (acid ascorbic) 80mg DZR 100%
Fier 5,15 mg DZR 36,78%
Vitamina B3 (niacin) 16mg DZR 100%
Vitamina E  6 mg DZR 100 %
Vitamina B2 1,4 mg DZR 100%
Zinc   3,54 mg DZR 35,42%
Vitamina B6 1,4 mg DZR 100%
Crom  13,12µg DZR 32,81%
Vitamina B1 (tiamin) 1,1 mg DZR 100%
Mangan 0,87 mg DZR 43,7 %
Vitamina A (retinol) 800µg DZR 100%
Cupru 0,4 mg DZR 40%
Biotin (Vitamin H)  50µg DZR 100%
Iod  114,75µg DZR 76,5%
Vitamina D3 
(colecalciferon)

100 µg (4000 *UI) 
**DZR 2000%, ***UL 100%

Seleniu  25,14 mg DZR 45,68%
Vitamina B12 2,5µg DZR 100%

*UI unitate internațională  
** DZR doza zilnică recomandată pentru persoane adulte în %  

***UL doza zilnică de vitamine/minerale în %
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Principii nutritive în doza zilnică recomandată 3 capsule

Vitamina K2 (menaquinone-7) 100 µg DZR 133,3%

Total polifenoli 16,1 mg ± 10%

din care: – fl avonoide 11,3 mg

Taurină 800 mg

Ceai verde 200 mg

FlaVITamIn VITamIna K2 – capsule

Vitamina K2 este una din variantele vitaminei K, solubilă în grăsimi. are 
un rol important în menținerea unui nivel sănătos al densității osoase, 
precum și în profi laxia (preîntâmpinarea) bolilor cardio – vasculare. 

Numai recent, de câțiva ani, cercetătorii au descoperit rolul revoluționar al vita-
minei K2 (megaquinone) în profi laxia ateroscle-rozei, respectiv tratarea acestei 
boli crunte. 
Bacteriile existente în mod normal la nivelul aparatului digestiv uman sunt în 
măsură să producă o anumită cantitate de vitamină K2. Odată cu avansarea în 
vârstă această cantitate de vitamină K2 produsă de organism devine din ce în 
ce mai insufi cientă. Anumite boli ale aparatului digestiv diminuează și mai mult 
producția endogenă a vitaminei K2. Cercetările au demonstrat fără echivoc, că 
în urma tratamentelor cu antibiotice, producția prin sinteza endogenă a vita-
minei K2 se anulează, cu șanse, din păcate,  de a nu se mai regenera niciodată. 
Observații medicale au demonstrat faptul, că în cazuri de fracturi osoase, 
bolnavii cărora li s-a administrat vitamina K, se vindecă mult mai repede. În 
anul 2002 s-a demonstrat științifi c în mod defi nitiv faptul fără echivoc, 
că vitamina K2 joacă un rol de importanță majoră în cadrul profi laxiei 
aterosclerozei și a osteoporozei. 
Dar să vedem cu anume, prin care mecanisme este în stare vitamina K2 să 
preîntâmpine dezvoltarea osteoporozei și a bolilor cardio – vasculare da-
torate aterosclerozei. S-a observat faptul, că în cazul în care organismul nu 
dispune de o cantitate sufi cientă de Ca în sânge, pentru a asigura derula-
rea normală a proceselor metabolice, atunci necesarul de Ca se va extrage 
din oase, făcând să apară osteoporoza. Pe de altă parte, Ca se depune pe 
pereții vaselor sanguine, ducând astfel la apariția aterosclerozei. (Ca este 
formula chimică a calciului). 

Compoziţie Flavitamin Taurină Vitamina K2: taurină, complex de biofl avo-
noide Flavin7 (seminţe și coji uscate de struguri roșii/Vitis vinifera, sorg/Sorghum, 
mure/Rubus caessius, coji de cireșe negre/Prunus serotina, seminţe și coji de 
coacăze negre/Ribes nigrum, coacăze roșii/Ribes rubrum, coji de prune/Prunus do-
mestica, coji de  mere/Malus domestica), ceai verde, vitamina K2 (menaquinone-
7), capsula-gelatină: în care coloranţi dioxid de titan  

Doza zilnică recomandată: 3 capsule. A se înghiţi cu multă apă



Vitamina K2 are rolul de regularizare a proceselor 
metabolice, astfel încât Ca este transportat la locurile 
potrivite, respectiv la oase, prin care se elimină oste-
oporoza, iar depunerea pe pereții interiori a vaselor 
sanguine este împiedicată, rezultând profi laxia ate-
rosclerozei. 

recomandăm produsul:
• Tuturor persoanelor – pentru profi laxie. 

• În vederea preîntâmpinării aterosclerozei 
• persoanelor care suferă de hipertensiune
• persoanelor care prezintă probleme la nivelul ar-

terelor coronare, prezintă probleme de circulație 
sanguină la nivelul creierului (chiar și amețelile pa-
sagere sunt semne care denotă existența acestui 
diagnostic). 

• persoanelor cu tulburări de vedere
• persoanelor care suferă de insufi ciență renală. 
• persoanelor care suferă de perturbații circulatorii la 

nivelul membrelor. 

•  În vederea profi laxiei osteoporozei
•  persoanelor care fac sport, fi indcă necesarul lor de 

Ca este mare. 
• persoanelor peste etatea de 40 de ani. 
• femeilor care au intrat în menopauză. 

• În cazul apariției unor procese infl amatorii, mai ales la 
persoanele care prezintă fenomene alergice, 

 fi indcă și în acest caz necesarul de Ca este mărit. 

• Tuturor persoanelor care suferă de tulburări metaboli-
ce, mai ales persoanelor diabetice. În cazul celor care 
suferă de diabet se regularizează producția de insulină. 

•  Persoanelor care suferă de sindromul Alzheimer, fi ind-
că se va frână avansarea bolii. 

Compoziţie Flavitamin Vitamina K2: complex  de bi-
ofl avonoide Flavin7 (seminţe și coji uscate de struguri 
roșii/Vitis vinifera, sorg/Sorghum, mure/Rubus caessius, 
coji de cireșe negre/Prunus serotina, seminţe și coji de 
coacăze negre/Ribes nigrum, coacăze roșii/Ribes rubrum, 
coji de prune/Prunus domestica, coji de mere/Malus do-
mestica), vitamina K2 (menaquinone-7), capsula-gelati-
nă: în care coloranţi dioxid de titan.    

Doza zilnică recomandată: 1 capsulă. 
A se înghiţi cu multă apă

Principii active în doza zilnică

Vitamina K2 100 µg DZR 133,3%

Total polifenoli 16,3 mg ± 10%

din care: – fl avonoide 11,4 mg
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FlaVITamIn®

Vitaminele: de ce împreună cu biofl avonoidele 
roșii, de ce împreună cu antioxidanţi ?
Pentru o asimilare optimă a mineralelor și vitami-
nelor în metabolismul corpului uman este necesar 
efectul antioxidant al biofl avonoidelor/polifenoli-
lor. Astfel, pentru asimilarea a 200 mg de vitamina 
C, este nevoie de 300 mg de fl avonoide/polifenoli. 
Această combinaţie revoluţionară reprezintă secre-
tul efi cienţei produselor Flavitamin.

În prezența biofl avonoidelor cu acţiune antio-
xidantă, de 20-50 ori mai puternică decât alte 
substanțe antioxidante, efectele vitaminelor C și 
E sunt potenţate într-un mod extraordinar. Acest 
fapt, a fost demonstrat științifi c în timpul cerce-
tărilor biofl avonoidelor/polifenolilor. 

Flavitamin este primul produs care asigură și ofe-
ră organismului aceste efecte.

β-caroten: Protejează ochii și pielea împotriva 
efectelor dăunătoare ale razelor UV. Stimulea-
ză producerea pigmenților celulari, ajutând 
astfel la bronzarea uniformă a pielii. Este utilă și 
la tratarea petelor tegumentare specifi ce vâr-
stei înaintate. β-carotenul și biofl avonoidele 
roșii, prin efect sinergic, protejează împotriva 
efectelor nocive ale radicalilor liberi.

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Beta-caroten 1% 0,1 mg
Total polifenoli 10 mg ±10%
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi



Vitamina B6: Are rol important în formarea 
neuromediatorilor și în activitatea de transmi-
tere a impulsurilor nervoase prin nervi. Ajută la 
menținerea sănătăţii și a integrității suprafeței 
pielii. Are efect asupra metabolismului aminoa-
cizilor, proteinelor și acizilor grași esențiali, aces-
ta fi ind un rol 
important în 
transforma-
rea protei-
nelor.

Chester Vitamina C : Formulă nouă a vitaminei C, 
are calitatea de a rămâne mai mult timp în sânge. 
Această combinație se dizolvă nu numai în apă, ci 
și în grăsimi, deci se absoarbe mai efi cient în celu-
le prin membrana lipoproteică a acestora. Datori-
tă formulei neutre, poate fi  utilizată și de către cei 
care au probleme gastrice datorate consumului 
unor cantități mari de vitamina C. Biofl avono-
idele roșii adăugate în compoziție în calitate de 
antioxidanți, ajută ca vitamina C să fi e valorifi cată 
predominant ca vitamină și nu ca substanță anti-
oxidantă. 

Calciu: Ajută la asimilarea fi erului, ameliorează 
insomnia, ajută la formarea dinților și oaselor 
tari, îmbunătățește funcționarea sistemului ner-
vos. Are rol important în prevenirea osteoporo-
zei. Biofl avonoidele roșii protejează împotriva 
e fectelor dă-
unătoare ale 
r a d i c a l i l o r 
liberi.

Crom: Este important mai ales în cazul bolnavilor de 
diabet, căci aportul unei cantități corespunzătoare 
de crom susține efectul reglator al insulinei asupra 
glicemiei. De asemenea, are rol în normalizarea 
nivelului de grăsimi și colesterol în sânge. Mărește 
masa muscu-
lară și scade 
grăsimea din 
organism.

seleniu: Are o importanță fundamentală în 
creștere, întreținerea părului, a pielii și a vederii. 
Are rol marcant în funcționarea fi catului și în fer-
tilitate. Este necesar pentru producerea efi cientă 
de hormoni tiroidieni, are efect benefi c asupra sis-
temului imunitar, este o substanță necesară și efi -
cientă în tra -
tarea cance-
rului, împie-
dică formarea 
trombozei.

Zinc: Controlează și dirijează procesele me-
tabolismului, fi ind un component esenţial 
al insulinei. Menține integritatea celulelor, 
este indispensabil în sinteza proteinelor, 
și în producerea ADN-ului. Este cel mai 
important element activ în lupta împotri-
va infecțiilor și totodată este important și 
pentru piele, păr și unghii. În organism se 
depozitează în cantitate mică, astfel încât 
este nevoie de aportul său zilnic. Zincul 
este componentul important al unor enzi-
me care, împreună cu biofl avonoidele roșii, 
apără organismul împotriva acțiunii nocive 
a radicalilor liberi.

Carnosic a: Îmbunătățește circulația la nivelul 
creierului, mărește fl exibilitatea capilarelor. 
Ajută procesele cerebrale și menține efi ciența 
memoriei. Reduce formarea petelor hepatice.

silimarină: Substanţele active ale silimarinei 
și silibininei împreună cu Flavin7 protejează 
celulele fi catului împotriva acumulărilor de to-
xine. Ajută regenerarea fi catului și contribuie la 
recuperarea celulelor hepatice.

memoriei. Reduce formarea petelor hepatice.

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Extract de rozmarin 
(acid carnosic) 7,5 mg

Total polifenoli 10 mg
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă

Miricetină 16 mg
Total polifenoli 14,6 mg ±10%
din care: – fl avonoide 10,2 mg
                  – resveratrol 0,007 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă

Silimarină 30 mg
Total polifenoli 8,3 mg ±10%
din care: – fl avonoide 5,8 mg
                  – resveratrol 0,004 mg

cizilor, proteinelor și acizilor grași esențiali, aces-
ta fi ind un rol 
important în 
transforma-
rea protei-

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Vitamina B6 1,4 mg DZR 100%
Total polifenoli 10 mg ±10%
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

zei. Biofl avonoidele roșii protejează împotriva 
e fectelor dă-
unătoare ale 
r a d i c a l i l o r 

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Calciu 160 mg DZR 20%
Total polifenoli 3,3 mg ±10%
din care: – fl avonoide 2,3 mg
                  – resveratrol 0,0016 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Zinc 3 mg DZR 30%
Total polifenoli 10 mg ±10%
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

nivelului de grăsimi și colesterol în sânge. Mărește 
masa muscu-
lară și scade 
grăsimea din 

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Crom 24 µg DZR 60%
Total polifenoli 10 mg ±10%
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Vitsmina C 90 mg DZR 112%
Total polifenoli 6,6 mg ±10%
din care: – fl avonoide 4,7 mg
                  – resveratrol 0,0033 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Magneziu 120 mg DZR 32%
Total polifenoli 10 mg ±10%
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Vitamina E 12 mg DZR 100%
Total polifenoli 10 mg ±10%
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

temului imunitar, este o substanță necesară și efi -
cientă în tra -
tarea cance-
rului, împie-
dică formarea 

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Seleniu 25,3 µg DZR 46%
Total polifenoli 10 mg ±10%
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

Vitamina C: Întărește sistemul imunitar, 
mărește rezistența organismului la infecţii. An-
tialergic, antiinfl amator, de asemenea ajută la 
formarea globulelor roșii. Având un efect siner-
gic împreună cu biofl avonoidele roșii, ajută la 
menținerea 
integrități i 
vaselor san-
guine.

Vitamina D: Este responsabilă de buna utilizare a cal-
ciului în orga-
nism. Este ne-
cesară pentru 
asimilarea cal-
ciului și a fosfo-
rului și la fi xa-
rea lor în oase.

Vitamina e: Protejează endoplasma celulelor 
prin efectul său antioxidant, și participă la tem-
porizarea proceselor de îmbătrânire. Are rol în 
formarea ADN-ului, ARN-ului și globulelor roșii. 
Este efi cientă și în cazul tratării bolilor de pros-
tată. Amplifi că descompunerea și utilizarea 
substanțelor nutritive în mușchi. Lipsa acesteia, 
printre altele, provoacă tulburări ale sistemului 
nervos, pro-
bleme ale glo
bulelor roșii și
 infertilitate.

miricetină: Antiinfl amator, întărește sistemul 
imunitar. Împiedică îmbătrânirea sistemului 
nervos fi ind util de ex. în boala Alzheimer.

Fier: Cea mai importantă funcție este de a parti-
cipa la producerea hemoglobinei în organism și 
aprovizionarea cu oxigen a globulelor roșii. Este 
important pentru menținerea funcționării efi ci-
ente a sistemului imunitar și producerea de ener-
gie, ajută la creșterea și la regenerarea celulelor. 
Ca și component al enzimei catalaza, este necesar 
în procesul de apărare împotriva radicalilor liberi. 
Pentru cei care suferă de anemie feriprivă, este 
un supliment 
alimentar de 
excepţie.

magneziu: Prezența sa în cantitate sufi cientă 
este condiția de bază a funcționării nervilor și a 
mușchilor. Ajută în adaptarea organismului la 
solicitările intense în timpul efortului intelectual 
sau fi zic. Contribuie la funcționarea optimă a mio-
cardului, a mușchilor corpului și a sistemului ner-
vos. Împreună cu biofl avonoidele roșii (care pro-
tejează împotriva efectelor nocive ale radicalilor 
liberi), mag-
neziul are rol 
important în 
pre venirea 
bo lilor cardi-
ovasculare.

Citrus F: Extract din citrice, întărește sistemul 
imunitar, amplifi că fl exibilitatea capilarelor, 
scade pericolul de infecții gastrice și intesti-
nale, ajută procesele enzimatice din intestinul 
subțire.

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă

Biofl avonoide din citrice 47,5 mg
Total polifenoli 10 mg 
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

Pentru cei care suferă de anemie feriprivă, este 
un supliment 
alimentar de 

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Fier 2,8 mg DZR 20%
Total polifenoli 10 mg ±10%
din care: – fl avonoide 7 mg
                  – resveratrol 0,005 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi

gic împreună cu biofl avonoidele roșii, ajută la 
menținerea 
integrități i 
vaselor san-

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă
Vitamina C 300 mg DZR 375%
Total polifenoli 13,3 mg ±10%
din care: – fl avonoide 9,3mg
                  – resveratrol 0,0066 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi
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 Este responsabilă de buna utilizare a cal-
ciului în orga-
nism. Este ne-
cesară pentru 
asimilarea cal-
ciului și a fosfo-
rului și la fi xa-

Valoarea nutritivă în doza zilnică/1 capsulă

Vitamina D
100 µg (4000 *UI) 

**DZR 2000%, 
***UL 100%

Total polifenoli 20 mg ±10%
din care: – fl avonoide 14 mg
                  – resveratrol 0,01 mg

* DZR - procent din doza zilnică recomandată pentru adulţi



allICIn – capsule 

substanţa activă cea mai importantă din usturoi
Efectele terapeutice ale usturoiului sunt rezultatul 
efectului a celor peste 200 de tipuri de compuși bio-
logici activi (vitamine, minerale, aminoacizi si enzime) 
conţinute în usturoi. Din punct de vedere biochimic 
cel mai activ dintre cele peste 100 de tipuri de com-
puși de sulf este aliina, iar agentul său cel mai puter-
nic este alicina, cu efect antibiotic pronunţat, care se 
eliberează în timpul digestiei, în urma efectului enzi-
mei alinază care transformă aliina din plantă. 

rezultatele ultimelor cercetări cu privire la pro-
prietăţile chemopreventive ale aliinei !
Scopul studiului prezent a fost compararea efi ci-
enţei chemopreventive a prafurilor obţinute din 
usturoi, pe baza nivelului compușilor de sulf activ 
conţinut. La începutul perioadei de observaţii de 
peste trei săptămâni, s-au administrat animalelor 
de experienţă, pentru stimularea dezvoltării can-
cerului hepatic, câte zece injecţii de alfatoxină B1 
(AFB1) în doze de 0,025 mg / kilogram masă cor-
porală. În continuare șobolanii au fost hrăniţi timp 
de trei săptămâni cu hrană cu conţinut de aliină, 
de diverse concentraţii, până la nivelul de 5%. La 
fi nele perioadei de observaţii am putut constata 
că, în cazul animalelor care au consumat alimente 
cu concentraţie mai mare în aliină, îmbolnăvirile au 
fost mai reduse, atât ca număr, cât și ca gravitate. 
Raportul între concentraţia de aliină și măsura de 
reducere a șanselor de a contracta boala a fost deo-
sebit de semnifi cativă. 

USTUROI – capsule: 
condiment sau medicament?

Usturoiul conţine peste 200 de tipuri de substanţe 
active, minerale, aminoacizi și enzime

E greu de vorbit despre usturoi, are multe calităţi va-
loroase. Din toate punctele de vedere are un efect 
bun vindecător, deoarece conţine multe vitamine 
și săruri minerale. Usturoiul este un medicament 
tradiţional în medicina populară, fi ind folosit din 
vechime, mai ales în cazul hipertensiunii, împotriva 
îngrășării și ca întineritor. Amplifi că puterea inimii, 
de asemenea împiedică formarea trombozei pe 
arterele coronare, astfel se îmbunătăţește irigarea 
mușchiului inimii. Pe baza experienţelor este efi ci-
ent și pentru prevenirea și tratarea aterosclerozei. 
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allICIn – capsule 

măsura contractării cancerului și cantitatea de aliină sunt invers proporţionale
Revista americană de specialitate ”JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE” a publicat un studiu din care reiese că acei oa-
meni, care folosesc în cadrul alimentaţiei zilnice usturoiul, ceapa ori alte plante din familia allium, fac în proporţie mult mai redusă 
cancer la stomac în raport cu persoanele care omit din alimentaţia lor aceste plante. Este un fapt deja cunoscut că, prin consumarea 
usturoiului, se reduce semnifi cativ șansa contractării cancerului la nivelul colonului.    

efectul alicinei împotriva cancerului de colon
În acest studiu am examinat efectul alicinei și mecanismul de acţiune împotriva proliferării cancerului de colon în cazul liniilor celu-
lare HCT-116, LS 174T, HT-29 și Caco-2. Studiile genetice arată că alicina contribuie la transactivarea liniei genetice Nrf2. Această linie 
reglează producţia unor molecule deosebit de importante, cum ar fi  molecula SOD, adică superoxid dismutaza, care este de fapt 
enzima antioxidantă produsă de organismul uman. 
În conformitate cu rezultatele cercetării, alicina are un efect puternic de inhibare a capacităţii de proliferare a HCT-116. Rezultatele 
indică faptul că, alicina induce apoptoză în celulele canceroase ale colonului, prin activarea funcţionării liniei genetice Nrf2.

efectul alicinei împotriva cancerului hepatic
Carcinomul hepatocelular este boala malignă care pornește de la fi cat și se situează pe plan mondial pe locul opt ca frecvenţă în rândul 
bolilor cancerigene. Ea se dezvoltă de obicei pe fundalul unei afecţiuni hepatice cronice. In acest studiu, am examinat efectele alicinei în 
legătură cu apariţia fenomenului de autofagie (moartea celulară citoplasmatică), utilizând celule umane canceroase Hep G2.
Rezultatele indică faptul, că alicina stimulează moartea celulară citoplasmatică și inhibă activitatea celulelor pe linia carcinomului 
hepatocelular. În consecinţă, alicina este o substanţă chemopreventivă de mare potenţial și contribuie astfel la profi laxia cance-
rului hepatic. 
Utilizăm capsule cu eliberare întârziată (capsule DR), ca impactul alicinei să se producă acolo, unde este cea mai mare nevoie de ea. În 
cazul capsulelor clasice cu gelatină moale, conţinutul capsulei este absorbit la cinci minute după ingestie la nivelul stomacului. În cazul 
capsulelor cu eliberare întârziată, alicina traversează în mod protejat, pe parcursul a 45 de minute după administrare, zona mediului acid 
al stomacului și va dezvolta efectul benefi c direct la nivelul tractului intestinal.

Avantajele capsulelor Dr (DELAYED RELEASE):
• protejează ingredientele active împotriva acizilor fără a fi  acoperit cu un fi lm
• capsule vegetariene pe bază de plante
• stadiu stabil privind sensibilitatea
• acoperirea gusturilor și mirosurilor, prin care se reduce nivelul iritabilităţii digestive.

mod de administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale/1 capsulă Dr: Garlic Extract Powder 300 mg din care 
alicină 1% și polifenoli.

