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Gama de produse 
CaliVita® International
În secolul al XXI-lea, rasa umană trebuie să facă faţă 
unor probleme ce afectează întreaga lumea, cum ar 
fi o societate a informaţiei rapide, creştera producţiei 
industriale şi agricole datorită suprapopulării, polua-
rea mediului înconjurător şi efectul de seră. 

În consecinţă – conform unui studiu efectuat în UE, 
în 2006* – calitatea solului a devenit din ce în ce mai 
proastă, astfel că în prezent legumele şi fructele 
conţin din ce în ce mai puţine vitamine şi mine
rale, iar în timpul procesării alimentelor (gătire, pră-
jire etc.) aceste cantităţi scad şi mai mult.

Din cauza exigenţelor societăţii de consum, din ce în 
ce mai mulţi oameni întâmpină dificultăţi în a-şi asi-
gura un standard de viaţă adecvat. Aceasta înseam-
nă o povară în plus, atât din punct de vedere fizic, 
cât şi psihic.  Din cauza ritmului accelerat al existen-
ţei noastre, nu mai avem timp să ne hrănim sau să 
dormim adecvat. În tot acest timp, nici măcar nu ne 
trece prin minte că stresul şi aportul insuficient 
de nutrienţi consumă rezervele corpului nos
tru, ceea ce poate duce, printre altele, la apariţia 
bolilor sau chiar la decesul prematur.

Consumul suplimentelor alimentare a devenit în 
prezent o parte utilă şi integrantă a stilului de viaţă 
modern. Contează însă enorm ce produse şi ingredi-

ente consumaţi.
De peste douăzeci de ani, noi vă oferim produse 
inovatoare, care îndeplinesc cele mai ridicate 
standarde de calitate.

În timpul procesului de fabricare a suplimentelor 
alimentare, de câte ori este posibil din punct de 
vedere tehnologic, încercăm să folosim materii 
prime naturale; celălalt obiectiv al nostru este să 
aplicăm şi să utilizăm ori de câte ori este posibil 
ingrediente active din plante provenite de la 
ferme organice. Pe lângă noutăţile bazate pe cele 
mai recente rezultate ştiinţifice, folosim plante 
care şi-au dovedit eficacitatea în medicina tradiţio
nală timp de secole.

Pe parcursul procesului de obţinere a produselor, 
acordăm o atenţie specială şi încercăm să folosim 
materii prime organice, acolo unde acest lucru este 
fezabil din punct de vedere tehnologic, datorită 
absorbţiei lor mai bune. Produsele noastre în com-
poziţia cărora intră componente multiple sunt astfel 
concepute încât să poată exercita un efect sinergic 
(de fortifiere reciprocă) în interiorul corpului.

Marea majoritate a produselor noastre sunt fabricate 
în SUA, conform practicilor utlizate în industria 
farmaceutică. Procesul de fabricaţie are loc cu res-
pectarea celor mai stricte norme de control al calită-
ţii, în conformitate cu GMP (Good Manufacturing 
Practices), cu monitorizarea continuă şi controlul 
regulat al FDA (Food and Drug Administration). 

Produslele sunt distribuite însă în Europa  - de aceea, 
îndeplinesc normele legislaţiei europene - într-o 
cooperare strânsă cu autorităţile locale de licenţiere, 
pentru a fi siguri că acestea sunt conforme cu legis-
laţia locală. Alegeţi produsele noastre şi lăsaţi sănă-
tatea voastră şi a familiei voastre pe mâini sigure! 

Sursă bibliografică:
* Thematic strategy of soil conservation, Brussels, 22.9.2006
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C 300 Plus with Rose Hips 
and Bioflavonoids
120 tablete

COMPLEX DE VITAMINA C

Pe lângă extractul de măceşe şi complexul de biofla-
vonoide, tabletele C300 conţin şi o concentraţie ridicată 
de vitamina C, fiind concepute cu tehnologia de elibera-
re prelungită. Asigură un efect antioxidant de lungă 
durată, o sănătate mai bună a pielii, venelor şi articulaţi-
ilor şi un sistem imunitar mai puternic, de aceea este cea 
mai bună alegere pentru fiecare zi a anului.

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să-şi fortifice sistemul 

imunitar.
•  Datorită rolului pe care îl joacă în apărarea orga-

nismului împotriva stresului oxidativ, poate fi 
utilizat şi de către: 

  •  Fumătorii activi şi pasivi.
  •  Locuitorii oraşelor cu aer poluat. 

Simptomele deficienţei de vita-
mina C pot include: oboseala 
generală, vitalitate redusă, un sistem 
imunitar slăbit, problemele mentale, 
o perioadă prelungită de vindecare 
a rănilor, recuperarea lentă în urma 
bolilor şi sângerările gingivale.

 Ştiaţi că unul din factorii care con-
duc la formarea celulitei îl reprezintă 
ţesuturile conjunctive slabe, lucru 

care se datorează parţial unei producţii insuficiente de 
colagen? Vitamina C poate ajuta şi în lupta împotriva celuli-
tei, deoarece joacă un rol esenţial în producerea colagenu-
lui.*

C 300 Plus with Rose Hips and Bioflavonoids 
Ingrediente active/tabletă:
Vitamina C 300 mg
Pulbere de măceşe 100 mg
Complex de bioflavonoide din citrice 30 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Atenţie! Vitamina C este foto şi termosensibilă, prin 
urmare trebuie depozitată cu atenţie. Dacă aţi suferit de 
calcului renali, adresaţi-vă medicului înainte de a începe 
administrarea acestui produs. Consumul excesiv de 
bioflavonoide poate provoca diaree.

*Sursă bibiografică: USA Office of Dietary Supplements National Institute of 
Health http://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-QuickFacts/

C500
100 tablete

DOZĂ MARE DE VITAMINA C

Datorită concentraţiei sale ridicate de 
vitamina C, produsul nostru cu eliberare 
prelungită C500, asigura un supliment 
vitaminic excelent pentru fortificarea sis-
temului imunitar în perioadele critice. 
În plus, contribuie şi la formarea colage-
nului natural, ajutând astfel la menţine-
rea sănătăţii vaselor de sânge, oaselor, 
cartilajelor, dinţilor, gingiilor şi pielii. Ca şi 

antioxidant, asigură protecţia împotriva efectelor nocive 
ale radicalilor liberi, poate încetini apariţia semnelor vizi-
bile ale îmbătrânirii şi joacă un rol important în procese-
le metabolice producătoare de energie.

Recomandări:
•  Persoanelor susceptibile la infecţii.
•  Tuturor, în timpul lunilor reci de iarnă, pentru a 

oferi un sprijin suplimentar sistemului imunitar.
•  Sportivilor şi personalelor care execută munci 

fizice grele, pentru a reduce efectele extenuării.
•  Persoanelor supuse unui tensiuni mentale intense, pen-
tru a ajuta la funcţionarea normală a sistemului nervos.

•  Persoanelor în vârstă şi celor în convalescenţă în urma 
unor boli.

• Fumătorilor activi şi pasivi.
•  Persoanelor care consumă alcool în mod frecvent.
•  Persoanelor care doresc să crească nivelul de 

absorbţie al fierului în organism (în special femei-
lor, de-a lungul anilor de fertilitate, şi pacienţilor 
suferind de anemie feriprivă).

Simptomele deficienţei de vitamina C pot include: un 
sistem imunitar slăbit, susceptabilitatea la infecţii, recupe-
rarea lentă în urma bolilor, o perioadă prelungită de vinde-
care a rănilor, hemoragiile gingivale, parodontita şi dureri-
le musculare.

 Ştiaţi că majoritatea fumătorilor suferă de deficienţă 
de vitamina C? Conform unor estimări, pe lângă alte 
numeroase efecte nocive, o singură ţigară poate „con-
suma” o cantitate de 25-50 mg vitamina C din orga-
nism, asta ca să nu mai pomenim de faptul că fumatul 
poate şi să împiedice absorbţia de vitamina C în 
organism.
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C500 Ingrediente active/ tabletă:
Vitamina C 500 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Atenţie! Vitamina C este foto şi termosensibilă, prin urmare 
trebuie depozitată cu atenţie. Dacă aţi suferit de calcului 
renali, adresaţi-vă medicului înainte de a începe adminis-
trarea acestui produs. 

C1000 Plus
100 tablete

MEGADOZĂ DE VITAMINA C

C1000 Plus sprijină activitatea de protecţie a siste-
mului nostru imunitar cu o megadoză de vitamina 
C cu eliberare prelungită şi măceşe provenite din 
culturi organice, pentru a intensifica efectul pro-
dusului în perioadele critice în care organismul 
are cea mai mare nevoie.
În plus, contribuie la stimularea producţiei norma-
le de colagen şi ajută la menţinerea sănătăţii 
vaselor de sânge, a oaselor, cartilajelor, dinţilor, 
gingiilor şi pielii.

Recomandări:
•  Celor susceptibili la infecţii.
•  Tuturor persoanelor în lunile reci de iarnă, pentru 
a oferi un sprijin mai puternic sistemului imunitar.

•  Sportivilor şi persoanelor care depun un efort 
fizic intens, pentru a reduce epuizarea.

•  Celor care suferă de stres mental intens, pentru a 
sprijini funcţionarea normală a sistemului nervos.

•  Vârstnicilor şi convalescenţilor.
•  Pentru a intensifica absorbţia fierului (în special 

femeilor fertile şi pacienţilor care suferă de ane-
mie feriprivă).

Simptomele deficienţei de vitamina C pot inclu-
de: slăbirea sistemului imunitar, creşterea suscepti-
bilităţii la infecţii, recuperarea mai lentă în urma 
bolilor, vindecarea încetinită a rănilor, hemoragii 
gingivale, pioree, dureri musculare.

 Ştiaţi că Albert Szent-Györgyi, cercetătorul maghiar 
care a primit Premiul Nobel pentru izolarea vitaminei 
C şi studierea rolului acesteia, a consumat 1.000 mg 
de vitamina C zilnic până la sfârşitul vieţii, la vârsta de 
93 de ani, şi ori de câte ori se îmbolnăvea creştea 
doza zilnică la 8.000 mg?

C1000 Plus Ingrediente active/ tabletă:
Vitamina C 1.000 mg
Pulbere de măceşe organice 125 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Atenţie! Vitamina C este foto- şi termosensibilă, prin urma-
re trebuie depozitată cu atenţie. Dacă aţi suferit de calculi 
renali, cereţi sfatul medicului înainte de a 
începe consumul produsului!

În SUA, una din cinci persoane suferă de simpto-
me de astm sau alergie, aceasta din urmă aflân-
du-se pe locul al cincelea pe lista cu cele mai 
frecvente boli.* De fapt, alergia este o reacţie 
excesivă a sistemului imunitar când acesta identi-
fică greşit o substanţă inofensivă ca fiind nocivă. 
Conform teoriilor, suprasolicitarea, expunerea la 
poluarea din ce în ce mai mare din mediul în 
conjurător şi substanţele chimice cresc riscul unei 
hipersensibilităţi, astfel că numărul bolnavilor de 
alergii este aşteptat să crească.  
Deşi a trebuit să aşteptăm mult pentru confirma-
rea oficială, în prezent este evident că leacurile 
tradiţionale se dovedesc eficiente, chiar şi după 
cele mai stricte standarde ale medicinei, căci există 
o legătură strânsă între histamină, responsabilă 
pentru reacţiile alergice, şi, mai ales, între astm şi 
aportul de vitamina C. Studiile au arătat că  un 
aport zilnic de 1000 mg vitamina C, administrat 
timp de trei zile, poate reduce semnificativ nivelul 
histaminei, care provoacă reacţiile alergice.**

Surse bibliografice:
*Allergy Statistics and Facts – Allergies Health Center, WebMD
**Histamine and Ascorbic Acid in Human Blood – C. Alan B. Clementson, 
Department of Obstetrics and Gynecology, the Methodist Hospital, 506 
Sixth Street, Brooklyn, NY 11215

Este o veste bună, pentru că astfel persoanele 
care suferă de alergii pot alege în sfârşit o meto-
dă naturală ca C1000 Plus, în loc de steroizii cu 
efecte adverse grave.



C Plus
100 tablete

COMPLEX DE VITAMINA C

C Plus este un produs pe bază de vitamina C, care 
asigură protecţia zilnică împotriva radicalilor liberi şi 
contribuie la funcţionarea normală a sistemului imu-
nitar. Vitamina C şi bioflavonoidele, care se îmbină 
sinergic în compoziţia sa, fortifică structura internă a 
capilarelor şi stimulează circulaţia sangvină. De ase-
menea, vitamina C ajută la menţinerea sănătăţii 
pielii, gingiilor, oaselor şi cartilajelor.

Recomandări
•  Persoanelor care doresc să-şi fortifice sistemul 

imunitar.
•  Datorită rolului pe care îl joacă în apărarea orga-

nismului împotriva stresului oxidativ, poate fi 
utilizat şi de către: 

  •  Fumătorii activi şi pasivi.
  •  Locuitorii oraşelor cu aer poluat. 

Simptomele deficienţei de vitamina C pot inclu-
de: oboseala generală, vitalitatea redusă, un sistem 

imunitar slăbit, problemele mentale, o 
perioadă prelungită de vindecare a 
rănilor, recuperarea lentă în urma 
bolilor şi sângerările gingivale.

 Ştiaţi că măceşele reprezintă una 
dintre cele mai bogate surse natu-
rale de vitamina C?*

C Plus Ingrediente active/tabletă:
Pulbere de bioflavonoide  din citrice 100 mg
Pulbere din măceşe măcinate 100 mg
Vitamina C 75 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Atenţie! Vitamina C este foto şi termosensibilă, prin urma-
re trebuie depozitată cu atenţie. Dacă aţi suferit de calcului 
renali, adresaţi-vă medicului înainte de a începe adminis-
trarea acestui produs. Consumul excesiv de bioflavonoide 
poate provoca diaree.

*  Sursa bibliografică: USDA, United States Department of Agriculture National 
Nutrient Database for Standard Reference Release 25 (http://ndb.nal.usda.
gov/ndb/foods/list)
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Vitamina D, pe lângă faptul că este esenţială pentru 
sănătatea oaselor, are şi alte roluri. Dar majoritatea 
oamenilor nu primesc suficientă vitamina D, chiar şi 
în lunile de vară. Totuşi, deficienţa acestei vitamine 
are drept rezultat, printre altele, blocarea funcţionării 
normale a sistemului imunitar, pe care vitamina D 
este capabilă să îl controleze la nivel genetic. Pe de 
altă parte, dacă nivelul vitaminei D este cel optim, 
acesta stimulează reacţiile sistemului imunitar la 
atacurile externe, astfel că rezistenţa noastră este 
completată cu „legiuni” mai multe în lupta împotriva 
infecţiilor şi ne protejează mai eficient.  Deficienţa de 
vitamina D are un rol uriaş în apariţia bolilor autoi-
mune, care afectează viaţa din ce în ce mai multor 
oameni şi au o tendinţă de creştere pe baza istoricu-
lui familial.  Dat fiindcă vitamina D creşte reacţiile 
sistemului imunitar împotriva agenţilor patogeni, ea 
protejează ţesuturile corpului de atacurile acestora. 
Studiile au arătat că deficienţa vitaminei D poate 
favoriza apariţia diabetului, artritei reumatoide, 
sclerozei multiple şi lupusului. Mai mult decât atât, 
studiile care continuă să apară în mod constant, 
demonstrează extraordinara eficacitate a vitaminei 
D şi în tratarea altor boli imune.
Surse bibliografice:
Hazai konszenzus a D vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és 
kezelésében (National consensus on the role of vitamin D in prevention and 
treatment of diseases )– Orvosi hetilap, Supplement May 2012, Vol. 153., 
D-vitamin ellátottság felmérése Vas megye egészséges véradói körében 
(Survey of vitamin D supply in healthy blood donors in county Vas, 
Hungary– Virágh. E. et al, Orvosi Hetilap 2012, Vol. 153, 41 1629-1637.

Contribuiţi la funcţionarea optimă a sistemului 
vostru imnuitar cu o suplimentare adecvată cu 
vitamina D!

D-drops
30 ml

VITAMINA D3 LICHIDĂ

Conform estimărilor, deficienţa de vitamina D 
afectează 70 % din populaţie. Organismul uman 
sintetizează cea mai mare parte a cantităţii de 
vitamina D prin expunere la soare. Noi am extras 
vitamina D3, agentul activ din D-drops, din ficat 
de cod şi i-am adăugat arome naturale. Dozarea 
sa este simplă şi poate fi administrat prin ames-
tecare în mâncare sau băuturi. Forma sa lichidă 
asigură necesarul de vitamina D pentru întreaga 
familie.

Recomandări:
•  Persoanelor care îşi petrec cea mai mare parte a 

zilei în interior.
•  Persoanelor care se luptă cu obezitatea, căci în 

cazul acestora consumul de vitamina D de către 
organism este mai mare.

•  Tuturor celor care doresc să-şi menţină sănăta-
tea sistemului imunitar, deoarece vitamina D 
contribuie la funcţionarea normală a acestuia.

•  Persoanelor care ţin la sănătatea oaselor şi dinţi-
lor lor, deoarece vitamina D ajută la menţinerea 
sănătăţii acestora.

•  Femeilor însărcinate, pentru dezvoltarea normală 
a sistemului osos al embrionului şi protecţia siste-
mului osos al mamei. De asemenea, se recoman-
dă de-a lungul perioadei de alăptare, pentru a 
menţine un nivel normal al vitaminelor.

•  Vegetarienilor.
•  Persoanelor care suferă de alergii solare.

Deficienţa prelungită de vitamina D creşte riscul 
de apariţie a următoarelor boli: fragilitatea oaselor, 
fracturi frecvente ale oaselor, infecţii frecvente, infec-
ţii respiratorii, depresii sezoniere şi slăbiciune mus-
culară.

 Ştiaţi că, potrivit studiilor, 41% din populaţia din 
zona climatică în care ne aflăm este afectată de 
un aport redus de vitamina D, chiar şi în timpul 
lunilor însorite de vară?*

D-drops Ingrediente active/ 3 picături:
Vitamina D3 30 mcg (1.200 UI)

Mod de administrare: pentru adulţi, 3 picături pe zi 
dizolvate în băutura favorită. În cazul copiilor cu vârsta 
sub 10 ani se recomandă doar 2 picături pe zi.

Atenţie! 
• A se păstra ferit de razele solare.
• A nu se consuma în cazul afecţiunilor care implică un 
nivel crescut de calciu seric (hipercalcemie).
• Dacă aţi suferiti de calculi renali sau sarcoidoză, adre-
saţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a începe 
administrarea acestui produs sau a altor produse conţi-
nând vitamina D.

*Sursă bibliografică: D-vitamin-ellátottság felmérése Vas megye egészséges 
véradói körében (Surveying vitamin D supply among the healthy blood donors 
of Vas County) / Éva Virágh [et al.] In: Orvosi Hetilap. 2012. 153. évf. 41. sz., p. 
1629-1637.
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Beta Carotene
100 capsule gelatinoase

PRECURSORUL VITAMINIC AL VITAMINEI A

Beta-carotenul este un precursor al vitaminei A, pe 
care organismul uman îl poate converti în vitamina A, 
în funcţie de nevoile sale. Vitamina A este un element 
de bază pentru structura retinei, care, la rându-i, este 
o componentă esenţială a ochilor noştri, cu un rol 
indispensabil în procesul de percepţie a luminii.  
Administrarea frecventă a acestui produs contribuie şi 
la menţinerea condiţiei normale a pielii şi ne poate 
ajuta să prevenim vătămările cauzate de radiaţiile UV.

Recomandări:
•  Persoanelor care pleacă în vacanţă, pentru a le 

ajuta să-şi pregătească pielea pentru expunerea la 
soare, sau celor care doresc să-şi menţină aspectul 
bronzat al pielii pentru o perioadă mai îndelunga-
tă de timp.

•  Persoanelor cu vedere parţială şi celor care pre-
zintă anumite probleme oculare.

•  Persoanelor care sunt în căutarea unei protecţii 
antioxidante.

•  Persoanelor care urmează un regim alimentar 
cu conţinut redus de grăsimi sau suferă de tul-
burări de absorbţie.

Simptomele deficienţei de vitamina A pot inclu-
de: cecitate nocturnă, probleme oculare, tulburări 
ale hematopoiezei (formarea celulelor sangvine), 
diaree, afecţiuni dermatologice şi susceptabilitate la 
boli ale tractului respirator superior.

 Ştiaţi că beta-carotenul, în combina-
ţie cu zinc şi vitaminele C şi E, poate 
contribui la prevenirea deteriorării 
vederii odată cu înaintarea în vârstă?*

Beta Carotene Ingrediente active/ capsu-
lă gelatinoasă:
Beta-caroten 5,5 mg (9.000 UI)

Mod de administrare: 1 capsulă gelati-
noasă zilnic.

Atenţie! 
• Fumătorii şi persoanele care vin în contact cu azbestul trebu-
ie să se adreseze medicului înainte de a folosi acest produs. 
• Produsul Beta Carotene nu este un substitut pentru pro-
tecţia externă UV. 
• Dacă este administrat în doze mari pentru o perioadă mai 
îndelungată de timp, poate cauza colorarea palmelor şi a 
tălpilor, însă acest fenomen nu este anormal şi va dispărea 
odată ce suplimentarea cu acest produs s-a încheiat. 

* Referinţe bibliografice: Aportul de antioxidanţi şi riscul de degenerenţă macu-
lară datorată vârstei - van Leeuwen R, Boekhoorn S, Vingerling JR, Witteman JC, 
Klaver CC, Hofman A, de Jong PT., JAMA. 2005 Dec 28;294(24):3101-7.

Lion Kids C
90 tablete masticabile

VITAMINA C PENTRU COPII

Lion Kids C este un produs creat 
special pentru copii, are un gust 
plăcut, este uşor de mestecat şi 
nu atacă dinţii. Nu conţine zahăr, 
iar îndulcitorul natural din com-
poziţia sa (xilitolul), reduce riscul 
apariţiei cariilor dentare şi contri-

buie la dezvoltarea sănătoasă a dinţilor copiilor.  
Este extrem de important în procesul de dezvoltare 
intensivă care afectează corpul copiilor în perioada 
de creştere să fie susţinut permanent, deoarece 
vitamina C este esenţială nu doar pentru formarea 
oaselor, ci şi pentru funcţionarea optimă a sistemu-
lui nervos şi crearea aspectului normal al pielii.

Recomandări:
•  Consumului zilnic al copiilor pentru a asigura 

sănătatea sistemului lor imunitar şi dezvoltarea 
armonioasă.

•  Persoanelor care preferă tabletele masticabile.

Simptomele deficienţei de vitamina C pot inclu-
de: un sistem imunitar slăbit, susceptabilitatea la 
infecţii, recuperarea lentă în urma bolilor, o perioadă 
prelungită de vindecare a rănilor, hemoragiile gingi-
vale, parodontita şi durerile musculare.

 Ştiaţi că la nivel global aprox. 47% din cazurile de 
anemie afectează copii preşcolari. Vitamina C are 
un rol cheie in absorbţia fierului scăzând astfel 
şansele de apariţie a anemiei la copii.**

Lion Kids C75 Ingrediente active/ tabletă masticabilă:
Vitamina C 75 mg

Mod de administrare: 1-3 tablete masticabile zilnic, în 
timpul meselor.

*Sursă bibliografică: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/en/
**Sursă bibliografică: http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/ 
9789241596657_eng.pdf



www.calivita.com12

Mega B Complex
100 tablete

MEGADOZĂ DE VITAMINA B

Sunteţi expus unor situaţii de stres intens? Aveţi o viaţă 
extrem de agitată? Vreţi să faceţi ceva pentru sănătatea 
dumneavoastră? Păstraţi cel puţin un minut al zilei 
pentru dumneavoastră, cât să luaţi o tabletă de  Mega 
B Complex cu o înghiţitură de apă. Această tabletă cu 
o concentraţie ridicată din aproape toate vitaminele B 
şi cu eliberare treptată vă poate ajuta să vă menţineţi 
prospeţimea mentală.  Complexul Mega B Complex 
contribuie la sănătatea pielii, a membranelor mucoase 
şi a sistemului imunitar şi stimulează funcţionarea sănă-
toasă a sistemului nervos.

Recomandări:
• Persoanelor supuse unei tensiuni mentale intense, 
cum ar fi sesiunile de examene sau îndeplinirea sarci-
nilor de serviciu cu termene limită foarte strânse.
• Persoanelor implicate în activităţi fizice intense, pen-
tru a reduce oboseala şi senzaţia de epuizare fizică.

Simptomele deficienţei de vita-
mine B pot include: în funcţie de 

tipul de vitamina B care este con-
sumată în cantităţi insuficiente, 
simptomele pot varia de la lipsa 
poftei de mâncare, anemie şi pro-
bleme dermatologice, la proble-
me cardiace, musculare, nervoase 
şi metabolice. 

 Ştiaţi că persoanele care urmează un regim alimentar 
de tip vegan (nu consumă alimente de origine anima-
lă) pot ajunge cu uşurinţă la o deficienţă de vitamina 
B12?

Mega B Complex Ingrediente active/ tabletă:
Tiamină (vitamina B1) 100 mg 
Riboflavină (vitamina B2) 100 mg 
Niacină (vitamina B3) 100 mg 
Acid pantotenic (vitamina B5) 100 mg 
Piridoxină (vitamina B6) 100 mg 
Colină 100 mg 
Inozitol 100 mg 
PABA 100 mg 
Acid folic (vitamina B9) 125 mcg 
Ciancobalamină (vitamina B12) 100 mcg 
Biotină  100 mcg

Mod de administrare: ½ tabletă pe zi.

Atenţie! Consumul de vitamina B poate duce la inchiderea 
la culoarea a urinei..

Vitamin E
100 capsule gelatinoase

PRODUS CU VITAMINA E

Vitamina E, căreia i se mai spune şi 
„vitamina tinereţii veşnice”, are câte-
va efecte benefice asupra întregului 
organism. Protejează preţioşii acizi 
graşi împotriva radicalilor liberi, care îi 
atacă (este deci un antioxidant puternic), contri-
buind astfel la menţinerea sănătăţii şi tinereţii 
celulelor corpului, a pielii şi a sistemelor nervos şi 
circulator.

Recomandări:
• Persoanelor care doresc să-şi menţină tinereţea.
•  Persoanelor în convalescenţă după o boală sau cu 

un organism slăbit, pentru a ajuta la regenerarea 
celulelor.

•  Persoanelor cu echimoze şi arsuri, pentru a accele-
ra procesul de refacere a pielii.

•  Sportivilor, pentru o dezvoltare musculară adec-
vată şi pentru a creşte performanţa muşchilor.

Simptomele deficienţei de vitamina E pot include: 
boli oculare (de exemplu, irigarea sanguină deficitară a 
retinei), tulburării de dezvoltare a sistemului osos, scă-
derea funcţiei sexuale sau, în cazuri mai grave, vătămări 
nervoase şi musculare care au ca rezultat scăderea for-
ţei musculare.

 Ştiaţi că, în combinaţie cu omega-3, vitamina E 
contribuie la asigurarea funcţionării normale a cre-
ierului, în timp ce vitamina E prin caracteristicile 
sale, previne oxidarea acizilor graşi omega-3, pre-
cum EPA şi DHA, care se găsesc în uleiul de peşte? 

Vitamin E Ingrediente active/ tabletă:
Vitamina E 100 mg (100 UI)

Mod de administrare: 1 capsulă gelatinoasă zilnic.

Atenţie! Datorită uşorului efect de reducere a văscozităţii 
sângelui pe care îl are vitamina E, persoanele care urmează 
un tratament cu anticoagulante trebuie să se adreseze 
medicului înainte de a începe folosirea acestui produs.
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Stress Management
100 tablete

COMPLEX DE VITAMINA B PENTRU 
REDUCEREA STRESULUI

Stresul este inerent vieţii noastre de zi cu zi. În vreme 
ce stresul pozitiv ne este necesar, pentru  că ne moti-
vează şi ne face mai productivi, stresul negativ ne 
poate amărî viaţa, iar pe termen lung poate chiar 
conduce la apariţia unor boli. Preveniţi stresul adop-
tând un stil de viaţă şi un regim alimentar adecvat! 
Eforturile dumneavoastră pot fi susţinute de comple-
xul de vitamine B, suplimentat cu vitamina C şi mag-
neziu, din conţinutul produsului nostru, Stress 
Management, care nu numai că stimulează funcţio-
narea sistemului nervos, dar influenţează în mod 
pozitiv şi metabolismul energetic şi funcţionarea sis-
temului imunitar.

Recomandări:
•  Persoanele expuse la stres zilnic, datorită servi-

ciului sau a stilului de viaţă.
•  Persoanele supuse unui efort fizic intens.
•  Tuturor celor care doresc să-şi fortifice sistemul 

imunitar.

Simptomele deficienţei de vitamina B pot 
include: în funcţie de tipul de vitamina B care 
este consumat în cantităţi insuficiente, simpto-
mele pot varia de la lipsa poftei de mâncare, 
anemie şi probleme dermatologice, la probleme 
cardiace, musculare, nervoase şi metabolice.*

 Ştiaţi că boala numită Beri-Beri este 
provocată de o deficienţă de vitami-
na B1? Primele descrieri ale simpto-
melor acestei boli au fost menţiona-
te în 2697 d.Hr., în China, dar legătu-
ra între simptome şi carenţa de 
vitamină a fost descoperită abia în 
1937. În zilele noastre, aceasta încă 
mai apare din cauza consumului de 
orez brun, în Orientul Îndepărtat, şi 
din cauza alcoolimsmului, în ţările 
dezvoltate.

Stress Management Ingrediente active/ tabletă:
Colină (bitartrat de colină) 100,00 mg
Inozitol  100,00 mg
Vitamina C (acid L-ascorbic) 60,00 mg
Niacină 15,00 mg
Magneziu (bisglicinat de magneziu) 13,50 mg
Acid pantotenic 5,00 mg
Vitamina B6 (piridoxină HCl)  2,00 mg
Vitamina B2 (riboflavină) 1,80 mg
Vitamina B1 (tiamină HCl)  1,30 mg
Acid folic  100,00 mcg
Vitamina B12 (ciancobalamină) 2,00 mcg

Mod de administrare: 1-3 tablete zilnic.

Atenţie! Consumul de vitamina B rezultă în colorarea uri-
nei în galben aprins.

*Sursă bibliografică:
Élelmezés és táplálkozásegészségtan (Nutrition and nutritional physiology) – 
Edited by Rodler I., Medicina Könyvkiadó Zrt., 2008 Bp.
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Energy & Memory
90 tablete

STIMULATOR ENERGETIC

Energy & Memory este un supliment alimentar complex 
cu efecte stimulatoare, care conţine cofeină naturală din 
guarana, lecitină, vitamine pentru stimularea activităţii 
fizice şi mentale, minerale şi antioxidanţi. Am creat acest 
produs pentru cei ce preferă să aleagă metode naturale 
pentru a-şi menţine nivelul de performanţă şi concen-
trare în perioadele de tensiune fizică sau mentală.

Recomandări:
•  Persoanelor care trăiesc în condiţii de stres men-

tal intens, precum studenţii aflaţi în sesiune sau 
angajaţii expuşi stresului de la locul de muncă, 
pentru a le ajuta să-şi menţină nivelul de con-
centrare şi să lupte împotriva oboselii.

•  Sportivilor şi persoanelor afectate de tensiunea 
fizică, pentru a creşte nivelul de performanţă.

• Persoanelor care urmează o cură de slăbire.
•  Conducătorilor de vehicule, pentru a-i ajuta să-şi 

menţină atenţia şi să-şi îmbunătă-
ţească reflexele.
•  Tuturor celor care doresc să contra-

careze senzaţia de oboseală şi să-şi 
îmbunătăţească starea generală.

Simptomele deficienței generale 
de vitamine pot include: obosea-
lă, lipsa poftei de mâncare și îmbol-
năviri mai frecvente, din cauza rezis-
tenței scăzute a organismului.

 Stiaţi că în 2004 mai mult de o treime din popu-
laţia adultă a Americii a adormit la volan – fapt 
recunoscut chiar de ei?

Energy & Memory Ingrediente active/ tabletă:
Colină 200,0 mg
Guarana (std. 22% cofeină) 100,0 mg
Lecitină 100,0 mg
Vitamina C 60,0 mg
Magneziu 50,0 mg
Vitamina E 10,0 mg
Zinc 5,0 mg
Seleniu 20,0 mcg

Mod de administrare: 3x1 tablete zilnic.

Atenţie!
• În cazul în care consumaţi şi alte produse alimentare care conţin 
cofeină, consumaţi acest produs cu precauţie. 
• A se evita în timpul sarcinii şi alăptării!
• Dacă suferiţi de boli cardiovasculare, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră înainte de a consuma acest produs.

Infant Formula
60 ml

VITAMINE LICHIDE PENTRU CEI MICI

Infant Formula, un complex de multi-
vitamine special conceput pentru 
bebeluşi şi copii de vârstă mică, este 
uşor de administrat, are un gust plăcut 
şi se absoarbe în mod eficient datorită 
formei sale lichide.

Recomandări:
•  Bebeluşilor şi copiilor de vârstă mică pentru 

consumul zilnic, care le asigură vitaminele nece-
sare unei creşteri sănătoase, precum şi dezvoltă-
rii fizice şi psihice.

Simptomele unei deficienţe generale de vitami-
ne pot include: oboseala, lipsa poftei de mâncare şi 
îmbolnăvirile dese datoarate rezistenţei scăzute a 
organismului.

 Ştiaţi că cercetătorii au descoperit că în SUA pe 
parcursul unui an, jumătate din părinţi au trebuit să 
lipsească de la serviciu pentru a avea grijă de copiii 
lor bolnavi, iar o treime dintre aceştia susţin că nu au 
suficient concediu plătit pentru acest lucru.

Infant Formula Ingrediente active/ 1 ml:
Vitamina C 35 mg
Vitamina B3 (niacinamidă) 8 mg
Vitamina E 4 mg (4 UI)
Acid pantotenic 3 mg
Vitamina B2 0.6 mg
Vitamina B1 0,5 mg
Vitamina B6 0,4 mg
Vitamina A 400 mcg (1332 UI)
Vitamin B12 0.5 mcg

Mod de administrare: 1 ml zilnic, în timpul meselor.