Valoarea nutritivă în doza zilnică (Allicin Flavin7)

1 capsulă 2 capsule
Garlic Extract Powder 300 mg 600 mg
Alicină 1% 3 mg 6 mg
Total polifenoli 16,6 mg ±10% 33,2 mg ±10%
din care: – fl avonoide 11,6 mg 23,2 mg
                  – resveratrol 0,008 mg 0,016 mg

capsulelor cu eliberare întârziată, alicina traversează în mod protejat, pe parcursul a 45 de minute după administrare, zona mediului acid 

Valoarea nutritivă în doza zilnică (Allicin Specialized)

1 capsulă 2 capsule
Garlic Extract Powder 300 mg 600 mg
Alicină 1% 3 mg 6 mg

UsTUroI – capsule

Usturoiul combate ateroscleroza
Usturoiul nu numai că împiedică  depunerea colesterolului și a grăsimii în sânge dar e capabil să acţioneze și pentru dizolvarea celei deja 
depuse, scade nivelul colesterolului. Dar nu e voie să abuzăm de el, pentru că usturoiul scade nivelul de LDL dar scade și nivelul de HDL – 
ceea ce poate duce la insufi cienţă cardiacă. În numai două luni usturoiul poate reduce considerabil nivelul grăsimii din sânge. 

Usturoiul are efecte antivirale, antibacteriene și antiinfecţioase
Cândva, în lipsa medicamentelor, împotriva bolilor bacteriene, virale și infecţiilor cu ciuperci s-a folosit usturoiul, de asemenea pentru 
tratarea tifosului, holerei, etc., dar usturoiul este efi cient și împotriva ciupercii candida. Aproape în toată lumea există ciuperci care se 
localizează pe mucoase și provoacă infl amaţii, care pot fi  baza mai multor boli. cea mai buna apărare împotriva lor este usturoiul. Us-
turoiul are rol important și în vindecarea răcelilor, dar și în tratarea astmului, tusei, tusei convulsive, bronșitei unde are rezultate bune. 
Meningita și azi poate fi  o boală fatală, pentru că nu există împotriva ei un medicament efi cient. Astfel este indicat în cazul în care se 
diagnostichează aceasta, să recurgem la acest medicament popular, usturoiul, dar cerând în prealabil și părerea medicului. 

mod de administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale/1 capsulă gelatină: extract de usturoi 500 mg.

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule

Usturoi măcinat 500 mg 1000 mg



roDIe – capsule

Timp de milenii, rodia (Punica granatum) a fost respectată din punct de 
vedere spiritual și terapeutic, atât în Asia cât și în Orientul apropiat. 

Știinţa medicală modernă a descoperit însă recent calitățile tera-
peutice ale acestui fruct deosebit, care are din ce în ce mai multe 
succese terapeutice atât în cazul bolilor de inimă, cât și în preveni-
rea 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 și este urmată 
de moartea fi ziologică (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 canceroa-
se, 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 nor-
male 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.
Biofl avonoidele din rodie scad procesul de dezvoltare a vaselor 
sanguine în jurul tumorii (angiogeneza), astfel având cel mai puter-
nic efect antitumoral.

Vitaminele și antioxidanţii din compoziţia rodiei au efecte be-
nefi ce în: menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular, reglarea 
coefi cientului 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 neplăcu-
te ale menopauzei. Are efect antiinfl amator, împiedică producerea 
enzimelor care afectează cartilajul articular, prevenind astfel artro-
za. La bărbaţi scade riscul de apariţie a prostatitei.

administrare: 1-3 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: rodie, Flavin7 (complex de biofl avonoide). 

Acidul elagic – un puternic agent antitumoral !

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule

Extract de rodie 
(acid elagic 40%)

80 mg 
(32 mg)

160 mg
(64 mg)

Total polifenoli 10 mg 20 mg
din care: – fl avonoide 7 mg 14 mg
                  – resveratrol 0,005 mg 0,01 mg



lUCernĂ – capsule

Lucerna este o plantă care face parte din ordinul Fabales și 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 totuși, deoarece conţine o gamă largă de 
substanţe nutritive ! 

Lucerna a fost denumită și „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, fi ecare gram de 
lucernă conține 8.000 U.I. de vitamina a, respectiv 20.000-40.000 U.I. de vitamina K, 
care protejează împotriva sângerărilor și ajută la dizolvarea cheagurilor de sânge. Este o 
sursa importantă de vitamina B6 și vitamina e, dar conţine și o cantitate sufi cientă de 
vitamina D, precum și calciu și fosfor, care fortifi că scheletul osos și dentiţia copiilor.
Lucerna este indicată în afecţiuni ale stomacului, balonări, ulcere și lipsa poftei 
de mâncare, datorită conţinutului de vitamina U. Vitamina U (ulcus, vitamina 
anti-ulcer) este elementul activ al metioninei. Efectul alcalinizant al lucernei ani-
hilează efi cient hiperaciditatea gastrică. Datorită conţinutului ridicat de fi bre este 
benefi că în constipaţie, are un ușor 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 și accelerează vindecarea rănilor.
Conţinutul ridicat de clorofi lă îndepărtează din organism mucusul acumulat în timp, 
de aceea se poate folosi cu rezultate foarte bune și în cazul bolilor sistemului respira-
tor (boală pulmonară cronic-obstructivă, bronșite, astm bronșic, pneumonii etc).
Conţine opt enzime esenţiale unei digestii optime, astfel lucerna este recoman-
dată pentru a mări pofta de mâncare.
Merită de amintit că, datorită conţinutului de fi er, lucerna reduce oboseala și se 
poate folosi pentru eliminarea anemiei. În același sens poate fi  de ajutor femeilor 
în perioada menstruaţiei. 
Conţinutul însemnat de calciu menţine dantura și oasele puternice, totodată 
mulţumită acestui mineral întărește și mușchiul inimii.

substanţele antifungice conţinute de lucernă potenţează efectul probioticelor 
(bacteriilor „prietenoase”). Este un antipiretic și diuretic natural. Se recomandă 
pentru prevenirea infl amaţiilor vezicii urinare și ale prostatei sau ca adjuvant al 
tratamentului medicamentos specifi c în cazul infl amaţiilor deja existente. 

administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului

atenţie ! Se recomandă ca persoanele care fac tratament anticoagulant să con-
sulte medicul înainte de a consuma lucernă sau produse pe bază de lucernă, da-
torită conţinutului de vitamină K al acesteia !
Componente principale: exctract de lucernă și Flavin7 ( complex de biofl avonoide)

Forţa regeneratoare a naturii

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Lucernă măcinată 200 mg 400 mg
Total polifenoli 6,6 mg 13,2 mg
din care fl avonoide 4,6 mg 9,2 mg
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resVeraTrol ForTe – capsule

Resveratrolul este un antibiotic vegetal, din grupa de sub-
stanţe numite fi toalexine, care se găsește în cojile stru-
gurilor roșii și prin aceasta, în multe dintre vinurile roșii. 

Resveratrolul are o structură polifenolică, avand 
efect puternic antioxidant. Capsulele, datorită pro-
cesului de extracţie, au un conţinut ridicat de sub-
stanţă activă: 95-98% .

resveratrolul este cel mai efi cient și cel mai bine studiat 
fi tonutrient pentru menţinerea și protejarea sănătăţii.
• inhibă apariţia, propagarea și dezvoltarea cancerului;
• este un puternic antioxidant, 100% natural, protejea-

za ADN-ul;
• reface nivelul de glutation (cel mai important antioxi-

dant al nostru);
• crește nivelul de chinon reductază (fi catul folosește 

această enzimă pentru detoxifi ere);
• are rol protector împotriva formării cancerului de 

colon;
• poate proteja împotriva cancerului de prostată;
• activeaza că un fi toestrogen benefi c;
• reduce oxidarea LDL (colesterolul rău);
• ajută la vindecarea leziunilor pielii.

resveratrolul este o soluţie extraordinară pentru mul-
te probleme de sănătate cauzate de îmbătrânire:

sănătatea inimii: Organizația Mondială a Sănătății su-
gerează că singur, resveratrolul reduce riscul cardio-
vascular cu 40%. resveratrolul este mai efi cient decât 
vitamina E, protejând împotriva unui spectru larg de 
radicali liberi pentru prevenirea oxidării LDL (colestero-
lului rău). Inhibă agregarea trombocitelor prin blocarea 
acțiunii factorilor de agregare. Susține producția de oxid 
nitric, care relaxează și dilată arterele. Reduce nivelul de 
trigliceride și colesterol precum și agenții hipertensivi.

Prevenirea cancerului: resveratrolul este una din-
tre 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 cance-
roase în timpul a trei stadii importante de dezvoltare. 
Un experiment în care a fost administrat resveratrolul 

Protectorul inimii !



unor șoareci pe o perioada de 18 săptămâni a demonstrat o reducere a tumo-
rilor 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 osoa-
se. Alte studii au demonstrat că în unele cazuri îmbunătățește efi ciența chimio-
terapiei. 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. Acțiunea sa anticancerigenă este diversifi cată, 
puternică și sofi sticată.

sănătatea creierului: studii preliminare arată că resveratrolul, singur sau în 
combinație cu alți antioxidanți, protejează creierul împotriva stresului oxidativ. 
Stresul oxidativ este cunoscut ca având un rol major în cele mai multe boli neu-
rodegenerative.

Infl amațiile: un studiu efectuat în China a demonstrat recent că, injectat imedi-
at după rănire, resveratrolul este la fel de efi cient ca și medicamentul Prednison 
în protejarea împotriva infl amării măduvei spinării, dar cu avantajul adițional al 
protecției antioxidante. Un studiu efectuat pe șobolani cărora le-a fost admi-
nistrat resveratrolul pentru 21 de zile, a arătat o îmbunătățire a prognozei și o 
reducere a efectelor permanente ale atacului cerebral.

longevitate: conform unui studiu al Harvard Medical School, resveratrolul ac-
tivează o genă a longevității în drojdia de bere și crește speranța de viață cu 70%  ! 
Acționează în același fel ca și reducerea caloriilor (singura modalitate demons-
trată științifi c pentru creșterea longevității) prin activarea genelor SIR. 
Cercetătorii unguri au constatat că, deși francezii consumă alimente cu nivel ri-
dicat de colesterol, la fel ca și maghiarii, totuși procentul bolilor cardiovasculare 
este mult mai mic în cazul francezilor. 

Recent s-a afl at că aceasta se datorează consumului de către francezi al vinului 
roșu; conţinutul de resveratrol din vinurile roșii din Franţa de sud este cheia se-
cretului. Conţinutul de resveratrol afl at în 1,5-2 l de vin din vinurile roșii obișnuite 
europene, corespunde concentraţiei elementelor active afl ate într-un litru din 
vinurile sud-europene. 
Azi este cunoscut mecanismul biologic care explică efectul cardiac benefi c al res-
veratrolului: resveratrolul condiţionează mușchiul inimii, ceea ce înseamnă că „în-
vaţă” (ajută) inima să suporte defi citul de oxigen - care în mod obișnuit cauzează 
infarctul. 

administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului, cu multă apă.
Componente principale: resveratrol și Flavin7 (complex de biofl avonoide).

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Total polifenoli 21,5 mg 43 mg
din care: – fl avonoide 11,55 mg 23,1 mg
                  – resveratrol 5,008 mg 10,016 mg

83



CĂTInĂ – capsule

Greu de găsit un arbust fructifer cu o atât de mare răspăndire ca și căti-
na, și totuși abia o cunoaștem, deși fructul este folosit de mai bine de o 
mie de ani de către vindecătorii tibetani. Demult și în Ungaria se găsea 
în multe locuri în mediu natural, azi devenind ornament în grădini și 
parcuri. Cătina este de asemeni un arbust fructifer foarte răspândit în 
fl ora spontană a României. 

Dintre toţi arbuștii fructiferi de la noi, fructul de cătină are cel mai mare 
conţinut de vitamina C (500-900 mg/100g), astfel fi ind un puternic sti-
mulator al sistemului imunitar; de asemenea are efect antiinfl amator. 
Mărește rezistenţa faţă de infecţiile căilor respiratorii. 

Alte vitamine prezente în fruct sunt: A, B1, B2, B6, B9, E, K, P, F. Mai regă-
sim celuloză, beta-caroten (într-un procent net superior celui din pulpa 
de morcov), microelemente ca fosfor, calciu, magneziu, potasiu, fi er și 
sodiu, uleiuri complexe etc. Efectele benefi ce ale acestei plante sunt cu-
noscute inca din antichitate. În China de exemplu, medicina tradițională 
o recomandă în tratamentul bolilor digestive.

Este un remediu natural cu numeroase aplicații terapeutice, ea este în pri-
mul rând un incomparabil energizant, ideal pentru fortifi carea sistemului 
imunitar. 

Este un foarte bun antiinfl amator și inhibă pofta de mâncare în cazul 
unor tratamente ale obezităţii.

Reglează metabolismul și întărește ţesuturile conjunctive, astfel redu-
când formarea celulitei. 
Are efect benefi c în caz de gastrită, ulcer duodenal, protejează fi catul. 
Îmbunătăţește funcţionarea nervilor optici. 
Împiedică dezvoltarea tumorilor, diminuează efectele adverse ale chi-
mio- și radioterapiei folosite în tratamentul cancerului. 

Sunt cunoscute și efectele cosmetice: stopează căderea părului, apa-
riţia 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 și Flavin7 (complex de biofl avonoide).

Vitamine și minerale pentru sănătate 
și energie maximă!

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Extract de cătină 400 mg 800 mg
Total polifenoli 3,3 mg 6,6 mg
din care fl avonoide 2,3 mg 4,6 mg



reD aloe – 500 ml

are patru importante efecte: reduce infl amațiile, este fungicid, antibiotic, rege-
nerator. În plus poate neutraliza radicalii liberi acumulaţi în organism.

mai pe larg despre red aloe
Aloe vera este planta cea mai semnifi cativă din cele folosite în medicina populară. Corpul 
uman este alcătuit din circa 350 de substanțe chimice, dintre care 240 se regăsesc în 
Aloe: substanţe minerale, aminoacizi, vitamine, enzime, proteine, polizaharide și stimu-
latori biologici. Are un important efect de regenerare celulară. Red Aloe conţine în plus 
și concentrat de biofl avonoide extrase din fructe cu coaja roșie și sâmburii acestora. Bă-
utura astfel obţinută conţine efectele combinate ale biofl avonoidelor și ale plantei Aloe 
vera. Datorită activităţii puternic antioxidante, este efi cientă în lupta împotriva efectelor 
nocive ale radicalilor liberi.
Compoziţie: Aloe vera, struguri roșii, mure negre, cireșe negre, concentrat de coa-
căze negre, conţinut ridicat de polifenoli/fl avonoide.

administrare: 
zilnic 30ml pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: 
Aloe vera și Flavin7 (complex de biofl avonoide) 

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 
fi zică, dar şi în perioadele de convalescenţă. Are un intens efect de energizare şi remin-
eralizare a organismului, având în vedere că are foarte multe glucide şi origoelemente 
(magneziu, fosfor, potasiu, fi er) 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 fi er nu este mai mare decât al altor plante. Acest efect pozitiv 
asupra sângelui se datorează faptului că organismul valorifi că mai uşor substanţele 
active din sfeclă. Are conţinut substanţial de pectină, care ajută la eliminarea met-
alelor grele şi a colesterolului în surplus din organism. 
Are efect de detoxifi ere a fi catului 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 benefi c asupra tensiunii arteriale, in-
imii şi sistemului nervos. Are efect întăritor, ajută la creşterea celulelor, creşte cali-
tatea 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 biofl avonoide).

Valoarea nutritivă în doza zilnică / 2 capsule

Magneziu 80 mg DZR 21,2%
Pulbere de sfeclă roșie 400 mg
Total polifenoli 13,2 mg
din care fl avonoide 9,32 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică 
recomandată de 30 ml

Aloe vera 15 mg
Total polifenol (antioxidanţi vegetali) 330 mg
din care: – fl avonoide 255 mg
                  – resveratrol 0,25 mg
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aloe Vera – capsule

Aloe vera este cunoscută din vechime ca și elixirul minune al longevităţii. Datorită cali-
tăţilor terapeutice deosebite pe care ea le are, mai este numită și „regina plantelor me-
dicinale”. Este dovedit că Aloe vera, prin substanţele organice și 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, ma-
noza), 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, vita-
mina C, vitamina E), fosfolipide (colina, inozitol), steroizi vegetali (colesterolul, lupeolul, 
B-sitosterolul, campesterolul), enzime (amilaza, bradichinaza, carboxi-peptidaza, cata-
laza, celulaza, creatin fosfochinaza, fosfataza, lipaza, proteaza, transaminazele SGOT/
SGPT), saponine, 20 de aminoacizi - din care 7 esențiali (fenilalanina, izoleucina, leucina, 
lizina, metionina, treonina și valina) și 12 ne- sau semi-esențiali (acid aspartic, acid glu-
tamic, alanina, L-arginina, glicina, glutamina, hidroxiprolina, histidina, prolina, serina, 
cisteina, tirozina), – au efect regenerativ, purifi cator și imunizant asupra organismului. 

are efecte semnifi cative în urmatoarele afecţiuni:
Ulcer gastric: scade hiperaciditatea gastrică (responsabilă de producerea ulce-
rului), ajută la regenerarea mucoasei gastrice și duodenale.
Detoxifi erea fi catului: îmbunataţește metabolismul fi catului, cu ajutorul conţi-
nutului de colină, zinc și seleniu, elasticizează membrana celulară a hepatocitelor, 
permiţând astfel eliminarea produșilor toxici rezultaţi în urma metabolismului.
ateroscleroza: conţine numeroase substanţe active care ajută organismul în 
prelucrarea colesterolului și astfel împiedică depunerea acestuia pe pereţii arte-
riali și formarea aterosclerozei.
Infecţii virale, boli cauzate de ciuperci: conţinutul de acemanan și glicozizi sti-
mulează sistemul imunitar, luptând astfel împotriva agenţilor patogeni infecţioși.
afecţiuni dermatologice: polizaharidele din Aloe vera, împreună cu câteva en-
zime, întăresc sistemul imunitar al organismului și, în același timp, sunt antiinfl a-
matoare (acţionează în: erupţii alergice, acnee, eczemă, ulcer varicos, arsuri etc), 
având și efect antibiotic natural.
Infl amaţia articulaţiilor, reumatism: mulţumită efectului antiinfl amator al aci-
zilor cinamic și crisofanic, utilizarea de Aloe vera poate reduce sau chiar îndepăr-
ta durerea, îmbunătăţind mobilitatea articulaţiilor.
Probleme ale aparatului respirator: Aloe vera activează o serie de molecule 
care participă la diferite cicluri biochimice – inclusiv respiraţia plămânilor și a 
celulelor – îmbunătăţind astfel starea pacienţilor care suferă de astm.
sistemul hormonal: Aloe vera activează și reglează sistemul endocrin, inclusiv 
pancreasul, glandele suprarenale, timusul și tiroida.
administrare: 1 -2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: Aloe vera și Flavin7 ( complex de biofl avonoide)

Remediu complex

Valoarea nutritivă în doza zilnică 

1 capsulă 2 capsule
Aloe vera pudră 50 mg 100 mg
Total polifenoli 10 mg 20 mg
din care: – fl avonoide 7 mg 14 mg
                  – resveratrol 0,005 mg 0,01 mg



relaXeTIn și relaXeTIn ForTe – capsule

reprezintă un complex tonic, regenerator, pe bază de colină și biofl avonoide extrase din 
hamei, alături de plantele afl ate în compoziția FlaVIn 7. Prin intermediul componentelor 
sale, produsul este detensionant, amplifi că starea de bună dispoziţie psihică, ameliorează simp-
tomele de depresie, anxietate, fi ind util și în unele cazuri de tulburări ale somnului. Consumul 
regulat potenţează capacitatea de învăţare, puterea de concentrare și crește rezistenţa în cazul 
efortului intelectual și psihic intens.
Hameiul, ca detensionant: este recomandat în cazul stărilor de anxietate, în situaţii de stres, în 
defi citul de concentrare. La femei, în perioada menopauzei, este recomandat pentru ameliorarea 
tulburărilor fi zico-psihice specifi ce acestei perioade.
Colina, ca revigorant al memoriei: îmbunătăţește capacitatea intelectuală, menţine și am-
plifi că memoria. Ajută la procesul de învăţare și la mărirea puterii de concentrare. Are efect 
pozitiv în cazul bolii Alzheimer în forma sa incipientă dar mai ales în prevenirea acesteia. Efec-
tele deosebite ale hameiului și colinei conținute în capsula de RELAXETIN sunt amplifi cate de 
conținutul de biofl avonoide 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 și adjuvant terapeutic, 
în doză de 1 capsulă zilnic pentru formele mai ușoare sau , în cazurile mai grave 2 capsule pe zi (1 
dimineața și 1 seara ). Se recomandă administrarea lui în scop curativ, dar produsul se poate consu-
ma și în mod curent, profi lactic. Nu depășiți doza zilnică de 2-3 capsule !
Componente principale: extract din conuri de hamei (Humulus lupulus), Flavin7 (complex de 
biofl avonoide)

maXIma – capsule

Stimulează producerea celui mai puternic hormon masculin, testosteronul. Mărește libidoul 
și potenţa. Îmbunătăţește randamentul fi zic și psihic. Ajută în creșterea numărului de sperma-
tozoizi. Sprijină regenerarea mucoasei uterine, de aceea se recomandă a fi  luat după naștere 
sau în ultima zi a menstruaţiei. Pentru efectul purifi cator, 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 intensifi carea libidoului și potenţei sexuale masculine. În anumite regiuni ale 
Europei, este folosită de secole pentru creșterea dorinţei sexuale și pentru tratarea impoten-
ţei. Are efect afrodisiac.
efectul afrodisiac: studiile știinţifi ce demonstrează că planta sporește semnifi cativ produ-
cerea hormonilor sexuali în organism, în special a testosteronului, cu 30%. Activează funcţiile 
cerebrale, are efect energizant. Este utilă în cazul dezechilibrelor emoționale, îmbunătățind 
funcțiile mentale. Ajută organismul în purifi carea sângelui, în eliminarea acidului uric, a grăsi-
milor și a substanțelor nedigerate. Are efect în eliminarea toxinelor acumulate, a otrăvurilor, 
asigurând astfel o mai bună fl uiditate a lichidelor organice.
administrare: 1-2 capsule de 2-3 ori pe zi sau la recomandarea medicului.
Componentele principale: complex biofl avonoid Flavin7 (seminţe și coji uscate de: struguri 
roșii, sorg, mure, coji de cireșe negre, seminţe și coji de coacăze negre, coăcaze roșii, coji de 
prune, coji de  mere), extract de Tribulus terrestris (Colţi babei).