Atenţie!
• În cazul în care laptele mamei există în cantităţi suficiente, se 
va prefera în exclusivitate alăptarea până la vârsta de şase luni.
• Adresaţi-vă pediatrului dumneavoastră înainte de admi-
nistrarea prelungită a acestui produs.
• Acest produs nu înlocuieşte o alimentaţie echilibrată şi sănă-
toasă. 
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Full Spectrum
90 tablete

COMPLEX DE VITAMINE ŞI MINERALE

Full Spectrum conţine aproape treizeci de tipuri de 
diferite vitamine, antioxidanţi şi minerale cu un con-
ţinut suplimentar de bioflavonoide, toate esenţiale 
pentru funcţionarea organismului. Eficacitatea sa 
extraordinară este asigurată de cantitatea de sub-
stanţe active organice, precum şi de tehnologia cu 
eliberare prelungită. 

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să aibă o viaţă sănătoa-

să şi să îşi menţină vitalitatea zi de zi.
•  Persoanelor care doresc să-şi fortifice sistemul 

imunitar.
•  Persoanelor care vor să crească rezistenţa orga-

nismului în perioadele cu risc ridicat de gripă şi 
guturai.

•  Persoanelor cu un regim alimentar dezechilibrat 
(consum redus de fructe şi legume, regimuri de 
slăbire sau vegetarianism), pentru a suplimenta 
aportul de vitamine şi minerale din organism.

•  Persoanelor aflate în perioade de recuperare în 
urma unor boli.

Simptomele unei deficienţe generale de vitami-
ne pot include slabirea sistemului imunitar, obosea-
la, extenuarea, depresia, moral scăzut şi deteriorarea 
performanţelor fizice şi mentale.

 Știați că acidul folic contribuie la reducerea stări-
lor de oboseală și epuizare?

Full Spectrum Ingrediente active/ tabletă:

Mod de administrare: 3x1 tablete zilnic, în timpul mese-
lor principale.

Atenţie! În cazul administrării unui produs conţinând un 
complex de vitamine, urina poate dobândi o culoare şi un 
miros caracteristice datorate complexului vitaminic B din 
compoziţie. 

Calciu 187,00 mg
Vitamina C 60,00 mg
Magneziu 25,00 mg
Colină 20,00 mg
Inozitol 20,00 mg
Niacină 10,00 mg
Zinc 10,00 mg
Vitamina E 7,00 mg (7 UI)
PABA 5,00 mg
Acid pantotenic 5,00 mg
Rutină 4,00 mg
Complex de bioflavonoide 
din lămâie 4,00 mg
Fier 4,00 mg
Mangan 3,00 mg

Complex  hesperidinic 2,00 mg
Cupru 1,50 mg
Vitamina B6 1,20 mg
Vitamina B2 1,10 mg
Vitamina B1 1,00 mg 
Beta-caroten 900,00 mcg  
 (1500 UI)
Acid folic 200,00 mcg
Iod 80,00 mcg
Biotină 40,00 mcg
Crom 25,00 mcg
Seleniu 20,00 mcg
Molibden 10,00 mcg
Vitamina B12 1,00 mcg

Astenia de primăvară este cauzată de două pro-
cese. Pe de o parte, este vorba de procesele care 
au loc în echilibrul nostru hormonal: fluctuaţia 
sezonieră a nivelurilor de melatonină, „hormonul 
somnului”, şi serotonină, „hormonul fericirii”. În 
timpul lungilor luni de iarnă, nivelul de serotoni-
nă din organism scade, iar ca rezultat al acestei 
absenţe se poate instala depresia. Producţia de 
melatonină, care este mai ridicată în timpul ier-
nii, scade în primăvară, ceea ce cauzează tulbu-
rări ale ciclului somn/stare de veghe. Pe de altă 
parte, alimentaţia noastră este şi ea adaptată 
lunilor reci şi întunecate de iarnă: este bogată în 
grăsimi şi calorii şi mult mai săracă în vitamine 
decât în timpul lunilor de vară, care oferă o 
abundenţă de fructe şi legume proaspete. La 
sfârşitul iernii, rezervele noastre de vitamine şi 
minerale sunt secătuite. Putem preveni acest 
lucru dacă acordăm o grijă deosebită aportului 
de vitamine şi minerale, precum şi activităţii 
fizice regulate pe timpul iernii şi primăverii. 

Consumaţi chiar şi toamna 
produsul nostru cu multivita-
mine, Full Spectrum, care conţi-
ne vitamine şi minerale, pentru 
a vă pregăti organismul pentru 
sezonul rece!

16
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Lion Kids + D
90 tablete masticabile

MULTIVITAMINE PENTRU COPII

Lion Kids + D este un complex de minerale şi 
multivitamine cu un conţinut suplimentar de vita-
mina D, care nu atacă dinţii, are un gust plăcut şi 
este uşor de mestecat. Produsul a fost special 
creat pentru copii, tabletele masticabile fiind sub 
formă de animale.  Nu conţine zahăr, iar xilitolul, 
îndulcitorul natural din compoziţia sa, reduce ris-
cul de apariţie a cariilor dentare.

Recomandări:
•  Consumului zilnic al copiilor pentru a le asi-

gura vitaminele, mineralele şi oligoelemente-
le de care au nevoie pentru o dezvoltare 
echilibrată şi rezistenţă la îmbolnăviri.

•  Tuturor celor pentru care este important să 
reducă riscul de apariţie a cariilor dentare şi 
astfel să asigure dezvoltarea sănătoasă a dinţi-

lor copiilor.
•  Persoanelor care preferă table-

tele masticabile.
• Persoanelor care au nevoie de 
un produs complex cu un con-
ţinut de vitamina D.

Simptomele deficienţei de vitamine pot include: 
fatigabilitatea, oboseala, depresia, disconfortul, deteri-
orarea performanţelor fizice şi mentale, îmbolnăvirile 
mai dese datorate unei rezistenţe scăzute la boli.

 Ştiaţi că acidul folic poate să-şi îndeplinească 
rolul pe care îl are în metabolism şi în hemato-
poieză doar în prezenţa vitaminelor B6 şi B12?

Lion Kids + D Ingrediente active/ tabletă masticabilă:

Mod de administrare: 1-3 tablete masticabile pe zi, în 
timpul meselor.

Vitamina C 35,00 mg
Vitamina E 7,00 mg (7 UI)
Niacină 7,00 mg
Acid pantotenic 3,00 mg
Fier 3,00 mg
Zinc 2,00 mg
Inozitol 1,60 mg
Beta-caroten 0,90 mg 
 (1500 UI)
Vitamina B6 0,70 mg
Vitamina B2 0,60 mg

Vitamina B1 0,50 mg
Acid folic 0,10 mg 
Mangan 0,10 mg
Cupru 70,00 mcg
Biotină 35,00 mcg
Iod 10,00 mcg
Seleniu 10,00 mcg
Manganese 5,00 mcg
Vitamina D 5,00 mcg 
 (200 UI)
Vitamina B12 1,00 mcg
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Super Mega 50
90 tablete

MEGADOZĂ DE MULTIVITAMINE

Super Mega 50 este un produs cu o concentraţie 
ridicată de multivitamine cu eliberare prelungită, 
cărora li se adaugă minerale, oligoelemente, antioxi-
danţi şi un plus de bioflavonoide, fiind conceput 
special pentru persoanele cu un stil de viaţă intens. 

Recomandări:
•  Persoanelor care îşi doresc un sistem imunitar mai 
puternic.

• Persoanelor care doresc să crească rezistenţa organis-
mului în perioadele reci ale anului.
•  Sportivilor şi persoanelor care execută munci fizice 
grele.

•  Persoanelor supuse unui efort fizic sau mental intens.
• Persoanelor cu un regim alimentar dezechilibrat 

(consum redus de legume şi fructe, 
regimuri de slăbit sau vegetaria-
nism).
•  Fumătorilor activi şi pasivi şi per-

soanelor care trăiesc în oraşe cu 
aer poluat.
•  Persoanelor care consumă 
alcool în mod frecvent.

•  Persoanelor care se află în peri-
oada de recuperare în urma 
unor boli.

•  Persoanelor suferind de proble-
me de absorbţie.

Simptomele deficienţei de vitamine pot include: 
fatigabilitate, oboseală, depresie, stări de disconfort, 
lipsa poftei de mâncare, deteriorarea performanţelor 
fizice şi mentale şi îmbolnăviri mai dese datorate 
rezistenţei scăzute a organismului. 

 Ştiaţi că iodul contribuie la funcţionarea mentală 
normală precum şi la menţinerea sănătăţii siste-
mului nervos?

Super Mega 50 Ingrediente active/ tabletă:

Mod de administrare: 3X1 tabletă zilnic.

Atenţie!
• Datorită cantităţii ridicate de vitamine B din acest produs, 
urina poate căpăta o culoare şi miros caracteristice.
• A nu se consuma în caz de alergie la oricare dintre ingre-
diente. Dacă nu sunteţi sigur, cereţi sfatul medicului!

Vitamina C  250,00 mg
Calciu 108,00 mg
Vitamina E 100 UI 
 (100,00 mg)
Vitamina B1 50,00 mg
Vitamina B2 50,00 mg
Niacină 50,00 mg
Acid pantotenic  50,00 mg
Vitamina B6 50,00 mg
Colină 50,00 mg
Inozitol 50,00 mg
PABA 50,00 mg
Magneziu 25,00 mg
Rutină 25,00 mg
Complex de 
bioflavonoide 25,00 mg
L-cisteină 25,00 mg
Zinc 15,00 mg

Fier 9,00 mg
Complex hesperidinic 5,00 mg
L-glutation 5,00 mg
Măceşe 5,00 mg
Beta-caroten 4,50 mg 
 (7500 UI)
Mangan 3,00 mg
Bor 1,00 mg
Cupru 500,00 mcg
Molibden 250,00 mcg
Acid folic 200,00 mcg
Iod 150,00 mcg
Crom 100,00 mcg
Biotină 50,00 mcg
Vitamina B12 50,00 mcg
Seleniu 25,00 mcg
Vitamina D 10,00 mcg 
 (400 U.I.)
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Vital 0
90 tablete

MULTIVITAMINE PENTRU GRUPA SANGUINĂ 0

Persoanele cu grupa sanguină 0, grupă care a apărut cel 
mai devreme în procesul nostru de evoluţie, s-au adaptat 
unei alimentaţii la baza căreia stă consumul de carne. În 
acest fel, îşi pot satisface cel mai uşor necesarul de fier al 
organismului, însă este posibil să trebuiască să suplimente-
ze anumite tipuri de vitamina B. Produsul nostru, numit 
Vital 0, conţine cantitatea potrivită de vitamine şi extracte 
din plante speciale, precum cele de yucca, turmeric şi 
hrean.

Recomandări:
•  Pentru menţinerea de zi cu zi a proceselor fizio-

logice sănătoase  şi a vitalităţii.
•  Pentru întărirea sistemului imunitar. 
•  Pentru creşterea rezistenţei organismului în 

perioadele epidemiilor de gripă şi răceală.
•  Persoanelor cu grupa sanguină 0, pentru a supli-

menta regimul alimentar adec-
vat acesteia.
•  Persoanelor care doresc să sti-

muleze refacerea organismului 
în urma unor boli.

Simptomele deficienţei de 
vitamine pot include: un sis-
tem imunitar slăbit, fatigabilita-
te, stare de extenuare, depresie, 
disconfort, deteriorarea perfor-
manţelor fizice şi mentale.

 Ştiaţi că hreanul are efecte antibacteriene şi anti-
virale datorită glicozidelor pe care le conţine?

Vital 0 ingrediente active/tabletă:

Mod de administrare: 3x1 tablete pe zi, după mese. 

Vital A
90 tablete

MULTIVITAMINE PENTRU GRUPA SANGUINĂ A

Grupa de sânge A a apărut cu aproximativ 15-25.000 
ani în urmă, odată cu răspândirea culturilor agricole, 
iar persoanele aparţinând acestei grupe de sânge 
prezintă caracteristici ierbivore. Acestea pot asigura 
cu relativ succes necesarul de minerale al organismu-
lui direct din alimentaţie, dar pot susţine funcţionarea 
optimă a acestuia prin consumul de vitamine  B12, C şi 
E, de acid folic şi de acid pantotenic. Efectul minerale-
lor şi vitaminelor din compoziţia acestui produs este 
întregit de prezenţa unor plante, precum frunzele de 
păducel, afinele şi sovârful.

Recomandări:
•  Pentru menţinerea de zi cu zi a proceselor fizio-

logice sănătoase şi a vitalităţii. 
•  Pentru întărirea sistemului imunitar.
•  Pentru creşterea rezistenţei organismului în perioa-

dele epidemiilor de gripă şi răceală.
•  Persoanelor cu grupa sanguină A, 
pentru a suplimenta regimul alimen-
tar adecvat acestei grupe de sânge.
•  Persoanelor care doresc să stimu-

leze refacerea organismului în 
urma unor boli.

Simptomele deficienţei de vita-
mine pot include: un sistem imu-
nitar slăbit, fatigabilitate, stare de 
extenuare, depresie, stare generală 
proastă, deteriorarea performanţe-

lor fizice şi mentale.

Calciu 213,20 mg
Vitamina C 60,0 mg
Magneziu 50,0 mg
Frunze de pătrunjel 50,0 mg
Rădăcină de Yucca 30,0 mg
Prune 20,0 mg
Afine 20,0 mg
Colină 20,0 mg 
Inozitol 20,0 mg
L-cisteină 20,0 mg
Niacină 18,0 mg
Rădăcină de hrean 15,0 mg
Extract de rădăcină 
de lemn dulce 10,0 mg
PABA 5,0 mg
Acid pantotenic 5,0 mg
Complex hesperidinic 5,0 mg
Zinc  5,0 mg
Complex de L-glutation  5,0 mg
Extract de turmeric 
(curcumă)  5,0 mg

Rutină 4,0 mg
Complex de bioflavonoide 
din lămâie 4,0 mg
Fier 3,0 mg
Vitamina B6 2,0 mg
Mangan 2,0 mg
Vitamina B2 1,6 mg
Vitamina B1  1,4 mg
Beta-caroten 1,2 mg 
 (2000 U.I.)
Siliciu 1,0 mg
Cupru 0,5 mg
Molibden 80,0 mcg
Iod 80,0 mcg
Bor 50,0 mcg
Acid folic 50,0 mcg
Biotină 40,0 mcg
Crom 20,0 mcg
Seleniu 15,0 mcg
Vitamina B12 1,0 mcg
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 Ştiaţi că printre substanţele active ale sovârfului 
se numără flavonoidele, care sunt cunoscute pen-
tru excelentele lor efecte antioxidante?

Vital A Ingrediente active/ tabletă:

Mod de administrare: 3x1 tablete pe zilnic, după mese. 

Vital B
90 tablete

MULTIVITAMINE PENTRU GRUPA SANGUINĂ B

Grupa sanguină B a apărut în perioada migrării popu-
laţiilor, pe măsură ce oamenii se adaptau schimbării 
condiţiilor climatice. Alimentaţia persoanelor aparţi-
nând acestei grupe este de obicei una de tip mixt, 
prin urmare acest produs, special conceput pentru 
această grupă sanguină, asigură un spectru complet 
de vitamine şi minerale. Efectul acestora este întregit 
de prezenţa unor plante, printre care se numără 
extractul de soc negru şi de ciuperci reishi şi shiitake.

Recomandări:
•  Pentru menţinerea de zi cu zi a proceselor fiziolo-

gice sănătoase şi a vitalităţii.
•  Pentru întărirea sistemului imunitar.
•  Pentru creşterea rezistenţei organismului în peri-

oadele epidemiilor de gripă şi răceală.
•  Persoanelor cu grupa de sânge B, 

pentru a suplimenta regimul ali-
mentar adecvat acestei grupe de 
sânge.

•  Persoanelor care doresc să sti-
muleze refacerea organismu-
lui în urma unor boli.

Simptomele deficienţei de vita-
mine pot include: un sistem imu-
nitar slăbit, fatigabilitate, stare de 
extenuare, depresie, stare generală 
proastă, deteriorarea performan-
ţelor fizice şi mentale.

Calciu 193,00 mg
Vitamina C 60,00 mg
Magneziu 50,00 mg
Frunze de pătrunjel 50,00 mg
Frunză de oregano 50,00 mg
Bromelaină 25,00 mg
L-cisteină 20,00 mg
Colină 20,00 mg
Inozitol 20,00 mg
Afine 20,00 mg 
Prune 20,00 mg
Niacină 18,00 mg
Frunze de păducel
(std. 2% flavonoide) 10,00 mg
Extract din frunze de ceai verde 
(std. 20% polifenoli) 10,00 mg
Vitamina E 10,00 mg (10,0 UI)
Zinc 8,00 mg
Fier  8,00 mg
PABA 5,00 mg
Acid pantotenic 5,00 mg
Complex hesperidinic  5,00 mg
Quercitină 5,00 mg

Complex de 
L-glutation  5,00 mg
Extract din rădăcină 
de ghimbir  5,00 mg
Complex de bioflavonoide
din lămâie 4,00 mg
Rutină 4,00 mg
Vitamina B6 2,00 mg
Vitamina B2 1,60 mg
Vitamina B1 1,40 mg
Beta-caroten  1,20 mg  
 (2000 U.I.)
Mangan 1,00 mg
Siliciu 1,00 mg
Cupru 0,50 mg
Acid folic 150,00 mcg
Molibden 80,00 mcg
Iod 50,00 mcg
Crom 50,00 mcg
Bor 50,00 mcg
Biotină  40,00 mcg
Seleniu 40,00 mcg
Vitamina B12 1,00 mcg
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 Ştiaţi că extractul de soc negru poate ameliora şi 
reduce în mod semnificativ durata de manifestare 
a simptomelor gripei?*

Vital B Ingrediente active/ tabletă:

Mod de administrare: 3x1 tablete pe zilnic, după mese. 

*Sursă bibliografică: Pilot Clinical Study on a Proprietary Elderberry Extract: 
Efficacy in Addressing Influenza Symptoms: Online Journal of Pharmacology 
and PharmacoKinetics, 5: 32‐43, 2009

Vital AB
90 tablete

MULTIVITAMINE PENTRU GRUPA SANGUINĂ AB

Ultima grupă de sânge care a apărut pe parcursul evo-
luţiei omului s-a format dintr-un amestec al grupelor 
de sânge A şi B. Alimentaţia potrivită acestei grupe de 
sânge poate fi una de tip mixt, dar consumul de legu-
me are mai multe efecte benefice. Special conceput 
pentru a se potrivi acestei grupe sanguine, complexul 
de multivitamine AB conţine în plus şi concentraţii 
ridicate de calciu şi seleniu. Efectul vitaminelor şi mine-
ralelor este completat de cel al unor plante precum 
extractul de struguri roşii, frunzele de ţelină şi usturoiul.

Recomandări:
•  Pentru menţinerea de zi cu zi a proceselor fizio-

logice sănătoase şi a vitalităţii.
•  Pentru întărirea sistemului imunitar.
•  Pentru creşterea rezistenţei organismului în 

perioadele epidemiilor de gripă şi răceală.
•  Persoanelor cu grupa de sânge 

AB, pentru a suplimenta regimul 
alimentar adecvat acestei grupe 
sanguine.
•  Persoanelor care doresc să sti-

muleze refacerea organismului 
în urma unor boli.

Simptomele deficienţei de 
vitamine pot include: un sistem 
imunitar slăbit, fatigabilitate, 
stare de extenuare, depresie, stări 
de disconfort, deteriorarea per-

formanţelor fizice şi mentale.

 Ştiaţi că usturoiul ţine sub control nivelul grăsimi-
lor din sânge pe cale naturală?

Vital AB Ingrediente active/ tabletă:

Mod de administrare: 3x1 tablete pe zilnic, după mese. 

*Sursă bibliografică: Pilot Clinical Study on a Proprietary Elderberry Extract: 
Efficacy in Addressing Influenza Symptoms: Online Journal of Pharmacology 
and PharmacoKinetics, 5: 32-43, 2009

Calciu 207,80 mg 
Magneziu 100,00 mg
Lecitină 100,00 mg
Vitamina C 60,00 mg
Frunză de pătrunjel 50,00 mg
Broccoli 50,00 mg
Bromelaină 25,00 mg
Colină 20,00 mg
Inozitol 20,00 mg
L-cisteină 20,00 mg 
Niacină 18,00 mg
Extract de rădăcină 
de lemn dulce 4:1 10,00 mg
Extract din fructe de soc 
(std. 5% flavonoide) 10,00 mg 
Extract din ciuperca Reishi 
(std. 4% triterpene, 
10% polizaharude) 10,00 mg
Extract sin ciuperca Shiitake
(std. 3,2% lentinan) 10,00 mg
Vitamina E 10,00 mg (10 UI)
PABA 5,00 mg
Acid pantotenic 5,00 mg

Complex hesperidinic  5,00 mg
Complex L-glutation  5,00 mg
Zinc 5,00 mg
Rutină  4,00 mg
Complex de bioflavonoide
din lămâie 4,00 mg
Fier 3,00 mg
Vitamina B6 2,00 mg
Vitamina B2 1,60 mg
Vitamina B1 1,40 mg
Beta-caroten  1,20 mg  
 (2000 U.I.)
Mangan 1,00 mg
Siliciu  1,00 mg
Cupru 0,50 mg
Molibden 80,00 mcg
Acid folic 50,00 mcg
Iod 50,00 mcg
Bor 50,00 mcg
Biotină 40,00 mcg
Crom  20,00 mcg
Seleniu 15,00 mcg
Vitamina B12  1,00 mcg

Calciu 100,00 mg
Magneziu 80,00 mg 
Vitamina C 60,00 mg
Frunze de ţelină 50,00 mg
Usturoi 50,00 mg
Bromelaină 25,00 mg
Merişor 20,00 mg
Broccoli 20,00 mg
Colină 20,00 mg
Inozitol 20,00 mg 
Potasiu 20,00 mg
Niacină 18,00 mg
Vitamina E 10,00 mg (10 UI)
Betaină HCl 10,00 mg
L-cisteină 10,00 mg
Extract din coajă de 
struguri roşii  10,00 mg
Extract din  frunze de 
ceai verde 10,00 mg
Zinc 8,00 mg
PABA 5,00 mg
Acid pantotenic  5,00 mg
Complex hesperidinic 5,00 mg

Quercitină 5,00 mg
Fier  5,00 mg
Complex de  L-glutation 5,0 mg
Extract din rădăcină 
de ghimbir 5,00 mg
Complex de bioflavonoide
din lămâie 4,00 mg
Rutină 4,00 mg
Vitamina B6 2,00 mg
Vitamina B2 1,60 mg
Vitamina B1 1,40 mg 
Beta-caroten 1,20 mg
Mangan 1,00 mg
Siliciu 1,00 mg
Cupru 0,50 mg
Acid folic 100,00 mcg
Molibden 80,00 mcg
Iod 50,00 mcg
Bor  50,00 mcg
Biotină 40,00 mcg
Seleniu 40,00 mcg
Crom 30,00 mcg 
Vitamina B12 1,00 mcg
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Senior Formula
90 tablete

MULTIVITAMINE PENTRU VÂRSTNICI

Senior Formula este un complex de multivitamine 
creat special pentru persoanele de peste 50 ani, dar 
care conţine şi minerale, oligoelemente, antioxidanţi, 
bioflavonoide şi extracte vegetale, precum cele din 
frunze de ginkgo biloba, seminţe de struguri şi scoar-
ţă de pin. 
Pe lângă contribuţia pe care o are în susţinerea bunei 
funcţionări a sistemului imunitar, produsul nostru are 
şi un alt rol bine determinat, acela de a ajuta la men-
ţinerea rezistenţei organismului şi a prospeţimii fizice 
şi mentale.

Recomandări:
•  În special persoanelor de peste 50 ani, pentru a 

susţine buna funcţionare a organismului şi a 
proceselor sale fiziologice normale.

•  Persoanelor care doresc să crească rezistenţa 
organismului în condiţii climaterice reci. 

•  Persoanelor supuse unui efort fizic şi mental 
intens.

•  Persoanelor cu un regim alimentar dezechilibrat 
(consum scăzut de legume şi fructe regimuri de 
slăbit sau vegetarianism).

•  Fumătorilor activi şi pasivi şi persoanelor care 
trăiesc în oraşe cu aer poluat.

•  Persoanelor care consumă alcool în mod frec-
vent.

•  Persoanelor aflate în perioada de recuperare în 
urma unei boli.

Simptomele deficienţei de vitamine pot include: 
fatigabilitate, oboseală, depresie, stări de disconfort, 
deteriorarea performanţelor fizice şi mentale, îmbol-
năviri mai dese datorate rezistenţei scăzute a orga-
nismului.

Senior Formula Ingrediente active/ tabletă:

Directions: 3x1 tablet daily

Atenţie!
• Consumul de Ginkgo biloba nu este recomandat în cazul admi-
nistrării de anticoagulate sau înaintea unor operaţii chirurgicale, 
deoarece ar putea duce la creşterea timpului de coagulare a 
sângelui.
• Consumul acestui produs trebuie evitat în perioada sarcinii şi a 
alăptării.
• Pacienţii suferind de diabet trebuie să ceară sfatul medicului 
înainte de a începe folosirea acestui produs.

Vitamina C 60,00 mg
Vitamina E 10,00 mg (10 U.I.)
Niacină 10,00 mg
Frunze de 
Ginkgo biloba 10,00 mg
Colină 5,00 mg
Inozitol 5,00 mg
Zinc 5,00 mg
Complex de bioflavonoide 
din citrice  5,00 mg
PABA 4,00 mg
Acid pantotenic 3,00 mg
Fier 3,00 mg
Beta-caroten 1,77 mg 
 (2950 U.I.)
Vitamina B2 1,50 mg
Vitamina B6 1,50 mg
Vitamina B1 1,20 mg

Complex hesperidinic 1,00 mg
L-glutation  1,00 mg
Extract din scoarţă 
de pin 1,00 mg
Extract din seminţe
de struguri 1000,00 mcg
Mangan  800,00 mcg
Luteină 500,00 mcg
Cupru 300,00 mcg
Acid folic 70,00 mcg
Biotină 50,00 mcg
Crom 50,00 mcg
Molibden 25,00 mcg
Iod 20,00 mcg
Seleniu 20,00 mcg
Superoxid 
dismutază 15,00 mcg
Vitamina B12 1,00 mcg
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„Este o datorie să avem grijă de sănătatea trupului, fiindcă altfel nu vom putea să 
curăţăm lampa înţelepciunii şi să ne păstrăm mintea limpede şi puternică. Apa înconjoară 
floarea de lotus, dar nu îi udă petalele.”

Buddha
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Antioxidanţi
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Liquid C + Bioflavonoids 
with Rose Hips
240 ml 

VITAMINA C LICHIDĂ

Liquid C este un preparat ce conţine vitamina C, 
bioflavonoide şi extract de măceşe, este îndulcit cu 
sirop organic de agave, fără coloranţi artificali sau 
adaos de zahăr. A fost creat pentru cei care nu numai 
că îşi doresc o protecţie antioxidantă complexă, dar 
preferă suplimentele alimentare sub formă lichidă. 

Recomandări:
•  Datorită faptului că este uşor de înghiţit, se reco-

mandă persoanelor în vârstă, femeilor 
însărcinate, copiilor sau persoanelor care 
întâmpină greutăţi de înghiţire, pentru a 

le acoperi necesarul de vitamina C;
•  Persoanelor susceptibile la infecţii, 

pentru a le întări sistemul imunitar;
•  Tuturor persoanelor, pe durata 
lunilor reci de iarnă;

•  Fumătorilor activi şi pasivi sau 
persoanelor care trăiesc în zone 
cu aer poluat;

•  Persoanelor care consumă alcool 
în mod frecvent.

Simptomele deficienţei de vitami-
na C pot include: un sistem imuni-
tar slăbit, susceptabilitatea la infecţii, 
recuperarea lentă în urma bolilor, o 
perioadă prelungită de vindecare a 
rănilor, viteza mică de coagulare a 
sângelui, hemoragiile gingivale, 
parodontita şi durerile musculare.

 Ştiaţi că Liquid C vă poate ajuta să creşteţi canti-
tatea de vitamine din alimentele pe care le consu-
maţi? De exemplu, puteţi amesteca acest produs 
în milkshake-uri, iaurt sau alimente pe care nu 
urmează să le încălziţi, îmbogăţindu-le astfel con-
ţinutul de vitamine şi gustul.

Liquid C+ Bioflavonoids with Rose Hips  
Ingrediente active/ 2,5 ml:
Vitamina C 166,70 mg
Pulbere de bioflavonoide din citrice 166,70 mg
Pulbere de măceşe 166,70 mg
Rutină 5,50 mg
Hesperidină 5,50 mg
Pulbere de acerola 2,80 mg

Mod de administrare: Jumătate de linguriţă (2,5 ml) zilnic.

Atenţie! A se agita bine înainte de deschidere. După des-
chidere, păstraţi produsul într-un loc răcoros şi întunecat. 
Vitamina C se descompune în contact cu căldura.

Xantho PLUS
90 capsule

ANTIOXIDANT CU 
MANGOSTANA

Xantho Plus este un produs antioxidant 
foarte puternic, pe bază de mangosta-
na, sub formă de capsule concentrate.
Numită şi „fructul zeilor”, preţioasa plan-
tă Garcinia mangostana este folosită împreună cu un 
amestec patentat de antioxidanţi puternici, precum 
ceaiul verde, grapefruitul, seminţele de struguri, rodia şi 
afinele, care nu doar că dau rezultate excelente în lupta 
împotriva radicalilor liberi ce afectează celulele, dar şi 
încetinesc procesul de îmbătrânire şi au un efect bene-
fic asupra sistemului imunitar. 

Recomandări:
•  Persoanelor care caută o protecţie antioxidantă 

foarte puternică şi doresc să-şi fortifice  sistemul 
imunitar.

•  Pacienţilor aflaţi în perioada de recuperare în urma 
unei boli, pentru a-şi îmbunătăţi starea generală.

•  Persoanelor suferind de probleme cardiovasculare.
•  Fumătorilor activi sau pasivi şi locuitorilor oraşelor 

cu aer poluat. 
•  Persoanelor care consumă alcool în mod regulat.
•  Persoanelor care duc un stil de viaţă stresant.

 Ştiaţi că mangostana este una dintre cele mai bogate 
surse de xantone, substanţă care, conform experimentelor, 
a dat rezultate promiţătoare în ceea ce priveşte efectul ei 
asupra inflamaţiilor, durerilor, alergiilor, bacteriilor, viruşilor şi 
ciupercilor?*

Xantho PLUS Ingrediente active/ capsulă:
Extract Xanthosteen 166.70 mg
(std. 10% alfa-mangostin, 20% polifenoli)
Amestec patentat 200,00 mg
extract de ceai verde (std. 45% ECGC), extract de sâmburi de 
struguri (std. 95% proantocianidine), extract 40:1din grapefruit, 
extract de rodie ( std. 20% acid elagic), pulbere din fructe de afin 
de  cultură (Vaccinium corymbosum), extract 4:1 din fructe de 
afin  (Vaccinium myrtillus)

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic.

Sursă bibliografică: 
* Antibacterial activity of xanthones from Garcinia mangostana (L.) and their 
structure-activity relationship studies - Dharmaratne HR et al, Nat Prod Res. 
2012 Apr 11., Medicinal properties of mangosteen (Garcinia mangostana) - 
Pedraza-Chaverri J et al, Food Chem Toxicol. 2008 Oct;46(10):3227-39., In vitro 
and in vivo anti-colon cancer effects of Garcinia mangostana xanthones 
extract – A. F. A. Aisha et al . BMC Complementary and Alternative Medicine 
2012, 12:104 Alterations in Cell Cycle and Induction of Apoptotic Cell Death 
in Breast Cancer Cells Treated withα-MangostinExtracted from Mangosteen 
Pericarp – H Kurose et al, Journal of Biomedicine and Biotechnology Volume 
2012, Article ID 672428, 9 pages Inhibitions of histamine release and prosta-
glandin E2 synthesis by mangosteen, a Thai medicinal plant - Nakatani K et al, 
Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2002 September;25(9):1137-41
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Super Mega CoQ10 
30 capsule

SUPER-MEGA DOZĂ DE Q10 

Super Mega CoQ10 este un produs cu o doză 
extrem de ridicată de CoQ10, cu adaos de antioxi-
danţi, a cărui administrare se recomandă în scop 
terapeutic. Dacă CoQ10 este consumată în doze ridi-
cate, numeroasele sale beneficii pot fi mai pronunţa-
te. Cu produsul nostru, puteţi contribui la îmbună-
tăţirea calităţii vieţii dvs. luând o singură capsulă.

Recomandări:
•  persoanelor care au probleme cardiovasculare 

şi hipertensiune,
•  celor care au suferit un infarct,
•  celor care suferă de migrene,
•  celor care au probleme cu gingiile,
•  celor care suferă de acufenă,
•  bărbaţilor, pentru îmbunătăţirea fertilităţii, 
•  celor care îşi doresc o protecţie antioxidantă de 

excepţie.

 Ştiaţi că, în momentul de faţă, se desfăşoară o 
serie de studii care doresc să demonstreze că Q10 
poate avea şi alte efecte benefice, cum ar fi: redu-
cerea efectelor secundare ale unor medicamente 
(de exemplu statinele) ce pot provoaca durere, 
oboseală şi slăbiciune; creşterea fertilităţii femei-
lor; îmbunătăţirea stării pacienţilor care suferă de 
inflamaţii, depresie maniacală, tumori, diabet, 
Alzheimer, Parkinson şi boala Huntington?

Super Mega CoQ10 Ingrediente active/capsulă:
Coenzima Q10 120,00 mg
Vitamina E 10,00 mg (10 U.I.)
Beta-caroten 0,60 mg (1000 U.I)
Seleniu 10,00 mcg 

Mod de administrare: 1 capsulă pe zi.