Pentru echilibru psiho-mental

Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată 
Relaxetin

1 capsulă 2 capsule
Extract de hamei 50 mg 100 mg
Total polifenoli 8,25 mg 16,5 mg
din care: – fl avonoide 5,82 mg 11,64 mg
                  – resveratrol 0,004 mg 0,008 mg

Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată / 1 capsulă
Relaxetin forte

Extract de hamei 100 mg
Total polifenoli 6,66 mg
din care: – fl avonoide 4,66 mg
                  – resveratrol 0,0033 mg
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CoenZIma Q10 – capsule

Coenzima Q10, denumită și ubichinonă (ubiquitus = pre-
zent peste tot) asigură energia necesară tuturor celulelor 
noastre, și întregului corp.

Q10 este un catalizator care reglează și accelerează anu-
mite reacţii biochimice. Produce 95% din energia necesară 
corpului, de aceea este indispensabilă pentru o viaţă de ca-
litate, sănătoasă și lungă.

Q10 este o substanţă care se regăsește în corp aproape 
peste tot și care este nelipsită din mecanismele de func-
ţionare ale oricărui tip de celule. Dacă nu este în cantitate 
sufi cientă, energia introdusă odată cu mâncarea nu devine 
disponibilă pentru celule, ceea ce reprezintă un mare in-
convenient pentru corp căci conduce la moartea celulei.

De asemeni coenzima Q10 asigură funcționarea corespun-
zătoare 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. Coenzi-
ma Q10 este deosebit de importantă pentru tratamentul 
adjuvant al hipertensiunii arteriale alături de medicația 
specifi că.
Este binecunoscut efectul anitioxdant puternic al coenzi-
mei Q10 (efectele acesteia sunt mult potențate de vitami-
na E), ceea ce întârzie procesul de îmbătrânire a organis-
mului și în plus realizează o protecție deosebit de efi cientă 
împotriva apariției cancerului.

Q10 mărește rezistenţa generală a organismului, ajută func-
ţionarea creierului. Se poate folosi și în diferite probleme de 
vedere cât și în prevenirea instalării cataractei.
Coenzima Q10 întinerește în mod cert organismul dum-
neavoastră.

administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea me-
dicului.
Componente principale: coenzima Q10 și Flavin7 (com-
plex biofl avonoide)

Tinerețe fără bătrânețe...

Valoarea nutritivă în doza zilnică 

1 capsulă 2 capsule
Coenzima Q10 10 mg 20 mg
Total polifenoli 10 mg 20 mg
din care fl avonoide 7 mg 14 mg



amIno GlUTamIn – capsule

L-glutamina, care poate fi  considerată „mama” tuturor compușilor ami-
no, este cel mai popular aminoacid. Are rol în menţinerea echilibrului hi-
dric 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, fi cat, creier și pe-
retele 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 dezvolta-
rea capacităţii intelectuale, îmbunătăţește spiritul de observaţie, 
ameliorează stările de epuizare mentală.

Poate fi  folosit ca adjuvant în tratamentul alcoolismului. Facilitează 
vindecarea ulceraţiilor, scade oboseala și depresia. 

Are rol benefi c în tratamentul impotenţei. 
Facilitează vindecarea rănilor, stimulează sistemul imunitar și împiedică apa-
riţia efectelor secundare neplăcute ale unor tratamente medicamentoase, 
cum ar fi  chemoterapia. Grăbește procesul de vindecare în urma interveţiilor 
chirurgicale,  traumatismelor și în cazul pacienţilor cu cancer.
60% din totalul aminoacizilor prezenţi în celulele musculaturii scheletice 
este format din glutamină, adică din cei 18 aminoacizi, glutamina repre-
zintă 60% din ţesutul muscular.
În anumite condiţii, cum ar fi  solicitarea fi zică intensă, rezervele de glu-
tamină 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 mușchi depinde de mai mulţi factori printre 
care rănile, stresul, alimentaţia defi citară, foametea. Din aceste motive și în 
aceste circumstanţe, glutamina este considerată un aminoacid esenţial. 

administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.

Un nou produs din familia Amino 

Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată 

1 capsulă 2 capsule
Acid L-glutamic 300 mg 600 mg
Total polifenoli 6,6 mg 13,2 mg
din care: – fl avonoide 4,6 mg 9,2 mg
                  – resveratrol 0,003 mg 0,006 mg
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amIno arGInIn – capsule

L-Arginina aparţine grupei aminoacizilor semiesenţiali, ceea 
ce înseamnă că atunci când în organism crește necesarul de 
arginină (de ex. în perioada creșterii) este necesară supli-
mentarea externă. l-arginina stimulează producţia de oxid 
nitric (NO) contribuind la vasodilataţie, mărind alimentarea 
cu substanţe nutritive și oxigen a celulelor, cu efecte benefi ce 
și pentru suferinzii cardiaci. Oxidul nitric conduce de aseme-
nea la îmbunătăţirea circulaţiei sanguine la nivel pelvin, prin 
urmare întărind erecţia la bărbaţi și îmbunătăţind plăcerea 
sexuală la femei. Amplifi că producerea insulinei, având efect 
de scădere a glicemiei în cazul diabetului zaharat. Contribuie 
la detoxifi erea fi catului și la regenerarea fi catului gras. Acţi-
onând asupra hipofi zei, intensifi că eliberarea hormonului 
de creștere. Ajută la producerea colagenului. Împiedică de-
generarea ţesuturilor, ajută regenerarea mușchilor, reglând 
eliminarea amoniacului produs în organism. 

Combinaţia de 1:1 a doi aminoacizi, L-Arginina și L-Lizina, am-
plifi că în mod natural eliberarea hormonului de creștere în 
organism, fi ind astfel stimulată creșterea masei musculare, cu 
creșterea randamentului, fi ind foarte avantajoasă mai ales în 
cazul celor care depun efort fi zic intens și în cazul sportivilor.

Atenție ! Nu este indicată pentru femei gravide și care 
alăptează, bolnavilor de schizofrenie. Nu este indicată 
nici în cazul herpesului. 

l-arginina este utilă și în următoarele cazuri: 
• Boli cardiovasculare
• Probleme de concentrare
• Infertilitate
• Răni/leziuni
• Hipertensiune
• Impotență
• Infecții urinare
administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea me-
dicului.
Componente principale: clorhidrat de arginină și Flavin7 
(complex de biofl avonoide)

Sprijin regenerativ

Valoarea nutritivă în doza zilnică 

1 capsulă 2 capsule
L-arginină 300 mg 600 mg
Total polifenoli 6,6 mg 13,2 mg
din care fl avonoizi 4,6 mg 9,2 mg



amIno lIZIna – capsule

L-Lizina este unul dintre aminoacizii esențiali care 
compun proteinele organismului uman. La copii este 
esențial pentru dezvoltarea armonioasă iar la adulți 
este deosebit de folositor pentru vindecarea, regene-
rarea în urma rănilor și a cicatricilor postoperatorii. În 
lipsa acestui aminoacid, calciul alimentar nu se poate 
asimila în oase și dinți. L-Lizina are rol important în 
producerea colagenului care reprezintă trama orga-
nică a oaselor și a pielii, în plus întărește sistemul imu-
nitar și este antivirală. În acest sens, s-a constatat că 
restrânge virusul herpesului (Herpes simplex) și acţio-
nează în prevenirea apariţiei și trataterea herpesului 
labial (Herpes labialis) cat și a zonei zoster și varicelei.
Are efect benefi c și pentru sănătatea inimii, pentru că 
împiedică formarea plăcilor ateromatoase pe pereții 
arterelor. 

lizina este utilă în tratarea următoarelor afecțiuni:
• Herpes, piele îmbătrânită, ridată grad I-II
• Osteoporoză
• Hemoroizi
• Angină pectorală
• Boli cardiovasculare
• Răni/leziuni

simptomele carenței de lizină pot fi :
• Oboseală/astenie
• Ochii roșii
• Ameţeală
• Timp de reacție mărit
• Anemie
• Anomalie enzimală
• Creștere defi citară
• Anomalie imunologică și HIV

administrare: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea 
medicului
Componente principale: L-lizină monohidroclorid 
și Flavin7 (complex de biofl avonoide)

Pentru reconstrucţia ţesuturilorSprijin regenerativ

Valoarea nutritivă în doza zilnică 

1 capsulă 2 capsule
L-lizină 300 mg 600 mg
Total polifenoli 6,6 mg 13,2 mg
din care fl avonoide 4,6 mg 9,2 mg
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CaToP ForTe – capsule

Supliment alimentar cu conţinut de L-treonat de calciu și 
polifenoli.

Principalele domenii de acţiune:

• împiedică procesul de resorbţie osoasă și pierderile de 
masă osoasă

• stimulează osteogeneza
• ameliorează funcţionarea celulelor osoase și cartilagi-

noase
• previne apariţia osteoporozei, se recomandă în trata-

mentul adjuvant al acesteia

Rezultatele testelor clinice demonstrează capacitatea L-
treonatului de calciu de a ameliora activitatea osteoblas-
telor și osteocitelor. Acest compus de calciu asigură o ab-
sorbţie intestinală și o fi xare mult mai efi cientă a calciului 
la nivelul oaselor. În același timp, optimizează procesul de 
recuperare a masei osoase. În cursul testelor clinice, L-tre-
onatul de calciu s-a dovedit mult mai efi cace decât alte 
surse de calciu. 

mod de administrare: 2-3x1 capsule pe zi.

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Ca L-treonat 330 mg 990 mg

din care Ca 42,9 mg 5,4%DZR 128,7 mg 16,2%DZR

Citrat de magneziu 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: – fl avonoide 2,9 mg 8,7 mg

                  – resveratrol 0,002 mg 0,006 mg

Acetat de zinc 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

Selenit de sodiu 27,5 µg 82,5 µg

din care seleniu 12,65 mg 23%DZR 37,95 mg 69%DZR
Vitamina D3 
(colecalciferol)

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 și polifenoli.

Principalele domenii de acţiune:
• la nivelul sistemului nervos, intervine în transmiterea impulsurilor ner-

voase
• ameliorează funcţiile cognitive
• dezvoltarea capacităţii de învăţare și a memoriei
• ameliorarea memoriei și a capacităţii de concentrare
• prevenirea demenţei senile
• în maladiile Alzheimer și Parkinson

Compoziţie: L-treonat de magneziu, gelatină.

Principii active: L-treonat de magneziu, fl avonoide.
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 găsește la nivelul oaselor. 
Magneziul are rol în producţia de energie, funcţionarea sistemului ner-
vos și muscular, dar este și element structural al oaselor și dinţilor. Sub 
infl uenţa stresului sau a muncii fi zice intense, se produce depleţia rezer-
velor de magneziu  ale organismului și apare starea de carenţă. 
Cercetări recente au demonstrat faptul că acei compuși cu magneziu cu-
noscuţi 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 crește memoria de scurtă durată cu 18% și memoria de lungă dura-
tă cu 100%. În același timp, s-a observat creșterea numărului de sinapse 
funcţionale, care prezintă o importanţă deosebită în procesul de învăţa-
re. L-treonatul de magneziu s-a dovedit efi cace și în împiedicarea apariţi-
ei tulburărilor de memorie din boala Alzheimer.

mod de administrare: 2-3x1 capsule pe zi.

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 4 capsule
Citrat de magneziu 265 mg 1060 mg

din care Mg 34,45 mg 9%DZR 137,8 mg 36%DZR

Ca L-treonat 249,65 mg 998,6 mg

din care Ca 32,45 mg 4%DZR 129,8 mg 16%DZR

Total polifenoli 4,15 mg ±10% 16,6 mg ±10%

din care: – fl avonoide 2,9 mg 11,6 mg

                  – resveratrol 0,002 mg 0,008 mg

Vitamina B6 (piridoxină) 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



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 fi bre ajută la eliminarea din 
tubul digestiv a substanţelor toxice și a reziduurilor 
nocive ale metabolismului.

Pentru sportivi: vitaminele, mineralele, inulina și 
fructoza alături de fosfor, susţin funcţionarea optimă 
a mușchilor. Tonusul muscular crește, oboseala mus-
culară se diminuează, în felul acesta, mărindu-se și 
performanţa. 

Pentru stări de nervozitate, tensionare și epuiza-
re psihică: un nivel chiar și puţin ridicat de insulină, 
dacă e permanent, duce la scăderea glicemiei, care 
determină irascibilitate, agresivitate, labilitate a siste-
mului nervos. Conţinutul  de inulină și fructoză poate 
tempera rezistenţa la insulină, ducând astfel la scăde-
rea nivelului de insulină, reducând astfel iritabilitatea 
și nervozitatea.

Sănătate și energie - Pentru toţi !

sToneBreaKer – capsule 
(ochii șoricelului = iarba Chanca piedra)

Originară de pe malurile Amazonului și din alte zone 
tropicale ale lumii, este o plantă perenă care este fo-
losită cu succes de multă vreme pentru dizolvarea și 
eliminarea pietrelor de la rinichi sau de la vezica bili-
ară (în special pietrele pe bază de calciu).

• Scade posibilităţile de formare a pietrelor la rinichi;
• Împiedică creșterea pietrelor deja existente și deter-

mină dizolvarea și eliminarea acestora;
• Intensifi că producerea secreţiei biliare și a evacuării 

vezicii biliare, astfel putând ajuta la eliminarea litia-
zelor biliare;

• Ameliorează durerile specifi ce sindromului colicativ.

administrare: 3x1 capsule/zi sau după recomanda-
rea medicului, maxim 3x2 capsulă/zi.



InUlIon Forte – capsule

Pentru cei care suferă de boli cronice: datorită conţinutului de Flavin7, oligoelemente, vitamine, minerale, inulină 
(ca sursă de carbohidraţi) și fructoză, metabolismul celulelor este amplifi cat, se îmbunătăţește regenerarea acestora și 
de asemeni crește 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 fi bre al capsulei de Inulion – cu putere mare de legare a apei, echilibrează tranzitul intestinal și elimină 
constipaţia.

Pentru cei care doresc să slăbească: este foarte indicată în acest caz, datorită acțiunii inulinei și a fi brelor vegetale. 
Acestea din urmă au o putere mare de legare a apei, iar prin creșterea în volum a fi brelor la nivel intestinal, apare sen-
zaţia de plin, scade senzaţia de foame, iar funcţionarea intestinelor este mult îmbunătăţită.

Pentru supraponderali și obezi: conţinutul de inulină și fructoză determină scăderea acizilor grași liberi astfel diminu-
ând și nivele ridicate de insulină, răspunzătoare pentru excesul ponderal.

administrarea: 1-2 capsule pe zi sau la recomandarea medicului.
Componente principale: napi (Helianthos tuberosus), vitamina C, 
semințe și coj de sorg.

sToneBreaKer – capsule (ochii șoricelului = iarba Chanca piedra = saxifraga = Phyllanthus amarus)

În fi ecare țară tropicală unde crește, chanca piedra saxifraga are o istorie îndelungată în demersul medicinii tradiționale 
de a utiliza plantele. De la jumătatea anilor 1960, chanca piedra este în centrul multor cercetări asupra plantelor, pen-
tru a defi ni substanțele sale active și efectele benefi ce terapeutice ale acestora. În 1999, într-un studiu clinic in vitro, 
s-a demostrat că chanca piedra conține 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 și proprietățile de relaxare 
ușoară a mușchilor și efectele antispastice. Cercetătorii presupun că miorelaxarea produsă în canalul urinar și biliar 
ușurează eliminarea pietrelor din acestea.

Dr. Wolfram Wiemann (Nürnberg, Germania) a tratat peste 100 pacienți cu litiază renală utilizând chanca piedra, pe 
care a procurat-o din Peru. Terapia s-a dovedit efi cientă la 94% dintre bolnavi, aceștia reușind să elimine calculii urinari 
în decurs de 1-2 săptămâni. Efectul anti-hepatotoxic (protector al fi catului) este demonstrat de asemenea de cercetări-
le 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 com-
parativ cu cel al aspirinei. Chanca piedra este o sursă bogată de substanţe fi tochimice.
Efectul special se datorează glicogenului, biofl avonoidelor, alcaloizilor, elegitaninei și fenilpropanoidului, care se gă-
sesc în frunzele plantei, în tulpină și rădăcina acesteia. În plantă se mai găsesc și lipide, steroli și biofl avonoide. 

Atenție ! Datorită acţiunii atispastice și miorelaxante, administrarea este contraindicată la gravide ! De asemeni 
se recomandă precauție în folosirea acestui produs de către persoanele care 
au diabet sau care urmează a fi  supuse unei intervenții chirurgicale.

Sănătate și energie - Pentru toţi !

conţinutul de inulină și fructoză determină scăderea acizilor grași liberi astfel diminu-
Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 2 capsule
Fructoză 100 mg 200 mg
Napi uscaţi 80 mg 160 mg
Vitamina C 80 mg*DZR 100% 160 mg*DZR 200%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

Valoarea nutritivă în doza zilnică recomandată 

3 capsule 6 capsule
Phyllanthus amarus 450 mg 900 mg
Total polifenoli 4,98 mg 9,96 mg
din care: – fl avonoide 3,48 mg 6,96 mg
                  – resveratrol 0,0025 mg 0,005 mg
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CalCIU Coral – capsule

Compoziția coralilor Sango din Okinawa, este 
foarte asemănătoare cu cea a scheletului ome-
nesc. Produsul obținut din aceștia, Calciu Co-
ral, asigură organismului calciu, contribuie la 
menținerea densității osoase, la încetinirea pro-
cesului de osteoporoză care apare odată cu îna-
intarea în vârstă precum și la menținerea echili-
brului acido-bazic al organismului. 

Apa de coral, bogată în substanţe minerale, este 
considerată ca având o compoziție în oligoe-
lemente foarte asemănătoare cu a scheletului 
uman și a fl uidelor din corp. Consumând această 
apă, putem obţine un echilibru acido-bazic op-
tim în organismul nostru.

Calciu Coral mărește PH-ul mediului extracelu-
lar, realizând astfel un mediu mai alcalin. Me-
diul alcalin este unul dintre principalii factori 
care împiedică distrugerea ţesuturilor, înceti-
nește îmbătrânirea și 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 menopa-
uzei. 

administrare: 4 capsule pe zi sau la recoman-
darea medicului.

Componente principale: SMP (Sango Mineral 
Powder), Flavin7 (complex biofl avonoide).

Valoarea nutritivă în doza zilnică / 4 capsule 

Calciu 320 mg DZR 40 %
Magneziu 160 mg DZR 42,6 %
Total polifenoli 13,3 mg
din care: – fl avonoide 9,3 mg
                  – resveratrol 0,0066 mg

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente

Nu numai pentru sănătatea 
oaselor...



TraCe mInerals 84m – 100 ml

Concentrat de săruri minerale și oligoelemente ! 
Hrana zilelor noastre conține din ce în ce mai puține minerale și oligo-
elemente. Multe alimente au o concentrație redusă de săruri minerale. 
Sursele naturale sunt epuizate din cauza exploatării necorespunzătoare a 
solului. Existența unei cantități insufi ciente de săruri minerale în organism 
face imposibilă dezvoltarea sa și păstrarea stării de sănătate. Mai mult 
chiar, organismul nostru nu mai este capabil să folosească vitaminele, 
sărurile minerale și oligoelementele extrase din alimente. Se știe că vita-
minele sunt considerate elemente importante, vitale, dar și substanțele 
minerale au multiple roluri în funcționalitatea organismului. Suplimenta-
rea în dietă a sărurilor minerale și a oligoelementelor ionizate și dizolva-
te 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 sca-
de concentraţia ionilor alcalini, crește aciditatea sistemică determinând 
apariția 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 cal-
ciu din sistemul osos, lăsând oasele friabile și vulnerabile. Prin folosirea 
produsului Trace Minerals 84M, extras din Marele Lac Sărat, dar având 
totuși o concentrație redusă de natriu, introducem în organism cantitatea 
sufi cientă și necesară de săruri minerale și oligoelemente.

efectele benefi ce ale Trace minerals 84m:
• Asigură cei mai importanţi ioni pentru organism: natriu, calciu, mag-

neziu, sulfaţi, fosfaţi;
• La nivel psihomental ajută la concentrare și asigură o stare mentală 

mai bună;
• În cazul unor cure de purifi care, mineralele constituie un adjuvant 

preţios;
• Îmbunătăţește vitalitatea;
• Adăugarea mineralelor potenţează efectul binefăcător al oricărei 

plante medicinale; 
• Îmbunătăţește efectul vitaminelor, căci acestea nu își realizează efec-

tul corespunzător în absența mineralelor;
• Constituie un adjuvant efi cient în patologia articulară și osoasă;
• Mineralele constituie factori importanţi în menţinerea densităţii co-

respunzătoare a oaselor și dinţilor; 

• Are un rol important și în prevenirea cariilor dentare;
• S-au remarcat efecte pozitive în alergii;
• Se observă îmbunătăţirea calităţii unghiilor, părului și aspec-

tului pielii;
• Ajută la diminuarea sindromului menstrual și premenstrual, 

în combinaţie cu acele plante medicinale care, în mod tradi-
ţional, se folosesc pentru aceste disfuncţii;

• Se poate folosi pentru prevenirea migrenelor;
• Adăugat în apa de baie sau direct pe piele, 2-4 picături masa-

te ușor după baie, revigorează pielea; 
• Este un înlocuitor natural, perfect al sării de bucătărie. Spre 

deosebire de sarea de bucătărie clasică, sodiul din acest pro-
dus se afl ă în echilibru cu alte substanţe minerale și nu este 
dăunător pacienţilor cu hipertensiune arterială. Conferă un 
gust sărat mai echilibrat în comparaţie cu sarea de bucătărie 
clasică, mâncarea sărată astfel fi ind 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 poa-
te folosi și pentru prepararea mâncărurilor (supe, sosuri, etc.)