Atenţie! Produsul este sensibil la căldură şi lumină, a se 
depozita cu atenţie. Calitatea coenzimei Q10 pure scade la 
temperaturi de peste 35° Celsius. Femeile însărcinate şi 
care alăptează trebuie să ceară sfatul medicului înainte de 
a începe consumul de CoQ10. Cereţi sfatul medicului îna-
inte de a începe consumul produsului în paralel cu anti-
coagulante. 

* Sursă bibliografică:: Coenzyme Q10 in health and disease – Overvad K., Diamant 
B., Holm L. et al, Eur J Clin Nutr. 1999;53:764:770; Coenzyme Q10 in essential hyper-
tension - Digiesi V, Cantini F, Oradei A, Mol Aspects Med. 1994;15 Suppl:s257-63.; 
Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: A randomized controlled trial 
- P. S. Sándor, L. Di Clemente, G. Coppola, et al. Neurology 2005;64;713; A pilot clini-
cal trial of the effects of coenzyme Q10 on chronic tinnitus aurium - Khan M, et al., 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Jan;136(1):72-7. ; Effects of the Reduced Form 
of Coenzyme Q10 (Ubiquinol) on Semen Parameters in Men with Idiopathic 
Infertility: A Double-Blind, Placebo Controlled, Randomized Study - Safarinejad 
MR,, et al., J Urol 2012;188:526–31; Mitochondrial dysfunction and 
oxidative damage in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases and 
coenzyme Q10 as a potential treatment - Beal MF., J Bioenerg 
Biomembr. 2004 Aug;36(4):381-6.; Combination Therapy with 
Coenzyme Q10 · and Creatine Produces Additive Neuroprotective 
Effects in Models of Parkinson’s and Huntington’s Diseases - 
Lichuan Yang et al., J Neurochem. 2009 June; 109(5): 1427–
1439. ; Benefit of CoQ-10 in Patients on Statins – P.I.: Giuseppe 
Caso, MD, PhD; Stony Brook University; How Dose Coenzyme 
Q10 Supplementation During Infertility Treatment Effects 
Pregnancy Outcome (CoQ10) - Robert F Casper, Prof.; University 
of Toronto; Sustained efficacy and safety of idebenone in the 
treatment of Alzheimer’s disease: update on a 2-year dou-
ble-blind multicentre study - Gutzmann H,Hadler D., J Neural 
Transm Suppl. 1998;54:301-10.; clinicaltrials.gov - A service of 
the U.S. National Institutes of Health
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Super CoQ10 Plus
120 capsule

COMPLEX DE COENZIMA Q10 

Super CoQ10 Plus asigură în mod adecvat necesarul 
vostru de CoQ10, pe care l-am completat cu binecu-
noscutul trio de antioxidanţi: beta-caroten – vitami-
na E – seleniu.
Aceste trei ingrediente vă vor ajuta să vă îmbunătăţi 
condiţia fizică, să fiţi plini de energie, să vă întăriţi 
inima şi sistemul imunitar, precum şi să vă menţineţi 
tinereţea.

Recomandări:
•  Cei cu vârsta peste 30 ani.
•  Sportivilor şi persoanelor care efectuează munci 

fizice sau intelectuale intense.
• Celor care duc un stil de viaţă stresant.
•  Fumătorilor.
•  Persoanelor care au un regim alimentar dezechi-

librat.
•  Celor care iau anumite medicamente împotriva 

colesterolului, medicamente de uz psihiatric, 
medicamente pentru controlarea ritmului cardiac 
sau preparate folosite pentru tratarea diabetului.

• Suferinzilor de tinitus*
•  Persoanelor care acordă importanţă menţinerii 

sănătăţii inimii.
•  Tuturor celor care doresc să îşi menţină tinereţea 

şi să ţină pasul cu stilul lor de viaţă.

 Ştiaţi că organismul uman este capabil să producă 
CoQ10, dar, odată cu vârsta de 30 ani, această pro-
ducţie scade şi există chiar anumiţi factori (ex: 
fumatul, anumite medicamente etc.) care pot 
inhiba producţia de CoQ10?

Super CoQ10 Plus Ingrediente active/ capsulă:
Coenzima Q10 20,00 mg
Vitamina E 10,00 mg (10 U.I.)
Beta-caroten 0,60 mg (1000 U.I)
Seleniu 10,00 mcg

Mod de administrare: 3x1 capsule zilnic.

Atenţie! A se păstra la loc uscat şi răcoros! Calitatea coen-
zimei Q10 pure scade la temperaturi ce depăşesc 35 °C. 
Femeile însărcinate şi mamele care alăptează trebuie să 
ceară sfatul medicului înainte de a consuma acest produs.  

*Sursă bibliografică: A pilot clinical trial of the effects of coenzyme Q10 on 
chronic tinnitus aurium - Khan M, Gross J, Haupt H, Jainz A, Niklowitz P, Scherer 
H, Schmidt FP, Klapp BF, Reisshauer A, Mazurek B., Otolaryngol Head Neck Surg. 
2007 Jan;136(1):72-7.

După descoperirea coenzimei Q10, în 1957, aceas-
ta şi-a primit locul meritat în tratarea bolilor car-
diovasculare, mai întâi în Japonia, dat fiind că este 
un ingredient activ care în această ţară este înre-
gistrat ca medicament. Este rezultatul eficacităţii 
sale în câteva boli foarte răspândite, lucru dovedit 
de cercetări clinice. Un exemplu îl constituie 
hipertensiunea, care, conform Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii,  afectează o treime din 
adulţi, iar tratarea sa pe cale medicamentoasă nu 
este atât de uşoară precum ne-am aştepta de la 
medicina modernă. Studiile arată că tensiunea 
arterială a pacienţilor trataţi cu  100 mg coenzima 
Q10 s-a redus în medie cu 20 Hgmm. La fel de 
promiţătoare sunt şi rezultatele privind utilizarea 
ei pentru recuperarea pacienţilor care au suferit 
un infarct miocardic; început imediat, tratamen-
tul cu 120 mg coenzima Q10 le-a permis acestora 
să se bucure de o calitate mai bună a vieţii şi o 
durată de viaţă mai lungă şi a redus riscul unui alt 
infarct miocardic.  Coenzima Q10 poate fi esenţia-
lă în tratarea bolilor cardiace cronice care afectea-
ză multe persoane. Cu un tratament clasic, com-
pletat cu 100 mg coenzima Q10 pe zi, s-a reuşit o 
îmbunătăţire uriaşă a calităţii vieţii pacienţilor, 
imposibil de obţinut pe altă cale. Starea de bine a 
pacienţilor s-a îmbunătăţit, iar parametrii de 

măsurare obiectivă au semnalat că avansarea 
bolii a încetinit. 

Protejaţi-vă sănătatea inimii cu o alimentaţie 
echilibrată, exerciţii fizice şi un aport de coen-
zima  Q10 adecvat vârstei şi condiţiei fizice! 



www.calivita.com28

Sublingual CoQ10
30 tablete sublinguale

COENZIMA Q10 CU ABSORBŢIE RAPIDĂ 

Produsul Sublingual CoQ10 conţine CoQ10 cu aromă 
naturală de lămâie. Tableta se aşează sub limbă, ceea ce 
facilitează absorbţia mai rapidă şi mai blândă, deoarece 
ingredientele active evită sistemul digestiv, ajungând la 
celule prin vasele de sânge de sub limbă, de unde sunt 
transportate prin fluxul sanguin în tot organismul. Cu 
acest produs energizant, vă venim în ajutor cu deose-
bire atunci când vă aflaţi în situaţia de a da randament 
imediat şi, în plus, ne-am gândit şi la persoanele cu 
probleme digestive care, nu pot recurge la varianta 
tradiţională a produslui.

Recomandări:
•  Persoanelor care efectuează munci fizice sau intelec-
tuale intense sau duc un stil de viaţă stresant, pentru 
a-i ajuta să dobândească mai multă energie.

•  Celor care se găsesc în situaţii ce necesită randament 
imediat (ex: înaintea examenelor sau antrenamente-
lor fizice).

•  Persoanelor care suferă de probleme de absorbţie 
sau digestive.

•  Persoanelor afectate de probleme ale gingi-
ilor.

•  Suferinzilor de tinitus.*
•  Persoanelor care au un regim alimentar 
dezechilibrat.
•  Persoanelor care iau anumite medicamen-
te împotriva colesterolului, medicamente 
de uz psihiatric, medicamente pentru con-
trolarea ritmului cardiac sau preparate folo-
site pentru tratarea diabetului.

•  Fumătorilor.

•  Celor care acordă importanţă menţinerii sănătăţii inimii.
•  Celor cu vârsta peste 30 ani.

 Ştiaţi că prin participarea la realizarea proceselor 
energetice ce au loc în membrana mucoasă a 
cavităţii bucale CoQ10 poate avea un efect bene-
fic asupra inflamaţiilor locale ale gingiilor?**

Sublingual CoQ10 Ingrediente active/ tabletă:
Coenzima Q10 30 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic. Tableta se lăsă să 
se dizolve sub limbă; nu se înghite întreagă.

Atenţie! A se păstra la loc uscat şi răcoros! Calitatea coen-
zimei Q10 pure scade la temperaturi ce depăşesc 35 °C. 
Femeile însărcinate şi mamele care alăptează trebuie să 
ceară sfatul medicului înainte de a consuma acest produs. 

Surse bibliografice:
*  A pilot clinical trial of the effects of coenzyme Q10 on chronic tinnitus 
aurium - Khan M, Gross J, Haupt H, Jainz A, Niklowitz P, Scherer H, Schmidt FP, 
Klapp BF, Reisshauer A, Mazurek B., Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 
Jan;136(1):72-7.
** Study of CoQ10-Enzymes in Gingiva from Patients with Periodontal Disease 
and Evidence for a Deficiency of  Coenzyme Q10 – Littaru et al, Proc. Nat. Acad. 
Sci. USA Vol. 71, No. 4, pp. 1456-1460, April 1974

Mega CoQ10 Plus
60 capsule

MEGADOZĂ DE COQ10 ŞI 
ANTIOXIDANŢI

Mega CoQ10 Plus este un produs ce 
conţine o doză mare de coenzima 
Q10, completată de trio-ul de antioxi-
danţi beta-caroten - vitamina E –sele-
niu, pe care vi-l recomandăm pentru 
efectele sale benefice asupra organis-
mului.  

Consumul unor doze mari de coenzima Q10 nu numai 
că vă va ajuta să vă simţiţi plini de energie, dar va con-
tribui şi la normalizarea tensiunii arteriale, menţinerea 
sănătăţii inimii şi a ochilor dumneavoastră precum şi la 
menţinerea abilităţilor mentale; de asemenea, poate 
avea contribuţii semnificative în evitarea crizelor de 
migrenă şi creşterea potenţei sexuale.*

Recomandări:
•  Persoanelor care efectuează munci fizice sau 

intelectuale intense şi sportivilor pentru a-i ajuta 
să dobândească mai multă energie.

•  Persoanelor suferind de boli cardiovasculare şi 
probleme ale tensiunii arteriale, precum şi celor 
care acordă importanţă menţinerii sănătăţii şi 
funcţionării normale a acestor organe.

•  Persoanelor suferind de migrene.
•  Persoanelor suferind de tinitus**.
•  Persoanelor afectate de probleme ale gingiilor***.
•  Bărbaţilor care doresc să-şi îmbunătăţească poten-

ţa sexuală.
•  În cazul persoanelor care consumă anumite medi-

camente împotriva colesterolului, medicamente 
de uz psihiatric, medicamente pentru controlarea 
ritmului cardiac sau preparate folosite pentru tra-
tarea diabetului.

•  Fumătorilor.
•  Persoanelor care acordă importanţă menţinerii 

sănătăţii ochilor.
•  Persoanelor care sunt în căutarea unei protecţii 

antioxidante puternice.

 Ştiaţi că administrarea zilnică a 3x50 mg  de 
coenzima Q10 poate reduce la jumătate numărul 
crizelor de migrenă şi, de asemenea, poate 
reduce durata acestora în mod considerabil?****   
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Mega CoQ10 Plus Ingrediente active/ capsulă
Coenzima Q10 50 mg
Vitamina E 10mg (10UI)
Beta-caroten 0,60 mg (1000 UI)
Seleniu 10 mcg

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic.

Atenţie!
A se păstra la loc uscat şi răcoros!
Calitatea coenzimei Q10 pure începe să se deterioreze la 
temperaturi de peste 35 °C. Femeile însărcinate şi cele care 
alăptează trebuie să ceară sfatul medicului înainte de a 
începe folosirea acestui produs. 

Surse bibliografice:
* Lewin A, Lavon H. The effect of coenzyme Q-10 on sperm motility and func-
tion. Mol Aspects Med 1997;18 S213-S219. Efficacy of coenzyme Q10 in 
migraine prophylaxis: A randomized controlled trial - P. S. Sándor, L. Di 
Clemente, G. Coppola, et al. Neurology 2005;64;713 
** A pilot clinical trial of the effects of coenzyme Q10 on chronic tinnitus 
aurium - Khan M, Gross J, Haupt H, Jainz A, Niklowitz P, Scherer H, Schmidt FP, 
Klapp BF, Reisshauer A, Mazurek B., Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 
Jan;136(1):72-7.
*** Study of periodontal disease and coenzyme Q - Iwamoto Y, Nakamura R, 
Folkers K, Morrison RF., Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1975 
Jun;11(2):265-71.
**** Open label trial of coenzyme Q10 as a migraine preventive - Rozen TD., et 
al, Cephalalgia. 2002 Mar;22(2):137-41**** Foods and supplements in the 
management of migraine headaches - Sun-Edelstein C, Mauskop A. Clin J Pain. 
2009 Jun;25(5):446-52

Resveratrol PLUS
60 capsule

RESVERATROL CU CoQ10

În acest produs de calitate premium, am combinat 
resveratrol din seminţe de struguri, care poate stimu-
la activitatea vaselor sanguine, şi coenzima Q10, care 
poate conferi energie celulelor, pentru a asigura o 
protecţie completă a sistemului cardiovascular. În 
plus, ingredientele acestui produs contribuie la reali-
zarea protecţiei împotriva efectelor nocive ale radica-
lilor liberi şi astfel pot încetini procesul de îmbătrânire.

Recomandări:
•  Persoanelor afectate de probleme cardiovascu-

lare şi ale tensiunii arteriale şi celor al căror isto-
ric familial sugerează posibilitatea transmiterii 
ereditare a acestor boli, precum şi tuturor celor 
care doresc să menţină funcţionarea sănătoasă 
a organismului lor.

•  Persoanelor supuse unui stres fizic sau mental 
intens.
•  Celor care au un stil de viaţă 

stresant.
• Fumătorilor.
•  Persoanelor care vor să se bucu-

re de efectele benefice ale res-
veratrolului fără să consume 
alcool.

•  Tuturor celor care-şi doresc o 
viaţă nu doar lungă, ci şi mai 
sănătoasă şi mai plină de ener-
gie.

 Ştiaţi că francezii, faimoşi pentru consumul lor 
moderat de vin, sunt mai sănătoşi şi trăiesc mai 
mult în comparaţie cu alte popoare care consumă 
cantităţi asemănătoare de acizi graşi saturaţi? S-a 
descoperit că efectul benefic nu este rezultatul 
alcoolului în sine, ci a  resveratrolui care se găseşte 
în vinul roşu.*

Resveratrol PLUS Ingrediente active/ capsulă:
Resveratrol extras din struguri  (50% trans-resveratrol) 100 mg
Extract din sâmburi de struguri 50 mg
Coenzima Q10 20 mg

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic.

Atenţie! Dacă suferiţi de o boală cronică sau urmaţi un 
tratament medicamentos, cereţi sfatul medicului înainte 
de folosirea acestui produs. 

Sursă bibliografică:
*The French Paradox; Lessons for other countries - Ferrieres, J. (2004).  Heart 90 
(1): 107–111  

Lutein PLUS 
60 capsule

COMPLEX PENTRU 
PROTECŢIA OCHILOR

Lutein PLUS este un preparat 
antioxidant complex creat pen-
tru a proteja sănătatea ochilor.  
În vreme ce afinele sunt cunos-
cute în principal pentru rezulta-
tele obţinute în medicina tradiţi-
onală, luteina şi zeaxantina sunt 
cele mai importante componen-



te din alcătuirea maculei, zona ochiului responsabilă 
pentru o vedere ageră. Acţionând ca un „filtru”, acestea 
protejează sănătatea retinei împotriva efectelor nocive 
ale luminii puternice şi radiaţiilor UV; pot întârzia îmbă-
trânirea ochilor şi pot reduce riscul de degenerescenţă 
maculară datorată vârstei (AMD).  

Recomandări:
•  Persoanelor ai căror ochi sunt expuşi unui efort 

intens (folosirea computerului, privitul la televizor, 
şofatul, folosirea aerului condiţionat, lumina proas-
tă şi/sau artificială).

•  Celor cu vârsta peste 40 ani.
•  Persoanelor care suferă de afecţiuni oculare 

datorate vârstei (ex: AMD).
•  Tuturor celor care acordă importanţă menţinerii 

unei priviri agere şi  sănătăţii ochilor.

 Ştiaţi că AMD este a treia cea mai frecventă cauză 
de orbire? Conform Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, aproape 400 milioane de oameni sufe-
reau de probleme oftalmologice în 2009.*

Lutein Plus Ingrediente active/ capsulă:
Vitamina C 50,00 mg
Extract de afine (std. 25% antocianozide) 25,00 mg
Luteină 6,00 mg
Zeaxantină 0,50 mg
Vitamina A 0,20 mg (200,00 U.I) 

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic.

Surse bibliografice:
*http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index8.html; http://jour-
nals. lww.com/optvissci/pages/ar ticleviewer.aspx?year=2008&issu-
e=02000&article=00006&type=abstract

Smokerade
90 tablete

ANTIOXIDANT PENTRU PLĂMÂNI SĂNĂTOŞI

Smokerade este un produs care conţine ardei iute 
roşu, completat cu vitamine şi minerale, precum şi 
cu efectele benefice ale rodiei, ceaiului verde şi 
coenzimei Q10. Vă poate ajuta organismul în lupta de 
zi cu zi împotriva efectelor nocive ale mediului 
înconjurător sau pericolelor fumatului activ şi pasiv.

Recomandări:
•  Fumătorilor activi şi pasivi şi persoanelor al căror 

organism este agresat zilnic de poluarea mediu-
lui înconjurător, produsul contribuind la protec-
ţia celulelor şi în special la cea a sistemului res-
pirator.

•  Tuturor, pentru a stimula metabolismul şi a ajuta 
la detoxifiere şi eliminarea sub-
stanţelor nocive.
•  Persoanelor care doresc să 

sprijine funcţionarea normală 
a sistemului cardiovascular şi 
să stimuleze circulaţia sangvi-
nă normală.
•  Persoanelor care doresc să 

încetinească procesul de 
îmbătrânire a celulelor.

 Ştiaţi că fumatul poate reduce nivelul câtorva 
antioxidanţi protectori şi a unor vitamine de mare 
importanţă din organism? În plus, fumatul afec-
tează sistemul cardiovascular şi plămânii şi reduce 
nivelul oxigenului din sânge, care este necesar 
pentru funcţionarea sănătoasă a celulelor. 

Smokerade Ingrediente active/ tabletă:
Ardei iute roşu  300,0 mg
Vitamina C  60,0 mg
Vitamina E  10,0 mg
Zinc 5,0 mg
Extract de ceai verde (cu 20% polifenoli) 5,0 mg
Extract de rodie (cu 40% acid elagic) 5,0 mg
Coenzima Q10 2,5 mg
Seleniu 20 mcg

Mod de administrare: 3×1 tablete zilnic.
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Mega qProtect
90 tablete

MEGADOZĂ DE ANTIOXIDANŢI

La anii bătrâneţii sau în perioadele în care depunem un 
efort intens se întâmplă deseori să ne confruntăm cu o 
slăbire a concentrării, vedere înceţoşată sau modificări 
la nivelul circulaţiei sangvine. Mega qProtect este un 
preparat cu o megadoză de antioxidanţi care conţine 
vitamine, oligoelemente, aminoacizi şi extracte din 
plante, protejându-ne astfel celulele mai eficient şi de o 
manieră mai specifică. Ginkgo, ceaiul verde şi CoQ10 

energizează, pot stimula circulaţia sangvină şi pot ajuta 
la menţinerea funcţiilor cardiace şi cerebrale normale. 
Sănătatea ochilor este protejată printre altele de extrac-
tul de afine şi de beta-caroten, în vreme ce aminoacizii 
reduc semnificativ procesul de îmbătrânire al celulelor.

Recomandări:
•  Persoanelor supuse unui efort mental intens, în 

perioadele de examene, sau persoanelor afectate 
de stresul la locul de muncă, pentru a le îmbună-
tăţi concentrarea. 

•  Persoanelor în vârstă, pentru a-şi menţine func-
ţiile cerebrale şi memoria la un nivel normal.

•  Persoanelor care suferă de probleme cardiace.
•  Celor ai căror ochi sunt supuşi unui efort mare.
•  Persoanelor care prezintă senzaţia de răceală a 

extremităţilor.
•  Suferinzilor de tinitus.
•  Fumătorilor activi sau pasivi.
•  Persoanelor care consumă regulat alcool.
•  Tuturor celor care-şi doresc o protecţie antioxidan-
tă mai eficientă şi fortifierea sistemului imunitar.

 Ştiaţi că anumite circumstanţe, pe care le conside-
răm normale în prezent, cum ar fi stresul, un regim 
alimentar dezechilibrat, bolile cronice sau consumul 
de medicamente, cresc nevoile de antioxidanţi ale 
organismului? 

Mega Q Protect Ingrediente active/ tabletă:
Vitamina C  100,00 mg
(din ascorbat de calciu şi ascorbil 6-palmitat)
L-cisteină 50,00 mg
Vitamina E 50,00 mg (50 UI)
L-glutation 10,00 mg
Extract de Ginkgo Biloba 10,00 mg
(24% flavonoglicozide standard)
Extract de ceai verde (20% polifenoli) 7,50 mg
Beta-caroten 5,00 mg
Coenzima Q10 5,00 mg
Zinc (citrat) 4,00 mg
Complex licopenic 2,50 mg
Extract de afine (25% antocianine) 2,50 mg
Mangan (gluconat) 1,00 mg
Retinol 0,75 mg
Acid alfalipoic 50,00 mcg
Seleniu (L-seleniumetionină) 25,00 mcg

Mod de administrare: 2-4 tablete zilnic, după mese.

Atenţie! În cazul în care acest produs este admi-
nistrat pe o perioadă îndelungată şi în doze 
mari, pot apărea efecte adverse precum erupţii 

cutanate, anxietate, insomnie, diaree sau 
vomă. Consumul de Gingko biloba nu este 
recomandat în perioada sarcinii şi alăptării, pe 
durata urmării unei medicaţii cu anticoagu-
lante sau înaintea unei intervenţii chirurgicale, 
deoarece poate creşte timpul necesar coagu-
lării sângelui. Pacienţii suferind de diabet tre-
buie să ceară sfatul medicului înainte de a 
începe folosirea acestui produs.
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Popularitatea lui qProtect, principalul nostru pro-
dus antioxidant, nu se datorează întâmplării, căci 
ingredientul său principal, Ginkgo biloba, apărută 
în urmă cu 200 milioane ani, este o plantă unică, 
care a supravieţuit tuturor catastrofelor din istoria 
antică. Acest lucru se datorează mai ales substan-
ţei sale genetice stabile, care rezistă oricăror boli, 
condiţiilor meteorologice şi poluării din aer; mai 
mult decât atât, planta a înflorit chiar şi după un 
atac nuclear şi a continut să reziste.    
Ştiinţa din zilele noastre recunoaşte spectrul larg 
de beneficii pentru sănătate al plantei Ginkgo. 
Problemele de vasoconstricţie, problemele de 
auz şi de vedere datorate unor afecţiuni circulato-
rii, amorţeala, extremităţile reci şi, mai ales, bolile 
circulatorii datorate vârstei, pierderile de memo-
rie şi vertijul, devin din ce în ce mai frecvente. 
Excelenţa plantei ginkgo biloba rezidă în faptul 
că are în compoziţia sa substanţe care stimulează 
aprovizionarea cu sânge şi, acţionând asupra 
vaselor sanguine, le stabilizează.    
În produsul nostru, pe lângă ginkgo, am inclus şi 
alte ingrediente active care asigură protecţia 
antioxidantă de zi cu zi a celulelor, cum ar fi  vita-
mina E, responsabilă pentru aspectul vostru tine-
resc, şi seleniu, un element important al sistemu-

lui care protejează împotriva proliferării 
excesive a celulelor. 

Faceţi zilnic ceva pentru menţinerea for-
mei voastre fizice şi prospeţimii mentale 
şi combateţi oboseala, stresul şi bolile în 
mod eficient! 

qProtect
90 tablete

ANTIOXIDANT CU GINKGO

qProtect este un produs pe bază de ginkgo biloba 
destinat protecţiei zilnice a celulelor corpului nostru.
Ginkgo poate ajuta la menținerea circulaţiei sangvi-
ne normale, a funcţiilor cerebrale normale, concen-
trării şi păstrării memoriei. Am completat această 
formulă cu patru antioxidanţi importanţi (vitamina 
C, beta-caroten, vitamina E şi seleniu), care sunt 
extrem de eficienţi, dacă sunt luaţi împreună, asigu-
rând celulelor aportul necesar de oxigen şi nutrienţi.

Recomandări:
•  Celor care-şi doresc o protecţie antioxidantă 

zilnică. 
• Persoanelor care au un stil de viaţă stresant.
•  Persoanelor care vor să-şi menţină prospeţimea 

fizică şi mentală.
•  Vârstnicilor, pentru a-şi păstra funcţiile cerebrale 

normale şi memoria.
•  Persoanelor suferind de probleme cardiovasculare.
• Tuturor celor care prezintă adeseori extremităţi reci. 
•  Persoanelor afectate de tinitus.
•  Persoanelor al căror regim alimentar este incom-

plet.
•  Fumătorilor activi sau pasivi şi locuitorilor oraşe-

lor cu aer poluat.
• Celor care consumă alcool cu regularitate. 

 Ştiaţi că radicalii liberi apar nu numai datorită 
factorilor externi, ci sunt produşi şi de organismul 
nostru zi de zi? Antioxidanţii ajută la protejarea 
organismului împotriva efectelor nocive ale radi-
calilor liberi şi încetinesc apariţia semnelor vizibile 
ale îmbătrâniri.

qProtect Ingrediente active/ tabletă:
Vitamina C 60,00 mg
Frunze de Ginkgo Biloba 50,00 mg
Beta-caroten 1,80 mg (3000 UI)
Vitamina E 10,00 mg (10 UI)
Seleniu 20,00 mcg

Mod de administrare: 1-3 tablete zilnic.

Atenţie! În cazul în care acest produs este administrat pe o 
perioadă îndelungată şi în doze mari, pot apărea efecte adver-
se precum erupţii cutanate, anxietate, insomnie, diaree sau 
vomă. Consumul de Gingko biloba nu este recomandat în 
perioada sarcinii şi alăptării, pe durata urmării unei medicaţii 
cu anticoagulante sau înaintea unei intervenţii chirurgicale, 
deoarece poate creşte timpul necesar coagulării sângelui. 
Pacienţii suferind de diabet trebuie să ceară sfatul medicului 
înainte de a începe folosirea acestui produs. 

„În prima jumătate a vieţii, ne sacrificăm sănătatea ca să câştigăm 
bani. În a doua jumătate, dăm banii ca să ne recâştigăm sănătatea.”

Voltaire
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MagneZi B6
90 tablete

MAGNEZIU + VITAMINA B6

MagneZi B6 conţine binecunoscuta şi extrem de 
eficienta combinaţie de magneziu, vitamina B6 şi 
zinc, într-o formă mai uşor procesabilă şi special 
creată pentru a oferi un sprijin complex şi specific 
sistemelor muscular şi nervos.

Recomandări:
•  Sportivilor şi persoanelor supuse unui efort fizic 

intens.
•  Persoanelor afectate de pierderi mari de lichide 

(de exemplu, precipitarea).
•  Persoanelor supuse unei tensiuni mentale inten-

se în timpul sesiunilor de examene sau stresului 
de la locul de muncă.

• Celor cu un stil de viaţă foarte activ.
•  Persoanelor cu o alimentaţie dezechilibrată (con-

sum redus de legume sau fructe, regim 
de slăbire sau vegetarianism).
•  Femeilor însărcinate şi celor 

care alăptează.
•  Persoanelor care consumă 

alcool în mod frecvent.
•  Tuturor celor care-şi doresc 

un plus de energie în zilele 
cu adevărat extenuante.

Simptomele deficienţei de magneziu pot inclu-
de: crampe musculare, spasme ale pleoapelor, obo-
seală, insomnie, iritabilitate, probleme de concentra-
re şi probleme cardiovasculare.

 Ştiaţi că potrivit cercetătorilor, corpul nostru – în 
mod normal – conţine 25g magneziu, iar jumăta-
te din această cantitate se află în oase? În cazul 
carenţei de magneziu, corpul nostru foloseşte 
depozitele din oase pentru a asigura nivelul adec-
vat de magneziu din sânge.

MagneZi B6 Ingrediente active/ tabletă:
Magneziu 100 mg
Zinc 5 mg
Vitamina B6 5 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Atenţie! Administrarea acestui produs nu este recomanda-
tă persoanelor suferind de afecţiuni renale.
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Pro Selenium
60 tablete

PRODUS CU SELENIU

Datorită puternicelor sale efecte antioxidante, seleniul 
contribuie la protejarea celulelor şi ţesuturilor împo-
triva efectelor nocive ale radicalilor liberi, precum şi la 
protejarea sistemului imunitar şi la funcţionarea nor-
mală a glandei tiroide. De asemenea, joacă un rol 
important în menţinerea sănătăţii pielii şi unghiilor. 

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc o protecţie antioxidan-

tă puternică.
•  Fumătorilor.
•  Persoanelor care suferă de hipotiroidism.
•  Bărbaţilor, pentru a le creşte fertilitatea.
•  În suplimentarea tratamentului indicat pentru 

un nivel ridicat al colesterolului.
• Persoanelor care urmează un regim 

alimentar strict de tip vegan sau cu 
conţinut scăzut de proteine, dat fiind 
faptul că din alimentaţia acestora lip-

sesc alimentele de origine animală, 
considerate a fi o sursă excelentă de 
seleniu.
•  În suplimentarea tratamentului pro-
ceselor inflamatorii ale organismu-
lui, în special pentru tratarea artritei.

Simptomele deficienţei de seleniu pot inclu-
de: un sistem imunitar slăbit, eficienţă scăzută a 
glandei tiroide, slăbiciune a muşchilor şi oboseală. 

 Ştiaţi că în urma unor studii s-a demonstrat că 
există o legătură între declinul cognitiv datorat 
vârstei, bolile Parkinson şi Alzheimer şi deficienţa 
de seleniu?

Pro Selenium Ingrediente active/ tabletă:
Seleniu 50 mcg
(din L-selenometionină şi selenat de sodiu)

Mod de administrare: 1 tabletă pe zilnic.

Strong Bones
100, 250 capsule

CALCIU ŞI MAGNEZIU

Organismul nostru nu are capa-
citatea de a produce calciu şi 

magneziu, dar aceste minerale 
sunt esenţiale pentru menţi-
nerea structurii sănătoase a 
oaselor, dinţilor şi pentru rea-
lizarea funcţiilor musculare 
normale ale organismului. 
Capsulele Strong Bones con-
ţin aceste două oligoelemen-
te în proporţia ideală, aceea 
de 2:1, contribuind astfel la 
sănătatea dumneavostră.

Recomandări:
•  Persoanelor care nu beau lapte sau nu consumă 

produse lactate.
•  Fumătorilor sau celor care consumă cafea în mod 

frecvent.
•  Persoanelor care duc un stil din viaţă din care 

lipseşte mişcarea fizică.
•  Tinerilor care doresc să dobândească o densita-

te osoasă cât mai ridicată cu putinţă.
•  Persoanelor de vârstă mijlocie, pentru menţine-

rea masei osoase.
•  Vârstnicilor, pentru a încetini procesul de deteri-

orare a oaselor.

Simptomele deficienţei de calciu pot include: 
crampe sau dureri musculare, unghii sfărâmicioase, 
dinţi slabi şi cariaţi, fracturi frecvente ale oaselor şi 
probleme metabolice. În cazurile mai grave, scăde-
rea lentă şi graduală a nivelui de calciu din organism 
poate conduce la apariţia osteoporozei.

 Ştiaţi că regimurile de slăbit pot fi mai eficiente în 
prezenţa unui aport mai ridicat de calciu?*

Strong Bones Ingrediente active/ capsulă:
Calciu 300 mg 
Magneziu 150 mg

Mod de administrare: 3x1 capsule zilnic.

Atenţie! În cazul administrării prelungite a unor cantităţi 
mari de calciu, cereţi sfatul medicului.

*Sursa bibliografică: Effects of Calcium and Dairy on Body Composition and 
Weight Loss in African-American Adults - Michael B. Zemel, Joanna Richards, 
Anita Milstead and Peter Campbell - Obesity Research (2005) 13, 1218–1225; 
doi: 10.1038/oby.2005.144
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Strong Bones PLUS
100 capsule

CALCIU, MAGNEZIU + VITAMINA D3

Strong Bones PLUS este un produs destinat menţi-
nerii sănătăţii sistemului osos, a funcţiilor muscula-
re normale şi a sistemului nervos, având în compo-
ziţia sa calciu şi magneziu, la care am adăugat un 
plus de vitamina D3 pentru a asigura o mai bună 
absorbţie a calciului. Dacă doriţi să dobândiţi şi să 
menţineţi un nivel adecvat de masă oasoasă sau să 
preveniţi şi să încetiniţi evoluţia osteoporozei, 
Strong Bones PLUS vă poate fi un aliat de nădejde!

Recomandări:
•  Persoanelor care nu beau lapte sau nu consu-

mă produse lactate.
•  Celor care fumează sau consumă în mod frec-

vent cafea sau băuturi carbogazoase conţi-
nând fosfor.

•  Persoanelor care duc un stil din viaţă din care 
lipseşte mişcarea fizică, pentru a preveni epui-
zarea rezervelor de calciu din organism.