Componente principale: apă naturală de lac sărat, purifi cată 
(90 %) cu o com poziție asemănătoare apei de mare,  conţinând: 
clor, magneziu, sodiu, litiu, potasiu, sulf, bor, vanadiu, carbon, 
siliciu, calciu, zinc, rubidiu, antimoniu, iod, fl uor, brom, cupru, 
cositor, neodim, ceriu, argint, gadoliniu, indiu, disprosiu, erbiu, 
galiu, lantan, cesiu, fi er, stronţiu, fosfor, terbiu, plumb, zirconiu, 
titan, seleniu, aluminiu, arsen, bismut, mangan, bariu, crom, 
luteţiu, praseodim, reniu, tantal, telur, germaniu, taliu, aur, haf-
niu, holmiu, nichel, ruteniu, samariu, tuliu, cobalt, toriu, molib-
den, cadmiu, iridiu, niobiu, osmiu, platină, scandiu, tungsten, 
ytriu, beriliu, paladiu, yterbiu; apă purifi cată în adaos (10%).
O doză de 60 picături pe zi asigură necesarul zilnic de mag-
neziu (113% DZR).
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Familia de produse BIoaCTIVe®

rolul germenilor în prevenire și în tratamentul binefăcător

Consumarea germenilor nu este ceva nou, căci efectul benefi c 
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 viață, oamenii pri-
vesc sceptici la terapiile bazate pe diete alimentare sau la reme-
diile provenite din germeni. Dar puterea vitală, fundamentală a 
vieții afl ată în germeni, ne poate ajuta să prevenim și să tratăm 
numeroase boli.
Germenii reprezintă un aliment foarte hrănitor, bogat în vitami-
ne, substanțe minerale și proteine. Producerea lor fi ind foarte 
simplă și accesibilă în oricare perioadă a anului, este nevoie nu-
mai de puțin timp și răbdare.

Germenii conţin: 
• glucide (amidon); 
• peptide (proteine);
• lipide (grăsimi); 
• vitamine (A, B, C, D, E, K și U); 
• săruri minerale, elemente active (Ca, Mg, P, Na, Mn, Li, Se); 
• enzime.

Prevenirea bolilor, fi ind calea cea mai bună și mai sigură pen-
tru o viață armonioasă, poate fi  fundamentată prin întărirea și 
întreținerea corpului, prin suplimentarea și introducerea sis-
tematică a principiilor nutritive de care organismul are nevoie 
pentru a fi  sănătos.

Pentru acest scop, atitudinea cea mai bună este consumarea 
diferiților germeni, chiar în formă crudă sau sub forma diferite-
lor preparate. Germenii sunt foarte bogați în elemente esențiale, 
care sunt indispensabile pentru organismul omului, fapt ce îm-
piedică apariția bolilor. Ei ajută de asemenea atât la detoxifi erea 
organismului cât și la regenerarea lui. Germenii conțin mai multe 
calorii decât preparatele din carne, totuși, nu îngrașă, pentru că 
nu conțin grăsimi și colesterol. Sunt lipsiți de hormoni și antibio-
tice sintetice, sunt bogați în fi bre și sunt digerabili în întregime. 
Conțin în combinație perfectă toate elementele necesare vieții. 
Oamenii au înțeles demult efectul vindecător al germenilor și au 
crezut în puterea acestora de a menține sănătatea. Ocazia există 
permanent pentru fi ecare dintre noi, dar depinde numai de noi 
în ce măsură profi tăm de ea.
administrare: 1-2 capsule de 3 ori pe zi sau la recomandarea 
medicului. 
Componente principale / 1 capsulă: germeni 200 mg (conţi-
nând un complex de minerale) și sorg.

Hrana să ne fi e medicamentul ! 



Germeni de morcovi: chiar și strămoșii noștri le cunoșteau ca litățile, 
pentru că grecii și romanii le-au acordat o mare im portanță. Această ve-
che plantă de cultură este recomandată de medicina populară de sute 
de ani în cazul afecțiunilor fi catului, ale ochilor și ale pielii. 
Conţin: vitamine (A, B complex, C, E, G și K); are cea mai mare canti-
tate de formă „vie” a vitaminei A: beta-caroten; minerale: Ca, K, Na, P, 
Fe, Mg, Cr (calciu, potasiu, natriu, fosfor, fi er, magneziu, crom); antio-
xidanţi vegetali, fl avonoizi. Digestia insufi cientă, disfuncţia fi catului, 
acumularea metalelor toxice în fi cat dau o culoare nesănătoasă pielii, 
cenușie. Prin consumarea regulată a morcovului, pielea noastră va 
dobândi un ton uniform, la care contribuie și vitaminele morcovului.
acțiune: leagă substanțele toxice și acizii biliari, împiedicând astfel 
integrarea lor în circuitul sistemic. Ajută la ameliorarea problemelor 
de vedere și a nictalopiei, sprijină integritatea epiteliului, ajută diges-
tia și curăță intestinele. 
Stimulează funcționarea 
glandelor suprarenale și 
a pancreasului, sprijină 
activitatea fi catului.

Germeni de broccoli: prin conținutul de hidrochinon-glicozid, pot pre-
veni apariția și dezvoltarea cancerului. Broccoli este amintită că fi ind cea 
mai efi cientă plantă cu un rol important în prevenirea și chiar vindeca-
rea cancerului pulmonar, de prostată sau vezică urinară.
Conţin: enzime în cantitate mare; conţinut însemnat de clorofi lă; dato-
rită conţinutului de inolat de glucoză intervin în combaterea cancerului; 
vitamine ( C, B-complex, U), minerale: Fe, Ca, P, K, Mn, Se, Zn, Mg, (fi er, 
calciu, fosfor, potasiu, mangan, seleniu, zinc, magneziu).
acțiune: au rol major în eradicarea infecției cu Helicobacter pylori; în-
trucât conținutul de calciu este identic cu cel al laptelui, are efect favo-
rabil asupra oaselor, dinților și ganglionilor limfatici. Purifi că sângele, 
îmbunătățește circulația 
sanguină și metabolis-
mul celular, are efect an-
tiinfl amator.

Germeni de sparanghel: nu se știe exact de unde provine sparan-
ghelul – din Europa sau Asia – dar conform presupunerilor, această 
plantă perenă, se cultivă și se valorifi că deja de mii de ani.
Conţin: vitamine (A, C, H) și acid folic; minerale: Ca, P, Fe, Na, K, Sn, Si, 
Mo (calciu, fosfor fi er, natriu, potasiu, staniu, siliciu, molibden); aspar-
gin; antioxidanţi vegetali, fl avonoizi.
acțiune: datorită conținutului mare de aspargin, pot restabili echilibrul 
acido-bazic al sângelui. Cel mai însemnat efect: curăță canalele renale, 
dizolvă și previn depunerea acidului uric la nivel renal, prevenind astfel 
apariția nefritei cronice, 
pot ameliora și elimina 
durerile reumatice și de 
gută. 

BioActive® germeni (continuare de pe pagina anterioară)

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de morcovi 
măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina A 260 µg DZR 32,5% 780 µg DZR 97,5%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

rabil asupra oaselor, dinților și ganglionilor limfatici. Purifi că sângele, 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de broccoli 
măcinaţi 200 mg 600 mg

Vitamina E 3 mg DZR 25% 9 mg DZR 75%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

dizolvă și previn depunerea acidului uric la nivel renal, prevenind astfel 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de 
sparanghel măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina C 60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 
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Germeni de dovleac: „semințele de dovleac au căzut pe pământ din buzu-
narul lui Dumnezeu și nu există lucru mai sănătos pe lume !” – se spune în 
medicina populară. Au fost utilizați încă din vechi timpuri pentru tratamentul 
afecțiunilor prostatei. Datorită conținutului lor de 45% de acid linoleic, sunt 
considerați și astăzi principalul remediu în cazul afecțiunilor vezicii urinare și 
ale prostatei.
Conţin: acid linoleic; sunt bogați în uleiuri esenţiale, favorizează absorbţia vita-
minelor A, D, E, K; bogați în vitaminele naturale B12 și E; cantităţi mari de Li, Mg, 
Se (litiu, magneziu, seleniu).
acțiune: datorită conținutului de acizi grași nesaturați sunt indicați  pentru 
creșterea performanțelor fi zice și psihice. Au efect de purifi care a sângelui și 
acțiune detoxifi antă gene-
rală, previn îngrășarea, in-
hibă multiplicarea virușilor 
și bacteriilor patogene în 
tubul digestiv, având astfel 
un efect puternic antipara-
zitar.

Germeni de fl oarea soarelui: efectul lor de înfrumusețare este cunoscut 
din antichitate. Efectul benefi c al semințelor de fl oarea soarelui se datorează 
conținutului ridicat de uleiuri, vitamine și minerale trofi ce cutanate, consu-
marea lor conducând la obținerea unui tegument frumos și sănătos.
Conţin: 47% uleiuri, din care 65% sunt uleiuri esenţiale; este un excelent izvor 
de niacină (vitamină cutanată); 30% proteine; clorofi lă; fi bre vegetale; can-
tităţi semnifi cative de vitamina E și B12; minerale: P, Ca, Fe, Cu, I, Mg (fosfor, 
calciu, fi er, cupru, iod, magneziu).
acțiune: substanțele componente bogate în fosfați purifi că, înfru musețează 
și hrănesc pielea, vindecă acneea, iar prin conținutul de fi er ameliorează ca-
pacitatea sângelui de a transporta oxigenul, ceea ce este indispensabil pen-
tru dobândirea unui tegu-
ment sănătos; contribuie 
la resorbția edemelor care 
produc neregularități cuta-
nate și au conținut semnifi -
cativ de vitamina E și B12.

Germeni de varză roșie: părerea cercetătorilor britanici este că substanțele 
conținute de către familia cruciferelor scad posibilitatea apariției 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; vi-
tamina U - efect benefi c în tratamentul ulcerului; indol, un potenţial antidot 
al formării cancerului; antioxidanţi vegetali, fl avonoizi.
acțiune: întăresc oasele, dinții, ganglionii limfatici, iar prin grupul lor de 
compuși: ilonații de glucoză, împiedică apariția cancerului. Varza roșie este 
considerată planta cea mai efi cace 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 can-
cerului pulmonar, cancerului de prostată și cancerului de vezică urinară. 
Împiedică dezvoltarea tu-
morilor endocrinodepen-
dente (ex. cancerul de sân 
și unele tipuri ale canceru-
lui de piele).

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de dovleac  
măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina E 3 mg DZR 25% 9 mg DZR 75%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de fl oarea 
soarelui măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina E 3 mg DZR 25% 9 mg DZR 75%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de varză 
roşie măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina C 60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 



Germeni de grâu: reprezintă o sursă importantă de acizi grași polinesaturați 
vegetali și de compuși cu un rol semnifi cativ, printre altele, în prevenirea 
patologiei tumorale.
Conţin: proteine, aminoacizi esenţiali; vitamine (A, B, C, D, E), minerale: Ca, K, 
Fe, Mg, P (calciu, potasiu, fi er, magneziu, fosfor). Se foloseau în Egiptul antic și 
în medicina populară pentru efectul roborant, tonifi ant și detoxifi ant.
acțiune: inhibă multipli-
carea celulelor tumorale, 
au efect hepatoprotec tor, 
ameliorează oxigenarea 
sân gelui, contribuie la co-
rectarea anemiei, prezintă 
efect antioxidant.

Germeni de in: semințele de in sunt cunoscute în a avea efect benefi c în 
prevenirea și tratamentul cancerului de sân, fapt confi rmat și demonstrat de 
către cercetătorii nutriționiști. 
Conţin: acizi grași omega 3, lignani (polifenoli specifi ci); pectină, linamarină; 
35% uleiuri vegetale, din care 72% esenţiale, indispensabile organismului; 
mucilagiu de sâmbure de in; este bogat în vitamine (A, B, C, D și 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, fi er, zinc, natriu, clor, mangan, siliciu, aluminiu, 
nichel, cobalt, iod, crom).
acțiune: conținutul de acizi grași împiedică depunerea colesterolului. 
Conținutul de 3-6% de mucină din coaja seminței, alături de conținutul de celu-
loză din coajă, favorizează 
peristaltismul in testinal, și 
de asemenea conținutul de 
mucină stă la baza indicației 
terapeutice din afecțiunile 
gastrointestinale.

Germeni de grâu alac: au un efect specifi c hrănitor și de tonifi ere la nivelul 
sistemului nervos: terminațiile nervoase sunt învelite într-o teacă de mielină 
care favorizează transmiterea impulsului nervos; prin conținutul în uleiuri ve-
getale, alacul are un efect trofi c exact asupra acestui înveliș de mielină, deci 
implicit asupra unei funcționări optime a sistemului nervos.
Conţin: 17–20 % proteine, depășind de 6 ori conţinutul proteic al grâu lui 
obișnuit, iar compoziţia de aminoacizi este excelentă; acizi grași esenţiali – cu 
efect benefi c asupra sistemului nervos; substanţe minerale: Fe, Mg, Ca, Co, P, 
Se (fi er, magneziu, calciu, cobalt, fosfor, seleniu); vitamine (A, B și E); conţinu-
tul în seleniu depășește de 7-8 ori cel al altor cereale, ceea ce explică acţiunea 
antioxidantă cu rol în prevenirea bolilor canceroase; datorită structurii dife-
rite de proteine și amidon, se pot recomanda și bolnavilor cu boală celiacă 
(alergie la făină !)
acțiune: în urma experiențelor efectuate, s-a constatat că alacul stimu-
lează circulația sanguină și crește aportul de sânge și implicit de oxigen la 
nivelul celulelor, intervine în nutriția mușchilor și deservește în mod optim 
necesitățile organismului. Germenii sunt efi cienți în tratarea infecției cu can-
dida. Infl uențează favorabil performanțele fi zice și psihice ale fumătorilor și 
capacitatea de regenerare 
a organismului. 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de grâu  
măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina C 60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de in 
măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina C 60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de grâu alac  
măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina B12 0,3 µg DZR 12% 0,9 µg DZR  36%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 
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Germeni de varză creață (Bruxelles): varza creață este considerată superba inovație a 
cultivatorilor danezi. Este o plantă legumicolă, care a fost dezvoltată din varza sălbatică.
Conţin: vitamine: A, B și C; minerale: Ca, Na, K, P, Fe, S, Mn, Cr (calciu, natriu, pota-
siu, fosfor, fi er, sulf, mangan și crom); antioxidanţi vegetali, fl avonoizi.
acțiune: germenii acestei plante au un efect extraordinar asupra pancreasului, de 
îmbunătățire a secreției de insulină. Datorită conținutului de mangan, crom și alte mi-
nerale, varza creață ocupă un loc 
însemnat în vindecarea diabetu-
lui. Conținutul mare de substanțe 
minerale, precum potasiul și sul-
ful, are efect benefi c asupra pan-
creasului și îmbunătățește pofta 
de mâncare.

Germeni de creson (hreniță): Nasturtium offi  cinale conține o cantitate mare de 
sulf și de iod, cele două elemente afl ându-se într-un raport optim care asigură buna 
funcționare a glandelor endocrine. Este o plantă medicinală cu un gust specifi c, ușor 
amărui, deosebit de valoroasă.
Conţin: 80% acizi grași nesaturaţi de provenienţă vegetală, cu semnifi caţie în tra-
tamentul bolilor cardiovasculare; au un înalt conţinut de vitamina E (1200 mg/kg) 
– cu efect vasodilatator, anticoagulant; beta-caroten, seleniu; clorofi lă – care puri-
fi că și tonifi că sângele; vitamine (A, C, E și K); minerale: Ca, Fe, S, (calciu, fi er, sulf).
acțiune: prin conținutul de iod hrenița este esențială în secreția hormonilor tiroidieni 
și în funcționarea glandei tiroide. Are și efect diuretic, fi ind astfel efi cientă în scăderea 
tensiunii arteriale. Este afrodisia-
că, contribuind la creșterea libi-
doului și potenței. Este benefi că 
în tratamentul hemoroizilor și 
în hemostază. Este cunoscut și 
efectul său antialergic.

Germeni de ridichi: conțin substanțe efi ciente în combaterea infl amațiilor, inclu-
siv a celor rebele la tratamentele clasice, această acțiune fi ind facilitată în mod 
special de conținutul bogat în antibiotice naturale.
Conţin: glicozizi de ulei de muștar; vitamine (B1, B16); substanţe minerale: Fe, K, P ( 
fi er, potasiu, fosfor).
acțiune: reprezintă un antibiotic natural (prin glicozizi ai uleiului de muștar), anti-
micotic, antiparazitar, mucolitic 
al căilor respiratorii, favorizează 
eliminarea calculilor biliari și a 
nisipului biliar. Curăță și detoxifi -
că pielea, contribuie la absorbția 
edemelor, au conținut conside-
rabil de vitamina E și B12.

Germeni de lucernă: conform tradiției, primii care au cultivat lucernă au fost ara-
bii, în urmă cu două mii de ani și ei au numit-o părintele tuturor alimentelor. În 
medicina populară se numea și alimentul vindecător al celor suferinzi de gută. As-
tăzi se cunoaște faptul că are și un conținut însemnat de estrogeni vegetali. Ajută 
la menținerea echilibrului acido-bazic, prin acest mecanism împiedicând apariției 
gutei, reduce infl amațiile articulare și simptomele reumatice.
Conţin: hormoni vegetali naturali; acid de chihlimbar; clorofi lă; vitamine: A, C, B12, 
D, E, K, P; minerale: Ca, P, Mg, Mn, Fe, K (calciu, fosfor, magneziu, mangan, fi er, pota-
siu). Nici un fruct și nici o plantă nu conţine atâtea enzime indispensabile digestiei.
acțiune: prin pH-ul alcalin, lucerna dizolvă acidul uric din articulații, folosirea sis-
tematică a produsului având efect benefi c în artrită și în reumatism. Poate stimula 
secreția lactată la femeile care 
alăptează; datorită conținutului 
său de acid de chihlimbar, aju-
tă de asemenea la menținerea 
elasticității țesutului conjunctiv.

îmbunătățire a secreției de insulină. Datorită conținutului de mangan, crom și alte mi-

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de varză 
creaţă măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina B12 0,3 µg DZR 12% 0,9 µg DZR  36%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

și în funcționarea glandei tiroide. Are și efect diuretic, fi ind astfel efi cientă în scăderea 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de creson  
măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina C 60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de ridichi  
măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina C 60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 

Valoarea nutritivă în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Germeni de lucernă 
măcinați 200 mg 600 mg

Vitamina C 60 mg DZR 75% 180 mg DZR 225%

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 
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CaFeaUa VerDe – capsule

Consumul băuturii noastre preferate, pe lângă efectul revigorant și energizant, 
ajută în mod substanţial și la slăbit, respectiv are o serie de efecte benefi ce, pre-
cum au demonstrat numeroase studii și experimente. Cafeaua verde se obţine de 
fapt din boabele de cafea neprăjite (din acest motiv nu posedă culoarea brună, 
caracteristică). 

Care sunt neajunsurile prăjirii? 
Prăjirea are loc la temperaturi de peste 200°C, condiţii în care anumite substanţe 
cu efect biologic benefi c sunt neutralizate, respectiv are loc formarea a mai mul-
te sute de compuși carcinogeni!  

Cafeaua verde obţinută fără prăjire! 
Cafeina din cafeaua verde acţionează diferit de cea din cafeaua prăjită: efectul 
este mai lent dar de mai lungă durată, respectiv spre deosebire de metodele con-
venţionale, boabele de cafea nu se supun prăjirii, din acest motiv sunt bogate și 
în alţi compuși (polifenoli), care întăresc sistemul imunitar și protejează celulele 
de efectele nocive. 
Cafeaua verde scade nivelul de colesterol și tensiunea arterială, crescând în ace-
lași timp starea de veghe, efect binevenit în cazul pregătirii pentru un examen, 
de exemplu.  

acidul clorogenic și proprietăţile sale antioxidante! 
Acidul clorogenic este unul dintre principalele componente ale cafelei verzi, cu 
efect lipolitic, de reducere a poftei de mâncare și antioxidant cunoscut. 

Acidul clorogenic are capacitatea de a reduce glicemia în mod efi cient, ca urmare 
a scăderii cantităţii de glucoză absorbită la nivel intestinal. 
Nefi ind supusă prăjirii, cafeaua verde își păstrează conţinutul ridicat în polifenoli, 
motiv pentru care prezintă proprietăţi antioxidante.

Datorită conţinutului în principii active acest produs poate contribui la sporirea 
efi cienţei dietei destinate reducerii greutăţii corporale. Alături de o dietă adec-
vată și exerciţiu fi zic corespunzător, poate ajuta la menţinerea ţesutului adipos 
al organismului în limite fi ziologice normale. 

Capsule de cafea verde (Forma de ambalare: 100 buc, 250 buc) 

mod de administrare: 2x2 capsule/zi, max. 2x3 capsule/zi

Principii active în doza zilnică

2 capsule 4 capsule
Cafea verde măcinată 900 mg 1800 mg
Glucomanan 100 mg 200 mg
Garcinia cambogia 100 mg 200 mg



lImBa DIaVolUlUI (Glucomanan) – capsule

Preparatul care nu ne permite să ne îngrășăm! Dimpotrivă...

Majoritatea alimentelor pe care le consumăm sunt deosebit de sărace în fi bre, în schimb 
conţin cantităţi însemnate de grăsimi, carbohidraţi și în special produse din carne și lapte. 
Digestia acestor alimente duce la formarea unor cantităţi mari de produși de metabolism, 
majoritatea cărora se depune în tubul digestiv. Cantitatea acestor produși de metabolism 
în cazul unui european de 40-50 ani poate atinge în medie și 10 kg. Este cunoscut faptul 
că obezitatea și neglijarea sistemului digestiv pot fi  responsabile pentru apariţia mai mul-
tor boli cronice. 

Cea mai nouă familie de produse ale companiei noastre îmbină efectul a trei plante 
speciale și a extractelor obţinute din acestea, care sunt recunoscute pentru efectul 
lor de către numeroase laboratoare de știinţe alimentare din întreaga lume. 

Rădăcina de Konjac conţine ca și principiu activ glucomannanul, un compus cu mole-
culă mare, care are o capacitate uimitoare de a absorbi lichidele (până la 100 de ori greu-
tatea sa). În timpul procesului de umfl are, glucomannanul încorporează alimentele pre-
digerate (zahăr, carbohidraţi, proteine) și împiedică absorbţia lor. Datorită acestei propri-
etăţi speciale, nu suntem nevoiţi să ne schimbăm obiceiurile alimentare în mod radical, 
glucomannanul având capacitatea de a împiedica în mod efi cient absorbţia caloriilor în 
exces. Glucomannanul încorporează și substanţele nocive din intestin, facilitând elimina-
rea acestora. Astfel, se poate afi rma că în cadrul unei diete hipocalorice, glucomannanul 
poate contribui la scăderea greutăţii corporale. 

Cafeaua verde din compoziţia preparatului – datorită acidului clorogenic – are capaci-
tatea de a reduce în mod efi cient senzaţia de foame. Acest efect se instalează rapid, prin 
reducerea aportului alimentar și a conţinutului caloric al acestuia. În același timp, acidul 
clorogenic are și capacitatea de a scădea glicemia, prin reducerea absorbţiei glucozei la 
nivel intestinal. 