•  Celor care au nevoie de un aport crescut de 
calciu datorită unei activităţi fizice intense.

•  Tinerilor care doresc să dobândească o densi-
tate osoasă cât mai ridicată cu putinţă.

•  Persoanelor de vârstă mijlocie, pentru menţi-
nerea masei osoase.

•  Vârstnicilor, pentru a încetini procesul de dete-
riorare a oaselor.

Simptomele deficienţei de calciu pot include: 
crampe musculare, dureri musculare, unghii sfărâmi-
cioase, dinţi slabi şi cariaţi, fracturi frecvente ale oase-
lor şi probleme metabolice. În cazurile mai grave, 
scăderea lentă şi graduală a nivelui de calciu din 
organism poate conduce la apariţia osteoporozei.

 Ştiaţi că organismul nostru nu are capacitatea de 
a produce calciu, astfel că singura modalitate de a 
obţine aceast element, esenţial pentru funcţiona-
rea organismului, o reprezintă alimentele sau supli-
mentele alimentare?

Strong Bones Plus Ingrediente active/capsulă:
Calciu 250 mg  
Magneziu 125 mg 
Vitamina D3 100 UI

Mod de administrare: Două capsule zilnic. 

Atenţie! În cazul administrării prelungite a unor cantităţi 
mari de calciu, cereţi sfatul medicului.

La nivel mondial, se acordă o atenţie sporită 
prevenirii şi tratării osteoporozei. Pe baza stu-
diului publicat de Fundaţia Internaţională pen-
tru Osteoporoză şi Federaţia Europeană a aso-
ciaţiilor din industria farmaceutică, în 2010 au 
apărut aproximativ 2,5 milioane cazuri noi de 
fracturi datorate fragilităţii oaselor în cinci din-
tre cele mai mari ţări europene. Este echiva-
lentul a 280 fracturi pe oră! De asemenea, a 
fost evidenţiat un alt fapt regretabil: opt-
zeci de decese zilnice atribuite fracturilor 
datorate fragilităţii oaselor.*
Sănătatea oaselor şi atingerea unei mase osoa-
se adecvate trebuie asigurate încă din copilărie 
şi adolescenţă. Aceasta este perioada în care 
corpul nostru se dezvoltă cel mai mult. 
Alimentaţia adecvată şi echilibrată contribuie 
la atingerea masei osoase adecvate la anii 
maturităţii. În prima fază a maturităţii (pe la 
18-20 ani), masa noastră osoasă ajunge la nive-
lul maxim de dezvoltare şi deşi pe la vârsta de 
30 ani corpul nostru încă acumulează rezerve 
în oasele noastre, iar celulele bătrâne sunt înlo-
cuite, masa corporală nu mai creşte.

Sursă bibliografică:
* Osteoporosis: burden, health care provision and opportu-
nities in the European Union – International Osteoporosis 
Foundation

Este bine ştiut că riscul de osteoporoză 
este mai ridicat la femei, dar la o vârstă 
mai înaintată, ambele sexe sunt mai puţin 
capabile să absoarbă calciul şi pierd o 
cantitate egală de masă osoasă, de aceea 
este important să acordaţi atenţie şi pre-
venirii, diagnosticării corecte şi posibilelor 
tratamente pentru bărbaţi.
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Chelated Zinc
Mega Zinc
100 tablete

ZINC ORGANIC, MEGADOZĂ DE ZINC ORGANIC

Zincul este un element chimic care participă la aproa-
pe toate procesele metabolice şi este prezent în fiecare 
celulă a corpului uman. Contribuie la funcţionarea 
normală a sistemului imunitar, menţinerea sănătăţii 
părului, pielii şi a unghiilor, menţinerea unui nivel nor-
mal de testosteron, hormonul sexual masculin, şi a unei 
funcţii mentale normale, în vreme ce datorită efectului 
său antioxidant inhibă procesele oxidative nocive.  

Recomandări:
•  Datorită efectului său antioxidant, este reco-

mandat locuitorilor din zonele foarte poluate.
•  Persoanelor care nu consumă în mod regulat şi în 

cantităţi suficiente produse alimentare cu conţi-
nut ridicat de zinc, precum carnea sau cerealele 
integrale.

•  Sportivilor şi persoanelor care execută munci fizice 
grele.

•  Tuturor celor aflaţi în situaţii pline de stres.

Simptomele deficienţei de 
zinc pot include: probleme 

ale pielii, părului, unghiilor şi 
vederii, iar în cazuri mai uşoa-
re, o perioadă prelungită de 
vindecare a rănilor. Dacă defi-
cienţa este gravă poate con-
duce la nanism şi atrofie testi-
culară. **

 Ştiaţi că unele studii au arătat că suplimentarea 
cu zinc are efecte benefice în cazul diabetului? Pe 
lângă numeroaselele sale efecte benefice, zincul 
participă şi la metabolismul carbohidraţilor. Poate 
contribui la scăderea nivelului glicemiei a jeun, a 
glicemiei postprandiale, a colesterolului total şi al 
trigliceridelor.*

Chelated Zinc Ingrediente active/ tabletă:
Zinc 15 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Mega Zinc Ingrediente active/ tabletă:
Zinc 50 mg

Mod de administrare: 1/2 tabletă zilnic.

Atenţie! În cazul în care aţi avut probleme renale, adresaţi-vă 
medicului în prealabil, dat fiind faptul că zincul este eliminat 
din organism prin urină.
Consumul de Mega Zinc este recomandat a fi doar temporar!

Surse bibliografice:
*Effects of zinc supplementation on diabetes mellitus: a systematic review and 
meta-analysis - R Jayawardena, P Ranasinghe, P  Galappatthy, R.L.D.K. 
Malkanthi, GR Constantine, P Katulanda - Diabetology & Metabolic Syndrome 
2012, 4:13
** A nyomelemek nyomában (Tracing trace elements) – Takács S., Medicina 
Könyvkiadó Rt., 2005 Bp.
Új Tápanyagtáblázat (New Nutrient Chart) – Edited by Rodler I., Medicina 
Könyvkiadó Zrt., 2006 Bp. 
Élelmezés és táplálkozásegészségtan (Nutrition and nutritional physiology) – 
Edited by Rodler I., Medicina Könyvkiadó Zrt., 2008 Bp.

Power Mins
100 tablete

COMPLEX DE MINERALE

Niciunul din procesele care se desfăşoară în organis-
mul nostru nu ar fi posibil în absenţa anumitor mine-
rale. Power Mins conţine 10 dintre mineralele esenţi-
ale cele mai importante de care este nevoie zilnic 
pentru buna funcţionare a celulelor corpului nostru. 

Recomandări:
•  Sportivilor şi persoanelor care execută munci 

fizice, din cauza transpiraţiei abundente care 
apare în timpul activităţilor fizice intense.

•  Persoanelor care au nevoie de suplimentarea a 
cel puţin două tipuri de minerale.

•  Persoanelor care iau vitamine, pentru a optimiza 
efectele benefice ale acestor vita-
mine.
•  Persoanelor care doresc să refa-

că starea generală de sănătate a 
organismului în urma unei boli.

 Ştiaţi că cei 2,5 l de apă pe care 
îi pierdem zilnic ne reduc rezer-
vele de minerale din organism? 
Prin urmare, este important să 
înlocuim atât apa, cât şi mine-
ralele pierdute. 
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Power Mins Ingrediente active/ tabletă:
Calciu 250,00 mg
Magneziu 150,00 mg
Zinc 7,50 mg
Mangan 4,00 mg
Fier 4,00 mg
Cupru 0,50 mg
Molibden 125,00 mcg
Iod 50,00 mcg
Crom 50,00 mcg
Seleniu 20,00 mcg

Mod de administrare: 1-2 tablete zilnic.

Iron Plus
100 tablete

FIER CU VITAMINA C

Fierul contribuie la formarea celulelor sangui-
ne sănătoase şi, fiind o componentă a hemo-
globinei, joacă un rol important în absorbţia 
oxigenului şi transportul său către celule. Iron 
Plus este un produs complex  de o calitate 
excelentă, care conţine fier organic şi vitamina 
C pentru a creşte nivelul de absorbţie şi utili-
zare a oxigenului de până la patru ori, precum 
şi un complex de bioflavonoide din citrice.

Recomandări:
•  Femeilor, în anii de fertilitate, pentru a suplimenta 

pierderile de fier datorate menstruaţiilor  lunare.
•  Femeilor însărcinate, căci în perioada de sarcină 

consumul de fier este mai mare.
•  Pacienţilor suferind de anemie feriprivă pentru 

a-şi completa tratamentul. 
•  Copiilor şi adolescenţilor care au nevoie de supli-

mentarea cu fier din cauza ritmului rapid de creş-
tere.

•  Sportivilor, pentru a le acoperi necesarul mare 
de substanţe nutriţionale, vitamine şi minerale.

•  Persoanelor care urmează un regim alimentar strict 
de tip vegan. 

Carenţa de fier face ca unele aspecte ale existenţei noas-
tre să fie mai dificile: printre simptomele posibile se numă-
ră paloarea, depresia, oboseala, durerile de cap, vertijul, 
căderea părului, deformarea membranelor mucoase din 

gură şi gât, funcţionarea deficitară a sistemului 
imunitar şi problemele cu glanda tiroidă.

 Ştiaţi că, potrivit unui raport al Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, 48.8% din populaţiile 
ţărilor evaluate suferă de anemie?* În majo-
ritatea cazurilor, cauza acesteia o constituie 
carenţa de fier, în ciuda faptului că aceasta 
poate fi diagnosticată printr-o simplă anali-
ză a sângelui şi este uşor de suplimentat.

Iron Plus Ingrediente active/ tabletă:
Vitamina C 30 mg
Fier 10 mg
Complex de bioflavonoide din citrice 10 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Atenţie!
• Femeile însărcinate şi cele care alăptează trebuie să se adreseze 
medicului înainte de a începe administrarea acestui produs. 
• Consumul permanent de cantităţi mari de fier poate fortifica 
procesele de peroxidare, crescând astfel necesarul de antioxi-
danţi al organismului.  
• În cazul administrării produselor complexe cu multivitamine, 
suplimentarea cu fier este recomandată numai dacă se constată 
o deficienţă de fier. 
*Sursă bibliografică:  http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/ 
9789241596657_eng.pdf

www.calivita.com
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Darurile  
pământului, apei şi soarelui
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ZenThonic
946 ml

LICHID ANTIOXIDANT CU MANGOSTAN

ZenThonic este un superconcentrat de fructe sub formă 
lichidă, pe bază de mangostan, cu un conţinut antioxidant 
foarte puternic.  
Conţinutul său bogat de fibre, bioflavonoide, vitamine şi 
minerale ajută la realizarea proceselor de protecţie ale orga-
nismului împotriva radicalilor liberi nocivi pentru celule, pot 
încetini procesul de îmbătrânire, au un efect benefic asupra 
sistemului cardiovascular, asigură un sprijin special sistemu-
lui imunitar şi îmbunătăţesc condiţia fizică.

Recomandări:
•  Persoanelor care-şi doresc o pro-

tecţie antioxidantă extraordinar de 
puternică şi stimularea sistemului 
imunitar. 
•  Persoanelor care obosesc uşor şi paci-

enţilor aflaţi în perioada de recupera-
re în urma unei boli, pentru a-şi 
îmbunătăţi condiţia fizică.
•  Persoanelor suferind de pro-
bleme cardiovasculare.

•  Fumătorilor activi sau pasivi 
şi locuitorilor oraşelor cu aer 
poluat.

•  Persoanelor care duc o viaţă 
stresantă.

•  Celor care preferă suplimen-
tele alimentare lichide.

 Ştiaţi că, potrivit legendei, mangostanul, originar din 
arhipelagul Malay, le-a fost dat oamenilor de către 
Buddha, pentru ca aceştia să se bucure de efectele 
sale benefice şi să le aplice pentru a-şi îmbunătăţi 
viaţa? Experimentele efectuate au avut rezultate foar-
te promiţăoare în ceea ce priveşte efectele pe care 
xantonele din compoziţia fructului le au asupra orga-
nismului, acţionând împotriva inflamaţiilor, durerilor, 
alergiilor, bacteriilor, viruşilor şi ciupercilor.*

ZenThonic Ingrediente active:
Suc de mangostan (Garcinia Mangostana) 5,42 g
Suc de struguri roşii 1,5 g
Suc  de căpşuni 0,45 g
Suc de merişor 0,18 g
Suc de zmeură 0,075 g
Suc  de cireşe 0,075 g
Suc de mere 0,045 g
Suc de pere 0,045 g
Suc de afine 0,045 g
Piure de pere 0,045 g

Mod de administrare: 2-6 linguri zilnic.

Sursă bibliografică:
*Antibacterial activity of xanthones from Garcinia mangostana (L.) and their structu-
re-activity relationship studies - Dharmaratne HR et al, Nat Prod Res. 2012 Apr 11., 
Medicinal properties of mangosteen (Garcinia mangostana) - Pedraza-
Chaverri J,, Food Chem Toxicol. 2008 Oct;46(10):3227-39. , In vitro and in 
vivo anti-colon cancer effects of Garcinia mangostana xanthones extract 
- Abdalrahim F A Aisha et al, BMC Complementary and Alternative 
Medicine 2012, 12:104

OxyMax®
60 ml

PICĂTURI DE OXIGEN

Fără o cantitate suficientă de oxigen, orga-
nismul nostru nu ar putea funcţiona optim.  
Picăturile OxyMax® conţin molecule de 

oxigen stabilizat, care pătrund în fluxul sanguin în tim-
pul digestiei. Această formă, care este uşor de utilizat 
de către organism, poate contribui la reducerea efecte-
lor nocive ale mediului în care trăim sau poate creşte 
performanţele fizice. În oraşele cu aer poluat, unde 
conţinutul oxigenului din aer este mai mic, sau în cazu-
rile unde nevoile de oxigen sunt mai ridicate, cum ar fi 
în timpul activităţilor sportive sau muncilor fizice, 
OxyMax® poate fi foarte util!

Recomandări:
•  Celor care trăiesc în oraşe mari şi persoanelor 

care se implică în activităţi sportive.
•  Persoanelor care doresc să stimuleze şi să creas-

că rezerva de oxigen a organismului. 
•  Tuturor celor care doresc să-şi îmbunătăţească 

metabolismul.
•  Persoanelor care-şi doresc performanţe sportive 

mai mari.
•  Acelora care doresc să îmbunătăţească rezerva de 

energie şi procesele fiziologice ale organismului.
•  Persoanelor care doresc să stimuleze absorbţia 

vitaminelor, mineralelor, aminoacizilor şi substan-
ţelor din plante.

 Ştiaţi că, în mod normal, inhalăm 5-8 litri aer pe 
minut, cantitate care poate creşte până la 50-60 
litri atunci când facem sport?

OxyMax® Ingrediente active:
Apă de izvor cu conţinut de ioni negativi de oxigen stabilizat.  

Mod de administrare: CA SUPLIMENT ALIMENTAR: De 
trei ori pe zi, se amestecă 20 picături de OxyMax® în 
aproximativ 250 ml de lichid şi se bea.

Atenţie! Manipulaţi cu atenţie pentru a evita ca produsul 
să intre în contact cu ochii sau membranele mucoase. A 
nu se folosi nediluat. A se urma instrucţiunile de diluare cu 
exactitate. 
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Ocean 21
946 ml

ALGE ŞI ALOE VERA CU 
EFECT ALCALINIZANT

Ocean 21 este un com-
plex pe bază de Aloe vera 
şi alge, conţinând peste 
200 ingrediente active 
extrem de valoroase, pre-
cum Pau D’Arco, merişoa-
re de munte, extract de 
morcovi şi sfeclă roşie; 
produsul ajută la detoxi-
fierea şi regenerarea orga-
nismului şi creşte rezisten-
ţa acestuia.  Mai mult 
decât atât, este prezentat 
într-o formă lichidă, cu un 
gust plăcut.

Recomandări:
•  Celor care urmează o cură de detoxifiere şi doresc 

să stimuleze alcanizarea organismului, completân-
du-şi astfel tratamentul.

•  Persoanelor care suferă de probleme digestive, 
pentru a stimula funcţiile intestinale normale.

•  Persoanelor care urmează un regim de slăbire, 
pentru a stimula procesele metabolice normale.

•  Persoanelor care suferă de probleme ale glandei 
tiroide, pentru a regla funcţionarea normală a aces-
tui organ.

•  Persoanelor care au unghii şi păr cu aspect tern şi 
despicat şi a căror piele şi-a pierdut flexibilitatea.

•  Persoanelor care suferă de carenţe de vitamine şi 
minerale şi doresc să-şi recâştige şi să-şi menţină 
vitalitatea într-un timp cât mai scurt.

•  Persoanelor care doresc să ofere un suport sistemu-
lui lor imunitar şi să ajute la regenerarea celulelor.

•  Persoanelor care urmează o dietă anti-candida, ca 
adjuvant al tratamentului.

 Ştiaţi că antrachinonele, care sunt stimulenţi esen-
ţiali pentru detoxifiere şi se găsesc în fructul noni, 
pot fi prezenţi şi în planta Aloe vera? 

Ocean 21 Ingrediente active/15 ml:
Amestec patentat 3750,165 mg
Suc de aloe Vera (din frunze) 1000 mg
Amestec patentat din extracte de alge marine 1550 mg  
(Alaria marginata, Ascophyllum nodosum, Chondrus crispus, 
Fucus vesiculosus, Laminaria digitata, Porphyra yezoensis, 
Palmaria palmata, Ulva lactuca)
Extract de Pau D’ Arco (de zece ori concentrat) 550 mg
Suc concentrat de merişor  300 mg
Extract de sfeclă roşie 175 mg
Extract de morcovi 175 mg
Complex de oligoelemente 0,165 mg

Mod de administrare: 2 linguri de 1-2 ori pe zi.

Polinesian NONI capsule
90 capsule

PREPARAT PE BAZĂ DE FRUCTE NONI

Pe lângă sucul Polinesian Noni, puteţi profita de 
efectele benefice ale fructului noni sub formă de 
capsule. Fiecare capsulă conţine 400 mg de ingredi-
ente active de cea mai înaltă calitate. Componentele 
speciale din fructul noni asigură sprijin pentru men-
ţinerea sau refacerea sănătăţii, fie că este vorba de o 
perioadă de detoxifiere sau una în care sistemul 
vostru imunitar are nevoie de mai mult ajutor.

Recomandări:
Persoanelor care doresc:
•  să-şi îmbunătăţească rezistenţa corpului.
•  să stimuleze funcţionarea echilibrată a organismului.
•  să crească şi să menţină nivelul general de ener-

gie a corpului.
•  un suport pe durata proceselor de detoxifiere, 

ca adjuvant.

 Ştiaţi că vracii din Polinezia 
foloseau fructele noni pentru 
tratarea artritei, crampelor 
menstruale, infecţiilor şi 
altor inflamaţii?

Polinesian NONI capsule 
Ingrediente active/ capsulă:
Noni (Morinda citrifolia) 400 mg

Mod de administrare: 1 capsulă 
zilnic, pe stomacul gol. 
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Polinesian Noni, Organic Noni
946 ml

SUC DE FRUCTE NONI, 
SUC DE FRUCTE NONI ORGANICE

Morinda citrifolia (noni, în limba populaţiilor din 
Polinezia) este un fruct exotic, foarte special, care 
conţine câteva substanţe de importanţă vitală.  
Polinesian Noni şi Organic Noni sunt produse com-
plexe create să ofere suport sănătăţii dumneavoastră, 
fiind bogate în vitamine, aminoacizi şi minerale. 
Acestea stimulează funcţionarea sănătoasă a celulelor 
şi reduc procesele inflamatorii ce apar în organism. 
Contribuie la realizarea funcţiei de detoxifiere a ficatu-
lui şi, în plus, au efecte antibacteriene, antivirale şi 
antimicrobiene.  
Provenite din ferme ecologice, fructele din Organic 
Noni sunt îmbogăţite cu aromă de zmeură, obţinute 
şi acestea la rândul lor la ferme organice. În vreme ce 
Polinesian Noni vine direct din natura neatinsă de om, 
Organic Noni este obţinut din fructe ce provin din 
ferme cu certificare organică.

Recomandări:
Persoanelor care doresc:
•  să-şi îmbunătăţească rezistenţa corpului.
•  să stimuleze funcţionarea echilibrată a organis-

mului.
•  să crească şi să menţină nivelul general de ener-

gie a corpului.
•  un suport pe durata proceselor de detoxifiere, 

ca adjuvant. 

 Ştiaţi că certificarea organică poate fi obţinută 
numai după respectarea unor norme extrem de 
stricte şi că producţiile de tip organic nu numai că 
cresc calitatea produsului, dar şi protejează în mod 
semnificativ solul?

Polinesian Noni Ingrediente active/ lingură (15 ml):
Suc de noni - pulpă fruct (aprox.3 %) 500 mg

Mod de administrare: 2 linguri (30 ml) zilnic.

Organic Noni Ingrediente active/ lingură (15 ml):
Pulpă din fruct de Noni organic (Morinda citrifolia) 6000 mg

Mod de administrare: 2 linguri (30 ml) zilnic.

„Ne-am convins de efectele benefice ale lui Organic 
Noni chiar de curând. Când toţi copiii de la grădiniţă 
s-au îmbolnăvit, fiica noastră a rămas sănătoasă. 
Acum, eu mă simt mai în formă şi mai echilibrată, iar 
soţul meu se resimte mai puţin la sfârşitul unei zile 
foarte stresante”.
Szilvia Biro Matisz, Germany 

„Noni este produsul pentru stimularea sistemului 
imunitar preferat de întreaga noastră familie, <<fără 
limită de vârstă>>”. Toţi membrii familiei, cu vârste 
cuprinse între 4 şi 64 ani, savurează fiecare înghiţitură 
din acest produs lichid cu un gust atât de plăcut. Am 
început să consumăm această formulă delicioasă, 
„îmbogăţită cu raze de soare”, încă din luna august, 
pentru a ne ajuta să ne întărim organismul şi să ne 
pregătească sistemul imunitar pentru anotimpul 
„sărac în raze solare”. Nu ne mai putem sătura de Noni!” 
Eva Pekk, Hungary 

„Am în spate şase decenii de viaţă. De-a lungul anilor, 
<<bateriile>> mele deveneau din ce în ce mai slabe. 
Am început să consum Noni, iar efectele sale s-au 

făcut simţite deja după numai o lună. Imunitatea 
mea era excelentă, aşa că nu am contractat nici 
un fel de virusuri, răceli sau infecţii. Dormeam mai 
bine, nu mai aveam dureri ale articulaţiilor, iar 
starea mea psihică se ameliorase cu mult. 
<<Bateriile>> mele sunt pline din nou! Noni mi-a 

depăşit toate aşteptările.”
Nada Aleksic, Serbia

Noni este recomandat nu numai de 
vracii tradiţionali de acum sute de ani, ci 
poate ajuta şi oamenii din zilele noastre 
să se menţină sănătoşi.  Urmaţi-le sute-
lor de mii de consumatori mulţumiţi de 
Noni şi experimentaţi efectele pozitive 
ale Regelui Fructelor!
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Organic Acai
473 ml

SUC DE ACAI ORGANIC

Acai este un fruct exotic origi-
nar din jungla amazoniană, 
extrem de bogat în antioxi-
danţi şi care, de asemenea, 

conţine vitaminele B1, B2, C şi 
E, niacină, fier, potasiu, fosfor, 

calciu şi diferiţi aminoacizi. Are o 
cantitate mare de fibre dar şi un 
conţinut relativ mic de zahăr. 
Aborigenii utilizau acest fruct 
pentru tratarea diferitelor afecţi-
uni: probleme dermatologice, 
dureri menstruale, probleme 
digestive, dar şi în caz de diabet, 
afecţiuni cardiace şi diferite 
tipuri de cancer. Produsul nostru 
bio provine din culturi organice 

atent controlate.

Organic Acai substanţe active/ 30 ml:
Suc de Acai organic cu pulpă de fruct 30000 mg 
(Euterpe oleracea) 

Mod de administrare: 2 linguri (30 ml) pe zi

Atenţie! 
• A se păstra la rece după deschidere!
• Nu se recomandă femeilor gravide şi celor care alăptează.
• Persoanele cu afecţiuni renale trebuie să ceară sfatul 
medicului înainte de a începe consumul produsului, dato-
rită conţinutului ridicat de potasiu.
• Nu se recomandă pacienţilor aflaţi la terapie imunosupre-
soare.

Recomandări:
•  Celor care îşi doresc o protecţie antioxidantă 

puternică, în special fumătorilor, persoanelor 
care au un stil stresant de viaţă sau o alimentaţie 
dezechilibrată, locuitorilor marilor oraşe poluate 
şi consumatorilor de alcool.

•  Celor care îşi doresc să suplimenteze terapia 
împotriva Sindromului Metabolic (niveluri ridi-
cate de insulină, toleranţă redusă la glucoză, 
supraponderabilitate, hipertensiune arterială, 
un nivel ridicat de trigliceride şi colesterol).

•  Persoanelor aflate în căutare de suplimente 
organice gustoase pentru completarea curelor 
de slăbire. 

•  Celor care doresc să îşi îmbunătăţească rezisten-
ţa organismului.

•  Celor care doresc să îşi sprijine funcţionarea 
normală a organismului.

 Ştiaţi că acai îşi pierde cea mai mare parte a 
calităţilor nutritive în primele 24 de ore după 
recoltare, prin urmare trebuie procesat imedi-
at, ajungând în dieta noastră sub formă de 
pastă sau suc?

„Nimic nu se compară cu o minte voioasă pentru a păstra sănătatea 
corpului.”

Anne Bronte
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„Nimic nu se compară cu o minte voioasă pentru a păstra sănătatea 
corpului.”

Anne Bronte
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Formule pe bază de 
plante
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Triple-Potency Lecithin, 
Super Soya Lecithin
100, 250 capsule gelatinoase

LECITINĂ DIN SOIA

Lecitina din soia ajută la menţinerea grăsimilor din 
sânge şi a circulaţiei sanguine la un nivel normal şi, în 
acelaşi timp, protejează ficatul şi contribuie la funcţio-
narea acestuia. Aceasta are o importanţă extraordina-
ră pentru stimularea prospeţimii mentale, concentră-
rii şi proceselor de învăţare sau luptei împotriva 
declinului mental, dar este considerată şi o substanţă 
lipotropă (o substanţă care descompune grăsimile). 
Pentru un efect triplu, alegeţi Triple-Potency Lecithin!

Recomandări:
•  Celor care doresc un ajutor 

pentru reducerea nivelului de 
colesterol. 
•  Persoanelor care suferă de 

artrită. 
•  Vârstnicilor, pentru a-şi păs-

tra prospeţimea mentală. 
•  Sportivilor şi persoanelor 

care efectuează munci fizice 
grele, pentru a susţine sănă-
tatea circulaţiei şi articulaţii-
lor. 

 Ştiaţi că lecitina se găseşte în 
membrana celulară a celulelor 
noastre?

Super Soya Lecithin Ingrediente active/ capsulă gela-
tinoasă:
Lecitină din soia 1200 mg 
care conţine: 
Fosfatidilcolină  180 mg
Fosfatidiletanolamină 156 mg
Fosfatidilinozitol   120 mg

Mod de administrare: 1-2 capsule gelatinoase zilnic.

Triple-Potency Lecithin Ingrediente active/ capsulă 
gelatinoasă:
Complex fosfatidic extras din soia 1200 mg
(fosfatidilcolină minim 420 mg) 

Mod de administrare: 1-2 capsule gelatinoase zilnic.

Ginkgo XC
100 tablete

PRODUS CU GINKGO BILOBA

Ginkgo XC este un preparat ce conţine o cantitate 
mare de extract de frunze de Ginkgo biloba, care 
contribuie în mod eficient la realizarea circula-
ţiei sanguine, aprovizionarea cu oxigen şi 
hrană a celulelor, precum şi asigurarea sănătă-
ţii funcţiilor cerebrale. În acelaşi timp, este un 
antioxidant puternic, care protejează celule-
le împotriva radicalilor liberi.

Recomandări:
•  Vârstnicilor, pentru stimularea şi menţinerea 
funcţiilor cerebrale.

•  În situaţii de stres intens.

•  Persoanelor care prezintă deseori extremităţi 
reci sau au dificultăţi în a se încălzi.

•  Celor care îşi doresc o protecţie antioxidantă 
puternică.

 Ştiaţi că planta Gingko era deja folosită în China 
în scopuri medicale încă din 2600 î.Hr.? Aceasta 
era utilizată pentru tratarea astmului şi bronşitei.

Ginkgo XC Ingrediente active/ tabletă:
Extract din frunze de Ginkgo Biloba 90 mg
(std. 24% flavonoglicozide, 6% terpene)

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Atenţie! Acest preparat nu este recomandat copiilor! 
Consumul de Gingko biloba ar trebui evitat în perioada 
sarcinii şi alăptării. Dacă suferiţi de diabet sau aveţi proble-
me de coagulare a sângelui, cereţi sfatul medicului înainte 
de a folosi  Gingko biloba!!
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Green Care
240 tablete

PRODUS PENTRU ALCALIZARE

Ingredientul principal din Green Care este lucerna, 
excelentă pentru detoxifiere şi alcalizare, datorită 
conţinutului său ridicat de clorofilă. Este o adevărată 
magazie de nutrienţi: conţine vitamine (precum C, 
D, E, K, B), beta-caroten, minerale (calciu, fier, potasiu, 
fosfor) şi aminoacizi esenţiali, care stimulează proce-
sele fiziologice din organism.

Recomandări:
•  Persoanelor care prezintă un nivel ridicat al 

colesterolului.
•  Celor care vor să-şi întărească sistemul imunitar.

•  Persoanelor interesate de deto-
xifiere şi alcalizare.

•  Ca adjuvant în tratamentele 
împotriva artritei reumatoide 
şi durerilor reumatice.
•  Persoanelor în vârstă, pentru 

a creşte performanţa fizică şi 
a asigura un somn mai bun.

•  Persoanelor care suferă frec-
vent de constipaţie.

 Ştiaţi că hemoragiile nazale 
frecvente pot indica o defi-
cienţă de vitamina K?* 
Lucerna este una din sursele 
sănătoase de vitamina K.

Green Care Ingrediente active/ tabletă:
Medicago sativa (Lucernă) 500 mg
Magneziu 25 mg

Mod de administrare: 4-8 tablete zilnic.

Atenţie! După o administrare continuă de până la trei luni, 
faceţi pauză timp de o lună. Persoanele care urmează un 
tratament cu anticoagulante trebuie să ceară sfatul medi-
cului înainte de a începe administrarea oricărui produs ce 
conţine vitamina K.

Sursă bibliografică: 
*http://www.vitalitas.hu/?ctype=3&todo=bet&id=5&showbet=665

Evening Primrose Oil
100 capsule gelatinoase

ULEI DE LUMINIŢA DE SEARĂ

Acizii graşi nesaturaţi care intră în com-
poziţia uleiului de luminiţă de seară sunt 

cunoscuţi pentru câteva efecte benefi-
ce. Ei contribuie la menţinerea sănătăţii 
cuticulelor şi ţesutului conjunctiv, con-
tribuind astfel la frumuseţea şi fermita-
tea pielii. De asemenea, au o influenţă 
pozitivă asupra nivelului colesterolului 
total, colesterolului LDL şi trigliceride-
lor, ajutând astfel la menţinerea unei 
circulaţii sanguine sănătoase. 

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să-şi păstreze tinereţea 

părului şi pielii.
•  Ca adjuvant în tratamentele pentru scăderea coles-
terolului.

•  Pentru a reduce simptomele neplăcute ce preced 
menstruaţia.

•  În completarea curelor de slăbire.

 Ştiaţi că, potrivit cerectărilor, uleiul de luminiţă de 
seară poate fi un adjuvant eficient în tratarea artritei 
reumatoide, acest lucru datorându-se parţial acizi-
lor graşi nesaturaţi pe care îi conţine?*

Evening Primrose Oil Ingrediente active/ capsulă gela-
tinoasă:
Ulei de luminiţă de seară (Oenothera biennis)  500 mg
care conţine: 
Acid cis-linoleic 365 mg
Acid gama-linolenic 45 mg

Mod de administrare: 1 capsulă gelatinoasă zilnic.

Atenţie! Acizii graşi nesaturaţi sunt foarte sensibili la efecte-
le nocive ale radicalilor liberi, astfel încât, dacă folosiţi ulei de 
luminiţă de seară în cantităţi mai mari, este recomandat să 
consumaţi şi suplimente cu antioxidanţi. Persoanele care 
suferă de epilepsie nu trebuie să consume acest produs!

Sursă bibligrafică:
* Effects of altering dietary essential fatty acids on requirements for  non-steroidal 
anti-inflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis: a double blind 
placebo controlled study - J J F BELCH, D ANSELL, R  MADHOK, A O’DOWD, AND 
R D STURROCK Annals of the Rheumatic Diseases, 1988; 47, 96-104
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Garlic Caps
100 capsule gelatinoase

PREPARAT PE BAZĂ DE USTUROI

Efectele antibacteriene şi antimicrobiene ale usturo-
iului, precum şi efectul protector pe care îl are asu-
pra sistemului cardiovascular, pot fi atribuite preţio-
şilor compuşi cu sulf, responsabili şi pentru mirosu-i 
caracteristic. Această plantă conţine peste 200 tipuri 
substanţe biologic active, incluzând vitamine, ami-
noacizi şi enzime.

Recomandări:
•  Pentru reducerea riscului de apariţie a ateros-

clerozei şi normalizarea tensiunii arteriale.
•  Ca adjuvant în tratamentele pentru reducerea 

colesterolului.
•  Persoanelor care doresc să-şi ţină sub control 

nivelul grăsimilor din sânge în mod natural. 
•  Datorită efectului său antibiotic, poate fi admi-

nistrat cu succes în caz de răceli sau tuse.

 Ştiaţi că în Germania capsulele cu usturoi sunt 
comercializate oficial, în magazine, ca produse 
pentru reducerea colesterolului?

Garlic Caps Ingrediente active/capsulă gelatinoasă:
Ulei din extras din bulb de usturoi (extract 500:1) 350 mg
Ulei din extras din frunze de pătrunjel (extract 70:1) 2500 mcg

Mod de administrare: 2-4 capsule gelatinoase zilnic.