Cele trei efecte principale:
• Produce o senzaţie de saţietate la nivelul stomacului datorită capacităţii de a absorbi 

lichide de până la 100 de ori greutatea sa
• Reduce senzaţia de foame și absorbţia zaharurilor
• Acţionează ca și substanţă balast, curăţând sistemul digestiv 

Publicaţii știinţifi ce:
1. Efectele alimentaţiei bogate în fi bre (Glucomannan și Plantago ovata) la pacienţii su-

praponderali
2. Efectele fi ziologice benefi ce ale plantei Konjac asupra modului de viaţă și excesului 

ponderal
3. Utilizarea tradiţională a plantei Amorphophallus konjac și posibilele sale efecte bene-

fi ce asupra sănătăţii

mod de administrare: 
3 x 3 capsule/zi. 
Se înghite cu multă apă.

3. Utilizarea tradiţională a plantei Amorphophallus konjac și posibilele sale efecte bene-

Valoarea nutritivă și ingrediente active

1 capsulă 2 capsule 6 capsule

Extract de Limba Diavolului 
(Amorphopallus konjac)

550 mg 1100 mg 3300 mg

din care: Glucomannan 91% 500,5 mg 1001 mg 3002 mg
Extract de cafea verde 130 mg 260 mg 780 mg
din care: acid clorogenic 65 mg 130 mg 390 mg



CHIa Clean slIm

Chia (Salvia hispanica) ne oferă posibilitatea înlocuirii unei mese complete, asigurând în același 
timp un aport de acizi grași nesaturaţi, fi bre alimentare și săruri minerale, care împreună cu Chia 
și o substanţă balast cu proprietăţi extraordinare – planta Psyillium husk – ne susţin în lupta îm-
potriva kilogramelor în exces. 

Seminţele plantei Psyillium husk și Chia au capacitatea de a absorbi apa în cantităţi de până 
la 20 de ori greutatea lor proprie, ducând la formarea unui gel, care tranzitează tubul digestiv 
împreună cu planta Konjac. Acest proces are ca rezultat detoxifi erea organismului și modelarea 
corpului. 

Curăţarea intestinelor și scăderea în greutate 

Aceste trei surse importante de fi bre alimentare au capacitatea de a curăţa sistemul digestiv într-
un mod efi cient, permiţând organismului asimilarea principiilor nutritive importante și în paralel 
eliminarea substanţelor reziduale din intestin. Pe lângă efectul benefi c de scădere ponderală, 
acest proces are și capacitatea de a stimula funcţia de detoxifi ere naturală a organismului. 
Seminţele de Chia sunt o sursă importantă de fi bre alimentare și substanţe cu efect fi ziologic 
vital. Acest remediu ne poate ajuta în lupta împotriva kilogramelor în exces într-un mod efi cient 
și rapid, datorită capacităţii sale de a produce senzaţia de saţietate, iar principiile active naturale 
din compoziţie stimulează metabolismul.

Compoziţia cantitativ procentuală a seminţelor de Chia:

mod de administrare: 1-3 plicuri/zi. Indicații de utilizare: conţinutul unui plic se dizolvă în 2 dl 
apă călduţă, dar nu fi erbinte și se consumă imediat. Se înghite cu multă apă. Se recomandă cu 
20-30 de minute înainte de masă. În condiţiile unei diete hipocalorice, glucomananul contribuie 
la scăderea în greutate. Efectul benefi c se obţine în condiţiile unui consum zilnic de 3 g de glu-
comanan în trei doze a câte 1g, luate împreună cu 1-2 pahare de apă, înaintea meselor și în con-
diţiile unei diete hipocalorice. Există risc de sufocare pentru persoanele cu difi cultăţi la înghiţire 
sau în cazul ingerării substanţei cu un aport inadecvat de lichid.

Important: se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanţei 
în stomac.

Compoziţie: Salvia hispanica măcinată, 
Psyllium husk măcinat, extract de Limba 
Diavolului (Amorphopallus konjac).      

Sațietate cu puţine calorii pe tot parcursul zilei!
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Conţinutul de substanţă activă în doza zilnică recomandată    

1 plic 3 plicuri
Salvia hispanica măcinată   7,5 g   22,5 g

Psyllium husk măcinată 3,75 g 11,25 g

Extract de Limba Diavolului 
(Amorphopallus konjac)

  1,1 g    300 mg

Din care: glucomanan: 91% 1 g    3,3 g



KUrKUma – capsule

Curcuma este o plantă multifuncțională, utilizată de mii 
de ani în medicina tra dițională indiană, în Ayurveda, iar 
utilizarea ei s-a dovedit de o efi ciență remarcabilă. Com-
ponenta de bază este așa zisa curcumină, care este o 
substanță activă și care oferă culoarea galbenă dominan-
tă. Curcumina este un polifenol. Are proprietăți antioxi-
dante remarcabile, având ca orice fl avonoid un puternic 
efect de protecție generală a sănătății. 

Curcuma este efi cientă prin efectele sale anti-infl a-
matorii, fi ind utilizată cu succes ca supliment ali-
mentar în cazuri de poliartrite. Curcuma contribuie la 
buna funcționare a tractului intestinal, la sprijinirea 
digestiei și la eliminarea disconfortului intestinal.

Principalele domenii de utilizare:
• recomandat pentru persoane vârstnice, pentru men  ți-

nerea fl exibilității și a funcționării optime a articulațiilor
• recomandat pentru sportivi, pentru evitarea efectelor 

supraîncărcării musculare și a stresului
• recomandat pentru persoanele care la locul lor de mun-

că depun activități fi zice intense
• recomandat pentru persoanele care sunt supraponde-

rale și din această cauză articulațiile lor sunt supraîncăr-
cate și suprasolicitate

• sprijină buna funcționare a sistemului vascular.

mod de administrare: 3 x 1 capsulă / zi. 
A se înghiţi cu multă apă.

Principii active în doza zilnică

1 capsulă 3 capsule
Curcuma 500 mg 1500 mg



KUDZU+B6 – capsule

Istoricul plantei: În medicina chineză planta este folosită în scopuri medicinale de 
secole. În Statele Unite planta a fost utilizată la început cu scopuri ornamentale și 
este amintită astfel încă din anul 1876. Oamenii de știință americani au început să 
studieze planta începând cu fi nele anilor optzeci ai secolului trecut și au descoperit 
calitățile ei remarcabile.

studii științifi ce: 1989 – Într-un raport al oamenilor de știință de la Universitatea 
din Carolina de Nord este stabilit faptul, că rădăcina de KUDZU stabilizează siste-
mul nervos. Mai târziu s-a dovedit că planta are un rol activ în producția la nivelul 
creierului a serotoninei și a dopaminei. Serotonina și dopamina din creier joacă un 
rol esențial în transmiterea impulsului nervos. Rolul lor este acela de a realiza în 
permanență conexiunea între neuroni. Există o interdependență continuă și ne-
întreruptă între nivelul efectiv de serotonină și starea de spirit a omului, starea de 
somn și de veghe. Stresul, supărările zilnice au ca efect reducerea producției de se-
rotonină. Devenim astfel treptat depresivi. KUDZU favorizează ca serotonina și do-
pamina să rămână în circulație pentru o lungă perioadă de timp și în mod natural, 
stimulând astfel sistemul intrinsec de recompensă a creierului. Cercetătorii au des-
coperit că daidzeina are un efect aproape identic cu efectele produse de hormonii 
estrogeni. În menopauză nivelul de estrogen este redus. La sfârșitul anilor 1990, oa-
menii de știință japonezi au observat că planta KUDZU are un efect de ameliorare a 
simptomelor de disconfort în timpul menopauzei. Rezultatul unui studiu efectuat 
în anul 2000 descrie efectul pozitiv al daidzeinei în procesul consolidării sistemului 
osos. Un studiu științifi c demarat la începutul anilor 1990, demonstrează faptul că 
izofl avonoidele găsite în KUDZU, precum și genisteina, au un efect de protecție 
în cazul cancerului de prostată și a cancerului mamar. Datele preliminare din stu-
dii recente indica faptul, ca puerarina din KUDZU poate îmbunătăți rezistența la 
insulină la diabetici. KUDZU conține fi er și alte minerale (sodiu, calciu), precum și 
carbohidrați (în special amidon), conținând de asemenea mai multe calorii decât 
mierea. KUDZU ajută efi cient la detoxifi carea fi catului, la combaterea indigestiei, 
la îmbunătățirea circulației sanguine, la combaterea durerilor de cap și a durerilor 
musculare precum și la refacerea organismului obosit și supus stresului. 

Principalele domenii de utilizare:
• Stimularea producției de serotonină și dopamină în creier.
• Îmbunătățirea stării generale. 
• Reducea rezistenței la insulină și scăderea nivelului de glicemie.
• Reducerea durerilor musculare și a durerilor de cap.
• Detoxifi carea organelor interne (în special detoxifi carea fi catului)
• Atenuarea simptomelor însoțitoare în caz de menopauză.

Ingrediente: rădăcină măcinată de KUDZU, vitamina B6 , pulbere de sorg, coajă de 
struguri roșii, gelatină.

Ingrediente active: daidzeină, genisteină, 
puerarină, fl avonoide și alți antioxidanți 
din plante.

mod de administrare: se recomandă 1 cap-
sulă pe zi, și nu mai mult decât maximum 2 
capsule pe zi.  

Principii nutritive în doza zilnică recomandată/1 capsulă

Izofl avonoide 50 mg
Vitamina B6 1 mg DZR 71,4%
Total polifenoli 12,46 mg
din care: – fl avonoide     8,72 mg
                  – resveratrol 0,0062 mg

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente 
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FlaVIn7 sPorT BasIC  – capsule

Produsul Flavin7 sport Basic este un complex de substanţe mi-
nerale, oligoelemente, aminoacizi și fl avonoide, indispensabil 
sportivilor și persoanelor care efectuează muncă fi zică grea.

Compoziţie: Mineral Complex Pure Crystal 120 TM (con ţinut în 
magneziu: 21,71 mg), carbonat de calciu, gelatină, complex de bi-
ofl avonoide Flavin 7, taurină, hidrogencarbonat de potasiu, citrat 
de sodiu, carbonat de magneziu, L-glutamină, L-arginină, L-lizină. 

mod de administrare: 3x1 sau la nevoie 3 x 2 capsule pe zi

FlaVIn7 sPorT reVIVe – capsule

Supliment alimentar cu conţinut de amnoacizi, vitamine și polifenoli. 
Vitamina C contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului 
imunitar în timpul exerciţiilor fi zice intense și după aceasta. Ribofl avi-
na contribuie la metabolismul energetic normal, la menţinerea globu-
lelor roșii normale. Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al 
proteinelor și a glicogenilor, la funţionarea normală a sistemului ner-
vos. Tiamina contribuie la funcţionarea normală a inimii, și la metabo-
lismul energetic normal. 

Compoziţie: L-leucină, gelatină, Mineral Complex Pure Crystal 120TM,
L-glutamină, L-izoleucină, L-valină, Flavin7 biofl avonoid comlpex (se-
minţe și coji uscate de: struguri roșii, sorg, mure, coji de cireșe negre, 
seminţe și coji de coacăze negre, coăcaze roșii, coji de prune, coji de 
mere), acid ascorbic, ribofl avină, piridoxină, tiamină.

mod de administrare: imediat după antrenament 2 capsule/zi. A 
se înghiţi cu multă apă.

Familia produselor 
FLAVIN 7 SPORT

Principii nutritive în doza zilnică recomandată/2 capsule

L-leucină 271,5 mg 
L-glutamină 150 mg
L-izoleucină 150 mg
L-valină 150 mg
Vitamina C (acid ascorbic) 40 mg DZR 50%
Vitamina B2 (ribofl avină) 0,7 mg DZR 50%
Vitamina B6 (piridoxină) 0,7 mg DZR 50%
Vitamina B1 (tiamină) 0,56 mg DZR 51%
Total polifenoli 2 mg
din care: – fl avonoide 1,4 mg
                  – resveratrol 0,001 mg

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente

Principii nutritive în doza zilnică recomandată

3 capsule 6 capsule
Calciu 120 mg DZR 15% 240 mg DZR 30%

Magneziu 125,13 mg DZR 33,4 % 250,26 mg DZR 66,8%

Taurină  250 mg  500 mg

L-arginină    40 mg    80 mg

L-glutamină    90 mg  180 mg

L-lizină 20,1 mg 40,2 mg

Total polifenoli   8,31 mg 16,62 mg

din care: – fl avonoide   5,82 mg 11,64 mg

                  – resveratrol 0,0042 mg 0,0084 mg

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente



FlaVIn7 sPorT mUsClear  – capule

Produsul Flavin7 sport musclear este formulat ca și ad-
juvant în alimentaţia și antrenamentele indicate sportivi-
lor. Principiile sale active pot ajuta la arderea rezervelor de 
grăsimi fără pierdere musculară. 

Compoziţie: L-carnitin-tartrat, lecitină, gelatină, L-argini-
nă, carbonat de magneziu (conţinut în  magneziu 30%), 
ceai verde, complex de biofl avonoide Flavin7.

mod de administrare: 3x1 sau la nevoie 3 x 2 capsule pe zi

FlaVIn7 sPorT ComPleX-B  – capsule

Produsul Flavin7 sport Complex-B este un supliment ali-
mentar special, indicat sportivilor și persoanelor care efec-
tuează muncă fi zică grea.

Compoziţie: vitamina B complex (vitaminele B1, B2, B3, B5, 
B6, B7, B8, B9, B12), Mineral Complex Pure Crystal 120 TM 
(complex de substanţe minerale cristaline), carbonat de 
calciu, carbonat de magneziu, sulfat de fi er (II), complex de 
biofl avonoide Flavin 7 (a se vedea anexa), gelatină.

mod de administrare: 1 capsulă pe zi, administrată cu 
mult lichid.
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Familia produselor 
FLAVIN 7 SPORT

Principii nutritive în doza zilnică 
recomandată/1 capsulă

Vitamina B1 3,3 mg DZR 300%
Vitamina B2 4,2 mg DZR 300%
Vitamina B3 48 mg DZR 300%
Vitamina B5 18 mg DZR 300%
Vitamina B6 4,2 mg DZR 300%
Vitamina B7 150 µg DZR 300%
Vitamina B8 100 mg 
Vitamina B9 600 µg DZR 300%
Vitamina B12 7,5 µg DZR 300%
Fier 5,18 mg DZR 37%
Total polifenoli 1,6 mg
din care: – fl avonoide 1,1 mg
                  – resveratrol 0,0008 mg

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente

Principii nutritive în doza zilnică recomandată

3 capsule 6 capsule
L-carnitin tartrat 750 mg 1500 mg

Lecitină 300 mg    600 mg

L-arginină 150 mg    300 mg

Ceai verde   75 mg    150 mg

Total polifenoli 0,83 mg    1,66 mg 

din care: – fl avonoide 0,58 mg     1,16 mg

                  – resveratrol 0,0004 mg 0,0008 mg

* DZR – doza zilnică recomandată pentru adulţi, în procente



Regenerare cu vitamine

Cremă cu vitamina C

Produs efi cient 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 și revitalizantă. Vitamina E este 
importantă în primul rând pentru efectul antioxidant, 
pentru că neutralizează radicalii liberi care distrug celu-
lele, protejează grăsimile polinesaturate ale membranei 
celulelor, îmbunătățește circulația sangvină a tenului, 
încetinește procesul de îmbătrânire a celulelor. Păstrează 
elasticitatea și fi nețea tenului, făcând tenul rezistent îm-
potriva efectelor nocive din mediu. 

Cremă cu β-caroten

Cel mai cunoscut caroten, β-carotenul, este un antioxidant 
efi cace, este „provitamina” vitaminei A. Este nevoie de ea 
pentru păstrarea integrității epidermei, leagă și neutralizea-
ză radicalii liberi care distrug celulele pielii. Are rol important 
în menţinerea sănătăţii unghiilor, părului și a tenului.

Cremă cu vitamina F

Conţine acizi grași polinesaturați, care hrănesc și regene-
rează 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. 
Absența ei cauzează uscarea pielii, ruperea unghiilor sau 
apariția diferitelor boli de piele (eczeme, coșuri).

Cremă cu calciu

Pentru îngrijirea unghiilor și tratarea înțepăturilor de in-
secte. Unghiile friabile, cu dungi albe, deseori sunt sem-
nele lipsei de proteine, calciu sau magneziu. Este un bun 
remediu în cazul mușcăturilor de insecte (tableta efer-
vescentă de calciu intern), dar acest mineral are efect și 
aplicat extern. Este indicată și pentru tratarea diferitelor 
infl amații.



„Unguentul” vieţii
Crema CrYsTal

Este rezultatul colaborării armonioase dintre medicina tradiţională naturistă și cele mai recente cerce-
tări științifi ce. Acest produs a fost realizat pornind de la cristalele vegetale și efectele terapeutice cu-
noscute 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 și la un nivel optim de 
funcționare. Datorită unui procedeu de fabricaţie revoluţionar descoperit de fi rma Vita Crystal, crema 
folosită extern pe piele se asimilează rapid, astfel încât plantele medicinale și cristalele își exercită efec-
tele și în straturile mai profunde ale pielii. Aria largă de utilizare a Cremei Crystal oferă posibilitatea de 
a trata diferite boli dermatologice, infl amații și infecții. Se obțin rezultate deosebite și în vindecarea ci-
catricilor postchirurgicale. Este un remediu foarte bun în varice, herpes, psoriazis, zona zoster, arsuri și 
micoze. De asemeni poate fi  folosită și în acnee, înţepături de insecte, răni, zgârieturi, julituri și pentru 
orice fel de anomalie a pielii.
aplicarea Cremei Crystal: pe pielea curăţată și uscată în prealabil. Suprafața de piele tratată 
se unge uniform, prin masare, de 3-4 ori, zilnic. După câteva minute de la aplicarea cremei, se 
masează ușor 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 esențe vegetale. 
Are efect benefi c asupra capilarelor, mușchilor, oaselor și articulațiilor. Se poate folosi ca anti-
spastic, 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 Offi  cinalis, Pheno-
xyethanol, 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 și astfel, agenții activi ai uleiurilor vegetale intră prin 
piele în sistemul circulator, în mușchi, oase, articulații, dezvoltând efecte antispastice, detensionante. 
Datorită unui procedeu de fabricaţie revoluţionar descoperit de fi rma Vita Crystal, produsul se ab-
soarbe rapid în straturile mai profunde ale pielii, ajutând astfel la valorifi carea rapidă a substanțelor 
active conținute. Uleiul Crystal, datorită substanțelor active din compoziție, poate fi  utilizat pe scară 
largă și folosirea zilnică a acestuia conferă stare tonică de confort fi zic și psihic precum și poftă de 
viață. Se poate folosi cu rezultate bune pentru tratarea durerilor reumatice, decalcifi erii, herniei de 
disc, infl amațiilor articulare și în cazul durerilor provocate de acestea. Pe lângă afecțiunile enumerate, 
este excelent pentru calmarea durerilor de cap, în alergii și migrene, și de asemenea pentru diminu-
area durerilor menstruale. Este indicat și pentru efectele sale antispastice, de tonifi ere a cordului, de 
reglare a circulației sanguine, de regenerare celulară și pentru acțiunile antibacteriene și antivirale. Se 
mai poate folosi și în cazuri de ulcere, varice, psoriazis și zona zoster.
Folosirea Uleiului Crystal: se aplică pe pielea curăţată și uscată în prealabil. Suprafața de piele trata-
tă se unge cu ulei în mod uniform, prin mișcări de masaj ușor, 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 amelio-
rarea durerilor și chiar încetarea lor. Produsul este bioactiv, efectul intens de calmare și de relaxare se 
datorează cristalelor de plante dizolvate în esențe vegetale. 
Are efect asupra capilarelor, mușchilor, oaselor și articulațiilor. Se poate folosi ca antispastic, calmant, 
detensionant, relaxant, revigorant, armonizator. Uleiul intră în contact direct cu pielea, agenții activi 
ai uleiurilor vegetale intră prin piele în sistemul circulator, în mușchi, oase, articulații, dezvoltând efec-
tele antispastice, detensionante.
Datorită procedeului unic de fabricare, uleiul se absoarbe în scurt timp prin piele în straturile mai 
profunde, ajutând astfel la valorifi carea rapidă a substanțelor active conținute. Uleiul Crystal, datorită 
substanțelor active din compoziție, se poate folosi într-o gamă largă de afecțiuni, și folosirea zilnică a 
acestuia amplifi că forța vitală.
Componente principale: Dicaprylyl Ether, Mentha piperita, Pogostemon cablin, Melissa offi  cinalis, Ve-
tiveria zizanioides, mentol, Citrus limetta, Picea abies, Eugenia caryophyllus, Matricaria recutita, Anthemis 
nobilis
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Prospețimea ceaiului verdeProspețimea ceaiului verde



Cosmetice din ceai verde
Cu extract protector solar, cu antioxi-
dant din ceai verde, cu 84 de tipuri de 
minerale.
Cele mai efi ciente componente ale 
ceaiului verde sunt polifenolii și bio-
fl avonoidele. Acestea neutralizează 
ra dicalii liberi responsabili de distru-
gerea celulară încetinind astfel îmbă-
trânirea pielii. 
Antioxidanţii naturali protejează orga-
nismul împotriva efectului nociv al ra-
dicalilor liberi și de asemenea, de dis-
trugerea celulelor în urma oxidării și a 
radiaţiilor externe UV. Se știe că odată 
cu trecerea anilor, metabolismul pielii 
încetinește, astfel că aceasta își pierde 
conţinutul lichidian, se deshidratează 
și de aceea pielea devine din ce în ce 
mai subțire.
Pe lângă acestea, efectele nocive ale 
mediului - razele UV, smog, stres, con -
servanţi, E-urile etc. – determină for-
marea radicalilor liberi, care scad elas-
ticitatea pielii. 
Pentru regenerarea rapidă a celule-
lor este nevoie de o alimentaţie co-
respunzătoare. Modul de viaţă ne -
co respunzător – stresul, fumatul, ex-
punerea excesivă la soare, efectele 
radiaţiilor ultraviolete, etc. – duce la 
îmbătrânirea prematură a pielii. Îm-
bătrânirea pielii este 10-20% îmbă-
trânire genetică și 80-90% este îmbă-
trânire solară.

Șampon cu Ceai verde: asigură mineralele și oligoelementele de bază necesare vitalității părului și pielii capului 
și în plus spală și curăță efi cient și profund. Păstrează elasticitatea părului, împiedică ruperea acestuia. Reduce în 
mare măsură numărul agenților patogeni de pe pielea capului, prevenindu-se astfel simptome neplăcute pre-
cum mătreață, mâncărime, producerea rănilor, etc. Ajută epiteliul să respire, micșorează încărcarea electrostatică 
a fi relor de păr, astfel părul devine ușor de pieptănat. Conferă părului o strălucire sănătoasă, o alură zveltă și atră-
gătoare și îl face să pară mai bogat ca volum. Se poate folosi și 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: curăță și împrospătează pielea și o catifelează. Folosirea zilnică apără pielea de 
efectele nocive ale mediului exterior, restabilește umiditatea naturală a tenului și îl hrănește prin conținutul de 
minerale și oligoelemente. 
Utilizare: cantitatea dorită se masează pe piele, apoi se limpezește cu multă apă.

loțiune de corp cu Ceai verde: ajută la menținerea elasticității pielii, regenerează și împrospătează, este un puter-
nic antiinfl amator. Împiedică microorganismele de pe piele să dezvolte efecte nocive. Prin utilizarea loțiunii se pot 
preveni sau elimina infecțiile tenului provocate de diverși agenți patogeni, cum ar fi  stafi lococii (coșurile, acneea) etc. 
Prin folosirea regulată, conferă fermitate și 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: curăță și împrospătează delicat pielea și îi conferă netezime și catifelare. Restabilește și 
protejează umiditatea naturală a tenului, activează circulația sanguină. Împiedică microorganismele de pe piele 
să dezvolte efecte nocive, se pot preveni sau elimina infecțiile pielii provocate de microbi sau ciuperci, infecțiile 
superfi ciale cum ar fi  acneea și orice alte tipuri de infecții 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 și după 10 ani sau mai mult de la expunere. În spectrul razelor nocive ale soarelui, se 
încadrează astăzi nu numai razele ultraviolete scurte și lungi, ci și razele infraroșii care participă de asemenea la 
instalarea proceselor care degenerează și distrug tenul. Reacția fi ziologică a tenului la expunerea cu aceste radiații 
este bronzarea. Pentru formarea sistemului de autoapărare este nevoie de 21 de zile. Pigmentarea (intensifi carea cu-
lorii tenului) se face prin creșterea producerii de melanină care conferă protecție împotriva acțiunii solare (înroșirea 
tenului), dar nu conferă protecție împotriva îmbătrânirii tenului. Specifi cul și efi cacitatea produsului sunt conferite 
de extractul de ceai verde și de asemenea de mineralele și oligoelementele conținute.

Cosmetice silver

Familia de cosmetice Silver conţine 
pro duse bogate în argint cu efect 
antibacterian și 84 de minerale și oli-
goelemente. 
Folosirea acestor produse de către în-
treaga familie oferă ajutor efi cient pe 
plan cosmetic, în efortul de îngrijire a 
pielii și a părului. 
Argintul este cunoscut în special ca 
metal prețios din care se fabrică biju-
teriile. Dar argintul este și un element 
antibiotic natural, cel mai puternic și 
cel mai sigur pe care îl cunoaște ome-
nirea, utilizabil pe scară largă. 
Pe baza măsurătorilor realizate de 
SILVER INSTITUTE din Statele Unite, 
se poate afi rma că argintul anihilează 
peste 650 de agenţi patogeni, în cel 
mult un minut. Niciun agent patogen 
cunoscut nu poate supravieţui fi e 
chiar și în prezenţa urmelor de argint. 
Inactivează enzima care este folosită 
de bacterii, ciuperci, viruși în timpul 
metabolismului lor.

Șampon silver: îmbogățit cu 84 de minerale și oligoelemente. Asigură mineralele și oligoelementele de bază 
pentru vitalitatea părului și a tenului, curăță profund și delicat. Păstrează elasticitatea părului, împiedică ruperea 
acestuia. Scade în mare parte numărul agenților patogeni de pe pielea capului, astfel se pot preveni simptome 
neplăcute (mătreață, mâncărime, producerea rănilor, etc.), ajută pielea capului să respire. Micșorează încărcarea 
electrostatică a fi relor de păr, astfel părul devine ușor de pieptănat și îl face să pară mai bogat în volum. Conferă 
strălucire sănătoasă și ținută părului. Se poate folosi și 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: îmbogățit cu 84 de minerale și oligoelemente. Curăță, împrospătează și catifelează tenul. 
Folosirea lui continuă apără pielea de efecte nocive, restabilește umiditatea naturală a tenului și hrănește prin 
conținutul de minerale și oligoelemente. 
Utilizare: cantitatea dorită se masează pe piele, apoi se limpezește cu multă apă.

Gel de duș silver: îmbogățit cu 84 de minerale și oligoelemente. Curăță și împrospătează delicat pielea și îi con-
feră netezime și catifelare. Restabilește și protejează umiditatea naturală a tenului, activează circulația sanguină. 
Împiedică microorganismele de pe piele să dezvolte efecte nocive, se pot preveni sau elimina infecţiile pielii, 
infecţiile provocate de microbi sau ciuperci, infecţiile superfi ciale cum ar fi  coșurile și 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, re-
generează și împrospătează, este un puternic antiinfl amator. Împiedică microorganismele de pe piele să dezvolte 
efecte nocive, se pot preveni sau elimina infecţiile pielii, infecţiile provocate de microbi sau ciuperci, infecţiile su-
perfi ciale 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.
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Celula stem activă 
este cheia regenerării!
7 creme diferite cu compoziţie specială

Această nouă familie de produse cosmetice conţi-
ne culturi de celule vegetale active cu efect anti-
îmbătrânire, care:

• Cresc durata de viaţă a celulelor stem de la nivelul 
pielii

• Întârzie îmbătrânirea celulelor pielii
• Păstrează aspectul tineresc și vitalitatea pielii
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Principalele ingrediente ale cremelor olImPIQ sTemXCell:

Malus domestica: acest soi de măr este faimos pentru propri-
etatea sa de a putea fi  păstrat timp îndelungat fără a se zbârci. 
Termenul de valabilitate crescut se datorează principiilor active 
speciale din compoziţia mărului. Este bogat în diferiţi fi tonu-
trienţi, proteine și celule stem nediferenţiate. Celulele stem ale 
acestui soi au o durată de viaţă mai mare decât celulele stem 
vegetale omnipotente în general.  

Olimpiq SXC: preparatul conţine principiile active ale OLIMPIQ 
SXC, efectul cărora este demonstrat de publicaţii știinţifi ce.
Despre celulele stem: O dată cu înaintarea în vârstă, are loc scă-
derea considerabilă a numărului de celule stem, proces care 
duce la un declin în capacitatea de autoregenerare a organismu-
lui. Nivelul celulelor stem este direct proporţional cu capacitatea 
de regenerare tisulară. 

Aurul: favorizează regenerarea celulelor epiteliale, ameliorează 
ciclul de viaţă al acestora și promovează funcţionarea lor cores-
punzătoare. Prin stimularea circulaţiei sanguine și limfatice un 
efect pozitiv asupra procesului de detoxifi ere a pielii.

Acidul hialuronic: menţine nivelul de hidratare a pielii, resta-
bilind imediat supleţea tenului. Atenuează ridurile de expresie, 
netezește ridurile dintre sprâncene și cele din jurul ochilor, crește 
elasticitatea și supleţea tenului.

Coenzima Q10:  are efect de detoxifi ere, protejează celulele, lea-
gă radicalii liberi nocivi, toate acestea contribuind la întârzierea 
procesului de îmbătrânire. 

Colagenul: este unul dintre principalii componenţi ai ţesutului 
conjunctiv cutanat. O dată cu înaintarea în vârstă, datorită de-
fi citului de colagen, apar ridurile, celulita, pielea devine uscată, 
iar părul și unghiile devin mate. Cu ajutorul colagenului, acest 
proces poate fi  încetinit, oprit sau poate deveni chiar reversibil.

Rezultate ale cercetărilor internaţionale au demonstrat faptul că 
celulele stem din pielea îmbătrânită își pot recăpăta capacitatea 
de generare celulară ca urmare a tratamentului cu celule stem 
vegetale.
Celulele stem de la nivelul epidermei au capacitatea de a genera 
noi celule, proces prin care are loc regenerarea pielii.

Protecţie țintită împotriva ridurilor



TImeXCell Cream (25 g)

substanțe active:
Rădăcină de Astragalus: planta medicinală în sine posedă calități de întă-
rire a sistemului imunitar. Efectul antioxidant este semnifi cativ. Activează 
acțiunea enzimatică a telomerazei.

Aur: stimulează regenerarea celulelor pielii. Are efecte favorabile asupra 
ciclului de viață a celulelor. Ajută la funcționarea sănătoasă a celulelor. 
Contribuie la detoxifi carea pielii prin modifi carea pozitivă a circulației 
sanguine și limfatice.

Malus Domestica: acest măr este renumit datorită faptului că poate fi  păs-
trat timp îndelungat, fără ca și coaja să se zbârcească. Această proprieta-
te senzațională se explică prin aceea, că în compoziția mărului se găsesc 
substanțe deosebit de valoroase din clasa fi tonutrienților, a proteinelor, 
precum și celule stem nediferențiate, care au o durată de viață îndelun-
gată

În anii care au trecut s-au făcut eforturi intense de cercetare pentru gă-
sirea unor substanțe care să fi e capabile să activeze enzima telomeraza, 
prin care să se asigure menținerea lungimii telomerului, respectiv frâna-
rea considerabilă a ritmului scurtării telomerului. Efortul a fost încununat 
de succes. S-a stabilit că astragalosidele sunt capabile să activeze enzima 
telomeraza, întinerind astfel celulele.

Telomerii: se cunoaște de zeci de ani faptul că la capătul cromozomilor  
se găsește un segment scurt de ADN, denumit telomer, care, precum o 
șapcă, protejează materialul genetic. După fi ecare diviziune celulară te-
lomerii devin din ce în ce mai scurți, iar prin aceasta celula îmbătrânește. 
După ce lungimea telomerilor se reduce la o dimensiune critică, ei nu mai 
pot asigura rolul de protecție și celulele mor.

Îmbătrânirea celulară: odată cu îmbătrânirea, pe ansamblul organis-
mului celulele componente ale diferitelor organe își pierd treptat 
funcționalitatea. Telomerii ajung la dimensiunile critice și celulele mor, 
iar organele își îndeplinesc rolul din ce în ce mai anevoios. Apar bolile 
caracteristice bătrâneții. Pielea devine ridată, încărunțim, ne scade forța 
musculară, etc. Cu alte cuvinte își face apariția deteriorarea generală a 
organismului.

Enzima Telomeraza: Telomeraza este enzima care este în măsură să lun-
gească telomerii supuși scurtării în timpul diviziunii celulare. Prin aceasta 
devine posibilă un număr mai mare de diviziuni celulare.  



masca facială

la ce e bună și cum folosim masca facială?
 
Utilizarea măștilor faciale este parte integrantă din procesul de îngrijirea zilnică a pielii. Este 
recomandat să utilizăm măști faciale nu numai în cazuri în care avem probleme. Ar fi  bine să 
preîntâmpinăm apariția problemelor, tocmai prin utilizarea regulată a măștilor faciale. Scopul 
de bază la utilizarea măștilor faciale este hidratarea pielii. Multe măști faciale sunt create pen-
tru a realiza acest unic scop. Desigur, există o gamă largă de măști faciale, create pentru com-
baterea unor probleme apărute la nivelul tegumentului. Prin utilizarea acestor măști faciale 
speciale avem bune șanse de a rezolva rapid și efi cient problemele apărute. 

Există astăzi o gamă deosebit de largă de măști faciale, cu scopuri, compoziții și texturi diverse. 
Din punctul de vedere al consistenței și texturii, deosebim următoarele tipuri: 
• Măști faciale de tip unguent.
• Măști faciale care după ungere se usucă și devin solide.
• Măști din hârtie impregnate în diverse extracte lichide, obținute din plante.

Toate tipurile de măști faciale se utilizează numai după ce pielea a fost bine curățată. Apoi 
aplicăm uniform masca pe toată suprafața pielii. Timpul de acțiune poate varia, însă acest 
timp este indicat pa ambalajul măștii și în instrucțiunile de utilizare. După trecerea timpului 
de acțiune se va îndepărta masca și se va spăla bine fața. 

Ingredientele principale:

Malus domestica: acest măr este cunoscut pentru faptul că prezintă o durată de viață înde-
lungată și nu se zbârcește. Această durată lungă a vieții se explică prin prezența în compoziție 
a unor elemente speciale. Există în acest soi de măr o varietate bogată de fi tonutrienți, pro-
teine și celule stem nediferențiate. Aceste celule stem au o viață mult mai lungă în raport cu 
celulele stem vegetale omnipotente.

Aurul: stimulează regenerarea celulelor pielii, are o infl uență pozitivă asupra ciclului lor de 
viață, ajută la funcționarea lor sănătoasă. Accentuează procesele de detoxifi ere și intensifi că 
circulația sanguină și limfatică la nivelul pielii. 

Acidul hialuronic: leagă umiditatea la nivelul pielii, astfel încât procesul de regenerare a pielii 
devine posibilă. Dispar imediat ridurile și crește elasticitatea pielii. Aspectul general al feții 
devine frumoasă. 

Cercetări științifi ce internaționale au demonstrat că există posibilitatea ca celulele stem îm-
bătrânite să redevină active și să-și recapete capacitatea lor de formare a celulelor noi, atunci 
când sunt stimulate cu celule stem vegetale. Prin aceasta ei contribuie la regenerarea și înti-
nerirea pielii. 

În acest produs cosmetic nou există culturi vegetale active cu efecte anti-îmbătrânire, 
care:
• prelungesc durata de viață a celulelor stem din piele.
• întârzie îmbătrânirea celulelor pielii.
• păstrează aspectul tineresc și vitalitatea pielii.

Indicații de utilizare: 
După ce curățați temeinic pielea, aplicați cu vârful degetelor pe piele, pe gât și decolteu. 
Lăsați timp de 10-15 minute să acționeze, apoi cu ajutorul unui tampon de vată îndepărtați cu 
grijă surplusul. Repetați procedura de 2-3 ori pe săptămână.
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FlaVIn7 PYramID Cream (25 g)

100% organic – fără substanţe chimice. Nouă generaţie de cosmetice cu Flavin7 
și Trace Minerals84. Formulă efi cientă cu conținut de elemente de origine vege-
tală, cu efect de întârziere a fenomenelor și proceselor de îmbătrânire

Flavonoidele sunt substanţe vegetale imunostimulatoare.
Când ajung în piele își manifestă efectul natural de protecţie contra radiaţiilor UV și 
asigură  o protecţie antioxidantă.

Ingrediente: complex de biofl avonoide Flavin7TM: (struguri roșii (Vitis vinfera), mure 
negre (Rubus fruticosus), cireșe 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 amyg-
dalus dulcis (Sweet almond), Vitis vinifera (Grape), ulei din fructe de Persea gratisima 
(Avocado), Carthamnus tinctorius, ulei de Safl ower, ulei de Helinathus annuus (Sunfl o-
wer), cacao Theobroma (Cacao)seed butter, Beeswax, Calendula offi  cinalis (Pot mari-
gold), Tocopherol,ulei de Azadirachta indica (Neem), ulei de Oenothera Biennis (Eve-
ning primose), ulei esenţial de Commyphora myrrha (Myrrh), Benzoin gum,extract de 
seminţe de Citrus grandis (Grapefruit), Symphytum offi  cinale (Comfrey), ulei esenţial 
de Citrus reticulata blanco (Tangerine), ulei esenţial de seminţe de Daucus carota sa-
tiva (Carrot).

CalenDUla PYramID Cream (25 g)

100% organic – fără substanţe chimice. Nouă generaţie de cosmetice cu Calen-
dula și Trace Minerals84. Formulă efi cientă cu conținut de elemente de origine 
vegetală, cu efect de întârziere a fenomenelor și proceselor de îmbătrânire

Înmoaie pielea aspră, reduce infl amaţiile, vindecă rănile mai mici, are efect antirid.

Ingrediente: extract de calendulă (Calendula offi  cinalis), 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), Cartham-
nus tinctorius, ulei de Safl ower, ulei de Helinathus annuus (Sunfl ower), cacao Theobro-
ma (Cacao) seed Butter, Beeswax, Calendula offi  cinalis (Pot marigold), Tocopherol, ulei 
de Azadirachta indica (Neem), ulei de Oenothera biennis (Evening primose), ulei esenţi-
al de Commyphora myrrha (Myrrh), Benzoin gum,extract de seminţe de Citrus grandis 
(Grapefruit), Symphytum offi  cinale (Comfrey), ulei esenţial de Citrus reticulata blanco 
(Tangerine), ulei esenţial de seminţe de Daucus carota sativa (Carrot). 

Ingrediente: 
Aloe Barbadensis
almond), 
nus tinctorius
ma
de 
al de 
(Grapefruit), 
(Tangerine), ulei esenţial de seminţe de 

Cosmetice
Produse organice 100% din plante, fără niciun 

conținut în substanțe chimice. 
Nu conțin niciun fel de materiale sintetice, nici parfum 

sintetic, nici colorant sintetic ori substanțe conservante.



olImPIQ® naTUr sTemXCell PYramID Cream

Preparat cu conținut în celule stem de origine vegetală
Formulă efi cientă cu conținut de elemente de origine vegetală, celule stem active, cu efect 
de întârziere a fenomenelor și proceselor de îmbătrânire

Este un fapt demonstrat științifi c că celulele îmbătrânite ale pielii își pot recăpăta proprietățile 
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 revoluționar se găsesc culturi active de celule de origine vegetală, care:
• prelungesc durata de viață a celulelor stem din piele
• întârzie îmbătrânirea celulelor componente ale pielii
• păstrează vitalitatea și aspectul tineresc al pielii

Un studiu științifi c a demonstrat că prin aplicarea locală la nivelul pielii, efectele benefi ce 
apar în mai puțin de două săptămâni de tratament. Ridurile scad cu cel puțin 8 % și se reduce 
considerabil adâncimea lor.
După patru săptămâni de tratament atingem o reducere cu cel puțin 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 ține vreme 
îndelungată fără să se zbârcească. Această proprietate a mărului se datorează faptului că în 
compoziția lui regăsim o diversitate de fi tonutrienți, proteine și celule stem nediferențiate. 
Celulele stem din compoziția acestei specii de măr au proprietatea remarcabilă, și anume au 
o durată de viață 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 benefi c, fapt demonstrat științifi c.

Despre celulele stem

Odată cu trecerea anilor numărul celulelor stem care se produc în organism scade semnifi ca-
tiv. 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 benefi c asupra ciclului de 
viață al celulelor și amplifi că funcționarea lor sănătoasă. Are un rol determinant în cadrul proce-
sului de detoxifi ere a pielii, prin aceea, că stimulează circulația sanguină și circulația limfatică.

Flavonoidele: fl avonoidele sunt antioxidanți puternici, care împiedică procesele dăunătoare 
de oxidare, apărând astfel degenerarea celulelor. Flavonoidele amplifi că permeabilitatea ca-
pilară, îmbunătățesc circulația sanguină, ajutând la alimentarea pielii cu oxigen, vitamine și 
alte elemente nutritive.

Acidul hialuronic:  are proprietatea de a reține umezeala în piele, prin aceasta asigurând elas-
ticitatea pielii și dispariția ridurilor.

Coenzima Q10: are efect de detoxifi care 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 țesutului conjunctiv. Odată cu trecerea 
anilor, scade și conținutul în colagen. Din această cauză apar ridurile, celulita, precum și fe-
nomenele de uscare a pielii. Cu ajutorul colagenului aceste procese pot fi  frânate, stopate și 
există chiar posibilitatea ca procesul să fi e inversat.

pilară, îmbunătățesc circulația sanguină, ajutând la alimentarea pielii cu oxigen, vitamine și 
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O dată cu dezvoltarea civilizaţiei, respectiv datorită urbanizării pe scară lar-
gă, mediul de viaţă al omului a devenit din ce în ce mai restrâns și poluat. Ca 
efect al poluării continue, numărul anionilor din atmosfera orașelor mari a 
scăzut la un procent de 20%. Din păcate, acest fenomen infl uenţează starea 
de sănătate atât prin expunere de scurtă durată (incidenţa infecţiilor bacte-
riene) cât și pe termen lung (infecţii respiratorii și ale tractului digestiv).
În natură, o concentraţie ridicată de anioni întâlnim în mediile bogate în 
substanţe vegetale și minerale. Acest fenomen îl putem observa atunci 
când facem o plimbare în munţi, pe dealuri sau vizităm anumite peșteri. 
În aceste condiţii avem o stare generală mult mai bună, iar aerul îl simţim 
ca fi ind mai curat și 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 orașului 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 
și vigurozitate sporită.
Din aceste motive oamenii care trăiesc în zonele montane sunt mai să-
nătoși și 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 primește sar-
cină negativă dacă numărul electronilor din compoziţie îl întrece pe cel 
al protonilor.
Absorbantul Crystal Anion este prevăzut cu o bandă specială, care asi-
gură 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.
Acești ioni inhibă multiplicarea bacteriilor, scăzând astfel riscul apariţiei 
infecţiilor vaginale.
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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 fi xarea mirosu-
rilor neplăcute, precum și la neutralizarea bacteriilor și ciupercilor.
Ionii încărcaţi negativ intră în reacţie cu paraziţii, pe care îi neutralizează, exercitând astfel 
un efect antibacterian natural, care asigură starea de sterilitate și prospeţime.
 
avantajele-cheie ale absorbantului Crystal anion:
• reduce numărul bacteriilor
• înlătură mirosurile neplăcute
• crește numărul ionilor încărcaţi negativ
• prezintă proprietăţi absorbante marcate
• datorită capacităţii de gelifi care, conferă o senzaţie de siguranţă permanentă
• asigură o stare de confort total

Igiena intimă, respectiv protecţia organelor intime este un aspect unanim acceptat ca fi ind 
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, și anume cele din cate-
goria Crystal Anion!

Igienă intimă și sănătate
Conform ultimelor cercetări efectuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 83% din-
tre 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  su-
fi ciente!

Crystal anion este noua generaţie a absorbantelor igienice!
Aceste absorbante sunt prevăzute cu un strat de bumbac catifelat sub care se afl ă 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 
și uretrale.
Datorită capacităţii de a permite circularea aerului, 
nu cauzează iritaţii, asigurând o senzaţie de pros-
peţime și curăţenie pe tot parcursul utilizării.