Atenţie! Produsele conţinând usturoi trebuie consumate 
întotdeauna cu o cantitate mare de apă sau suc de fructe. 
Dacă aveţi probleme de coagulare a sângelui sau urmează 
să fiţi supus unei operaţii chirurgicale, cereţi sfatul medicu-
lui înainte de a folosi produse pe bază de usturoi. 
Persoanele alergice la usturoi şi/ sau alte plante din familia 
Liliaceace, trebuie să evite folosirea acestui produs. Mamele 
care alăptează trebuie să ia în considerare că anumite 
ingrediente ale usturoiului pot fi secretate în lapte.

Conform O.M.S., o treime din decesele înregistrate 
în fiecare an (aproximativ 17 milioane cazuri) pot fi 
atribuite bolilor cardiovasculare. Hipertensiunea 
este responsabilă pentru 9,4 milioane din aceste 
decese. 45% din bolile cardiace şi 51% din atacurile 
cerebrale pot fi puse pe seama tensiunii arteriale.*
Cercetările arheologice au scos la iveală o reţetă din 
China antică, care descrie un tratament cu usturoi. 
Activităţile de cercetare din perioada modernă au 
dovedit în mod repetat că usturoiul poate reduce 
în mod eficient hipertensiunea arterială. De 
exemplu, în perioada unui studiu, au fost ţinute sub 
observaţie patruzeci de persoane cu hipertensiune 
arterială. Consumând 188 mg usturoi de două ori 
pe zi, în a patra săptămână a studiului tensiunea 
arterială s-a redus cu 3,5%, iar în săptămâna a opta, 
cu 5,3%.** În cadrul unui alt studiu, au fost ţinuţi sub 
observaţie pacienţi ce urmau un tratament pentru 
hipertensiune, iar administrarea a câte 480 mg ustu-
roi pe zi a avut ca rezultat scăderea cu 11,8 Hgmm a 
valorii sistolice în săptămâna a doisprezecea a stu-
diului, în comparaţie cu pacienţii ce au urmat doar 
tratamentul medicamentos. *** 
Surse bibliografice:
*A global brief on Hypertension, Silent killer, global public health crisis, 
World Health Organization, 2013
**Effect of a traditional Japanese garlic preparation on blood pressure in 
prehypertensive and mildly hypertensive adults - Nakasone Y. et al, Exp 
Ther Med. 2013 Feb;5(2):399-405.
***Aged garlic extract reduces blood pressure in hypertensives: a 
dose-response trial - Ried K. et al, Eur J Clin Nutr. 2013 Jan;67(1):64-70

Multor persoane le place usturoiul ca şi condiment, 
folosit la preparearea mâncărurilor; totuşi, 

consumarea frecventă a acestuia în cantităţi mari 
poate fi neplăcută, datorită mirosului puternic şi 
persistent al usturoiului.  Puteţi evita astfel de 
situaţii cu usurinţă, dacă folosiţi un supliment 
alimentar de calitate excelentă, care posedă 
toate efectele benefice ale usturoiului, fără 
mirosurile neplăcute.
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Liquid Chlorophyll
473 ml

FORMULĂ LICHIDĂ ALCALINIZANTĂ

Clorofila, căreia îşi datorează plantele culoarea verde, 
este o foarte eficientă substanţă de alcalinizare, cu 
ajutorul căreia puteţi menţine sau reface echilibrul 
acid-alcalin al organismului.  În plus, are şi un exce-
lent efect detoxifiant şi un uşor efect diuretic, astfel 
că este o componentă esenţială a tratamentelor de 
detoxifiere a organismului.

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să restabilească echili-

brul pH-ului din corpul acidifiat.
•  Celor care urmează tratamente de detoxifiere.
•  Persoanelor care au nevoie de un stimulent 

pentru digestie.
•  Pentru persoanele care suferă de 

halenă, ca deodorant intern.
•  Pentru a stimula vindecarea rănilor.
•  Pentru a reduce efectele adverse 

ale radioterapiei şi tratamentu-
lui cu citostatice (doar cu acor-
dul şi sub stricta supraveghere 
a medicului).

 Ştiaţi că, potrivit unor teorii, 
celulita este compusă din 
substanţe toxice acumulate 
între ţesuturile adipoase, care 
reţin apă? Prin urmare, primul 
pas esenţial pentru tratarea 
celulitei este detoxifierea!*

Liquid Chlorophyll Ingrediente active/ 5 ml:
Clorofiline (din lucernă, care conţin Na și Cu) 15 mg

Mod de administrare: 1 linguriţă zilnic.

Atenţie! Consumul de clorofilă nu a fost testat pe femeile 
însărcinate sau mamele care alăptează, prin urmare produ-
sul poate fi consumat în sarcină sau perioada de alăptare 
doar cu avizul medicului. Administrată oral, clorofila conferă 
o culoare verzuie urinei şi scaunelor şi poate cauza decolo-
rarea limbii.

Sursă bibliografică:
*Kohán József Dr.: A bőr és különböző cellulitterápiák. Nutrition&Health, 2008. 
szeptember 

Oregano Oil
30 ml

ULEI DE OREGANO

Printre ingredientele active ale uleiului de 
oregano se numără flavonoidele, cunos-
cute pentru excelentele lor efecte antio-
xidante, precum şi câteva uleiuri volatile 
foarte utile. Unul dintre acestea,  carva-
crolul, are un puternic efect antimicrobi-
an, astfel că poate distruge sau împiedica 
reproducerea bacteriilor sau ciupercilor. 

Recomandări:
•  Persoanelor care suferă de răceli comune sau 

simptome uşoare ale tractului respirator superi-
or, pentru inhalaţii.

•  Celor care suferă de infecţii ale cavităţii bucale, 
pentru gargară.

•  Persoanelor care suferă de probleme digestive, 
pentru uz intern. 

•  Ca antioxidant, pentru neutralizarea efectelor 
nocive ale radicalilor liberi, derivaţi din metabo-
lismul celulelor. 

•  Pentru uz extern, cu scopul de a trata acneea, 
înţepăturile de insecte, juliturile şi pentru a pre-
veni infecţiile microbiene.

 Ştiaţi că oregano era un foarte cunoscut supresor 
de tuse în Egiptul Antic, iar grecii antici îl foloseau 
pentru a-şi trata rănile? În Evul Mediu, oregano era 
folosit pentru a proteja alimentele împotriva fer-
mentaţiei şi alterării. 

Oregano Oil Ingrediente active/ 0,17 ml (aprox. 4 picături):
Ulei de oregano (std. 3,5% carvacrol)  13 mg

Mod de administrare: Pentru uz intern: folosit ca supli-
ment alimentar, 4 picături (aprox. 0,17 ml) de trei ori pe zi, 
amestecate într-o cantitate mică de apă. Pentru uz extern: 
se aplică de până la trei ori pe zi.

Atenţie! Nu se recomandă femeilor însărcinate şi mamelor 
care alăptează. A se evita contactul cu ochii şi membranele 
mucoase (uz extern)! 
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Caspulele Rhodiolin au fost introduse în reţeaua globală 
CaliVita® cu peste un deceniu în urmă, iar succesul de 
care se bucură a rămas neschimbat. Pe baza feed-
back-ului primit de la consumatori, am concluzionat că 
unii dintre aceştia îl folosesc pentru a reduce sau contro-
la tensiunea inerentă existenţei de zi cu zi sau în situaţii 
stresante neaşteptate, în vreme ce alţii îl folosesc pentru 
a-şi menţine nivelul general de energie şi concentrare 
mentală. Dacă este administrat înainte de culcare, poate 
stimula un somn bun pe durata nopţii, echilibrând nive-
lul de stres acumulat în timpul zilei. În plus, poate funcţi-
ona ca adjuvant natural în tratamentul depresiei. 
Planta Rhodiola Rosea este studiată în mod constant în 
unele ţări ale lumii. Experimentele pe animale efectuate la 
Universitatea Camerino din Italia au confirmat că adminis-
trarea unei doze individuale de extract din această plantă 
reduce stresul acut.* Conform studiilor făcute la 
Universitatea de Medicină din Kaunas, Lituania, poate fi 
eficient în tratarea bolilor însoţite de oboseală generală şi 
poate creşte rezistenţa generală a celulelor împotriva 
efectelor nocive externe. De asemenea, poate avea un 
efect benefic asupra sistemului cardiovascular, în pro-
bleme de aritmie sau stres. Conform unor date, formulele 
pe bază de Rhodiola rosea pot stopa creşterea tumori-
lor maligne, precum şi formarea metastazelor în ficat. **
 
Sursă bibliografică:
*Effects of Rhodiola rosea L. extract on behavioural and physiological altera-
tions induced by chronic mild stress in female rats - Mattioli L. et al, J 
Psychopharmacol. 2009 Mar;23(2):130-42.
** Experimental analysis of therapeutic properties of Rhodiola rosea L. and 

its possible application in medicine - Kucinskaite A et al, Medicina 
(Kaunas). 2004;40(7):614-9.

Prin urmare, merită să recurgeţi la 
ajutorul naturii, dacă simţiţi că 
sistemul imunitar şi organismul au 
nevoie de un ajutor blând şi echilibrat!

Rhodiolin
120 capsule

PREPARAT ANTISTRES

Ingredientul principal al acestui produs este, Rhodiola 
rosea, o plantă adaptogenă. Ingredientele active ale 
acestei plante au efecte benefice asupra sistemului 
nervos central, ceea ce poate duce la creşterea con-
centrării mentale şi performanţelor fizice şi mentale. 
Este extrem de utilă în stimularea capacităţii de învă-
ţare, pentru cei care practică un sport sau pentru 
controlul stresului; reduce oboseala mentală şi contri-
buie la îmbunătăţirea stării generale. Completat cu 
zinc, Rhodiolin îmbunătăţeşte rezistenţa organismu-
lui la îmbolnăviri şi, în acelaşi timp, reduce stresul şi 
simptomele cauzate de un stil de viaţă agitat.

Recomandări:
•  Persoanelor expuse unui stres intens în viaţa de 

zi cu zi.
• Celor supuşi unui efort fizic sau mental intens.
•  Persoanelor care doresc să-şi menţină nivelul 

general de energie şi concentrare sau care 
doresc să crească rezistenţa organismului lor.

•  Celor care suferă de forme uşoare de insomnie, 
pentru a le ajuta să adoarmă şi să se trezească 
cu uşurinţă.

 Ştiaţi că plantele adaptogene sunt folosite de 
către organism numai în cantitatea de care 
acesta are nevoie? Nici mai mult, nici mai 
puţin! Datorită acestei caracteristici excepţio-
nale, aceste plante, spre deosebire de medica-

mente, nu provoacă dependenţă, nu au efecte 
adverse cunoscute, cooperează blând cu 
organismul nostru, iar efectele lor rămân la fel 
de puternice, chiar dacă sunt consumate pe 
perioade mai îndelungate de timp.

Rhodiolin Ingrediente active /capsulă:
Concentrat de Rhodiola rosea 5:1  100 mg
(echivalentul a 500 mg pulbere)
Zinc 5 mg

Mod de administrare: 1-3 capsule zilnic.
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ParaProteX
100 tablete

FORMULĂ ANTIPARAZITICĂ ŞI ANTIMICRO-
BIANĂ

ParaProtex este un preparat cu un spectru larg, cu 
o compoziţie unică, ce stimulează în mod natural 
procesele de protecţie ale organismului împotriva 
bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor. Asigură un 
ajutor eficient în cazul infecţiilor intestinale, men-
ţine sănătatea florei intestinale şi fortifică sistemul 
imunitar prin intermediul mucoasei intestinale. 
Printre ingredientele sale active se numără ingre-
diente binecunoscute, ca uleiul din seminţe de 
grapefruit, usturoi, nucă sau cuişoare, precum şi 
plante folosite cu succes în medicina populară 
timp de secole, cum sunt Quisqualis indica,  iarba 
de smirnă, drăcila şi Pau d’Arco.

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să-şi ajute organismul 

în lupta împotriva bacteriilor, viruşilor, ciuperci-
lor sau infecţiilor intestinale.

•  Celor care doresc să-şi fortifice sistemul imunitar 
prin menţinerea sănătăţii florei intestinale.

•  Persoanelor care se confruntă cu probleme diges-
tive, pentru a facilita funcţiile intestinale normale.

•  În curele de detoxifiere.
•  Ca adjuvant în dietele anti-candida.

 Ştiaţi că Pau d’Arco nu are efect inhibitor asupra 
bacterilor benigne, dar inhibă multiplicarea bac-
terilor patogene care se găsesc în intestine 
(E-coli, Clostridium perfinger)?*

ParaProteX Ingrediente active/ tabletă:
Quisqualis indica- fruct  150,0 mg
Chenopodium - pulbere (lămâiţă)  100,0 mg
Berberis vulgaris- extract (dracila)  50,0 mg
Commiphora myrrha (iarbă de smirnă) 50,0 mg
Eugenia caryophyllata- ulei (cuişoare) 50,0 mg
Tabebuia impetiginosa- pulbere 50,0 mg
Juglans nigra- pulbere  (nuc negru) 37,5 mg
Ulei de Juglans nigra   37,5 mg
Citrus paradisi (extract din seminţe de grepfrut) 25,0 mg
Allium sativum- pulbere (usturoi)  12,5 mg

Mod de administrare: 3 × 1-2 tablete zilnic, în timpul mic-de-
junului sau cinei.  

Atenţie! Folosirea acestui produs nu înlocuieşte consultul 
medical şi sfatul medicului. În cazul în care observaţi orice 
semne ale prezenţei viermilor sau paraziţilor intestinali în 
organism, adresaţi-vă de urgenţă medicului.

Sursă bibliografică:
* The chemical composition and biological activity of clove essential oil, Eugenia 
caryophyllata (Syzigium aromaticum L. Myrtaceae): a short review - Chaieb K. et 
al, Phytother Res.  2007 Jun; 21(6):501-6. Selective growth-inhibiting effects of 
compounds identified in Tabebuia impetiginosa inner bark on human intestinal 
bacteria - Park BS et al, J Agric Food Chem. 2005 Feb 23;53(4):1152-7.

Ar fi greşit să credem că suntem expuşi atacuri-
lor bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor numai 
atunci când călătorim în ţările subdezvoltate. 
Ştiaţi că şi în ţara voastră vă puteţi întâlni cu 
milioane de paraziţi în fiecare zi? Cu toate aces-
tea, nu aveţi nici un motiv să disperaţi, căci  iată 
câteva mărturii ale experienţelor avute de 
membrii noştri:  

„Ani de-a rândul am folosit diferite medicamente 
prescrise de medici pentru a-mi trata problemele 
de sănătate: probleme gastrointestinale, infecţii 
virale şi microbiene. Din păcate, nimic nu a dat 
rezultate. În cele din urmă, am aflat de ParaProteX, 
pe care l-am folosit timp de trei luni şi problemele 
mele de sănătate au dispărut. În cazul meu, 
ParaProteX a acţionat ca un detoxifiant puternic.”
Liliana Pascu, România

„Diagnosticul primit a fost: giardioză, ulcer duode-
nal şi ficat mărit. Sufeream de greţuri, vomă, slăbi-
ciune, vertij şi dureri de cap. Nu mai suportam 
această situaţie, aşa că am folosit ParaProteX, pe 
care l-am luat timp de trei luni. După acestă cură, 
m-am simţit din nou vie. Vă recomand cu căldură 
acest produs, dacă vreţi să vă bucuraţi de o viaţă 
fericită.”
Vințe Lenuţa, România

Cheia succesului de care se bucură ParaProteX 
este că, după cercetări lungi şi minuţioase, 
combină o compoziţie unică de plante pe care 
consumatorii le-au întâlnit doar separat până 
acum. Suntem mândri că aceste ingrediente 
active şi-au dovedit eficacitatea nu doar în 
medicina tradiţională, ci, de câteva decenii, şi în 
rândul membrilor noştri.

www.calivita.com



www.calivita.com 53

Panax Ginseng
100 tablete

PREPARAT CU GINSENG

Cunoscut şi sub numele de „rădăcina vieţii”, este 
unul dintre stimulatoarele naturale ale performanţei 
cel mai îndelung folosite şi mai populare. Ajută la 
îmbunătăţirea performanţelor fizice şi mentale, dar 
poate fi recomandat şi pentru reducerea nervozităţii 
şi anxietăţii. 

Recomandări:
•  Persoanelor care traversează o perioadă de efort 

intens, pentru a reduce oboseala şi extenuarea. 
•  Persoanelor aflate în situaţii de stres mental 

intens sau în perioada examenelor, pentru a 
creşte concentrarea mentală. 

•  Celor care doresc să-şi îmbunătăţească rezisten-
ţa la stres. 

 Ştiaţi că în Orientul Îndepărtat ginsengul este 
considerat un afrodiziac?  

Panax Ginseng Ingrediente active/ 
tabletă:
Ginseng coreean  500 mg

Mod de administrare: 1-2 tablete 
zilnic.

Atenţie! Nu se recomandă persoanelor 
suferind de hipertensiune sau alte boli 
cardiovasculare. Datorită efectului său 
adaptogen, nu se recomandată consu-
mul pe perioade mai lungi de şase săp-
tămâni.

Pure Yucca
100 capsule

YUCCA PENTRU DETOXIFIERE

Saponinele, ingredientele active naturale asemănă-
toare steroizilor conţinute de Yucca, au efecte diure-
tice, anti-inflamatoare, antispasmodice şi antioxi-
dante. Extractul obţinut din acestea conţine enzime, 
clorofilă, antioxidanţi şi alte ingrediente active. Pure 
Yucca poate ajuta la detoxifierea sistemului digestiv 
accelerând metabolismul şi astfel grăbind secreţia 
substanţelor nocive.  

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să stimuleze 

procesele de detoxifiere din orga-
nism.

•  Celor care urmează o cură de 
curăţire şi purificare a intestinului.

•  Pentru restabilirea echilibrului flo-
rei intestinale, în special în urma 
unui tratament cu antibiotice. 

•  Ca adjuvant în tratamentul pentru 
scăderea colesterolului.

 
 Ştiaţi că plantei Yucca i se spunea 

„arborele vieţii” de către indieni?

Pure Yucca Ingrediente active/ capsulă:
Pulbere de Yucca 500 mg

Mod de administrare: 2-3 capsule de trei ori pe zi, cu multă 
apă.

Atenţie! În timpul unui program de purificare, o deosebită 
importanţă o are asigurarea unui aport substanţial de lichide, 
prin urmare administraţi capsulele cu 1-2 pahare mari de apă. 
Este recomandat consumul a 2-3 litri de lichide pe zi, pentru 
ca substanţele toxice să fie eliminate din organism cu mai 
multă uşurinţă.  La începutul tratamentului cu Yucca, este 
posibil să prezentaţi urinări abundente, diaree şi un nivel scă-
zut al potasiului. Aceste simptome sunt rezultatul accelerării 
metabolismului şi al efectului de detoxifiere şi pot fi înlăturate 
dacă se respectă instrucţiunile de dozare, în paralel cu o dietă 
adecvată sau pe bază de plante, concepută de un nutriţionist. 
Copiii sub vârsta de 10 ani pot consuma acest produs numai 
sub supraveghere medicală. 
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White Willow
100 capsule

SCOARŢĂ DE SALCIE CU CONŢINUT DE ACID 
SALICILIC

Principalul ingredient activ al scoarţei de salcie, sali-
cilul sau acidul salicilic, are acelaşi efect ca acidul 
acetilsalicilic după ce este metabolizat la nivelul 
ficatului, acesta din urmă fiind cunoscut şi ca ingre-
dient principal al aspiriei. Acidul salicilic are un bine-
cunoscut efect analgezic şi antipiretic, prevenind 
formarea cheagurilor de sânge. Folosirea adecvată a 
scoarţei de salcie albă poate elimina efectele nega-
tive pe care anumite produse cu conţinut de acid 
salicilic le au asupra sistemului digestiv.

Recomandări:
•  Persoanelor care se aşteaptă la medicaţii eficien-

te fără efecte secundare.
•  Ca adjuvant în tratamentul artritei.

•  În prevenţia trombozei, deoare-
ce ingredientul activ din scoarţa 
de salcie albă, acidul salicilic, 
reduce riscul de formare a chea-
gurilor de sânge. 

 Ştiaţi că extractul din scoarţă 
de salcie albă este folosit de 
secole pentru tratarea anumitor 
afecţiuni febrile şi inflamatorii şi 
pentru calmarea durerilor? Prin 
modificarea pe cale chimică a 
ingredientului său activ, oame-
nii de ştiinţă au descoperit aci-
dul acetilsalicilic, care a devenit 
primul medicament de succes.*

White Willow Ingrediente active/ capsulă:
Scoarţă de salcie albă  400 mg

Mod de administrare: 2-3 capsule, de şase ori pe zi (dar 
maxinum 18 capsule pe zi).

Atenţie! Respectaţi cu stricteţe dozele recomandate. 
Produsul nu trebuie administrat copiilor, adolescenţilor sau 
persoanelor sensibile la acidul salicilic. Folosirea sa trebuie 
evitată în timpul sarcinii şi alăptării.

Sursă bibliografică:
*Early drug discovery and the rise of pharmaceutical chemistry - Jones AW., 
Drug Test Anal. 2011 Jun;3(6):337-44

„Să îţi doreşti să fii sănătos este o parte din sănătate.”

Lucius Annaeus Seneca
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Lumea vie a mărilor
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Omega 3 concentrate 
100 capsule gelatinoase

CONCENTRAT DE OMEGA-3 

Este un produs care conţine acizi graşi omega-3 (EPA-
DHA), obţinut din ulei de peşte de cea mai înaltă 
calitate, prin distilare moleculară. Ingredientele sale 
active contribuie la menţinerea nivelului normal al 
grăsimilor din sânge şi al tensiunii arteriale, reduce 
inflamaţiile, ajută la funcţionarea normală a sistemului 
nervos şi a creierului şi menţinerea sănătăţii ochilor.

Recomandări:
•  Persoanelor care prezintă probleme cardiovas-

culare şi ale tensiunii arteriale şi tuturor celor 
care acordă importanţă menţinerii sănătăţii şi 
funcţionării normale a acestor organe.

•  Femeilor însărcinate şi copiilor de vârstă foarte 
mică, pentru a stimula dezvoltarea normală.

•  Persoanelor care doresc să dea un ajutor orga-
nismului în lupta acestuia cu bolile inflamatorii 
(ex: inflamaţii artritice). 

•  Persoanelor care urmează un regim alimentar 
sărac în grăsimi sau cure de slăbire.

•  Tuturor celor care doresc să-şi menţină sănăta-
tea vederii şi a sistemului nervos.

 Ştiaţi că bolile cardiovasculare reprezintă princi-
pala cauză de deces în lume, provoacând aşadar 
mai multe decese decât oricare altă boală? 
Lucrurile nu stau aşa şi în cazul eschimosilor din 
Groenlanda şi Antartica, a căror alimentaţie conţi-
ne fructe de mare bogate în acizi graşi omega-3. 
În rândul acestor populaţii, numărul unor astfel 
de îmbolnăviri este scăzut.*

Omega 3 concentrate Ingrediente active/capsulă gela-
tinoasă:
Ulei concentrat de peşte 600 mg
care conţine:
EPA (acid eicosapentaenoic) 180 mg
DHA (acid docosahexaenoic) 120 mg

Mod de administrare: 1-3 capsule gelatinoase zilnic.

Atenţie! Acizii graşi nesaturaţi sunt foarte sensibili la efec-
tele dăunătoare ale radicalilor liberi, astfel că persoanelor 
care consumă cantităţi mari de acizi graşi omega-3 li se 
recomandă să ia şi suplimente cu antioxidanţi.

*Sursă bibliografice: Cardiovascular diseases (CVDs) - Fact sheet N°317 Updated 
March 2013, WHO, Associations of obesity with triglycerides and C-reactive pro-
tein are attenuated in adults with high red   blood cell eicosapentaenoic and 
docosahexaenoic acids - Z. Makhoul et.al, European Journal of Clinical Nutrition 
(2011) 65, 808–817

În ultimul deceniu, studiile s-au concentrat asu-
pra efectelor pe care Omega-3 le are asupra 
sistemului nervos. Acizii graşi Omega-3 consu-
maţi în perioada sarcinii ajută la dezvoltarea 
sistemului nervos al bebeluşului, rezultând în 
abilităţi lingvistice şi sociale mai bune şi îmbu-
nătăţind abilităţile mentale ale copilului chiar şi 
mai târziu. Dezvoltarea creierului continuă şi în 
perioada copilăriei. Cercetările au demonstrat 
că aportul de omega-3 a dus la îmbunătăţirea 
atenţiei, abilităţii de concentrare şi memori-
ei copiilor, precum şi la cea a capacităţii lor de 
înţelegere. Analizându-se legătura dintre ali-
mentaţia şi comportamentul copiilor, s-a desco-
perit că cei care prezentau probleme compor-
tamentale, tulburări ale somnului şi crize ner-
voase aveau în organism cantităţi de omega-3 
mai mici decât ale celor care consumau mai 
mulţi acizi graşi omega-3. De asemenea, s-a 
arătat că cei care suferă de sindrom hiperkinetic 
cu deficit de atenţie au în organism cantităţi de 
omega-3 mai mici decât cele necesare.

Surse bibliografice: 
The role of nutrition in children’s neurocognitive development, from preg-
nancy through childhood – A. Nyaradi et al., Hum Neurosci. 2013;7:97., Who 
needs Omega-3s? – R.M. Griffin, ed..: B. Nazario, MDm Omega-3 fatty acids 
in boys with behavior, learning and health problems – Laura J. Stevensa, 
Sidney S. Zentallb, Marcey L. Abateb, Psichology&Behavior Volume 59, Issues 
4-5, April-May 1996, Pages 915-920

Faceţi şcoala mai uşoară pentru copilul 
vostru! Capsula gelatinoasă de Omega 3 
Concentrate, de dimensiuni reduse, poate fi 
dozată cu uşurinţă şi pentru copii. 
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Shark Aid
90 tablete

CARTILAJ DE RECHIN

Shark Aid este un supliment alimentar care conţine 
cartilaj de rechin, contribuind în mod eficient la funcţi-
onarea sănătoasă a articulaţiilor. Cartilajul de rechin 
este bogat în substanţe care se regăsesc şi în cartilajele 
umane, cum este sulfatul de condroitină, care, printre 
altele, este cunoscut pentru efectul său anti-inflamator. 

Recomandări:
• Sportivilor şi persoanelor care efec-
tuează munci fizice, pentru a amelio-

ra efectele dăunătoare ale efortului 
intens asupra cartilajelor.
•  Vârstnicilor, pentru a contribui la 

funcţionarea sănătoasă a cartilaje-
lor şi condificarea (formarea carti-
lajelor) adecvată.

•  Ca adjuvant în tratamentul artritei 
reumatoide.

 Ştiaţi că în corpul rechinilor nu există oase, ci doar 
cartilaje?

Shark Aid Ingrediente active/ tabletă:
Cartilaj de rechin 750 mg

Mod de administrare: 3×2 tablete zilnic. 

Atenţie! Datorită efectului inhibitor asupra formării de noi 
vase sanguine, cartilajul de rechin nu poate fi folosit în peri-
oada sarcinii şi alăptării şi înainte sau după operaţii şi inter-
venţii chirurgicale. Nu consumaţi acest produs, dacă sunteţi 
alergici la peşte sau moluşte.  Dacă suferiţi de o boală cardio-
vasculară, cereţi sfatul medicului înainte de folosirea acestui 
produs. 

Spirulina Max
60 tablete

PRODUS DE ALCALIZARE CU ALGE

Datorită efectului său de alcalizare, alga spirulina, 
care se găseşte în apele dulci, este cel mai potrivit 
supliment pentru o dietă de detoxifiere şi alcaliniza-
re. Spirulina poate fi benefică nu doar pentru orga-
nismul acidifiat, dar şi ca sursă de proteine, deoarece 
conţine toţi aminoacizii esenţiali. În plus, conţinutul 
său de fibre este şi el semnificativ fiind bogată şi în 
fier, zinc şi vitamina B.  

Recomandări:
• Ca adjuvant în dietele de alcalinizare.
•  Persoanelor care consumă cantităţi excesive de 

produse alimentare acidifiante (ex: carne, grăsimi 
animale, ulei care nu este obţinut prin presare la 
rece, făină albă sau zahăr rafinat).

•  Celor care trebuie să înlocuiască aminoacizii esen-
ţiali pierduţi de organism.

 Ştiaţi că studiile ştiinţifice au stabilit 
rolul pozitiv jucat de spirulină în proce-
sele anti-inflamatorii şi reglarea nivelu-
lui grăsimilor din sânge, astfel că poate 
contribui în mod eficient la sănătatea 
sistemului cardiovascular?*

Spirulina Max Ingrediente active/ tabletă:
Extract de alge Spirulina                    500 mg

Mod de administrare: 2-4 tablete zilnic.

Atenţie! Pacienţii suferinzi de hipertiroidism trebuie să ceară 
sfatul medicului înainte de a consuma produse pe bază de alge.
*Sursă bibliografică: Hypolipidemic, Antioxidant and Antiinflammatory Activities of 
Microalgae Spirulina - Ruitang Deng et al, Cardiovasc Ther. 2010 August ; 28(4): 
e33–e45
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Spirulina Chlorella PLUS
100 tablete

PREPARAT COMPLEX ALCALINIZANT

În produsul nostru Spirulina Chlorella PLUS, am 
îmbogăţit combinaţia dintre algele spirulina şi 
chlorella cu lucernă şi grâu încolţit. Clorofila, care se 
găseşte în plante, poate avea un impact benefic 
asupra echilibrului acid-alcalin al organismului, 
astfel că asigură detoxifierea şi alcalinizarea acestu-
ia de o manieră blândă. Tableta mai conţine un 
amestec patentat, de substanţe benefice din fructe 
şi legume consumate mai rar, într-o formă concen-
trată.  Produsul nostru oferă şi o protecţie eficientă 
împotriva radicalilor liberi, datorită extractelor de 
licopen şi luteină.

Recomandări:
• Ca adjuvant în dietele de alcalizare. 
•  Persoanelor care consumă cantităţi excesive de 

produse alimentare acidifiante (ex: 
carne, grăsimi animale, ulei care nu 
este obţinut prin presare la rece, 

făină albă sau zahăr rafinat).
•  Celor care trebuie să înlocuias-

că aminoacizi esenţiali pierduţi 
de organism.

 Ştiaţi că un studiu efectuat în 
rândul bărbaţilor care fumează 
a demonstrat şi efectul antioxi-
dant al algei chlorella? În plus, a 
crescut şi nivelul vitaminelor C 
şi E din sânge şi a redus defici-
enţa de DNS.*

Spirulina Chlorella PLUS Ingrediente active/ tabletă:
Pulbere de Spirulina 250 mg
Pulbere de Chlorella 250 mg
Pulbere de grâu încolţit 100 mg
Pulbere de frunze de lucernă  100 mg
Amestec patentat 140 mg
[pulbere de seminţe de ţelină, pulbere de varec,
 pulbere de varză, pulbere de spanac, pulbere din
 rădăcină de păpădie, pulbere de pătrunjel, luteină
 extrasă din crăiţă (10%), licopen extras din roşii (5%)
 pulbere din frunze de varză de Bruxelles, pulbere din 
 rădăcină de ridiche neagră, pulbere de aloe vera, 
 pulbere de broccoli]

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Atenţie! Pacienţii suferind de hipertiroidism trebuie să ceară 
sfatul medicului înainte de a consuma produse pe bază de 
alge.

Sursă bibliografică: 
* Six-week supplementation with Chlorella has favorable impact on antioxi-
dant status in Korean male smokers - Lee SH, Kang HJ, Lee HJ, Kang MH, Park 
YK., Nutrition. 2010 Feb;26(2):175-83. doi: 10.1016/j.nut.2009.03.010. Epub 2009 
Aug 5.
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XShape
90 capsule

PRODUS PENTRU SLĂBIT

Un corp mai zvelt, mai musculos şi într-o condiţie 
fizică mai bună nu prezintă importanţă doar din per-
spectiva unui aspect fizic mai atrăgător. Prin atingerea 
şi menţinerea greutăţii corporale ideale, puteţi chiar 
să preveniţi apariţia problemelor de sănătate, iar aici 
vă pot ajuta capsulele XShape. În timp ce cei şapte 
aminoacizi din compoziţia capsulei asigură protecţia 
ţesutului muscular, L-carnitina este cunoscută pentru 
efectul său de ardere a grăsimilor. Cromul reduce 
senzaţia de foame, vitamina C este necesară pentru 
producerea colagenului, proteinele contribuie la 
metabolism şi vitaminele B6 şi B12 joacă un rol în men-
ţinerea unui metabolism sănătos şi a unei rezerve de 
energie în limite normale.

Recomandări:
•  Persoanelor care caută un ajutor natural pentru a 

urma un regim alimentar de reducere 
a greutăţii corporale, în completarea 
unui stil de viaţă activ şi sănătos a unei 

alimentaţii adecvate.
• Celor care vor să-şi stimuleze 
meta bolismul.
• În schimbarea stilului de viaţă şi 
pentru a facilita această schimbare.

 Ştiaţi că obzitatea şi bolile care 
apar ca o consecinţă a acesteia, la 
nivel mondial, cauzează moartea 
mai multor persoane decât foa-
metea şi subnutriţia? *

XShape Ingrediente active/ capsulă:
L-arginină 136,6 mg
L-lizină  133,2 mg
L-glutamină 106,6 mg
L-ornitină 77,0 mg
L-fenilalanină 66,6 mg
L-carnitină 50,0 mg
L-tirozină 46,6 mg 
Vitamina C  33,3 mg
Niacină 6,6 mg
Vitamina B6 1,0 mg
Crom (picolinat de crom) 46,6 mcg 
Vitamina B12 1,0 mcg

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic.

Atenţie! Acest produs nu înlocuieşte un regim de slăbit 
adecvat, activitatea fizică şi o posibilă schimbare a stiului 
de viaţă. Nu se recomandă femeilor însărcinate, mamelor 
care alăptează şi copiilor de vârstă foarte mică.

* Sursă bibliografică: Obesity and overweight - Fact sheet N°311, Updated 
March 2013, WHO

www.calivita.com
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Figure Shaper
60 capsule

PRODUS DE SLĂBIT CU 
CONŢINUT DE HOODIA

Duceţi o luptă fără speranţă împotriva kilogramelor în 
plus pentru că pofta de mâncare vă este mai mare 
decât voinţa? Ingredientul activ din Figure Shaper, 
produsul nostru ce vine în ajutorul curei dumneavoas-
tră de slăbire, este planta Hoodia, care elimină senzaţia 
de foame din creier, uşurând astfel urmarea unei diete 
hipocalorice. Extractul de ceai verde stimulează 
metabolismul, cromul organic reduce pofta de dul-
ciuri, iar acidul hidroxicitric (HCA) extras din Garcinia 
cambogia împiedică transformarea nutrienţilor consu-
maţi în grăsimi.

Recomandări:
•  Persoanelor care-şi doresc un ajutor natural pen-

tru a urma un regim de slăbire, bucurându-se în 
acelaşi timp de stilul lor de viaţă sănătos şi activ şi 
de hrana pe care o consumă.

•  Pentru stimularea metabolismului.
•  Celor care-şi schimbă stilul de 

viaţă, pentru a facilita această 
schimbare.

 Ştiaţi că până şi o scădere a greu-
tăţii corporale cu numai 5-10% 
poate reduce riscul de apariţie al 
bolilor?

Figure Shaper Ingrediente active / capsulă:
Pulbere de Hoodia Gordonii 300 mg
Garcinia Cambogia (50% HCA) 100 mg
Extract de ceai verde (50% polifenoli, 30% catehine) 

100 mg
Crom (picolinat de crom) 100 mcg

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic.

Atenţie! Nu este recomandat femeilor însărcinate şi mamelor 
care alăptează! Produsul nu înlocuieşte un regim alimentar adec-
vat pentru reducerea greutăţii corporale, activitatea fizică şi orice 
alte schimbări necesare în stilul de viaţă. Datorită efectului său de 
reducere a poftei de mâncare, Hoodia gordonii nu este reco-
mandată persoanelor suferind de tulburări comportamentale. 
Dacă prezentaţi simptome care vă îngrijorează în timpul folosirii 
acestui produs, cereţi sfatul unui medic. 



Chromium Max 500
100 capsule

EFECT DE CONTROL AL APETITULUI

Cromul este un microelement esenţial, ceea ce 
înseamnă că organismul uman nu este capabil să îl 
producă, putând fi obţinut numai din surse externe. 
Participă la metabolismul normal al glucidelor, prote-
inelor şi lipidelor şi contribuie la menţinerea unui 
nivel normal al glicemiei.  Datorită acestui efect, poate 
preveni apariţia „poftei” de dulciuri, declanşată de fluc-
tuaţia bruscă a nivelului glicemiei, şi astfel creşte efica-
citatea dietelor de slăbit. Nu toate formele de crom 
sunt absorbite în organism, însă absorbţia şi utilizarea 
de către organism a compuşilor săi organici, precum 
picolinatul de crom, este excelentă.

Recomandări:
•  persoanelor a căror continuă senzaţie de foame, 

în special de glucide, le scade şansele de a redu-
ce din greutatea corporală.

•  ca adjuvant în tratamentele recomandate pentru 
atingerea unui nivel normal al glice-
miei.

Simptomele deficienţei de crom 
pot include: senzaţia de foame, 
deasă şi chinuitoare, un nivel scăzut 
al energiei fizice, chiar şi în ciuda 
meselor dese.

 Ştiaţi că corticosterozii, administraţi ca substanţe 
anti-inflamatoare, cresc eliminarea cromului din 
corp? Suplimentarea cu crom, nu numai că previ-
ne deficitul acestuia, dar poate fi şi foarte utilă 
împotriva diabetului.*

Chromium Max 500 Ingrediente active/ capsulă:
Crom 60 mcg

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic.

Atenţie! Nu este recomandat femeilor însărcinate şi 
mamelor care alăptează. Acest produs nu înlocuieşte un 
regim de slăbire adecvat, activitatea fizică sau orice alte 
schimbări necesare în stilul de viaţă.

* Sursă bibliografică: A-Z Guide to Drug-Herb-Vitamin Interactions
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Slim Formula
90 tablete

PRODUS PENTRU SLĂBIT

Slim Formula este un preparat complex pentru stimu-
larea pierderii în greutate, care ajută la accelerarea 
metabolismului şi controlarea aportului energetic.  
Ceaiul verde cu antioxidanţii pe care îi conţine, şi 
ghimbirul pot stimula cu blândeţe metabolismul şi 
procesele gândirii şi reduc oboseala, ce adeseori înso-
ţeşte dietele de slăbit. L-carnitina poate contribui la o 
ardere accelerată a grăsimilor în timpul activităţilor 
fizice, în vreme ce fibrele din cactusul nopal oferă 
senzaţia de saţietate.

Recomandări:
•  Pentru completarea efectului dietelor alimenta-

re pentru pierdere în greutate. 
•  Persoanelor care doresc o schimbare a stilului 

de viaţă, pentru a facilita tranziţia spre acesta.

 Ştiaţi că HCA (acidul hidroxicitric) extras din plan-
ta garcinina inhibă transformarea în gră-

simi a glucidelor consumate?

Slim Formula Ingrediente active/ tabletă:
Garcinia Cambogia (std. 50% HCA) 100 mg
Nopal 100 mg
Ceai verde (std. 95% polifenoli) 50 mg
Ghimbir 50 mg
L-Carnitină 40 mg
Seminţe de chimen 40 mg
Turmeric 25 mg
Lecitină 25 mg

Crom 50 mcg

Mod de administrare: 3×1 tablete zilnic.

Atenţie! Nu se recomandă copiilor, femeilor însărcinate, 
mamelor care alăptează, personanelor cu sensibilitate la 
cafeină şi celor suferind de boli cardiovasculare. Acest pro-
dus nu înlocuieşte un regim alimentar adecvat, activitatea 
fizică sau schimbările necesare în stilul de viaţă.

Citrimax & Chromium
90 tablete

PRODUS PENTRU SLĂBIT

Reducerea poftei de mâncare poate fi de mare aju-
tor persoanelor care urmează o cură de slăbire. 
Citrimax & Chromium conţine două substanţe acti-
ve care servesc exact acestui scop: acidul hidroxici-
tric (HCA) extras din planta Garcinia cambogia, care 
inhibă transformarea alimentelor consumate în gră-
simi şi contribuie la controlarea senzaţiei de foame şi 
cromul organic, care ajută la reducerea senzaţiei de 
foame şi a poftei de dulciuri.

Recomandări:
•  Pentru a completa o dietă alimen-

tară pentru pierdere în greutate şi 
pentru a reduce pofta de mâncare.

•  Pentru a susţine schimbările din 
stilul de viaţă şi a facilita tranziţia 
spre acestea.

 Ştiaţi că obezitatea creşte riscul de apariţie al 
anumitor boli, fiind un focar pentru boli metabo-
lice (diabetul şi un nivel anormal al lipidelor din 
sânge), boli cardiovasculare, deformaţii degenera-
tive ale oaselor şi articulaţiilor şi diverse tipuri de 
cancer?

Citrimax & Chromium Ingrediente active/ tabletă:
Citrimax (extract din Garcinia cambogia) 250 mg
Crom 30 mcg

Mod de administrare: 1-3 tablete zilnic.

Atenţie! Nu este recomandat femeilor însărcinate şi 
mamelor care alăptează. Acest produs nu înlocuieşte o 
dietă de slăbire adecvată, activitatea fizică şi orice alte 
schimbări necesare în stilul de viaţă. 



www.calivita.com 65

„Forma fizică nu este doar unul din cele mai importante secrete ale unui 
corp sănătos, ci reprezintă şi baza unei activităţi intelectuale creative şi 
dinamice.”

John F. Kennedy
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Produse destinate exclusiv 
femeilor sau bărbaţilor
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Pro-State Power
60 tablete

PROTECŢIE PENTRU PROSTATĂ

Hiperplazia benignă a prostatei (mărirea în volum a 
prostatei) la bărbaţii de vârstă înaintată poate cauza 
simptome neplăcute (urinare frecventă în timpul 
nopţii şi, mai târziu, şi în timpul zilei), dar acestea pot 
fi prevenite eficient cu produse naturale.  Extractul 
de palmier pitic şi cel de urzică pot reduce simpto-
mele cauzate de mărirea şi inflamarea prostatei. 
Urzica este binecunoscută pentru efectele sale diu-
retice şi purificatoare. Zincul şi seleniul nu sunt doar 
excelenţi antioxidanţi, dar pot contibui şi la funcţio-
narea adecvată a organelor genitale masculine.

Recomandări:
•  Bărbaţilor care suferă de probleme ale 

prostatei, pentru a reduce simptomele.
•  Bărbaţilor cu vârsta peste 40 ani, pentru 

a ajuta la prevenirea problemelor pros-
tatei.

 Ştiaţi că mărirea în volum a prostatei 
afectează jumătate din bărbaţii cu vârsta 
între 51 şi 60 ani, însă această cifră devine 
90% în cazul bărbaţilor cu vârsta peste 
80 ani?* 

Pro-State Power Ingrediente active/ tabletă:
Extract din fructe de Saw Palmetto 300 mg
Extract din frunze de urzică 150 mg
Pulbere de seminţe de in 150 mg
Extract din scoarţă de Pygeum Africanum 60 mg

Zinc 15 mg
Licopen 2,5 mg
Bioperină 1 mg
Seleniu 80 mcg

Mod de administrare: 2 tablete pe zi.

Atenţie! Acest produs este recomandat exclusiv bărbaţilor. 
Nu se recomandă copiilor şi femeilor, mai ales în perioada 
sarcinii şi alăptării. În cazul administrării de produse cu 
estrogen sau dacă urmaţi o medicaţie antiepileptică, cereţi 
sfatul medicului înainte de folosirea acestui produs.

* Sursă bibliografică: Prostate health: more than just prostate cancer,  
Linthicum, MD, September 15, 2008, American Urological Association

New Life
120 tablete

MULTIVITAMINE PENTRU FEMEILE 
ÎNSĂRCINATE SAU AFLATE LA LACTAŢIE

Pentru femeile însărcinate, tinerele mame sau chiar 
femeile care se pregătesc să devi-
nă mame, este foarte importantă 
satisfacera nevoilor crescute de 

vitamine şi minerale ale organis-
mului. Aici New Life le vine în 
ajutor. Fierul, vitamina C, vitami-
nele B, calciul şi magneziul sunt 
esenţiale pentru formarea celu-
lelor sanguine, dezvoltarea 
sănătoasă a sistemelor imunitar, 
osos şi nervos ale embrionului, 
precum şi pentru asigurarea 
unui suport pentru organismul 

mamei. Mai mult decât atât, aci-

dul folic participă la dezvoltarea ţesuturilor mamei şi 
menţinerea condiţiei fizice normale în timpul sarcinii 
şi este vital pentru dezvoltarea sistemului nervos al 
embrionului.

Recomandări:
•  Femeilor care intenţionează să rămână însărcinate
•  Femeilor însărcinate şi celor care alăptează.

 Ştiaţi că un aport adecvat de acid folic reduce riscul 
de apariţie a defectelor de tub neural la embrioni?

Simptomele carenţei de acid folic pot include: fati-
gabilitate, anemie, slăbirea sistemului imunitar, proble-
me de formare a celulelor sanguine şi probleme psiho-
logice.

Ingrediente active/ tabletă:

 
 
 

Mod de administrare: 2 tablete la micul dejun şi 2 table-
te la cină.

Calciu 325,00 mg
Magneziu 112,5, mg
Vitamina C 60,00 mg
Colină 10,00 mg
Inozitol 10,00 mg
Niacinamidă 9,00 mg
Zinc 8,00 mg
Vitamina E 7,50 mg (7,50 U.I)
Acid pantotenic 4,00 mg
Fier 4,00 mg
Beta-caroten 2,50 mg 
 (4167,00 U.I)

Vitamina B2 1,00 mg
Vitamina B6 1,00 mg
PABA 1,00 mg
Mangan 1,00 mg
Cupru 1,00 mg
Vitamina B1 0,80 mg
Acid folic 200,00 mcg
Iod 5,00 mcg
Biotină 60,00 mcg
Crom 25,00 mcg
Vitamina B12 1,00 mcg
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Menopausal Formula
135 capsule

PRODUS PENTRU FEMEILE AFLATE 
LA MENOPAUZĂ

În timpul menopauzei sau după aceasta, corpul şi 
metabolismul femeilor se schimbă. Riscul de apariţie 
al unor boli ce pot fi prevenite creşte (cum ar fi oste-
oporoza şi bolile cardiovasculare). În Menopausal 
Formula, vă oferim un amestec de ingrediente acti-
ve care pot reduce în mod natural simptomele 
menopauzei (iritabilitate, bufeuri, creştere în greuta-
te) şi scad riscurile mari cauzate de aceste schimbări. 

Recomandări:
•  Femeilor care au intrat în perioa-

da schimbărilor aduse de vârstă 
şi cărora menopauza le pro-
voacă simptome neplăcute.
•  Femeilor care doresc să previ-

nă afecţiunile de mare risc 
asociate menopauzei.

 Ştiaţi că suplimentarea cu 
hormoni nu este recoman-
dată tuturor, iar recurgerea la 
aceasta necesită suprave-
ghere medicală constantă? 

Menopausal Formula Ingrediente active/ capsulă::

Mod de administrare: 3×1 capsule zilnic.

Vital Man
60 tablete

STIMULATOR AL PERFORMANŢEI 
PENTRU BĂRBAŢI

Vital Man este un preparat complex 
din plante creat special pentru bărbaţi. 

Zilele stresante şi schimbările ce afectează perfor-
manţele sexuale nu pot fi lăsate să devină o proble-
mă! De exemplu, guarana şi ginsengul siberian pot 
ajuta la menţinerea prospeţimii mentale şi fizice, iar 
ultimul din cele două ingrediente creşte şi rezistenţa 
la stres. Conţinutul de cofeină din guarana şi efectul 
diuretic al urzicii contribuie la sănătatea tractului 
urinar. Rădăcinile de liriozma şi maca sunt cunoscute 
în medicina populară pentru efectele lor afrodiziace 
şi de creştere a potenţei sexuale.

Recomandări:
Bărbaţilor care vor să-şi
• păstreze sau să-şi crească vitalitatea.
•  menţină condiţia fizică generală.
•  păstreze performanţele sexuale la un nivel normal.

 Ştiaţi că rădăcina de liriozma este menţionată şi 
ca Viagra naturală sau Viagra din Amazon?

VitalMan Ingrediente active/ tabletă:
Ginseng siberian 100 mg
Liriozma (Muira puama) 100 mg
Extract de guarana 100 mg
Damiana (Turnera diffusa) 50 mg
Rădăcină de Maca 50 mg
Rădăcină de Sarsaparilla 50 mg
Urzică 50 mg
Catuaba 25 mg

Mod de administrare: 1-2 tablete zilnic în timpul meselor.

Calciu 100 mg
Vitamina C 100 mg
Magneziu 50 mg
Vitamina E 40 mg
Ginseng siberian 10 mg
Cnicus benedictus 10 mg
(Schinel) 
Glycyrrhiza glabra  10 mg
(Lemn dulce) 
Vitex agnus 10 mg
Cimicifuga racemosa 10 mg
(Black Cohosh)
Angelica sinensis  7,5 mg 
(Dong Quai) 
Vitamina B3 (niacina) 7,5 mg
Vitamina B5  5 mcg
(acid pantotenic) 
Beta-caroten 4,5 mg (7500 U.I.)
Zinc 3 mg
Vitamina B1 (tiamină) 2,5 mg
Vitamina B2 (riboflavină) 2,5 mg
Vitamina B6 (piridoxină) 2,5 mg

PABA 2,5 mg
Colină 2,5 mg
Inozitol 2,5 mg
Fier 1 mg
Complex de 
bioflavonoide 1 mg
Equisetum arvense  650 mcg
(Coada calului)
Mangan  500 mcg
Bor 300 mcg
Cupru 200 mcg
Vitamina A  150 mcg
Acid folic 40 mcg
Biotină 30 mcg
Crom  20 mcg
Iod 15 mcg
Molibden 15 mcg
Seleniu  10,5 mcg
Vitamina B12 5 mcg
(ciancobalamină)
Vitamina D3 2 mcg



Vital Woman
60 tablete

STIMULATOR AL PERFORMANŢEI PENTRU FEMEI

Cu ingredientele active exotice, de origine vegetală, 
Vital Woman este creat pentru stimularea proceselor 
fiziologice normale din corpul feminin. Ingredientele 
sale naturale au efecte asemănătoare cu cele ale 
hormonilor feminini şi astfel ajută la creşterea dorin-
ţei sexuale, vitalizează şi oferă un conţinut bogat de 
vitamine şi minerale.

Recomandări:
•  Femeilor care-şi doresc o activitate sexuală mai 

intensă, pentru o relaţie împlinită.
•  Femeilor care vor să-şi încarce corpul cu energie 

şi să stimuleze fertilitatea.
•  Femeilor care doresc să restabileas-

că regularitatea ciclului menstrual 
şi să reducă durerile menstruale.
•  Femeilor aflate la menopauză 

care doresc o suplimentare natu-
rală a hormonilor feminini şi celor 
care vor să-şi regăsească  libidoul.

•  Femeilor care doresc să-şi îmbu-
nătăţească starea generală, celor 
care se simt tensionate, în toane 
proaste sau cu moralul scăzut sau 
celor care urmează un tratament 
pentru depresie, ca adjuvant.

 Ştiaţi că frunzele de damiana, rădăcina de uni-
corn şi rădăcina de maca sunt folosite în unele 
culturi ca afrodiziace naturale?

VitalWoman Ingrediente active/ tabletă:
Frunze de Damiana 100 mg
Rădăcină de Suma 100 mg
Rădăcină de Maca 100 mg
Extract de guarana (std. 22% cofeină) 100 mg
Rădăcină de Sarsaparilla 50 mg
Fructe de Saw Palmetto 50 mg
Rădăcină de Unicorn 25 mg
Fructe de Catuaba 25 mg

Mod de administrare: 1-2 tablete pe zi la masă.
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Poduse care ajută la digestie
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Nopalin
200 tablete

TABLETE CU FIBRE DE CACTUS NOPAL

Fiind un produs care utilizează fructul cactusului 
Nopal, Nopalin stimulează detoxifierea şi are efec-
te benefice asupra funcţionării intestinelor, fiind o 
sursă bogată de fibre şi aprovizionând organismul 
cu vitamine (B1, B2, niacină) şi minerale. Fructul de 
cactus poate împiedica absorbţia grăsimilor şi 
intensifică procesele de descompunere şi secreţie. 
Datorită efectului său diuretic, ajută la funcţiona-
rea vezicii biliare şi a rinichilor. 

Recomandări:
•  Persoanelor care urmează un regim de slăbire, 

datorită senzaţiei de saţietate ce apare în urma 
administrării tabletelor.

•  Persoanelor suferind de constipaţie, pentru a 
reduce această problemă.

•  Pentru reducerea nivelului ridicat al colesterolu-
lui şi trigliceridelor.

•  Suferinzilor de diabet, pentru a le creşte consu-
mul de fibre.

• Persoanelor care au probleme cu celulita.

 Ştiaţi că eşecul regimurilor de slăbit se datorează 
adeseori senzaţiei fizice şi psihice de foame? 
Fibrele din fructul de cactus, ingredientul de bază 
din Nopalin, îşi măresc volumul în timpul digesti-
ei, dând astfel naştere senzaţiei de saţietate.

Nopalin Ingrediente active/ tabletă:
Nopal deshidratat măcinat 300 mg

Mod de administrare: 3x2 pe zi în timpul meselor.

Atenţie! Luaţi întotdeauna Nopalin cu o cantitate mare de 
lichid pentru a stimula mărirea volumului fibrelor pe care le 
conţine şi apariţia senzaţiei de saţietate.

347 milioane de oameni din populaţia totală a 
planetei suferă de diabet. În 2004, 2,4 milioane 
de persoane au murit ca urmare a acestei boli. 
Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, până în 2030 diabetul va deveni a 
şaptea dintre cauzele principale de deces.* 
Activităţile de cercetare asupra nopalului au 
început în 1979 în scopul folosirii acestuia pen-
tru prevenirea diabetului, deoarece s-a desco-
perit că diabetul afectează o mai mare proporţie 
din populaţia mexicană care trăieşte în SUA, în 
comparaţie cu populaţia care trăieşte efectiv pe 
teritoriul Mexicului, unde localnicii folosesc fruc-
tul de nopal ca şi aliment: îl consumă fiert, fript, 
prăjit la grătar sau crud, sub formă de salate. 
Experimentul a arătat că nopalul posedă capaci-
tatea de a reduce nivelul glicemiei din sânge. 
Acest lucru se datorează probabil faptului că 
absorbţia carbohidraţilor este încetinită, ceea ce 
scade producţia de insulină.  Un principiu de 
bază pentru pacienţii suferind de diabet este că 
prin consumul de fibre se reduce reacţia gluco-
zei din sânge.

* Sursă bibliografică: Diabetes – Fact sheet N°312, Updated March 2013 
Media Centre, WHO

Includeţi Nopalin în alimentaţia vostră zilni-
că, iar în felul acesta vă puteţi creşte consu-
mul de fibre, asigurându-vă că nivelul glice-
miei se menţine în limite normale! 
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Digestive Enzymes
100 tablete

SUPORT PENTRU SISTEMUL DIGESTIV

Produsul Digestive Enyzmes conţine enzime digestive 
şi substanţe active de origine vegetală care contribuie 
la realizarea proceselor digestive. Dacă aveţi obiceiuri 
alimentare nesănătoase sau un stil de viaţă nesănătos, 
acest lucru poate duce la perturbarea echilibrului de la 
nivelul sistemului digestiv. Descompunerea nutrienţi-
lor cu ajutorul enzimelor este primul pas către o bună 
absorbţie şi utilizare a acestora de către organism. Cu 
enzimele potrivite, puteţi stimula descompunerea lipi-
delor, proteinelor şi carbohidraţilor, venind astfel în 
ajutorul sistemului vostru digestiv şi al organismului.

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să ofere un suport 

suplimentar sistemului digestiv.
•  În cazul consumului frecvent de ali-

mente care balonează şi pentru pro-
blemele asociate balonării.
•  În cazul problemelor asociate digestiei.

 Ştiaţi că eficienţa digestiei scade odată 
cu înaintarea în vârstă? În cazul persoa-
nelor având grupa de sânge A, această 
problemă este obişnuită, indiferent de 
vârstă.  

Digestive Enzymes Ingrediente active/ tabletă:
Pancreatină 75,00 mg
Seminţe de chimen 75,00 mg
Turmeric 37,50 mg
Acid L-glutamic 25,00 mg
Pepsină 17,50 mg
Bromelaină 12,50 mg
Diastază 10,00 mg
Protează 7,50 mg
Papaină 5,00 mg

Mod de administrare: 2x1 tablete zilnic, în timpul meselor.

Atenţie! În cazul unei boli gastrointestinale grave (ex: ulcer gastric), 
cereţi sfatul medicului înainte de a începe folosirea acestui produs.

Digest Ease
100 tablete

SUPORT PENTRU SISTEMUL DIGESTIV

Obiceiurile alimentare nesănătoase, un regim alimen-
tar neadecvat, stresul şi ingredientele artificiale din ali-
mente pot suprasolicita sistemul digestiv. Substanţele 

active din tabletele Digest Ease sunt enzi-
me digestive naturale care contribuie la 
descompunerea şi absorbţia nutrienţilor. 

Enzimele digestive nu sunt utile doar 
după o cină bogată sau după mâncă-
ruri mai grele. Ele joacă şi un rol în trata-
rea anumitor probleme asociate diges-
tiei şi la reducerea simptomelor de 
balonare asociate unui regim alimentar 
bogat în fibre. 

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să ofere un suport 

suplimentar sistemului digestiv.
•  În cazul consumului frecvent de alimente care 

balonează şi pentru problemele asociate balonării.
•  În cazul problemelor asociate digestiei.

 Ştiaţi că tratarea termică şi conservarea nu numai 
că reduc conţinutul de vitamine şi minerale din 
produsele alimentare, dar distrug şi multe enzime? 

Digest Ease Ingrediente active/ tabletă:
Complex de enzime fungice Digezyme 100 mg
Activitate proteolitică minim 600 U
Activitate amilolitică: 
Alfa-amilază minim 2400 U
Amilomaltoză minim 50 U
Activitate lipolitică minim 100 U
Activitate celulolitică minim 25 U
Activitate lactazică minim 400 U

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic, în timpul meselor.

Atenţie! În cazul unei boli gastrointestinale grave (ex: ulcer 
gastric), cereţi sfatul medicului înainte a începe folosirea 
acestui produs. 
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AC-Zymes, Acidophilus
100 capsule

PRODUS PROBIOTIC, PRODUS PROBIOTIC CU 
FIBRE

AC-Zymes este un produs probiotic care conţine o 
concentraţie mare de bacterii din specia 
Lactobacillus acidophilus. Aceasta este o bacterie 
lactică extrem de rezistentă şi benefică pentru men-
ţinerea sănătăţii sistemului gastrointestinal, înlocu-
ind bacteriile probiotice care se pierd zilnic şi partici-
pând la activitatea sistemului imunitar. Vă ajută să 
protejaţi flora bacteriană normală a tractului diges-
tiv, astfel încât să puteţi sprijini în mod eficient func-
ţionarea sănătoasă a sistemului digestiv. Produsul 
nostru, Acidophilus, conţine în plus şi seminţe de 
psyllium. Aceste fibre fermentează în intestinul gros, 
ceea ce contribuie la funcţionarea bacteriilor benefi-
ce care populează acest tract al sistemului digestiv.

Recomandări:
•  În timpul sau după urmarea unui tratament cu 

antibiotice şi pentru a evita efectele dăunătoare 
ale altor medicamente administrate permanent.

•  Ca adjuvant în tratamentul infecţiilor microbiene 
severe (probleme dermatologice sau ginecologice).

•  În tratarea problemelor digestive cauzate de stres.
• Ca şi tratament complementar pentru deranja-
mente stomacale sau diaree.
•  Pentru a preveni efectele dăunătoare pe care 

alcoolul şi fumatul le au asupra florei intestinale.
•  Datorită conţinutului său de fibre, Acidophilus 

este recomandat şi pentru constipaţie.

 Ştiaţi că Lactobacillus acidophilus poate reduce 
simptomele alergiilor?*

AC-Zymes Ingrediente active/ capsulă:
Lactobacillus  acidophilus viabili  2 miliarde**

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic, pe stomacul gol.

Acidophilus Ingrediente active/ capsulă:
Lactobacillus acidophilus viabili  2 miliarde**
Mucilagiu din seminţe de Plantago ovata  100 mg

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic.

Atenţie! Măsurile generale recomandate de obicei în cazurile 
de diaree (consumul multor lichide) trebuie urmate chiar şi 
atunci când este administrat acest produs. În cazul unor boli 
stomacale sau intestinale grave (de exemplu, ulcer sau boala 
inflamatorie intestinală), cereţi sfatul medicului înainte de a 
începe folosirea acestui produs.

Sursă bibliografică:
* Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised place-
bo-controlled trial - Kalliomäki M. et al., Lancet. 2001 Apr 7;357(9262):1076-9., 
Differential effects of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus plantarum 
strainson cytokine induction in human peripheral blood mononuclear cells - 
Yvonne M. Vissers, FEMS Immunol Med Microbiol 59 (2010) 60–70
** la data fabricăriin

„Moartea trăieşte în intestine” – această afirma-
ţie atribuită lui Hipocrate spune multe despre 
cât ştia medicina despre corpul uman încă de 
acum 2000 ani. Chiar şi în prezent, importanţa 
rolului pe care intestinele îl joacă în menţinerea 
sănătăţii organimsului este susţinută în mod 
constant de noi şi noi studii. Intestinele, datorită 
alimentelor pe care le ingerăm, sunt aproape în 
contact direct cu lumea exterioară şi de aceea 
necesită o protecţie specială. Dacă ţesuturile 
sunt sănătoase, acestea absorb vitamine, apă şi 
nutrienţi şi nu permit substanţelor nocive să 
pătrundă în fluxul sanguin. Echilibrul florei intes-
tinale este sensibil la stimulii ce vin din exterior 
şi poate fi perturbat foarte uşor de influenţe 
negative, cum ar fi administrarea de medica-
mente, fumatul, consumul de alcool, stresul, 
consumul alimentelor pline de aditivi etc.

Sursă bibliografică:
Survival and therapeutic potential of probiotics organisms with referen-
ce to Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium spp. – K. 

Kailasapathy, J. Chin Immunology and Cell Biology (2000) 78, 80-88

Bacteriile probiotice, precum Lactobacillus 
acidophilus, conţinute de produsele Ac-Zymes 

şi Acidophilus ajută sistemul imunitar în realiza-
rea protecţiei împotriva agenţilor patogeni, pot 
scurta durata infecţiilor şi a simptomelor neplă-
cute ce le însoţesc, pot reduce riscul de apariţie a 
unor afecţiuni alergice şi, mai mult decât atât, 
pot fi foarte eficiente în tratarea unui nivel ridicat 
al colesteroului. 
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Probio Balance
60 tablete masticabile

PRO ŞI PREBIOTICE

Probio Balance este o tabletă masticabilă, cu o aromă 
plăcută, pe care fiecare copil şi adult o va lua cu plă-
cere. Fiecare tabletă conţine patru miliarde UFC (uni-
tăţi formatoare de colonii) de probiotice. Cele trei 
tulpini de bacterii probiotice din compoziţia tabletei 
se regăsesc în flora intestinală sănătoasă. Ele contribu-
ie la protejarea sistemului imunitar, eliminarea infecţi-
ilor diareice şi refacerea florei intestinale distruse. 
Prebioticele (fructo-oligozaharide) adăugate în conţi-
nutul tabletei ajută la fixarea şi dezvoltarea probioti-
celor.

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să-şi refacă flora intesti-

nală după un tratament cu antibiotice.  
•  Persoanelor care călătoresc, pentru 

a preveni bolile diareice şi ca adju-
vant în tratamentul acestora.
•  Persoanelor care doresc să menţi-

nă şi să întărească echilibrul florei 
intestinale. 

 Ştiaţi că anumite tulpini de 
Lactobacillus pot reduce frecven-
ţa simptomele alergiilor şi ecze-
melor în perioada copilăriei?*

Probio Balance Ingrediente active/ tabletă masticabilă:
Culturi probiotice:  4 miliarde UFC**
Lactobacillus acidophilus 335,00 mg
Bifidobacterium longum 17,87 mg
Lactobacillus rhamnosus 6,70 mg
Fructo oligo zaharide (FOS)  25 mg

Mod de administrare: 1-2 tablete masticabile zilnic.

Atenţie! Dacă suferiţi de o boală gastrointestinală gravă (ex: 
ulcer, boala lui Crohn), cereţi sfatul medicului înainte de 
folosirea acestui produs. În caz de diaree, trebuie să urmaţi 
măsurile generale recomandate (consumul de cantităţi mari 
de lichide), chiar dacă folosiţi acest produs.

Surse bibliografice:
* Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised place-
bo-controlled trial - Kalliomäki M. et al., Lancet. 2001 Apr 7;357(9262):1076-9.
** la data fabricării

Meal Time
100 tablete masticabile

ÎN SPRIJINUL DIGESTIEI

Meal Time este o tabletă masticabilă, cu un gust plăcut, 
pentru stimularea digestiei. Principalul său ingredi-
ent activ este papaina, o substanţă naturală foarte 
asemănătoare cu enzimele care digeră proteinele. 
Scopul său este de a descompune proteinele din 
alimentele noastre în componentele lor individua-
le, ajutând astfel organismul la realizarea procesu-
lui de digestie a proteinelor şi crescând eficienţa 
absorbţiei.

Recomandări:
•  Persoanelor a căror dietă conţine carne, pro-

duse lactate si legume în cantităţ mari, pentru 
o digestie mai uşoară.

 Ştiaţi că papaina este folosită la scară largă în indus-
tria procesării cărnii, deoarece principalul efect al 
acesteia este pre-digerarea şi frăgezirea cărnii?

Meal Time Ingrediente active/ tabletă masticabilă:
Enzime din papaya 250 mg

Mod de administrare: 1-2 tablete masticabile, după mese.

Atenţie! Dacă suferiţi de boli grave ale sistemului digestiv 
(ex: ulcer), cereţi sfatul medicului înainte de folosirea aces-
tui produs.

„Modul în care gândeşti, modul în care te comporţi, modul în care 
mănânci îţi pot prelungi sau scădea viaţa cu 30 până la 50 de ani.”

Deepak Chopra



„Modul în care gândeşti, modul în care te comporţi, modul în care 
mănânci îţi pot prelungi sau scădea viaţa cu 30 până la 50 de ani.”

Deepak Chopra
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Suplimente pentru întărirea 
sistemului imunitar
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ImmunAid
180 capsule

IMUNOSTIMULATOR CU GHEARA MÂŢEI 

ImmunAid este un complex eficient de plante şi minera-
le, în care am amestecat puterea plantei gheara mâţei, 
folosită de secole, cu zincul.  Gheara mâţei creşte pro-
ducţia de celule cu rol imunitar, pregătind astfel corpul 
pentru a rezista împotriva agenţilor patogeni. Efectul 
plantei gheara mâţei este susţinut de prezenţa zincului 
organic, care la rându-i stimulează funcţionarea normală 
a sistemului imunitar. Ambele ingrediente active au şi 
efecte antioxidante, astfel că pot asigura protecţia nu 
doar împotriva atacurilor externe, ci şi împotriva celor ce 
vin din interiorul corpului.

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc o protecţie efici-
entă şi permanentă în perioadele în care 

sunt frecvente îmbolnăvirile.
•  Persoanelor care urmează tratamente 

pentru inflamaţii artritice, ca adjuvant.*

 Ştiaţi că gheara mâţei este folosită 
de secole în Amazonia pentru trata-
rea tumorilor, bolilor autoimune şi 
bolilor digestive?