Îngrijiţi-vă corpul mai ales atunci când este 
vulnerabil!

www.vitacrystal.ro
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Ghid de îndrumare

Accidente vasculare cerebrale 
(stroke)

Olimpiq SXC Jubileum**, oricare produs din gama Flavin7***, Flavin7 Napkristály*, Ciuperca 4G** Complex, 
Resveratrol**/Resveratrol Forte***, DR Intenzyme Natto**, Allicin Flavin7***, Usturoi*, Rodie*.

Acid Folic (suplimentare) Fibre din gama Flavin77, Sfeclă roșie, Flavitamin All In

Acnee
Intern, pentru detoxifi ere: Aloe*, Flavin7 Napkristály*, Red Aloe*, Biosa Flora*, produse din gama CHIA, 
Germeni de fl oarea soarelui**
Extern: Crystal Silver Natur Power, ulei Oregano Light, Cremă Crystal

Activitate cerebrală 
(produse care stimulează buna 
funcționare a activității cerebrale)

Flavitamin Carnosic A**, Semințe de cânepă* ulei Medicannabis*, Crystal Gold Natur Power*, FruitCafé, 
MgTop** Flavin7 Smart***, Ciuperca Coama Leului**, Germeni Grâu alac**, Amino L-glutamin**, KudzuB6**, 
Coenzima Q10*, Olimpic SXC Jubileum**5, Extra Brainy

Aftă (stomatită)
Biosa Flora, Crystal Complex Immuno, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum, Ciuperca Shiitake, Sfeclă roșie, 
Flavitamin C, Flavitamin Chester C, Crystal Silver Natur Power, Cătină, Red Aloe

Alcoolism Kudzu+B6, Inulion Forte Fructoz, Crystal Gold Natur Power, Amino L-glutamin

Alergie la soare Calciu Corall, Flavin7 Napkristály, Cremă cu Calciu, Flavitamin Beta-caroten

Alergii
Flavitamin C și Chester C, Calciu Corall, Trace Minerals 84M, PVG, Crystal Silver Natur Power, Biosa Flora, 
Flavin7 Napkristály, Germeni de Creson, Flavin7** 

Alimente FruitCafé, Ceai Verde, gama CHIA

Alopecie (căderea părului)
Crystal Complex Dermato, Natur Siliciu, Flavitamin All In, Cătină, Trace Minerals 84M, Amino Lizin, Biosa Flora, 
Ciuperca Urechea lui Iuda (în cazul în care căderea părului este cauzată de o infl amație), Extra Beauty

Alzheimer
Flavitamin D3, Crystal Complex Memorio, Flavitamin Myricetin, Relaxetin, Relaxetin Forte, 
Olimpiq SXC Jubileum și Olimpiq CC Jubileum, ulei Medicannabis, MgTop, Flavin7 Smart, Extra Brainy, Flavin G77

Amigdalită
Crystal Silver Natur Power, Lemn dulce, Red Aloe, Ulei Oregano Light, Crystal Complex Immuno, 
Flavitamin Citrus F

Analgezice
Ulei Medicannabis, Crystal Gold Natur Power, ulei Crystal (extern), Iarba Chanca Piedra (Stonebreaker – pentru 
relaxarea mușchilor), PVG, Capsaicină, Crystal Complex Rheumato – pentru dureri reumatice

Anemie Flavitamin Fe+C, Germeni de grâu, Sfeclă roșie, Olimpiq SXC Jubileum

Anevrisme arteriale
Oricare produs din gama Flavin7, Flavin77 Cardio, Flavitamin Hesperidin, Usturoi, Flavitamin C, Flavitamin 
Chester C, Semințe de cânepă, Flavitamin Cupru

Anexită
Afi n american 3*1 capsulă/zi timp de trei săptămâni, băi de șezut cu ceai de Coada Șoricelului la care se poate 
adăuga și argint coloidal

Anorexie Coada Șoricelului, Kudzu+B6, Flavin7 Sport Complex B, Flavitamin All In

Antibiotice (naturale)
Crystal Silver Natur Power, Usturoi, Red Aloe, Germeni de Ridichi, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum, 
Ciuperca Shiitake, Crystal Gold Natur Power

Antifungice Germeni de Ridichi, Ulei Oregano Light, Red Aloe, Crystal Silver Natur Power

Anti-îmbătrânire Olimpiq SXC Jubileum, Astragalus, Flavin G77 TimeX

Antiinfl amatoare
Red Aloe, Cătină, Crystal Silver Natur Power, PVG, Flavitamin C și Chester C, Flavitamin Myricetin, 
Germeni de Broccoli, Ciuperca Ganoderma Lucidum, Ciuperca Urechea lui Iuda, 
Oricare produs din gama Flavin7 sau Flavin77, Capsaicină

Antiparazitar Germeni de Ridichi, Usturoi, ulei Oregano Light

Antispastice Ulei Medicannabis

Apetit 
(creșterea poftei de mâncare)

Oricare produs din gama Flavin7 sau Flavin77, Coada Șoricelului, Flavin7 Napkristály, Lemn dulce, Lucernă, 
Trace Minerals 84M, Biosa Flora

afecțiuni, simptome Produse recomandate
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Apetit 
(scăderea poftei de mâncare)

Inulion Forte Fructoz, Slim Flavin, Limba Diavolului

Arsuri Crystal Silver Natur Power, Cremă Crystal, Olimpiq SXC Jubileum (pentru o vindecare mai rapidă a celulelor)

Articulații 
(probleme, infl amații, 
artrită reumatoidă)

Intern: Curcuma, Crystal Complex Rheumato, Natur Siliciu, Germeni de Lucernă, ulei Medicannabis, 
Crystal Gold Natur Power, Trace Minerals 84M, Hyaluron Collagen, Ciuperca 4G Complex, Extra Recovery
Extern: Cremă Crystal, Cremă Capsaicină

Astm
Biosa Flora, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum, Crystal Gold Natur Power, Flavitamin All In, ulei Medi cannabis, 
Flavitamin B6, Flavitamin C, ulei Crystal sau ulei Oregano (inhalații), Lemn dulce, Germeni de Ridichi

Ateroscleroză
Oricare produs din gama Flavin7 sau Flavin77, Flavin7 Napkristály, Resveratrol Forte, Cardio Flavin7+ Super Pulse, 
ulei Medicannabis, Usturoi, Semințe de cânepă,  Ciuperca Ganoderma Lucidum, Ciuperca Dansatoare, 
Ciuperca lui Dumnezeu, Ciuperca 4G Complex

Balonare
DR Intenzyme Brompapa, DR Intenzyme DigestMax, Crystal Silver Natur Power, 
ulei Crystal (de pus picături în miere)

Boala Basedow Germeni de Broccoli, Olimpiq SXC Jubileum

Boală celiacă 
(intoleranță la gluten)

Biosa Flora, Olimpiq SXC Jubileum

Boala Creutzfeld-Jakob Olimpiq SXC Jubileum, ulei Medicannabis, MgTop, Crystal Gold Natur Power

Boala Crohn (boală intestinală 
infl amatorie cronică)

Ciuperca Shiitake și Coama Leului, Olimpiq SXC Jubileum, Biosa Flora, Inulion Forte Fructoz, 
ulei Medicannabis, DR Intenzyme Brompapa, Flavitamin Chester C, Germeni de Broccoli

Boala Lyme Crystal Silver Natur Power, Flavitamin Myricetin, Ciuperca Urechea lui Iuda

Boala Osler (malformații 
vasculare hemoragice)

Olimpiq SXC Jubileum, produse din gama Flavin77 sau Flavin7 sirop, Flavitamin Myricetin, 
Cremă Crystal (extern)

Boala Parkinson Ulei Medicannabis, Olimpiq SXC Jubileum, MgTop, Flavin G77

Boli tumorale (canceroase):

Terapie standard: Produse din gama Flavin77 (Conținutul de polifenoli stă la baza efi cienței produselor).
Pentru completare sunt recomandate următoarele: Flavitamin Apigenină, Ciuperca 4G Complex, 
Ciuperca lui Dumnezeu (doză mare).
Pentru fi ecare caz (boli canceroase la diferite organe) aveți recomandări în cele ce urmează:

•  col uterin Germeni de In, Ciuperca lui Dumnezeu, Crystal Silver Natur Power

•  colon
Ciuperca Shiitake și Coama Leului, Germeni de Varză roșie, Germeni de Broccoli, Rodie, 
Usturoi, ulei Medicannabis, Semințe de cânepă, gama Flavin77 fibre, Biosa Flora, Allicin Flavin7, 
Flavitamin taurină Apigenină, Artemisinin Flavin7 Specialized

•  creier Artemisinin Flavin7 Specialized

•  ficat
Produse din gama Flavin77, Crystal Complex Hepatop, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum , Ciuperca Shiitake, 
Allicin Flavin7

•  ganglioni limfatici Flavitamin Citrus F, Germeni de Broccoli, Crystal Silver Natur Power

•  intestine Ciuperca Shiitake, Artemisinin Flavin7 Specialized

•  leucemie Artemisinin  Flavin7 Specialized

•  mezoteliom 
 (mamar și peritoneal)

Flavitamin All In

•  mielom multiplu 
 (boala plasmocitelor)

Red Aloe+Flavtiamin taurină Ca+D3+Apigenină+Artemisinin Flavin7 Specialized

•  ovare Rodie, Artemisinin Flavin7 Specialized

•  pancreas Germeni de Varză creață, Inulion Forte Fructoz, Flavitamin taurină Apigenină, Ciuperca 4G Complex

•  piele (basalioma) Crystal Silver Natur Power, Amino Lizin, Ciuperca Dansatoare, Flavitamin D3

afecțiuni, simptome Produse recomandate



•  piele (cheloid) Produse din gama Flavin77, Cremă Crystal (extern)

•  piele (melanom)
Ciuperca Dansatoare, Flavitamin taurină Apigenină, D3, Germeni de Broccoli,
 Artemisinin Flavin7 Specialized

•  plămân PVG, Germeni de Varză roșie, Germeni de Broccoli, ulei Medicannabis, Artemisinin Flavin7 Specialized

•  prostată
Flavitamin Seleniu+Flavitamin E, Prostacozinc, Crystal Complex Dermato, 
Artemisinin Flavin7 Specialized

•  rinichi Artemisinin Flavin7 Specialized, Ciuperca Larva Chinezească

•  sân
Germeni de In, Germeni de Varză roșie, Germeni de Broccoli, Rodie, Flavitamin Seleniu+Flavitamin E, 
Flavitamin Citrus F, ulei Medicannabis, Artemisinin  Flavin7 Specialized

•  stomac Germeni de Varză roșie, de Broccoli, Usturoi, Ciuperca Coama Leului, Flavin7 sirop

Boli tropicale Crystal Silver Natur Power, Germeni de Ridichi, Artemisinin  Flavin7 Specialized

Bronhopneumopatie 
cronică obstructivă 
(boală respiratorie cronică)

Crystal Silver Natur Power, ulei Medicannabis, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum, Usturoi, Red Aloe, 
Lemn dulce, Germeni de Ridichi

Bronșită Crystal Silver Natur Power, Germeni de Ridichi

Căi respiratorii Lemn dulce, Crystal Silver Natur Power, Ulei Oregano Light, ulei Medicannabis

Calmante
Germeni de Grâu alac, Relaxetin/Relaxetin Forte, Kudzu+B6, OM Relax, ulei Medicannabis, 
Trace Minerals 84M

Candidoză
Can Intenzyme capsule, Germeni de Grâu alac, Biosa Flora, Crystal Silver Natur Power, Usturoi, 
Absorbante Crystal Anion

Cardiopatie ischemică 
(boală arterială coronariană)

Flavin7 Napkristály, oricare produs din gama Flavin7, Flavin77 Cardio sirop, FruitCafé, 
Cardio Flavin7+ Super Pulse, Resveratrol Forte

Cataractă Olimpiq SXC Jubileum, ulei Medicannabis, Crystal Complex Visio, Afin american

Cefalee (dureri de cap) cauzate de:

•  fumat Flavitamin E, ulei Medicannabis

•  migrene Biosa Flora, Flavitamin taurină Mg+B6, Trace Minerals 84M, Flavin7 Napkristály

•  răceli Crystal Silver Natur Power C10000, Cătină, Flavitamin C, ulei Crystal (extern sau pentru aromaterapie)

•  stres Ulei Medicannabis, Trace Minerals 84M, Kudzu+B6, ulei Crystal, Ceai Verde cu Mentă piperiță

Celulită Slim Flavin7, Cătină, Ceai Verde Natur, Hyaluron collagen

Cervicită (rană pe colul uterin)
Oricare produs din gama Flavin7+Flavitamin C, sau Aloe, sau PVG (întărirea sistemului imunitar), 
ulei Medicannabis, Germeni de In

Cheaguri de sânge 
(prevenirea formării acestora)

Oricare din gama Flavin7 sau Flavin77 Cardio sirop, Rodie, DR Intenzyme Natto 

Chimioterapie 
(ameliorarea efectelor secundare 
ale chimioterapiei)

Oricare produs din gama Flavin7, sau Flavin77 Cyto sirop/fibre, Cyto Flavin, PVG, Resveratrol forte, 
Amino Glutamin, Ciuperca lui Dumnezeu, Ciuperca Ganoderma Lucidum, Ciuperca Shiitake, 
Ciuperca 4G Complex

Chisturi:
Primul pas – alcalinizare: Lucernă sau Germeni de Lucernă în paralel cu oricare produs din gama Flavin7 
sau Flavin77 sirop/fibre, Red Aloe, Rodie, Crystal Silver Natur Power (comprese)

•  chist ovarian Red Aloe, Sfeclă roșie, ulei Medicannabis, Absorbante Crystal Anion, Maxima

•  chist sinusal (sinusul maxilar) Red Aloe+Lemn dulce

•  chist testicular Flavin77 Cyto sirop/fibre, Germeni de Broccoli, ulei Crystal (extern)
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Chlamydia 
(infecție cu transmitere sexuală)

Crystal Silver Natur Power, Crystal Complex Immuno, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum, 
Absorbante Crystal Anion

Ciroză hepatică
Oricare din gama Flavin77 sirop, Crystal Complex Hepatop, Flavitamin Sylimarină, Crystal Silver Natur Power, 
Olimpiq SXC Jubileum, Ciuperca 4G Complex

Climax (instalarea menopauzei) Villarosa, Relaxetin, Kudzu+B6, Isoflavonoizi Balance Estrogen

Colagen (stimularea producției 
de  colagen în țesuturi)

Hyaluron Collagen, Flavitamin C

Colesterol
Flavin7 Napkristály, oricare produs din gama Flavin7 sau Flavin77, Inulion Forte Fructoz, ulei Medicannabis, 
Semințe de cânepă, PVG, Usturoi, Cătină, Ciuperca Shiitake, Ciuperca 4G Complex, Resveratrol Forte

Colită ulcerativă 
(boală intestinală inflamatorie)

Flavin77 Colon fibre, Ciuperca Shiitake și Coama Leului, Biosa Flora, Inulion Forte Fructoz, Coada Șoricelului, 
Olimpiq SXC Jubileum, Germeni de Varză roșie, Curcuma

Concentrare, memorie
Crystal Complex Memorio, FruitCafé, Crystal Nano Gold Power, Flavin7 Napkristály, Trace Minerals 84M, 
MgTop, Flavin7 Smart, Extra Brainy

Conjunctivită 
(inflamarea țesutului conjunctiv)

Crystal Silver Natur Power, Cremă Crystal (de uns extern în jurul ochilor), Ciuperca Urechea lui Iuda

Constipație
Biosa Flora, Trace Minerals 84M, Flavin77 Colon fibre, Semințe de cânepă, Germeni de In, Sfeclă roșie, 
produse din gama CHIA

Cotul jucătorului de tenis 
(epicondinită laterală)

Ulei Crystal, ulei Medicannabis, Crystal Complex Rheumato+Curcuma

Crampe musculare Flavitamin taurină Mg+B6, Trace Minerals 84M

Decubitus (ulcerații)
Amino Glutamin, Germeni de In (grăbește procesul de vindecare a ulcerațiilor), Flavin7 Napkristály, 
Olimpiq SXC Jubileum, Cremă Crystal (extern), Crystal Silver Natur Power (extern)

Degenerescență maculară 
(slăbirea vederii o dată 
cu înaintarea în vârstă)

Olimpiq SXC Jubileum, Crystal Complex Visio, Flavitamin Beta-caroten, Flavitamin All In, Flavin7 Napkristály, 
Cremă Crystal (de uns în zona ochilor seara înainte de culcare)

Degete care pocnesc
Intern: Flavitamin Myricetin, ulei Medicannabis
Extern: comprese cu apă caldă și Ulei Crystal

Demență Crystal Complex Memorio, MgTop, Olimpiq CC Jubileum, Extra Brainy

Depresie
Germeni de Grâu alac, Relaxetin/Relaxetin Forte, Kudzu+B6, OM Relax, ulei Medicannabis, Trace Minerals 84M, 
FruitCafé, Flavitamin All In (pentru aportul de vitamine B)

Dermatită atopică
Biosa Flora, Flavitamin Myricetin, Ciuperca Urechea lui Iuda, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum, 
Cremă cu vitamina F

Dermatită seboreică Crystal Silver Natur Power, ulei Medicannabis, Cremă Crystal 

Detoxifi erea organismului
Oricare din gama Flavin, Flavin7 Napkristály, Biosa Flora, Usturoi, Sfeclă roșie, Aloe, Germeni de Lucernă, 
Germeni de Broccoli, Germeni de Dovleac, produse din gama CHIA

Dezlipire de retină Olimpiq SXC Jubileum

Diabet zaharat
Olimpiq SXC SL Jubileum, Ciuperca Ganoderma Lucidum (gama Myco Crystal), Ciuperca Dansatoare 
și Buretele cu perucă, Inulion Forte Fructoz, Germeni de Varză creață, Flavitamin Zinc, Crom, 
Flavin77 Diabet fibre, DR Intenzyne Brompapa

Diaree Biosa Flora, Inulion Forte Fructoz, Fibre din gama Flavin77

Digestie (tulburări digestive)
Ciuperca Coama Leului, gama DR Intenzyme, Curcuma, Flavin77 Colon fibre, Biosa Flora, Coada Șoricelului, 
ulei Crystal (administrat sub formă de picături puse pe zahăr), Capsaicină

Dinți (dureri dentare) Ulei Oregano Light, Ulei Crystal
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Dinți 
(îndepărtarea tartrului dentar)

Lemn dulce

Dinți 
(prevenirea cariilor dentare)

Crystal Silver Natur Power, Lemn dulce

Dinți 
(protecția smalțului dentar)

Calciu Corall

Dislexie (tulburări de citire)
Disgrafi e (tulburări de scriere)

Ulei Medicannabis, Semințe de cânepă, Trace Minerals 84M, MgTop

Distonie (tulburări de mișcare) Olimpiq SXC Jubileum, ulei Medicannabis, Trace Mineral 84M, Flavin7 Sport Basic

Diuretice
Crystal Gold Natur Power, Germeni de Sparanghel, Germeni de Ridichi, Germeni de Creson, 
Germeni de Floarea soarelui, Aloe

Diverticuloză 
(boala diverticulară a colonului)

Flavin77 Colon fibre, Biosa Flora, Inulion Forte Fructoz

Durere lombară Ulei Medicannabis, Ulei Crystal (pentru masajul zonei dureroase)

Echilibrare acido-bazică 
(la nivel digestiv)

Calciu Corall, Germeni de Lucernă, Lucernă, Biosa Flora

Eczemă Natur Siliciu, Biosa Flora, ulei Medicannabis, Lemn dulce, Crystal Silver Natur Power, comprese cu Ceai Verde Natur

Emfi zem pulmonar Olimpiq SXC Jubileum, oricare produs din gama Flavin7, Flavin77 Family sirop, Cătină, Lucernă

Enterită 
(inflamarea intestinului subtire)

Biosa Flora, Crystal Silver Natur Power, Flavin77 Colon fibre, Ciuperca 4G Complex

Epilepsie Olimpiq SXC Jubileum, ulei Medicannabis, Semințe de cânepă, Flavin77 Family sirop, MgTop, Flavin7 Smart

Fibrom
Oricare produs din gama Flavin7 sau Flavin77 Family sirop/fibre, Flavitamin C, PVG, 
Ciuperca Ganoderma Lucidum

Fibroză chistică
Biosa Flora, Trace Minerals 84M, Olimpiq SXC Jubileum,  Crystal Silver Natur Power, Germeni de Morcovi, 
Lucernă

Fiere/calculi biliari Iarba Chanca Piedra (Stoenbreaker), Germeni de Ridichi, Coada Șoricelului

Fitoestrogen/Fitoprogesteron Villarosa, Coada Șoricelului, Isoflavonoizi Balance Estrogen, Relaxetin, Kudzu+B6

Fobie Relaxetin Forte, Kudzu+B6, OM Relax, Trace Minerals 84M

Fracturi osoase Crystal Silver Natur Power, Olimpiq SXC Jubileum, ulei Medicannabis

Fumat Kudzu+B6, Flavitamin C, Crystal Gold Natur Power, Ciuperca Ganoderma Lucidum, Germeni de Grâu alac

Ganglioni limfatici Germeni de Broccoli, Flavitamin Citrus F, Crystal Silver Natur Power

Glandă suprarenală Germeni de Morcovi

Glande salivare Germeni de Varză creață

Glicemie (reglare)
Inulion Forte Fructoz, Olimpiq SXC SL Jubileum, PVG, Ciuperca lui Dumnezeu, Ciuperca Buretele cu perucă, 
Ciuperca Ganoderma Lucidum

Granulom inelar Aloe+Biosa Flora, urmat de  Cătină+Flavitamin Sylimarin sau PVG

Greată (senzație de vomă) Flavitamin B6, Biosa Flora, Crystal Silver Natur Power, Capsaicină

Gripă
Crystal Silver Natur Power, Crystal Silver Natur Power C10000, Cătină, Crystal Complex Immuno, PVG, 
Ciuperca Ganoderma Lucidum

Gută Biosa Flora+Germeni de Lucernă sau Lucernă, Olimpiq SXC Jubileum, Germeni de Dovleac
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Hemoroizi

Intern: Produse din gama CHIA, Germeni de In, Germeni de Creson, Flavitamin Hesperidin, 
Flavitamin Zinc, Sfeclă roșie
Extern: Crystal Silver Natur Power, Absorbante Crystal Anion, Cremă Crystal, Cremă Venomin, 
Ciuperca Urechea lui Iuda, Ciuperca Buretele cu perucă

Hemostatice Germeni de Creson, Flavitamin K2

Hepatită
Olimpiq SXC Jubileum, Crystal Silver Natur Power, Flavin77 sirop/fibre, Flavitamin Sylimarină, PVG, 
Ciuperca Ganoderma Lucidum