ImmunAid Ingrediente active/ capsulă:
Pulbere de gheara mâţei (Cat’s claw)  400 mg
Zinc (gluconat) 3 mg

Mod de admnistrare: 3×1 capsule zilnic.

Atenţie! Nu se recomandă în perioadele de sarcină şi alăp-
tare. În cazul unei boli a sistemului digestiv şi în alte situaţii 
incerte, cereţi sfatul medicului. Nu este recomandată admi-
nistrarea produselor conţinând gheara mâţei în paralel cu o 
medicaţie imunosupresoare.

* Sursă bibliografică: Antiinflammatory actions of cat’s claw: the role of NF-kappaB 
- Sandoval-Chacón M, et al, Aliment Pharmacol Ther. 1998 Dec;12(12):1279-89.

Bee Power
50 capsule

LĂPTIŞOR DE MATCĂ

Bee Power este un produs care conţine lăptişor de 
matcă. Unul dintre ingredientele principale ale lăptişo-
rului de matcă, acidul hidroxi-decenoic (HDA), are efect 
antimicrobian împotriva unor bacterii şi specii de ciu-
perci. Conţine toate componenentele din familia vita-
minelor B, precum şi săruri minerale şi oligoelemente 
(de exemplu, sulf, mangan, nichel şi cobalt). Este o 
sursă naturală de vitamine A, C, D şi E, acid folic, mine-
rale, enzime şi 18 aminoacizi.

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să-şi asigure un sistem 

imunitar puternic.
•  Copiilor, pentru a le stimula sistemul imunitar şi 

a le creşte pofta de mâncare.
•  Pentru întărirea organismului în timpul perioa-

dei de convalescenţă.
•  Pe durata perioadelor stresante, pentru a îmbu-

nătăţi performanţele şi a revigora corpul.

 Ştiaţi că matca, care se hrăneşte numai cu lăptişor 
de matcă, are o speranţă normală de viaţă de 3-4 
ani (!),  în vreme ce albinele muncitoare trăiesc între 
4 şi 6 săptămâni, iar acest lucru se datorează conţi-
nutului nutriţional bogat al lăptişorului de matcă?

Bee Power Ingrediente active/ capsulă:
Concentrat de lăptişor de matcă (6% HDA) 50 mg
(echivalent cu 150 mg de laptişor de matcă)

Mod de administrare: 1 capsulă zilnic.

Atenţie! Lăptişorul de matcă este produs 
din polen, miere şi secreţiile faringiene ale 
albinelor muncitoare şi nu este recoman-
dat persoanelor care suferă de alergii la 
polen şi produse apicole. Dacă în timpul 
administrării produsului, apar reacţii alergi-
ce, tratamentul trebuie întrerupt de îndată. 
A se păstra în locuri răcoroase. Expunerea 
la surse de căldură poate provoca descom-
punerea capsulelor. 
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SambuRex
240 ml

FORMULĂ LICHIDĂ PENTRU ÎNTĂRIREA  
SISTEMULUI IMUNITAR

O doză mare şi concentrată de extract de soc negru, 
în combinaţie cu un complex de plante ce conţine 
Echinacea, o plantă folosită de secole, un plus de 
vitamina C şi zinc. Toate acestea se prezintă sub 
forma unei formule lichide cu un gust plăcut, astfel 
încât toţi membrii familiei voastre să poată aştepta 
lunile reci ale anului şi riscul de gripă cu un sistem 
imunitar bine pregătit. Nu conţine adaos de zahăr, 
arome artificiale şi coloranţi.

Recomandări:
•  Datorită formei sale lichide, este recomandat per-

soanelor în vârstă şi persoanelor care 
suferă de probleme de înghiţire, 
pentru a le fortifica sistemul imunitar.

•  Persoanelor suferind de răceli 
sau gripe, pentru a accelera 
procesul de refacere.
•  Persoanelor care prezintă 

dureri în gât sau tuse, pentru 
a le ameliora simptomele.

•  Celor care suferă de proble-
me digestive, pentru a stimu-
la digestia.

•  Pentru că nu conţine alcool, 
este ideal pentru conducăto-
rii de autovehicule şi copii.

 Ştiaţi că Astralagus este folosit în medicina chine-
ză de peste 2000 ani pentru a proteja sistemul 
imunitar şi a creşte energia vitală (chi)?

A SambuRex Ingrediente active/ 5 ml:
Extract de soc negru (Sambucus nigra) 5000,00 mg
Amestec patentat de plante 130,00 mg
(extract de Echinacea Purpurea, extract de Echinacea 
Angustifolia organică, extract de Astragalus 
Membranaceus organic)
Vitamina C 100,00 mg
Zinc 5,00 mg

Mod de administrare: 1 linguriţă (5 ml) zilnic. Poate fi 
luat în combinaţie cu apă sau alimente

Atenţie! Acest produs nu este recomandat persoanelor 
alergice la plantele din familia Cruciferae, pacienţilor cu 
boli autoimune şi persoanelor care urmează tratamente 
imunosupresoare. Nu este recomandat copiilor sub vârsta 
de 3 ani. A nu se folosi o perioadă mai lungă de opt săptă-
mâni de la desfacerea recipientului. A se agita bine înainte 
de folosire. A se păstra la rece după deschidere. 
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VirAgo
90 tablete

COMPLEX PENTRU STIMULAREA SISTEMULUI 
IMUNITAR

VirAgo este un preparat complex, toate ingredientele 
sale stimulând funcţionarea sănătoasă a sistemului 
imunitar. Oleuropeina, care se găseşte în preţiosul 
extract de frunze de măslin, este o substanţă cu efecte 
antimicrobiene, anti-inflamatorii şi antioxidante şi este 
excelent completată de lizină, un aminoacid care inhi-
bă multiplicarea virusurilor.  Echinacea este o plantă 
binecunoscută, pe care oamenii o folosesc de multă 
vreme pentru a lupta împotriva agenţilor patogeni. 
Gheara mâţei, în combinaţie cu zinc, s-a dovedit a avea 
efect de stimulare a funcţionării sistemului imunitar.

Recomandări:
•  Persoanelor care sunt expuse frecvent situaţiilor 

în care sistemul imunitar are nevoie de ajutor.
•  Celor care caută o protecţie imunitară mai com-

plexă.
•  Persoanelor care doresc să-şi pregăteas-

că sistemul imunitar sub forma unei 
cure urmate în lunile de toamnă.

 Ştiaţi că Pau d’Arco, o plantă foarte 
populară în America de Sud, este folosi-
tă în medicina populară de secole ca 
adjuvant în tratamentul anumitor infec-
ţii, astmului, diabetului şi unor tipuri de 
cancer? 

VirAgo Ingrediente active/ capsulă:
Extract din frunze de măslin (std. 15% oleuropeină) 80 mg
L-lizină  80 mg
Extract  de gheara mâţei (cat’s claw)  60 mg
(std. 4% alcaloizi oxindolici) 
Extract 4:1de Pau D’Arco (std. 3% alcaloizi) 30 mg
Extract din rădăcină de Echinacea  25 mg
(std. 3,5% echinacozide) 
Zinc 10 mg

Mod de aministrare: 3×1 tablete zilnic.

Atenţie! Nu se recomandă în timpul sarcinii sau alăptării. În 
cazul unei boli digestive sau incertitudini legate de anumi-
te boli, cereţi sfatul medicului. Nu se recomandă folosirea 
plantei gheara mâţei împreună cu o medicaţie imunosu-
presoare. 
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Alte suplimente alimentare
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Vein ProteX
60 tablete

PROTECŢIE PENTRU VENE

Antioxidanţii joacă un rol important în protejarea 
venelor, dat fiind faptul că ateroscleroza şi alte boli 
ale venelor sunt de cele mai multe ori consecinţa 
efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi.  Vein 
ProteX este un produs pe bază de antioxidanţi cu 
ingrediente active care întăresc şi protejează venele. 
Ingredientele active extrase din seminţe de struguri, 
completate cu un complex de hesperidină, combat 
radicalii liberi. Ghimbirul şi curcuma sunt binecunos-
cute în medicina populară pentru efectul lor de sti-
mulare a circulaţiei sanguine.

Recomandări:
•  Persoanelor care petrec mult timp la serviciu 

stând în picioare sau aşezate pe scaun.
•  Persoanelor suferind de boli ale venelor şi celor care 
doresc să menţină structura sănătoasă a venelor.

• Persoanelor afectate de obezitate.

 Ştiaţi că venele voastre trebuie să 
lucreze din greu zi după zi? Aproape 
în mod constant, ele trebuie să pom-
peze sângele sărac în oxigen în sus, în 
direcţia inimii, sfidând gravitatea. 
Cantitatea de sânge pe care venele o 
circulă zilnic poate ajunge la 7.000 litri.  

Vein ProteX Ingrediente active/ tabletă:
Vitamina C 250,00 mg
Metil-sulfonil-metan (MSM) 150,00 mg
Complex de proantocianidine oligomerice 
din extract de seminţe de struguri 100,00 mg
(std. 98 % compuşi polifenolici) 
Extract din rădăcină de ghimbir  66,60 mg
(std. 40 % gingeroli) 
Extract de turmeric (std. 95 % curcuminoide) 50,00 mg
Complex hesperidinic 15,00 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic, înainte de mese.

Atenţie! Acest produs nu înlocuieşte consultul medical şi 
tratamentul medicamentos. Dacă suferiţi de o boală a vene-
lor, cereţi ajutorul unui medic specialist. Dacă vreţi să folosiţi 
acest produs în timpul sarcinii sau alăptării, cereţi sfatul 
medicului înainte. Pentru a obţine rezultate optime, este 
recomandat un tratament regulat de cel puţin trei luni. 

URX
60 tablete

PRODUS ÎMPOTRIVA  
PROBLEMELOR URINARE

URX este un preparat complex cu 
D-manoză şi merişoare, combinate 
cu extracte de plante diuretice şi 
antibacteriene pentru a asigura o 
protecţie complexă a tractului urinar. 
Recomandăm folosirea acestui pro-
dus atât ca mijloc de prevenire, cât şi 
ca adjuvant în tratamente.

Recomandări:
•  Persoanelor susceptibile la cistită.
•  Persoanelor care vizitează frecvent băi sau pisci-

ne publice.
•  Persoanelor care au tendinţa să nu ţină cont de 

vreme atunci când îşi aleg hainele.
•  Persoanelor care consumă prea puţine lichide.
•  Persoanelor care au tendinţa să întârzie urinarea.
•  Persoanelor care acordă importanţă protecţiei 

tractului urinar.

 Ştiaţi că majoritatea infecţiilor urinare sunt pro-
vocate de bacteria E-coli? D-manoza se ataşează 
de E-coli şi ambele sunt eliminate din organism 
odată cu urina.*

URX Ingrediente active/ tabletă:
D-manoză 150,00 mg
Extract de merişor 12:1 (std. 30% polifenoli) 100,00 mg
Extract din frunze de urzică 4:1 100,00 mg
(std. 1% acid silicic) 
Extract din fruze de strugurii ursului 100,00 mg
(Arctostaphylos uva-ursi) 4:1  
Extract din frunze de buchu  30,00 mg
(Agathosma betulina) 4:1 
Vitamina C 20,00 mg
Extract din frunze de năsturel 17,00 mg
(Nasturtium officinale) 4:1  

Mod de administrare: 2-4 tablete zilnic.

Atenţie! Acest produs nu înlocuieşte tratamentul prescris de 
medic. Dacă prezentaţi simptome, consultaţi-vă medicului.

* Sursă bibliografică: C S Edén and H A Hansson: Escherichia coli pili as possible 
mediators of attachment to human urinary tract epithelial cells. Infect Immun. 
1978 July; 21(1): 229–237..
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La nivelul articulaţiilor, oasele noastre nu intră în 
contact direct unele cu altele. Cartilajele articu-
lare, care se găsesc la extremităţile oaselor, şi 
lichidul lubrifiant dintre acestea, asigură micşo-
rarea solicitării fizice la care sunt expuse acestea. 
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, mişcările articu-
laţiilor devin mai rigide şi mai puţin flexibile, 
deoarece cantitatea de lichid lubrifiant din arti-
culaţii scade, iar articulaţiile se subţiază; ligame-
netele tind şi ele să se scurteze şi îşi pot pierde 
flexibilitatea. Toate aceste schimbări fac ca arti-
culaţiile noastre să fie mai rigide.   
Multe dintre aceste schimbări articulare 
datorate înaintării în vârstă sunt cauzate de 
lipsa exerciţiilor fizice. Mişcările articulaţiilor şi 
efortul asociat acestor mişcări ajută lichidul să 
circule în permanenţă, în vreme ce inactivitatea 
împiedică acest lucru. Din cauza solicitărilor 
extreme (sporturi profesioniste sau activităţi 
fizice prelungite), greutăţii corporale în exces 
sau predispoziţiilor ereditare, acest proces poate 
începe deja la o vârstă tânără. 

O formă adecvată de exerciţii fizice – pentru 
persoanele în vârstă: gimnastică în apă, 
exerciţii de stretching -, o alimentaţie variată 
şi echilibrată, un stil de viaţă responsabil şi 
nutrienţii bine aleşi contribuie la menţinerea 
şi îmbunătăţirea sănătăţii articulaţiilor. 

Joint ProteX FORTE
90 tablete

COMPLEX PENTRU PROTECŢIA  
ARTICULAŢIILOR

Tabletele Joint ProteX FORTE asigură un plus de suport 
pentru regenerarea cartilajelor şi producerea lichidului 
sinovial dintre oase. Chiar dacă dieta dumneavoastră 
este adecvată, consumaţi prea puţine dintre ingredien-
tele active care v-ar ajuta să vă menţineţi sănătatea 
articulaţiilor. Aceste tablete oferă doze mari de gluco-
zamină şi condroitină, cunoscute pentru efectul fortifi-
ant asupra articulaţiilor, precum şi acid hialuronic şi 
MSM, pentru a stimula producţia de lichid sinovial, şi 
plante cu efecte anti-inflamatoare (ex: turmericul şi 
creţuşca), care, împreună, vor asigura articulaţiilor 
suportul adecvat, chiar şi în situaţii de solicitare intensă.

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să asigure articulaţiilor 

lor un plus de suport şi protecţie.
• Persoanelor care efectuează munci fizice.
•  Sportivilor de performanţă sau persoanelor care 

fac sport regulat.
• Persoanelor cu un surplus de greutate.
•  Persoanelor care duc un stil de viaţă cu prea 

puţină activitate fizică.
•  Pentru tratarea traumatismelor ce afectează 

articulaţiile, ca adjuvant.

 Ştiaţi că în urma unui traumatism la nivelul articula-
ţiilor există riscul de uzură a acestora? De aceea este 
recomandat să consumaţi produse cu efecte pro-
tectoare şi regeneratoare asupra cartilajelor, în com-
pletarea programului de fizioterapie în timpul peri-
oadei de refacere.

Joint ProteX FORTE Ingrediente active/ tabletă:
Glucozamină sulfat 500 mg
Condroitin sulfat 270 mg
Metil-sulfonil metan (MSM) 150 mg
Acid hialuronic 50 mg
Extract din Boswellia serrata  50 mg
(std. 25 % acid boswelic) 
Pulbere de Filipendula ulmaria (creţuşcă) 40 mg
Extract din Turmeric (std. 25 % curcumine) 10 mg
Zinc (gluconat) 5 mg
Mangan (gluconat) 1 mg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

Atenţie! A se evita de către persoanele cu sensibilitate la 
crustacee. Pacienţii bolnavi de diabet şi cei care prezintă un 
nivel ridicat al colesterolului trebuie să ceară sfatul medicu-
lui înainte de folosirea acestui produs. În cazul unei alergii 
la aspirină, cereţi sfatul medicului. Nu se recomandă în 
timpul perioadei de sarcină şi alăptare. 
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Joint ProteX
90 tablete

COMPLEX PENTRU PROTECŢIA  
ARTICULAŢIILOR

Ingredientele active din Joint ProteX stimu-
lează regenerarea cartilajelor care acoperă 

extremităţile oaselor şi producţia lichidului 
lubrefiant dintre acestea. Glucozamina întă-
reşte cartilajele, în vreme ce acidul hialuro-
nic şi metil-sulfonil-metanul (MSM) partici-
pă la producerea lichidului sinovial. Plantele 
conţinute de această tabletă, cum sunt 
turmericul şi creţuşca, pot reduce durerile, 
întocmai ca medicamentele anti-inflama-

toare nesteroidiene, dar fără posibilele efec-
te adverse ale acestora. Contribuiţi la sănătatea articula-
ţiilor voastre, căci nu este posibil să vă bucuraţi de mişcări 
complete şi fără dureri în lipsa unor articulaţii sănătoase!

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să asigure articulaţiilor 

lor suport şi protecţie adecvate.
•  Persoanelor care efectuează munci fizice.
•  Persoanele care se implică regulat în activităţi spor-
tive.

•  Persoanelor supraponderale.
•  Persoanelor care duc un stil de viaţă cu prea puţi-

nă activitate fizică.
•  Pentru tratarea traumatismelor ce afectează 

articulaţiile, ca adjuvant.

 Ştiaţi că uzura articulaţiilor importante  (genunchi, 
glezne, şold) este o problemă care afectează multe 
persoane, în special la o vârstă înaintată, şi este 
influenţată de stilul de viaţă, greutatea corporală 

sau factori ereditari? Vestea bună este că uzura 
articulaţiilor poate fi prevenită sau încetinită. 
Articulaţiile noastre pot să se regenereze, dacă pri-
mesc nutrienţii adecvaţi.

Joint ProteX Ingrediente active/ tabletă:
Glucozamină HCl (crustaceu)  250 mg
Condroitin sulfat 200 mg
Metil-sulfonil metan (MSM) 150 mg
Glucozaminoglican 150 mg
Acid hialuronic (complex) 50 mg
Cetil-miristoleat (CMT) 50 mg
Extract din Boswellia serrata (25 %) 50 mg
Filipendula ulmaria (creţuşcă) 40 mg
Extract din Turmeric (95 %) 10 mg
Zinc (gluconat) 5 mg
Mangan (gluconat) 1 mg

Mod de administrare: 3x1 tablete zilnic, în timpul meselor.

Atenţie! A se evita de către persoanele cu sensibilitate la 
crustacee. Pacienţii bolnavi de diabet şi cei care prezintă un 
nivel ridicat al colesterolului trebuie să ceară sfatul medicului 
înainte de folosirea acestui produs. În cazul unei alergii la 
aspirină, cereţi sfatul medicului. Nu se recomandă în timpul 
perioadei de sarcină şi alăptare. 

Natural HGH Support
90 tablete

STIMULANT NATURAL PENTRU 
CREŞTERE

Producţia hormonilor de creştere 
scade după vârsta de 30 ani şi multe 
persoane încearcă să reducă efectele 
negative ale acestui fenomen prin 
doze artificiale de hormoni, dar acest 

lucru poate avea numeroase consecinţe dăunătoare. 
Produsul HGH Support NU conţine hormoni de creş-
tere sintetici, ci stimulează secreţia internă a acestora 
datorită ingredientelor sale naturale. Hormonii de 
creştere au diferite efecte benefice: sprijină funcţiona-
rea sistemului nervos, stimulează arderea grăsimilor, 
ajută la buna funcţionarea a pielii, cartilajelor şi ţesu-
tului conjunctiv şi intensifică sinteza proteică.

Recomandări:
•  Persoanelor care efectuează cu regularitate activităţi 

fizice.
•  Sportivilor, datorită efectelor pozitive pe care le 

are asupra dezvoltării muşchilor.
•  Vârtsnicilor, pentru a preveni degradarea muş-

chilor datorată proceselor fiziologice naturale.

 Ştiaţi că în cazul pacienţilor care au suferit un atac 
cerebral, suplimentarea directă cu hormon de creş-
tere a dat rezultate mai bune în timpul perioadei de 
refacere în ceea ce priveşte recuperarea forţei mus-
culare şi reducerea oboselii?*

Natural HGH Support Ingrediente active/ tabletă:
Piroglutamat de L-arginină 133,33 mg
L-lizină HCl 100,00 mg
L-Glutamină  100,00 mg
Extract de Vicia Faba Major 83,33 mg
L-ornitină HCl 66,66 mg
Lecitină 61,66 mg
Vitamina C 40,00 mg 
GABA 33,33 mg
L-glicină 16,66 mg
Vitamina B6 2,00 mg
Crom 4,00 mcg

Mod de admnistrare: 3 tablete pe zi, pe stomacul gol, 
seara,  înainte de culcare sau conform recomandărilor. 
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Detox Patch
12 plasturi

PLASTURI DETOXIFIANŢI

Organismul nostru trebuie sa facă faţă zilnic unui 
număr mare de toxine astfel că diverse substanţe 
toxice se pot acumula în organism ca şi consecinţă a 
expunerii la poluarea mediului înconjurător, le diver-
se substanţe chimice, medicamente şi la unele pro-
duse de larg consum. Folosindu-se de ingredientele 
sale atent selcţionate şi cu ajutorul căldurii emise de 
turmalină şi a cunoştiinţelor de reflexologie orienta-
lă, Detox Patch ajută la îndepărtarea acestor sub-
stanţe în timpul periodei de relaxare prin aplicarea 
unor metode naturale. 

Recomandări:
•  Tuturor celor care doresc să elimine substanţele 

toxice acumulate în organism.
•  Persoanelor pentru care tradiţionalele perioade 

de detoxifiere sunt prea greu de suportat. Detox 
Patch oferă o metodă de detoxifiere mai blândă 
şi mai uşoară.

•  Persoanelelor care urmează periodic tratamente 
de detoxifiere, pentru a completa efectul supli-
mentelor alimentare.

 Ştiaţi că a reflexologia tălpii piciorului este unul dintre 
tratamentele alternative ale căror efecte şi eficacitate 
au fost recunoscute de medicina occidentală?

Detox Patch Ingrediente active:
Oţet de bambus
Oţet de chiparos
Turmalină
Ciupercă Agaricus
Rădăcină de Achyranthis
Rădăcină de Bujor roşu (Paeoniae rubrae)
Ginseng siberian
Artemisia iwayomogi
Caragana sinica
Platicodon grandiflorum

Mod de utilizare: Se ataşează de talpa piciorului cu ajutorul 
foliei adezive şi se lasă aşa cel puţin opt ore! Este mai confor-
tabil uzul pe timpul nopţii. 
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Arginine Plus
100 tablete

PRODUS PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA  
PERFORMANŢEI

Arginina este un aminoacid care joacă un rol în func-
ţionarea, dezvoltarea şi regenerarea muşchilor;  în 
plus, contribuie şi la menţinerea unei circulaţii sangu-
ine sănătoase, stimulând astfel funcţionarea optimă a 
sistemului vascular. Stimulează producerea hormonu-
lui de creştere şi a insulinei şi este o substanţă precur-
soare a oxidului de azot, care are un efect vasodilata-
tor.

Recomandări:
•  Sportivilor şi culturiştilor, pentru că poate stimu-

la fluxul de oxigen şi nutrienţi, creşterea şi rege-
nerarea masei musculare.

•  Persoanelor care efectuează munci fizice grele.
•  Stimulează sinteza proteinelor şi secreţia hor-

monilor de creştere şi a insulinei.
•  Datorită efectului său vasodilatator, contribuie 

la protecţia sistemului cardiovascular.
•  Ajută la realizarea procesului de detoxifiere.
•  Poate stimula creşterea performanţelor sexuale.

 Ştiaţi că producţia de arginină din 
organism poate scădea ca o conse-
cinţă a anumitor circumstanţe (ex: 
stres, muncă fizică extenuantă etc.)?

Arginine Plus Ingrediente active/ tabletă:
L-arginină 500 mg
Acid alfa-cetoglutaric 50  mg
Mangan 600 mcg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.
 
 
Atenţie! Produsul nu este recomandat pacienţilor suferind de 
diabet, deoarece afectează secreţia de insulină. Nu este reco-
mandat în perioada sarcinii şi a alăptării. Persoanele care 
urmează tratamente cu medicamente precum cele pentru 
tensiunea arterială, diuretice sau anticoagulante trebuie să 
ceară sfatul medicului înainte de a lua arginină. 

Cholestone
90 tablete

PRODUS PENTRU REDUCEREA  
COLESTEROLULUI

Cholestone este un supliment alimen-
tar creat pentru a ajuta la menţinerea 

colesterolului în limitele normale. 
Printre ingredientele sale active se 
numără uleiul din seminţe de in, care 
contribuie la menţinerea colestero-
lului la un nivel normal datorită con-
ţinutului său ridicat de omega-3, şi 
pectina din mere, care are acelaşi 
efect, datorită conţinutului său 

bogat în fibre.  Usturoiul poate avea efecte 
benefice asupra lipidemiei, în vreme ce lecitina 
joacă un rol semnificativ în metabolizarea grăsimilor.

Recomandări:
•  Persoanelor care prezintă un nivel ridicat al 

colesterolului şi/ sau trigliceridelor.

•  Ca măsură preventivă adresată celor în a căror 
familli au existat persoane cu un nivel ridicat al 
colesterolului şi/ sau trigliceridelor, sau celor 
care suferă de tulburări ale metabolismului glu-
cidic.

• Pentru prevenirea aterosclerozei.
•  Persoanelor cu o alimetaţie bogată în grăsimi şi 

glucide.

 Ştiaţi că, alături de cancer, bolile cardiovasculare 
reprezintă cauzele cele mai dese de deces în țările 
dezvoltate, cu toate că multe dintre aceste cazuri 
ar putea fi prevenite?

Cholestone Ingrediente active/ tabletă:
Ulei din seminţe de in 200.0 mg
Pectină din mere 200.0 mg
Usturoi 100.0 mg
Lecitină 100.0 mg
Vitamina C 60.0 mg
Vitamina E 10.0 mg (10.0 UI)
Crom 50.0 mcg

Mod de administrare: 1×3 tablete zilnic, în timpul meselor.
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L-Lysine PLUS
60 capsule

AJUTOR ÎMPOTRIVA HERPESURILOR

Capsulele L-Lysine PLUS conţin o formă concentrată a 
aminoacidului lizină, pe care corpul nostru nu îl poate 
produce, dar care asigură o protecţie eficientă împotri-
va unor agenţi patogeni, cum ar fi virusul herpetic.  În 
plus, lizina joacă un rol important în formarea colage-
nului, substanţa care intră în alcătuirea pielii, ţesutului 
conjunctiv şi pereţilor venelor de sânge, proces care 
este stimulat şi mai mult de conţinutul de vitamina C 
din capsule. De asemenea, poate contribui la formarea 
şi menţinerea structurii normale a oaselor, la procesele 
de producere a energiei celulare (energogeneză) şi la 
funcţionarea corectă a musculaturii.

Recomandări:
•  Persoanelor a căror alimentaţie nu con ţine 
cantitatea şi calitatea adecvată de surse de 
lizină (proteine integrale, ouă, carne, peşte), 
precum celor care urmează un regim ali-
mentar de tip vegan.,
•  Celor care au o alimentaţie săracă în 

proteine.
•  Persoanelor care efectuează munci fizice 

grele sau practică sport cu regularitate.
•  Persoanelor predispuse la herpes sau 

alte infecţii virale.

 Ştiaţi că lizina şi arginina au o cale metabolică comu-
nă, astfel că se află în concurenţă pentru absorbţie? 
Arginina este necesară pentru multiplicarea virusului 
herpesului, dar dacă lizina se află într-o concentraţie 
mai mare în organism, poate fi absorbită mai puţină 
arginină (prin urmare, creşterea concentraţiei de lizi-
nă previne multiplicarea herpesului).

L-Lysine PLUS Ingrediente active/ capsulă:
L-lizină 500 mg
Vitamina C 60 mg

Mod de administrare: 1 capsulă pe zi.

Atenţie! În cazul folosirii continue a produsului pentru o 
perioadă mai lungă de şase luni, cereţi sfatul medicului.  

Liver Aid
100 capsule

PROTECŢIE HEPATICĂ

Ficatul este unul dintre cele mai 
active organe din corp: descom-
pune substanţele nocive care 
intră în organism şi detoxifică 
organismul, de aceea protecţia lui 
este cu atât mai importantă. 
Armurariu (Silybum marianum) 
este cea mai populară plantă cu 
efect protector asupra ficatului. 
Extractul din această plantă este 
bogat în silimarină, o substanţă ce  
poate contribui eficient la autodetoxifierea şi rege-
nerarea ficatului. Aminoacizii care conţin sulf, cum 
sunt metionina şi cisteina, cresc şi ele funcţia de 
autovindecare a ficatului. Cromul poate uşura activi-
tatea ficatului stimulând metabolismul glucidelor.

Recomandări:
•  Persoanelor care iau medicamente ce pot afecta 

ficatul.
•  Ca adjuvant în tratamentul afecţiunilor hepatice 

datorate alcoolului.
•  Ca adjuvant în tratamentul afecţiunilor hepatice 

datorate virusurilor.
•  Persoanelor care sunt expuse unor substanţe în 

timpul serviciului, care presupun solicitarea 
extremă a funcţiei de detoxifiere a ficatului.

 Ştiaţi că seminţele de armurariu conţin în propor-
ţie de 70-80% silimarină, ingredientul activ care 
este unul dintre cele mai frecvente componente 
ale medicamentelor hepatice prescrise de medici?

Liver Aid Ingrediente active/ capsulă:
L-arginină 100.0 mg
L-cisteină 100.0 mg
L-ornitină 100.0 mg
Metionină 100.0 mg
Acid alfa-cetoglutaric 100.0 mg
L-carnitină 50.0 mg
Colină 25.0 mg
Extract de silimarină 15.0 mg
Acid alfa-lipoic 12.5 mg
Crom 25.0 mcg
Seleniu 10.0 mcg

Mod de administrare: 3-6 capsule zilnic.
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Beauty Formula
90 tablete

VITAMINE PENTRU FRUMUSEŢE

Beauty Formula conţine un complex unic, bogat în 
vitamine, minerale, aminoacizi şi plante pentru a asi-
gura nutrienţii esenţiali de care este nevoie pentru 
menţinerea sănătăţii pielii, părului şi unghiilor şi pen-
tru a trata problemele ce apar în aceaste zone.

Recomandări:
•  Persoanelor afectate de căderea părului.
•  Persoanelor cu unghii despicate şi rupte.
•  Persoanelor care prezintă un ten cu probleme 

(acnee).
•  Persoanelor ale căror unghii sunt fragile şi se 

rup.
•  Tuturor celor care doresc să-şi 
îmbunătăţească aspectul fizic sau 
să-şi păstreze sănătatea părului, 
pielii şi unghiilor.

 Ştiaţi că persoanele atrăgătoare 
şi cu un aspect îngrijit câştigă 
mai mult şi primesc mai multă 
atenţie decât persoanele care-şi 
neglijează înfăţişarea?*

Beauty Formula Ingrediente active/ tabletă:
Colagen hidrolizat 100,00 mg
L-metionină   100,00 mg
Extract de Coada calului 90,00 mg
L-cisteină   77,00 mg 
Extract de urzică  40,00 mg
Siliciu    40,00 mg 
Colină    30,00 mg
Vitamina C   30,00 mg
Niacină   30,00 mg
Vitamina B6   10,00 mg
Zinc    10,00 mg
Vitamina B2   5,00 mg
Cupru    2,00 mg
Vitamina A   750,00 mcg (2500 U.I.)
Iod    50,00 mcg 
Vitamina B12   10,00 mcg

Mod de administrare: 1 tabletă zilnic.

* Sursă bibliografică: The Beauty Advantage – J. Bennett
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Melatonin 3.0
60 tablete

AJUTOR PENTRU UN SOMN NATURAL

Deşi corpul nostru produce melatonină, un stil de viaţă 
agitat – multe călătorii, schimbări de fus orar, ture de 
noapte sau ore suplimentare la serviciu –, înaintarea în 
vârstă sau poate chiar şi bolile pot avea drept consecin-
ţă un deficit al producţiei de melatonină. Tabletele 
noastre Melatonin vă pot ajuta să vă bucuraţi de un 
somn relaxant şi contribuie la restabilirea ritmului bio-
logic. În plus, melatonina poate fi de ajutor, dacă încer-
caţi să renunţaţi la fumat *, şi poate creşte eficienţa 
anumitor tratamente pentru cancer, în vreme ce redu-
ce efectele adverse ale acestora.** De asemenea, inhi-
bă procesul de îmbătrânire a pielii. ***

Recomandări:
•  Persoanelor care suferă de probleme ale somnului.
•  Persoanelor care pleacă în călătorii mai lungi între 
fusuri orare diferite (desincronoza - afecţiune cunos-
cută şi ca „jet lag”).

•  Persoanelor a căror producţie de melatonină s-a 
redus în urma unei boli.

• Ca adjuvant în tratamentele anti-îmbătrânire. 

 Ştiaţi că dacă luaţi 0,3 mg melatonină 
pe cale orală, puteţi reduce nevoia de 
ţigări pentru o perioadă de până la 
zece ore?*

Melatonin 3.0 Ingrediente active/ tabletă:
Melatonină 3 mg

Mod de administrare: 1  tabletă zilnic, îna-
inte de culcare.

Atenţie! Dacă suferiţi de o boală a sistemului nervos, depre-
sie sau orice altă afecţiune psihică, cereţi sfatul medicului 
înainte de a folosi produsul Melatonin. A nu se depăşi doza 
zilnică recomandată. Melatonina poate afecta nivelul de 
concentrare mentală, de aceea este indicat să evitaţi condu-
sul autovehiculelor sau manevrarea maşinilor de lucru. Luaţi 
melatonină cu jumătate de oră înainte de culcare. În cazul 
unei tulburări a somnului de natură mai gravă sau a unor 
afecţiuni ale sistemului nervos, cereţi sfatul medicului înain-
te de a folosi acest produs.