Hepatoprotectoare 
(protejarea ficatului)

Flavin77 Family sirop, Crystal Complex Hepatop, Flavitamin Sylimarin, Flavitamin E, PVG, 
Crystal Silver Natur Power, Olimpiq SXC Jubileum, Cătină, Rodie, Sfeclă roșie, Germeni de Morcovi, 
Germeni de Grâu, Germeni de In, Ciuperca Ganoderma Lucidum, Ciuperca Shiitake

Herpes
Amino Lizin, Crystal Silver Natur Power (intern, extern), Ulei Oregano Light (extern), 
Cremă Crystal (extern)

Hiperaciditate gastrică Flavin77 Colon fibre, Sfeclă roșie

Hiperactivitate 
(probleme de concentrare)

Trace Minerals 84M, ulei Medicannabis, Relaxetin, MgTop

Hipertensiune arterială 
(tensiune mare)

Flavin7Napkristály, FruitCafé, oricare produs din gama Flavin7, Flavin77 Family sirop/fibre, ulei Medicannabis, 
PVG, Resveratrol Forte, Lucernă, Rodie, Ciuperca Ganoderma Lucidum, Ciuperca 4G Complex

Hipertiroidism 
(hormoni tiroidieni în exces)

Ulei Medicannabis, Germeni de Broccoli

Hipofi ză (glandă) Amino Arginin

Hipotensiune arterială 
(tensiune mică)

Lemn dulce, Ulei Crystal (inhalații)

Hipotiroidism (deficiența hormonilor 
tiroidieni)

Flavitamin taurină Iod, Crystal Nano Gold Power, Flavitamin Beta-caroten, Germeni de Creson

Hipoxie (insuficiență 
de oxigen în organism)

Olimpiq SXC Jubileum, Amino Glutamin, Flavin7 Napkristály, Crystal Gold Natur Power

HPV (Virusul Papiloma uman)
A se vedea mai jos la secțiunea Imunitate (întărirea sistemului imunitar)
Irigații: Crystal Silver Natur Power

Impotență Maxima, Amino Arginin, Flavin7 Napkristály

Imunitate 
(întărirea sistemului imunitar)

Crystal Complex Immuno, Flavin7 Napkristály, oricare produs din gama Flavin7 și Flavin77 Family, 
Biosa Flora, PVG, Cătină, Flavitamin C și Chester C, Flavitamin Citrus F, Trace Minerals 84M, 
Crystal Silver Natur Power, Ciuperca Ganoderma Lucidum, Ciuperca Shiitake, Ciuperca Urechea lui Iuda, 
Ciuperca lui Dumnezeu

Incontinență urinară Olimpiq SXC Jubileum, Coada Șoricelului, Absorbante Crystal Anion

Infecții (prevenirea acestora)
Crystal Complex Immuno, Biosa Flora, Red Aloe, Crystal Silver Natur Power, ulei Oregano Light, Usturoi, 
Germeni de Ridichi, Cătină

Infecții ale cavității bucale Crystal Silver Natur Power, Ulei Oregano Light, Red Aloe

Infecții ale urechii Ulei Oregano Light, Ulei Crystal, Crystal Silver Natur Power

Infecții de tract urinar 
(ex. cistită)

Afin american, Coada Șoricelului, Aloe, Crystal Silver Natur Power, Absorbante Crystal Anion, 
Germeni de Ridichi, Amino Arginin

Infertilitate, sterilitate
Oricare produs din gama Flavin7+Zinc+ Seleniu+Flavitamin E+Villarosa+Maxima+Germeni de Grâu+
Sfeclă roșie (În afară de Villarosa, ambii parteneri pot consuma schema recomandată mai sus)

Îngrijire postpartum 
(după naștere)

Maxima (regenerarea uterului)
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Inimă și sistem vascular
Flavin7 Napkristály, oricare produs din gama Flavin7,Flavin77 Cardio sirop, Cardio Flavin capsule, 
Cardio Flavin7 Super Pulse, FruitCafé, Olimpiq SXC Jubileum, PVG, Usturoi, Resveratrol Forte, Q10, 
Ciuperca 4G Complex

Intestine (detoxifiere) Produse din gama CHIA

Intoleranță 
la anumite alimente

Biosa Flora, gama Intenzyme, Olimpiq SXC Jubileum

Limfedem 
(inflamarea vaselor limfatice)

Red Aloe, Flavin77 Family sirop, Crystal Silver Natur Power

Lipom (formatiune tumorală 
în țesutul adipos)

Flavin7 Napkristály, Flavin7 Jubileum, Flavin77 Cyto sirop/fibre, Flavitamin Citrus F, 
Crystal Silver Natur Power

Lupus

Antiinflamatoare și analgezice: Flavitamin Myricetin, Biosa Flora, oricare produs din gama Flavin7, 
Flavin77 Family sirop/fibre, ulei Medicannabis
Pentru protecție împotriva infecției: Trace Minerals 84M, Flavitamin All In, Crystal Silver Natur Power
Tonus și bună dispoziție: Kudzu+B6, Relaxetin/Relaxetin Forte

Mahmureală Flavitamin B6 (în caz de dureri de cap), Flavitamin Chester C (prevenție), Trace Minerals 84M

Mătreață Șampon Silver și Șampon cu Ceai Verde, ulei Oregano Light

Meningită
Crystal Silver Natur Power, Usturoi, Flavitamin Myricetin, Red Aloe, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum, 
Ciuperca Urechea lui Iuda, Ciuperca 4G Complex

Menstruație 
(tulburări de menstruație)

Villarosa, Coada Șoricelului, Isoflavonoizi Balance Estrogen, Maxima, Absorbante Crystal Anion, 
Ulei Medicannabis, Trace Minerals 84M

Miastenia gravis 
(slăbiciune musculară severă)

Olimpiq SXC Jubileum, ulei Medicannabis, Trace Mineral 84M

Miom  uterin
Oricare produs din gama Flavin7 sau Flavin77 Cyto sirop/fibre, Cyto Flavin capsule+Villarosa, 
Coada Șoricelului, ulei Medicannabis, Trace Minerals 84M, Absorbante Crystal Anion

Mușcături de căpușă Crystal Silver Natur Power, Cremă Crystal, ulei Oregano Light, Cremă cu Calciu

Mușcături de insecte Cremă cu Calciu, ulei Oregano Light, Cremă  Crystal

Neurastenie (astenie intelectuală, 
oboseală cronică)

FruitCafe, Semințe de cânepă, Flavin7 Smart, MgTop, Flavitamin All In, Cătină, Trace Minerals 84M

Nevralgie facială Crystal Silver Natur Power, Olimpiq SXC Jubileum, masaj local cu ulei Crystal

Nictalopie (orbire de noapte) Crystal Complex Visio, Flavitamin All In, Afin american, Flavitamin Beta-caroten

Oase/dinți
Crystal Complex Ostemo, Calciu Corall, Flavitamin taurină Ca+D3, Germeni de Broccoli, Trace Minerals 84M, 
Lucernă

Ochi/retină
Crystal Complex Visio, Flavitamin Beta-caroten, Seleniu, Olimpiq SXC Jubileum, Germeni de Sparanghel, 
Germeni de Morcovi, ulei Medicannabis, Cătină, Ciuperca Urechea lui Iuda

Organism slăbit 
(pentru cei cu o vârstă înaintată)

Flavin7 Napkristály, oricare produs din gama Flavin7 și Flavin77 Family, Olimpiq SXC Jubileum, Q10, 
Trace Minerals 84M, Sfeclă roșie, Semințe de cânepă, Lucernă, Aloe

Orhită 
(inflamația testiculului)

Red Aloe, Flavitamin Myricetin, Ciuperca Urechea lui Iuda, Coada Șoricelului

Osteoporoză
Crystal Complex Ostemo, Calciu Corall, Olimpiq SXC Jubileum, Flavitamin taurină Ca+D3, 
Ciuperca Dansatoare (doză mare)

Ovare infl amate Coada Șoricelului,  Crystal Silver Natur Power

Pancreas/pancreatită Germeni de Varză creață, Germeni de Morcovi, Olimpiq SXC Jubileum, Inulion Forte Fructoz
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Păr/unghii
Crystal Complex Dermato, Natur Siliciu, Hyaluron collagen, Flavitamin Seleniu, Zinc, All In, 
Trace Minerals 84M, Cătină, Germeni de Floarea soarelui, Olimpiq SXC Jubileum, 
Germeni de Morcovi+Lucernă, Semințe de cânepă, Creme cu vitamine

Paraziți intestinali Usturoi, Germeni de Ridichi

Periostită 
(inflamația oaselor)

Intern: Flavin7 Napkristály, oricare produs din gama Flavin7, Flavin77 sirop/fibre, Flavitamin C, 
Crystal Silver Natur Power, Flavitamin Myricetin, Ciuperca Urechea lui Iuda
Pentru întărirea sistemului imunitar: PVG, Red Aloe sau Cătină. Extern: ulei Crystal

Peritonită 
(inflamația peretelui 
abdominal)

Ciuperca Urechea lui Iuda, Flavitamin Myricetin, Sfeclă roșie

Pete de bătrânețe Flavin7 sirop, Cătină, Flavitamin Carnosic A

Pete maronii (de la ficat) Olimpiq SXC Jubileum, Flavitamin Carnosic A, Cremă cu Beta-caroten

Picior diabetic Olimpiq SXC SL Jubileum, Amino Lizin, Crystal Silver Natur Power, Cremă Crystal

Piele (inflamații ale pielii) Cremă Crystal, Crystal Silver Natur Power, Ciuperca Shiitake, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum

Piele (îngrijirea pielii)

Produse cosmetice din gama Crystal Cosmetics, Flavitamin B6, E, Fier, Seleniu, Zinc, All In, 
Crystal Complex Dermato, Hyaluron collagen, Germeni de Sparanghel, Germeni de Floarea Soarelui, 
Trace Minerals 84 M, Cremă Crystal, ulei Medicannabis, Creme cu vitamine, produse cosmetice Silver 
și cu Ceai verde

Piele crăpată (mâini) De amestecat ulei Medicannabis în cremă cu vitamina F și de uns mâinile în strat gros

Pneumonie Crystal Silver Natur Power C10000, Cătină, Flavitamin C, ulei Crystal (pentru uz extern și aromaterapie)

Potență (tulburări de potență) Maxima, Amino Arginin

Preeclampsia 
(hipertensiune arterială 
la gravide)

Flavin7 Napkristály, Q10

Produse pentru copii 
(aflați în perioada de creștere)

Flavin77 Kid Omega, Flavin7 Napkristály, Trace Minerals 84M, Ulei Medicannabis, 
Amino Lizin+Amino Arginin, Coada Șoricelului (pentru tratarea urinatului în pat noaptea)

Produse pentru 
recuperare postoperatorie 
(după operații)

Amino Lizin, Cătină, Cremă Crystal, Absorbante Crystal Anion

Prostată
Crystal Complex Prostao, Prostacozink, Coada Șoricelului, Germeni de Dovleac, 
Germeni de Floarea soarelui, ulei Medicannabis

Psoriazis Ulei Medicannabis, Afin american, Olimpiq SXC Jubileum

Răceală
Crystal Complex Immuno, Crystal Silver Natur Power, Crystal Silver Natur Power C10000, Ulei Oregano Light, 
Catină, Usturoi, Ciuperca Shiitake, Ciuperca Larva Chinezească

Răni (vindecare)
Germeni de Lucernă, Amino Lizin, Amino Arginin, Cremă Crystal, Crystal Silver Natur Power, 
Olimpiq SXC Jubileum

Refl ux gastroesofagian
Crystal Silver Natur Power, Olimpiq SXC Jubileum, Aloe, Flavin77 Colon fibre, Ciuperca Coama Leului, 
Lucernă

Reumatism
Crystal Complex Rheumato+Curcuma, Natur Siliciu, Germeni de Lucernă, ulei Medicannabis, 
ulei Crystal (aplicare externă pe zonele dureroase)

Rinichi (bună funcționare) Germeni de Sparanghel, Coada Șoricelului, Olimpiq SXC Jubileum, Sfeclă roșie

Rinichi (insuficiență renală) Olimpiq SXC Jubileum, Ciuperca Larva Chinezească

Rinichi (pietre) Iarba Chanca Piedra (Stonebreaker)+Germeni de Sparanghel
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Sarcină, alăptare

Flavitamin E, Trace Minerals 84M (asigură aportul de minerale necesar pe perioada sarcinii), 
Germeni de Lucernă (pot stimula lactația), Sfeclă roșie (bogată în acid folic care este necesar fătului), 
FruitCafé (înlocuitor de cafea), Flavitamin B6 (înlătură stările de greață de dimineață), Flavitamin C, 
Chester C  (ajută la asimilarea fierului în organism și la întărirea sistemului imunitar), 
Flavitamin Beta-caroten (asigură aportul necesar pe perioada sarcinii), 
Flavitamin D3 (asigură aportul necesar de 2000 U pe perioada sarcinii), Flavitamin Mg+B6

Sarcoidoză (Boala Boeck)
Oricare produs din gama Flavin7, Flavin77 Family sau Flavin77 Cyto siorp/fibre, ulei Medicannabis, 
Cyto Flavin capsule, Ciuperca 4G Complex

Scleroză laterală amiotrofi că Olimpiq SXC Jubileum+MgTop+ulei Medicannabis; pentru tonus muscular: Amino Glutamin

Scleroză multiplă 
(afecțiune neurologică cronică)

Olimpiq SXC Jubileum, Ulei Medicannabis, Trace Minerals 84 M, Flavitamin All In

Sensibilitate la schimbări de 
temperatură

Crystal Silver Natur Power, Trace Minerals 84M, Relaxetin Forte

Sindrom de tunel carpian 
(inflamația nervului 
de la încheietura mâinii)

Flavitamin B6, ulei Medicannabis, Trace Minerals 84M, ulei Crystal (extern), Curcuma

Sindrom premenstrual
Villarosa, Isoflavonoizi Balance Estrogen, Coada Șoricelului, Maxima, Rodie, Ulei Medicannabis, 
Trace Minerals 84M, Flavitamin taurină Mg+B6, MgTop

Sindromul colonului iritabil Biosa Flora, Flavin77 Colon fibre, Inulion, Germeni de Grâu alac, ulei Medicannabis

Sindromul Gilbert
Flavitamin Sylimarin, Flavin77 sirop, Olimpiq SXC Jubileum, PVG, Ciuperca Ganoderma Lucidum, 
Ciuperca Dansatoare, Ciuperca Shiitake

Sindromul Meniere 
(afecțiune a urechii interne: 
senzație de presiune, scăderea 
auzului, sunete în ureche)

Olimpiq SXC Jubileum, Ulei Medicannabis

Sindromul ovarelor polichistice
Villarosa, Isoflavonoizi Balance Estrogen, Coada Șoricelului, Ulei Medicannabis, Sfeclă roșie, 
Red Aloe, Maxima

Sinuzită
Ulei Crystal, Crystal Silver Natur Power+Red Aloe (spălături), ulei Medicannabis, PVG, 
Ciuperca Ganoderma Lucidum, Flavitamin Myricetin

Sistem circulator

Oricare produs din gama Flavin7 sau Flavin77, Flavin7 Napkristály, Resveratrol Forte, 
Cardio Flavin7+ Super Pulse, Flavitamin Hesperidin, Flavitamin Carnosic A, Flavitamin Citrus F, 
ulei Medicannabis, Usturoi, Rodie, Lucernă,  Ciuperca Ganoderma Lucidum, Ciuperca Dansatoare,
Ciuperca lui Dumnezeu, Ciuperca 4G Complex

Sistem muscular
Amino Arginin+Amino Lizin, Amino Glutamin, Olimpiq SXC Jubileum, Flavitamin All In, 
gama Flavin7 SPORT

Sistem nervos
Germeni de Grâu alac, Kudzu+B6, ulei Medicannabis, Trace Minerals 84M, 
Flavitamin Carnosic A, Flavitamin taurină Mg+B6, Flavitamin Myricetin, FruitCafé, 
Crystal Gold Natur Power, MgTop, Flavin7 Smart, Ciuperca Coama Leului

Slăbit (cure de slăbire) Limba Diavolului (Glucomanan), gama CHIA, Cafea verde-capsule, Slim Flavin

Sport/ Produse destinate 
sportivilor

Produse din gama Flavin7 SPORT, Flavin7 Napkristály, FruitCafé, Inulion Forte Fructoz, Ulei Medicannabis, 
Amino Arginin, Amino Lizin, Q10, Trace Minerals 84M, CaTop, MgTop

Stomac și intestine (tulburări)
Ciuperca Coama Leului, Coada Șoricelului, Biosa Flora, Inulion, Usturoi, Flavitamin Citrus F, Germeni de In, 
Flavin77 Colon fibre, Capsaicină

Sunete în ureche (Tinnitus)
Ulei Oregano Light, ulei Medicannabis+Q10+Flavitamin E+Flavitamin Seleniu+Flavin7 sirop/
Flavin7 Jubileum (cura recomandată – 6 luni)

afecțiuni, simptome Produse recomandate
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Tendinită
(inflamația tendoanelor)

Crystal Gold Natur Power, Curcuma, ulei Medicannbis, Natur Siliciu, Cremă Crystal (extern)

Tensiune arterială (reglare) Ciuperca lui Dumnezeu

Testosteron (produse care 
măresc producția de testosteron)

Maxima

Tiroidă (general)

Flavitamin C, E, Zinc, Seleniu, Iod, All In, Germeni de Creson, Germeni de Floarea Soarelui 
(conținutul de iod stimulează producția hormonilor tiroidieni), Flavitamin taurină Apigenină. 
În caz de glandă tiroidă mărită: Germeni de Creson, Flavitamin taurină Iod, Villarosa 
(în perioada instalării menopauzei) și Lucernă

Trigliceride Ciuperca Shiitake, Ciuperca lui Dumnezeu

Tromboză Oricare produs din gama Flavin7, Flavin77 Family/Cardio sirop, Rodie, Resveratrol Forte

Tulburări de somn (insomnii) Relaxetin, Relaxetin Forte, OM Relax, Kudzu+B6

Tulburări gastrointestinale Produse din gama CHIA, Biosa Flora, Flavitamin B6, Cătină, produse din gama DR Intenzyme

Tuse (calmare)
Germeni de Ridichi, Lemn dulce, ulei Oregano Light, Crystal Silver Natur Power, ulei Medicannabis, 
ulei Crystal (de pus picături pe zahăr)

Tuse (expectorant) Lemn dulce, Crystal Silver Natur Power

Ulcer (infecție la stomac 
cu Helicobacter Pylori)

Germeni de Broccoli, Ciuperca Larva Chinezească, Coada Șoricelului, Crystal Silver Natur Power, Cătină, 
Lucernă, Aloe, Lemn dulce, Semințe de cânepă

Ulcer de gambă
Red Aloe, Flavin7 Napkristály, Germeni de Varză roșie, Crystal Silver Natur Power, Cremă Crystal, 
Amino Glutamin, Trace Minerals 84M

Vaginită (inflamarea vaginului) Coada Șoricelului, Crystal Silver Natur Power,  Absorbante Crystal Anion

Varice
Crystal Complex Venomin capsule+cremă, oricare produs in gama Flavin7, Flavitamin Hesperidină, 
Usturoi (pentru efectul său de curațare a vaselor de sânge), DR Intenzyme Natto, Coada Șoricelului, 
Cremă Crystal (extern)

Varicelă Amino Lizin, Crystal Silver Natur Power

Vitamina B12 
(produse bogate în vitamina B12)

Germeni de Lucernă, Germeni de Grâu alac, Flavitamin All In, Flavin7 Sport Complex B

Vitiligo (pete depigmentate)
1) Biosa Flora+Cătină+Germeni de Sparanghel+Crystal Silver Natur Power; 
2) PVG+Lucernă

Xeroftalmie 
(senzația de ochi uscat)

Ulei Medicannabis, Flavitamin Beta-caroten, Germeni de Morcovi, Cremă Crystal 
(extern, de uns în jurul ochilor)

Zona Zoster Crystal Silver Natur Power, ulei Medicannabis, Amino Lizin

afecțiuni, simptome Produse recomandate



Cuprins

Flavin7 capsule, Flavin7 4-5

Flavin7 cu stevie 6-7

slim Flavin7  8-9

Cardio Flavin7 şi Cardio Flavin7 super Pulse 10-11

Flavin7 smart capsule 12-13

Cyto Flavin7 capsule 14

Flavin77 fi bre 15

Flavin77 sirop 16-17

FlaVIn G77 TimeX, Cyto și Cardio 18-19

Biosa Flora 20-21

Dr Intenzyme Brompapa, Dr Intenzyme natto și Dr Intenzyme Digest max 22-24

Kurkumax red și Kurkumax Gold 25

FruitCafé 26-27

olimpiq sXC CC Jubileum 28

extra Beauty, extra Brainy și extra recovery 29

olimpiq sXC Jubileum 30-31

Crystal silver 32-33

PVG-Ganoderma lucidum 34

medicannabis ulei 35

seminţe de cânepă capsule și seminţe de cânepă fi bre 36-37

afi n american capsule 38-39

Crystal Complex rheumato și Crystal Complex ostemo 40-41

Crystal Complex Visio și Crystal Complex Prostao 42-43

Crystal Complex memorio și Crystal Complex Immuno 44-45

Hyaluron collagen și Crystal Complex Dermato 46-47

Crystal Complex Venomin și siliciu capsule 48-49

astragalus+ eGCG, resveratrol capsule 50

Capsaicină Ghimbir, scorțișoară, B6 capsule și cremă Capsaicină 51

apigenin Ceai Verde, eGCG capsule și Flavin7 artemisinin capsule 52-53

Ciuperci myco Crystal și Ciuperca Dansatoare 54-55

Ciuperca lui Dumnezeu și Ciuperca Buretele cu perucă 56-57

Ciuperca Urechea lui Iuda și Ciuperca Ganoderma lucidum 58-59

Ciuperca shiitake și Ciuperca Coama leului 60-61

Ciuperca-larvă Chinezească și Ciuperca 4G Complex 62-63

Isofl avonoizi Balance estrogen și Coada Șoricelului capsule 64-65

Flavitamin cu taurin - ceai verde Cr și Ca 66

Flavitamin cu taurin - ceai verde Cu, Fe și Iod 67

Flavitamin cu taurin - ceai verde mg, se și Zn 68

Flavitamin cu taurin - ceai verde vitamina B6, ß-caroten și C 69

Flavitamin cu taurin - ceai verde vitamina Chester C, D3 și e 70

Flavitamin cu taurin - ceai verde Hes, mYr, CIT și sYl 71





Oferim sănătate, cu puterea naturii
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