Surse bibliografice:
* Melatonin treatment attenuates symptoms of acute nicotine withdrawal in 
humans -Zhdanova IV, Piotrovskaya VR., Pharmacol Biochem Behavior 
2000;67:131-5.
** Melatonin – MedlinePlus, A service of the U.S. National Library of Medicine, 
National Institutes of Health
*** Melatonin and human skin aging - Konrad Kleszczynski and Tobias W. 
Fischer; Dermato-Endocrinology 4:3, 245–252; July–December 2012

Culevit
180 tablete

PREVENIREA MULTIPLICĂRII ANORMALE A 
CELULELOR

Culevit este un amestec natural de vitamine şi ami-
noacizi, care conţine o cantitate sem-
nificativă de aminoacizi, vitamine şi 

alte elemente de bază din compozi-
ţia celulelor, toate având o importan-
ţă specială pentru regenerarea şi 
fortificarea organismului în cazuri de 
boli grave, sănătate slăbită, pierdere 
în greutate şi o stare generală proas-
tă. Culevit poate ajuta la prevenirea 
şi tratarea multiplicării anormale a 
celulelor şi poate sprijini mecanismul 

de apărare anticancer al organismului.

Recomandări:
•  Pentru a ajuta la regenerarea celulelor corpului.
•  În perioada de convalescenţă ce urmează după 

intervenţii chirurgicale, răni şi boli grave.
•  În cazul cancerului, ca tratament complemen-

tar, cu acordul medicului.

 Ştiaţi că organismul nostru produce regulat celu-
le canceroase, împotriva cărora ne apărăm cu un 
„sistem de apărare” special?

Culevit Ingrediente active/ tabletă:
Arginină 78.39 mg
Fenilalanină 33.04 mg
Histidină 31.03 mg 
Vitamina C 30.00 mg
Metionină 29.84 mg
Acid malic 23.47 mg
Triptofan 15.32 mg 
Adenină 2.26 mg
Tirozină 1.27 mg 
Vitamina B6 1.00 mg
Vitamina B2 0.80 mg 
Biotină 0.03 mg

Mod de administrare: 3x2 tablete zilnic.

Atenţie! În cazul în care sunteţi alergic la vreunul dintre ingredi-
entele active sau aditivi, nu folosiţi acest produs! Datorită conţinu-
tului său de fenilalanină, nu poate fi administrat pacienţilor sufe-
rinzi de fenilcetonurie. Nu este recomandat pacienţilor care 
necesită dializă renală (tratament pentru rinichi pe cale artificială) 
şi celor care suferă de funcţionarea defectuoasă a ficatului. Dacă 
suferiţi de tumori canceroase secretoare de serotonină, nu folosiţi 
acest produs! În cazul în care aveţi cunoştinţă de existenţa unei 
funcţionări defectuoase grave a ficatului sau rinichilor, cereţi sfa-
tul medicului înainte de a începe folosirea acestor tablete. În cazul 
existenţei unui ulcer gastric sau duodenal, administrarea tablete-
lor de Culevit se face pe baza evaluării medicale individuale.

„Dacă am putea da fiecărui om cantitatea de hrană şi mişcare de care 
are nevoie, nici mai mult, nici mai puţin, ar fi pe calea cea mai sigură spre 
sănătate.”

Hippocrates
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„Dacă am putea da fiecărui om cantitatea de hrană şi mişcare de care 
are nevoie, nici mai mult, nici mai puţin, ar fi pe calea cea mai sigură spre 
sănătate.”

Hippocrates
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Produse cosmetice
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IntiMoments
135 g

CREMĂ DE UZ INTIM

Ingredientele active din IntiMoments contribuie la 
menţinerea sănătăţii vaginului şi asigură un ajutor 
excelent pentru o viaţă sexuală mai împlinită. 
Extractul de cătină facilitiază endotelializarea.  Aloe 
vera, eucaliptul şi muşeţelul sunt plante folosite cu 
succes de secole, iar efectele lor benefice sunt 
cunoscute şi în domeniul produselor cosmetice de 
uz intim. Efectul de intensificare a circulaţiei sânge-
lui al L-argininei poate mări şi senzaţia de plăcere 
sexuală. 

Recomandări:
•  Folosit înainte sau în timpul contac-

tului sexual, produsul intensifică cir-
culaţia sângelui în organele genitale 
şi are şi un efect lubrifiant. Acest 
produs poate fi folosit în siguranţă 
alături de prezervative.

•  Ca adjuvant în tratamentul infecţi-
ilor vaginale.

•  Femeilor aflate la menopauză, pentru 
a reduce simptomele neplăcute ale 
menopauzei.

•  Femeilor suferind de reducerea 
lubrefierii vaginale cauzată de anu-
mite boli sexuale.

•  Femeilor care suferă schimbări în 
flexibilitatea vaginului (ex: după o 
naştere vaginală *).

 Ştiaţi că extractul de ceai verde din compoziţia 
produsului IntiMoments, pe lângă efectul său 
antioxidant, este excelent pentru obţinerea unui 
aspect mai ferm al pielii?

Atenţie! Este un produs de uz exclusiv extern. A nu se folosi 
în perioada sarcinii, alăptării şi naşterii. 

*Acest efect poate varia de la caz la caz, datorită caracteristicilor fiziologice sau 
altor circumstanţe. 

Silk&Shine Shampoo
250 ml

ŞAMPON CU ALOE VERA

Silk&Shine Shampoo este un şam-
pon blând creat pentru uzul zilnic. 
Curăţă în profunzime, întăreşte 

structura firului de păr şi asigură pro-
tecţie împotriva efectelor dăună-
toare ale folosirii uscătorului de păr. 
Datorită ingredientelor sale atent 
selecţionate, nu ustură şi nu irită 
ochii. Protejează sănătatea părului 
şi scalpului.  Aloe vera redă hidrata-
rea naturală a părului şi îl face mai 
strălucitor şi mai des.  Provitamina 
B5 asigură flexibiltatea şi strălucirea 
părului şi capacitatea acestuia de a 
se menţine hidratat mai lung timp.  
Reduce apariţia firelor despicate şi 
ajută la refacerea firului de păr, în 
acelaşi timp protejându-l împotri-
va aspectului uscat.

Recomandări:
•  Tuturor, indiferent de tipul de păr, chiar şi pentru 

uz zilnic.
•  Copiilor, pentru că nu irită ochii.
•  Persoanelor cu pielea scalpului uscată, fiind extrem 

de benefic pentru acestea, datorită ingredientelor 
sale active anti-inflamatorii.

 Ştiaţi că puteţi prepara o excelentă mască pentru 
păr din gel de Aloe vera proaspătă şi miere? 
Amestecaţi gelul stors dintr-o frunză de Aloe Vera 
cu suficientă miere pentru a obţine o spumă cre-
moasă, uşor de întins, pe care o masaţi pe scalp şi 
o lăsaţi să acţioneze timp de zece minute.
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Cosmeticele Aquabelle
50 ml, 150 ml

GAMA DE PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA TENULUI

Gama de produse Aquabelle este alcătuită dintr-o 
cremă regeneratoare de zi, o cremă nutritivă de 
noapte şi o loţiune demachiantă hidratantă. Toate 
cele trei produse au în comun un ingredient impor-
tant: apa cu conţinut redus de deuteriu. 

CREMA REGENERATOARE DE ZI (50ml)
Ingredientul principal al cremei îl reprezintă ceramida 
(o lipidă naturală), care regenerează pielea şi îi măreşte 
capacitatea de reţinere a umezelii. Îmbunătăţeşte flexi-
bilitatea pielii, reducând astfel ridurile, şi asigură în mod 
eficient protecţia împotriva efectelor nocive ale mediu-
lui înconjurător. Un alt ingredient important este vita-
mina E, care, datorită efectelor sale antioxidante, asigu-
ră pielii o protecţie excelentă împotriva proceselor 
oxidative dăunătoare. În principiu, este o cremă de zi, 
dar constituie şi o bază ideală pentru machiaj.

CREMA NUTRITIVĂ DE NOAPTE (50 ml)
Particularitatea acestei creme este dată de emulsia 
formată din apă cu conţinut redus de deuteriu şi squ-
alan (esenţă de ulei de măsline), care asigură o hidra-
tare profundă prin eliberarea treptată şi controlată a 
ingredientelor sale active, având astfel un efect hidra-
tant şi nutritiv imediat. Uleiul de avocado din compo-
ziţie hrăneşte şi reîntinereşte pielea uscată şi deshidra-
tată. Datorită conţinutului mare de vitamina E, este o 
soluţie excelentă nu doar pentru tenul uscat, ci şi 
pentru tenul cu probleme (de exemplu, psoriazis). 
Este ideală ca şi cremă de noapte.

LOŢIUNE DEMACHIANTĂ HIDRATANTĂ (150 ml)
Caracteristica unică a acestei loţiuni este că, în timp ce 
asigură o excelentă curăţare a feţei, o şi hidratează. Nu 
necesită clătirea feţei după folosire. Ingredientele sale 
active sunt uleiurile de avocado şi jojoba, care înde-
părtează uşor, dar eficient, reziduurile de pe piele, în 
vreme ce conţinutul ridicat de vitamina E asigură 
protecţia împotriva efectelor nocive ale radicalilor 
liberi. Are un plăcut efect revigorant.

 Ştiaţi că apa cu un conţinut redus de deuteriu are 
un efect benefic asupra diviziunii celulare, întârzi-
ind astfel îmbătrânirea?
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Hand&Body Lotion
1 litru

LOŢIUNE PENTRU ÎNGRIJIREA MÂINILOR 
ŞI CORPULUI

Hand & Body Lotion a fost creată în conformitate cu 
cele mai stricte standarde pentru produsele cosme-
tice, prin urmare, vă protejează frumuseţea, dar şi 
sănătatea pielii. Cel mai important ingredient din 
compoziţia sa este squalanul (extract din ulei de 
măsline), care face pielea mai moale şi mai flexibilă, 
în vreme ce efectul de hidratare în profunzime înce-
tineşte îmbătrânirea pielii. Vitamina E este un antio-
xidant puternic, care previne şi el îmbătrânirea. În 
plus, acest produs mai conţine bisabolol, o substan-
ţă cu acţiune anti-iritantă. 

Recomandări:
•  Pentru toate tipurile de piele, chiar şi pentru uz 

zilnic. 
•  Loţiunea este absorbită uşor şi rapid, astfel că 

este perfect adecvată pentru a fi folosită în tim-
pul zilei.

•  Datorită parfumului său plăcut şi uşor, bărbaţii o 
pot folosi şi ei cu încredere.

 Ştiaţi că provitamin B5, unul din ingredientele din 
Hand&Body Lotion, hrăneşte pielea, previne apa-
riţia petelor şi are efect de protejare şi regenerare 
al acesteia?

Ştiaţi că măslinii au nevoie de până la 20 ani pen-
tru a da fructe? Gândiţi-vă numai, la timpul înde-
lungat în care uleiul de măsline extras din acestea 
a absorbit energia solară! În plus, dacă interiorul 
trunchiului copacului moare, rădăcina dă naştere 
unor mlădiţe noi. Nu este o întâmplare faptul că 
măslinul este considerat un arbore veşnic, capa-
bil de continuă reînnoire. 
Uleiul de măsline, datorită conţinutului său extra-
ordinar de ridicat de acizi graşi nesaturaţi, se 
numără printre cele mai sănătoase uleiuri. Este 
folosit în mod predilect pentru obţinerea produ-
selor cosmetice, deoarece conţine substanţe 
similare cu cele ale pielii, astfel că este absorbit cu 
uşurinţă şi acţionează rapid chiar şi în straturile 
mai adânci ale pielii. Acidul oleic din măsline este 

unul din componentele sebumului, o sub-
stanţă asemănătoare grăsimii, cu efect 
protector şi de îngrijire, produsă de către 

corp, care joacă un rol important în păstrarea 
sănătăţii pielii, în vreme ce acidul linoleic pe 

care îl conţin poate bloca pierderea apei 
din straturile mai profunde, iar alfa-to-

coferolul este una dintre cele mai 
importante surse de vitamina E din 
natură.  Datorită efectului său antioxi-
dant, uleiul de măsline previne slăbirea 
flexibilităţii pielii, reduce predispoziţia 
spre inflamaţii şi stimulează formarea 
celulelor noi ale pielii, ajutând astfel la 
vindecarea cicatricilor. 

Acum vă puteţi bucura de o îngrijire de 
tip mediteranean a pielii, căci vă oferim 
reînnoirea continuă sub forma loţiunii 
Hand&Body.
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C-RX cremă
150 ml

CREMĂ ANTICELULITICĂ

Celulita este un fenomen supărător ce afectează aspec-
tul corpului şi este cauzată de substanţe nedigerate 
care se acumulează şi se depozitează în stratul de ţesut 
conjunctiv al pielii, sfârşind prin a produce slăbirea 
elasticităţii acestuia. Ingredientele active ale cremei 
C-RX (ceaiul verde şi rozmarinul), care stimulează circu-
laţia şi produc curăţarea sângelui, ajută la detoxifierea 
ţesuturilor şi la metabolismul ţesutului adipos şi a celui 
conjuctiv, făcând astfel ca pielea să capete un aspect 
neted şi ferm. Conţinutul de saponină din planta 
Primula veris îmbunătăţeşte circulaţia locală, în vreme 
ce cătina intensifică metabolismul. Provitamina B5 
(pantenolul) şi bisabololul regenerează pielea şi îi con-
feră un aspect catifelat.

Recomandări:
•  Persoanelor care doresc să scape 

de celulită.
•  Celor care urmează un regim de 

slăbit, ca adjuvant, pentru a le 
ajuta să obţină o formă a corpu-
lui mai atrăgătoare.

•  Persoanelor care urmează o cură 
de detoxifiere.

 Ştiaţi că puteţi combate celulita nu 
numai cu ajutorul tratementului 
extern, ci şi pe cale internă ? Vitamina 
C contribuie la producţia normală de 
colagen a corpului, astfel că joacă un 
rol important în menţinerea fermităţii 
pielii.

Mod de utilizare: Aplicaţi crema pe zonele proble-
matice de două ori pe zi şi apoi masaţi, pentru a 
intensifica absorbţia. De asemenea, vă recomandăm 
ca înainte de aplicarea cremei să faceţi un duş în care 
să alternaţi apa caldă cu cea rece şi să frecaţi zonele 
problematice cu un burete lufa. Se recomandă folosi-
rea acestui produs pe o perioadă de cel puţin trei luni, 
în combinaţie cu un stil de viaţă adecvat şi tratament 
extern. Pentru rezultate pe termen lung, este posibil 
să fie necesare tratamente ulterioare, precum şi trata-
mente de menţinere.

Atenţie! Acest produs este destinat exclusiv uzului extern. A 
se evita contactul cu ochii. Nu folosiţi acest produs, dacă 
aveţi o sensibilitate la ingredientele active sau în cazul unor 
iritaţii sau boli dermatologice. Dacă apar probleme de sănă-
tate în timpul aplicării acestui produs, cereţi sfatul unui 
medic.  A nu se folosi de către femeile însărcinate, mamele 
care alăptează sau copii. 

Vein Care
75 ml

CREMĂ PENTRU VENE VARICOASE

Vein Care este un preparat  cu conţi-
nut de hirudină, care poate oferi o 

soluţie naturală problemei picioarelor 
grele.  Produsă de corpul lipitorilor, 

hirudina eliberează picioarele de sen-
zaţia de greutate (umflare) şi încordare; 
în plus, poate avea şi un efect cosmetic, 
făcând ca pielea uscată şi sensibilă să 
arate fină, flexibilă şi catifelată. Preparatul 
conţine şi extract din planta Siegesbeckia 
orientalis, care are un efect calmant asu-
pra pielii şi reduce iritaţiile de la nivelul 
acesteia.

Recomandări:
•  Ca adjuvant în tratamentul venelor varicoase, 

sau în prevenirea apariţiei acestora.
•  Persoanelor care petrec mult timp stând în 

picioare sau aşezate pe scaun în timp ce lucrea-
ză, iar acest lucru solicită foarte mult picioarele.

•  Persoanelor care poartă frecvent pantofi strâmţi 
şi incomozi.

•  Persoanelor obeze sau celor al căror stil de viaţă 
este sărac în activitate fizică şi acest lucru le 
afectează picioarele.

 Ştiaţi că lipitorile constituiau o parte esenţială 
din arsenalul vracilor din Asia încă de acum 
3000 ani?

Mod de administrare: se aplică pe zona dorită şi se 
masează uşor, de până la trei ori pe zi. Doar pentru uz 
extern!

„Devreme în pat, devreme sculat, un om devine sănătos, înţelept şi bogat.”

Benjamin Franklin
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 Produse de curăţat
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CaliClean
946 ml 

FAMILIA PRODUSELOR DE CURĂŢAT ECOLOGICE

Natura, corpul nostru şi casa noastră au nevoie în 
mod constant de revitalizare sau curăţire. Dacă aţi 
avut deja grijă ca organismul vostru să fie în cea mai 
bună formă, cu ajutorul suplimentelor alimentare de 
la CaliVita şi cu un regim alimentar adecvat, acum 
aveţi ocazia să vă revitalizaţi locuinţa cu produse de 
curăţare prietenoase cu mediul înconjurător. Gama 
noastră de produse CaliClean este obţinută prin 
folosirea a 100% materii prime biodegradabile şi 
100% surfactanţi de origine vegetală.  Sunt uşor de 
folosit, căci se aplică exact ca şi substanţele de cură-
ţat obişnuite.

Gama cuprinde următoarele produse:
•  CaliClean Natural All-Purpose Cleaner, produs de 

curăţat universal, cu miros de lămâie – 946 ml
•  CaliClean Natural Glass Cleaner, CaliClean, pro-

dus de curăţat pentru geamuri şi sticlă, cu miros 
de lămâie – 946 ml

•  CaliClean Natural Kitchen Cleaner, produs de 
curăţat pentru bucătărie, cu miros de citrice – 
946 ml

•  CaliClean Natural Bathroom Cleaner, produs de 
curăţat pentru baie, cu miros de lămâie – 946 ml

•  CaliClean Natural Toilet Cleaner, produs de cură-
ţat pentru toaletă, fără parfum – 946 ml

 Ştiaţi că produsele de curăţat cel mai frecvent folo-
site conţin substanţe periculoase şi sunt nocive 
pentru oameni şi mediul înconjurător? Aceste pro-
duse conţin substanţe chimice care pot provoca 
răni, alergii, urticarie, inflamaţii ale membranelor 

mucoase şi chiar astm.  Pe termen lung, efectele 
substanţelor chimice pot provoca probleme de 
sănătate permanente. 

CaliClean Natural All-Purpose Cleaner Ingrediente active:
Apă filtrată, agenţi de curăţare vegetali, decil-glucozid, 
alcool din porumb, propilenglicol, citrat de sodiu, carbonat 
de sodiu, hidroxid de sodiu, parfum de lămâie, colorant 
galben natural.

CaliClean Natural Glass Cleaner Ingrediente active:
Apă filtrată, agenţi de curăţare vegetali, alcool din porumb, 
decil-glucozid, gluconat de sodiu, hidroxid de sodiu, par-
fum de lămâie, colorant galben natural.

CaliClean Natural Kitchen Cleaner Ingrediente active:
Apă filtrată, agenţi de curăţare vegetali, decil-glucozid, 
alcool din porumb, propilenglicol, citrat de sodiu, carbonat 
de sodiu, hidroxid de sodiu, parfum de citrice, colorant 
portocaliu natural.

CaliClean Natural Bathroom Cleaner Ingrediente active:
Apă filtrată, agenţi de curăţare vegetali, citrat de sodiu, 
decil-glucozid, alcool din porumb, glicol eter, hidroxid de 
sodiu, parfum de lămâie.

CaliClean Natural Toilet Cleaner Ingrediente active:
Apă filtrată, agenţi de curăţare vegetali, laurat sulfat de 
sodiu, lauril-glucozid, cocamidopropil betaină, monohi-
droclorură de uree, clorură de sodiu, colorant turcoaz.

Atenţie! Citiţi instrucţiunile înainte de utilizare! Produsele 
sunt prietenoase cu mediul înconjurător, totuşi, fiind pro-
duse de curăţat, în contact cu ochii sau gura pot cauza iri-
taţii. A nu se păstra la îndemâna copiilor. În cazul unui 
contact cu ochii, clătiţi ochii cu apă din abundenţă timp de 
15 minute, apoi consultaţi un medic. În cazul ingerării, nu 
vă autoprovocaţi voma, beţi un pahar cu apă şi cereţi sfatul 
unui medic.
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Produse electronice
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Aquarion
FILTRU DE APĂ

Aquarion este un aparat de filtrat apa extrem de per-
formant, care produce apă ionizată alcalină sau acidă, 
bogată în oxigen dar fără conţinut de metale grele şi 
substanţe toxice, la nivelul de pH ales de utilizator. 
Alimentaţia noastră, majoritatea aditivilor alimentari şi 
unele medicamente pot cauza acidificarea organis-
mului. Apa ionizată poate alcaniza excelent organis-
mul, şi, în plus, are efecte antioxidante.

Recomandări:
Apa alcalină
•  Persoanelor care doresc să consume zilnic  apă 

curată, fără subtanţe toxice.
•  Persoanelor a căror dietă nu conţine cantităţi 

mari de alimente alcalinizante.
•  Persoanelor care prezintă problemele digestive 

şi de reflux gastrointestinal*.
•  Persoanelor care urmează diete de 

detoxifiere.
•  Persoanelor care urmează un tra-

tament pentru gingivită sau 
infecţii bucale, ca adjuvant.

•  Persoanelor care urmează des 
regimuri alimentare stricte.

Apă acidă
•  Tuturor, pentru tratarea pielii şi a 

feţei.
•  Ca picături nazale, pentru tratarea 

congestiei nazale.
•  Apa cu un pH ridicat poate fi folosi-

tă în gospodării pentru sterilizarea 
suprafeţelor fără a se folosi substan-
ţe chimice.

 Ştiaţi că, în proporţie de 75%, corpul uman este 
alcătuit din apă? Astfel, pentru a ne menţine pro-
cesele fiziologice naturale  (de exemplu, absorpţia 
normală a nutrienţilor), trebuie să bem zilnic 2,5-3 
l de apă curată bogată în oxigen.

Atenţie! Apa ionizată acidă este improprie uzului intern 
(consum)! Asiguraţi-vă că introducerea în dieta zilnică a unei 
cure cu apă alcalină se realizează treptat. 

* Sursă bibliografică: Potential benefits of pH 8.8 alkaline drinking water as an 
adjunct in the treatment of reflux disease - Koufman JA, et al, Ann Otol Rhinol 
Laryngol. 2012 Jul;121(7):431-4

Apă alcalină ionizată
• Treapta 1: pH 8.5 – în faza introductivă, prima 
fază a curei de băut, pentru a înlocui apa de la 
robinet.
• Treapta 2: pH 9.0 – în faza de tranziţie a curei de 
băut, timp de 2-3 zile, pentru a înlocui apa de la 
robinet.
• Treapta 3: pH 9.5 – ideală pentru consumatorii 
regulaţi şi pentru prepararea cafelei, ceaiului sau 
supelor.  
• Treapta 4: pH 10.0 – numai pentru gătit!

Apă acidă ionizată (numai pentru uz extern!)
• Treapta 1: pH 6.5 – pentru gargară şi spălatul pe 
dinţi 
• Treapta 2: pH 6.0 – pentru spălarea şi curăţarea 
feţei. 
• Treapta 3: pH 5.5 – pentru sterilizarea ustensile-
lor  şi suprafeţelor din bucătărie fără substanţe 
chimice .
• Treapta 4: pH 5.0 – pentru obţinerea unui efect 
de sterilizare mai puternic.

Folosind Aquarion, puteţi seta apa alcalină sau 
acidă pe patru trepte. Profitaţi de oportunităţile 
oferite de Aquarion şi ajustaţi valoarea pH-ului din 
apă în funcţie de modul în care intenţionaţi să o 
utilizaţi!
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GoldMAX®
DISPOZITIV MAGNETIC PENTRU  
ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE CALCAR

Dispozitivul magnetic GoldMAX® pentru îndepărtarea 
depunerilor de calcar este confecţionat din neodim, 
cea mai puternică substanţă magnetică cunoscută. În 
timpul tratamentului magnetic, structura cristalelor şi 
încărcătura mineralelor se schimbă, astfel încât magne-
tul previne depunerea lor; mai mult decât atât, depu-
nerile acumulate anterior pot fi şi ele dizolvate şi elimi-
nate din aparate. În felul acesta, puteţi folosi energia 
naturală, fără a fi necesară utilizarea unor substanţe 
chimice agresive, pentru a împiedica formarea depu-
nerilor de calcar pe ţevile de apă, care ar asigura un 
mediu propice pentru ciuperci, bacterii şi alte micro-or-
ganisme.

Recomandări:
•  Pentru a fi folosit împreună 

cu aparatul de filtrat apa 
Aquarion, aşazat pe ţeva de 
alimentare cu apă a aparatu-
lui, împiedicând astfel forma-
rea depunerilor de calcar.

• Fixat pe o conductă principa-
lă de apă, poate elimina calca-
rul din sistemul de alimentare 
cu apă; boilerele, maşinile de 
spălat rufe şi maşinile de spă-
lat vase pot deveni mai efici-
ente, astfel încât vasele vor fi 
mai curate şi rufele vor fi mai 
albe.

 Ştiţi cum se formează calcarul? Când plouă, apa 
uşoară este filtrată prin sol. Trecând prin straturile 
solului, apa se îmbogăţeşte cu minerale, printre 
care se numără calciul şi carbonatul de magneziu. 
O mare parte din apa de robinet, este adusă prin 
ţevi de la fântânile forate, după o prealabilă curăţa-
re, şi astfel ajunge calcarul în gospodăriile noastre.

Atenţie! Acest dispozitiv conţine un magnet puternic. A nu se 
păstra aproape de stimulatoarele cardiace (pacemaker), tele-
vizoare, laptopuri, instrumente de măsurare, dispozitive care 
conţin componente magnetice (telefoane mobile, aparate 
foto etc). Tineţi magneţii ferm deoarece pot cauza răni sau se 
pot deteriora în cazul în care se ciocnesc unul de altul. A nu se 
lăsa la îndemâna copiilor.

BioHarmonex®

APARAT DE BIOREZONANŢĂ

BioHarmonex® este un aparat care funcţionează 
conform principiilor biofizicii sau, mai exact, ale 
biorezonanţei, şi a fost creat special pentru uz 
casnic. Adepţii principiilor biorezonanţei susţin 
că fiecare celulă a corpului uman generează un 
câmp eletromagnetic. Acest câmp energetic 
reprezintă una din căile prin care celulele pot 
comunica între ele şi pot iniţia sau controla 
diferitele procese fiziologice din corpul nostru.  
BioHarmonex® generează un câmp electro-
magnetic extern, care poate sprijini realizarea 
proceselor naturale din organism „adresân-
du-se” câmpurilor electromagnetice naturale 
generate de anumite ţesuturi ale corpului.

METEOROPATIA – Pentru o stare bună de sănătate 
indiferent de condiţiile atmosferice. 

BIORITM – Pentru o un bioritm armonios. 
PIELE – Pentru o piele frumoasă şi sănătoasă. 
OASE/COLOANĂ – Vibraţiile acestui program sunt 

în armonie cu procesele care au loc în oase şi 
ţesuturi. 

POST-ANTRENAMENT – Pentru regenerarea mus-
culară în urma unor activităţi fizice intense. 

DIGESTIE – Vibraţiile sunt setate astfel încât să opti-
mizeze funcţiile digestive. 

DURERE – Este un program pentru o stare generală 
de bine în orice circumstanţă.

COPII – Pentru nevoile speciale ale copiilor. 
HORMONI – Este un program care sprijină în mod 

special sistemul hormonal. 
NERVI – Este un program conceput pentru persoa-

nele care îsi doresc o activitate intelectuală exce-
lentă în fiecare zi. 

IMUNITAR – Vibraţiile acestui program sprijină siste-
mul imunitar. 

CIRCULAŢIE – Este un program ce se adresează în 
principal persoanelor care își suprasolicită sistemul 
circulator (sportivii) sau celor care au nevoie de un 
sprijin pentru funcţionarea optimă a circulaţiei. 

RELAXARE – Este un program cu vibraţii pentru 
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relaxare şi destindere . 
RESPIRAŢIE – Este un program care stimulează res-

piraţia corectă. Este recomandat în special spor-
tivilor, fumătorilor şi persoanelor din mediul 
urban. 

FICAT/PANCREAS – Este versiunea îmbunătăţită a 
programului „DIGESTIE” şi este creat special pen-
tru a stimula aceste două organe. 

MENSTRUAŢIE – Pentru o feminitate naturală. 
REÎNCĂRCARE MENTALĂ – Este conceput pentru 

o relaxare optimă şi în caz de epuizare extremă.
DETOXIFIERE – Acest program poate stimula pro-

cesele de detoxifiere.
MERIDIAN – Scopul acestui pro-
gram este să armonizeze meridiane-
le de acupunctură.
LIMFATIC – Se adresează funcţionă-
rii sănătoase a sistemului limfatic. 
ÎNTINERIRE – Este un program 
care spijină procesele antioxidan-
te şi ajută la menţinerea tinereţii. 
PROSTATĂ – Este un program 
destinat bărbaţilor maturi, de vâr-
stă mijlocie şi de vârsta a treia. 

SLĂBIRE – Este un program 
creat pentru a veni în sprijinul curelor 

de slăbre corect aplicate şi tratamentelor antice-
lulită.

VEDERE – Este un program ale cărui vibraţii sunt 
create special pentru persoanele ce efectuează 
munci sau activităţi care suprasolicită ochii.

URINAR – Vibraţiile acestui program sunt în armo-
nie cu funcţiile renale, optimizându-le.

COMMUNIGUARD
PROTECŢIE CONTRA ELECTROSMOGULUI

Orice dispozitiv care foloseşte electricitate este 
înconjurat de câmpuri electrice sau magnetice. 
Aceste câmpuri pot afecta funcţionarea organismu-
lui nostru, mai ales dacă ne aflăm în preajma lor un 
timp mai îndelungat. Astfel de impacturi negative 
sunt asociate cu tulburările de somn, depresia sau 
extenuarea. COMMUNIGUARD este o folie tratată 
informatic, care armonizează radiaţiile nocive ce 
ajung în corpul nostru, protejându-ne astfel de efec-
tele dăunătoare ale electrosmogului.  

 Ştiaţi că dispozitivul COMMUNIGUARD a obţinut 
rezultate excelente în urma examinărilor cu biore-
zonanţă?

Mod de utilizare: îndepărtaţi cu grijă folia protec-
toare şi lipiţi-o pe partea din spate a telefonului sau 
bateriei. Nu o decupaţi! Dacă doriţi să o aplicaţi pe 
un aparat cu microunde, lipiţi-o întotdeauna pe 
suprafţa exterioară, pentru că materialul din care 
este confecţionată folia este aluminiu.

Atenţie! COMMUNIGUARD nu este un dispozitiv de uz 
medical şi nu înlocuieşte consultaţia medicului sau trata-
mentul medical. Dacă prezentaţi orice fel de simptome, 
luaţi legătura cu medicul. 
Foliile neutilizate nu se păstrează la îndemâna copiilor.

Recomandări:
•  Pentru a asigura protecţia 

împotriva efectelor dăunătoa-
re ale electrosmogului prin 
aplicarea pe orice aparate. Ex: 
telefoane mobile, computere, 
telefoane fără fir, staţii emi-
sie-recepţie pentru bebeluşi, 
cuptoare cu microunde etc. 
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Pachete pentru  
dezvoltarea afacerii
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DAILY ESSENTIALS PACK  
DAILY ESSENTIALS  
SUPERIOR PACK

-  Vă întrebaţi cum să vă menţineţi şi să vă îmbu-
nătăţiţi sănătatea fizică şi psihică?

- Deseori vă simţiţi obosit/ ă?

- Aveţi  probleme de concentrare?

- Problemele digestive vă supără?

- Aveţi infecţii frecvente? 

Acum aveţi tot ce vă trebuie pentru a vă menţine sănă-
tatea la cele mai înalte cote, cu sprijinul pachetelor Dai-
ly Essentials Pack şi Daily Essentials Superior Pack! 
Aceste pachete au fost concepute de către experţii 
CaliVita International, pe baza experienţei acumulate 
în peste 20 de ani şi din dorinţa de a asigura partene-
rilor săi un aport optim de nutrienţi necesari în dieta 
zilnică.
O alimentaţie sănătoasă şi echilibrată trebuie să se 
bazeze pe utilizarea unor produse alimentare (na-
turale sau procesate) care să conţină toţi nutrienţii 
esențiali bunei funcționări a organismului uman: 
glucide, proteine şi lipide, vitamine, minerale şi unele 
substanţe biologic-active din plante (fitonutrienţii), 
precum şi fibre alimentare, probiotice şi prebiotice. 
Nutrienţii din alimente ar trebui să conţină o can-
titate suficientă de aminoacizi esenţiali, acizi graşi 
omega 3, lecitină, colină, antioxidanţi, coenzima Q10 
şi unele substanţe biologic-active cu rol important în 
funcţionarea optimă a organismului. 
Aceşti nutrienţi esenţiali sănătăţii sunt însă tot mai 

greu de asigurat organismului doar din consumul 
de alimente, cauzele fiind diferite: poluarea mediului, 
agricultura intensivă, tehnologiile de procesare a ali-
mentelor, la care se adaugă şi stilul modern de viaţă 
– excesele alimentare, stresul etc. 
Astfel am selectat substanţe active de top pentru a 
menţine corpul în mare formă. Aceștia vor aduce o 
contribuţie cheie, pentru a menţine vitalitatea şi să-
nătatea dumneavoastră. 
Alimentaţia este unul dintre factorii naturali cu un 
impact semnificativ asupra sănătăţii omului. Există o 
serie de nutrienţi care au rol esenţial în buna funcţio-
nare a organismului şi al căror aport trebuie asigurat 
pentru a menţine şi optimiza starea de sănătate a or-
ganismului. Însă poluarea mediului şi stresul specific 
societăţii moderne fac ca necesarul zilnic de micro-
nutrienţi să crească. Asigurarea nutrienţilor din raţiile 
alimentare zilnice devine dificilă. Astfel s-a impus, 
treptat, nevoia utilizării unor suplimente alimentare 
care să completeze dieta noastră,  pentru buna func-
ţionare a organismului. 

DAILY ESSENTIALS PACK 
Este special conceput pentru a oferi ne-
cesarul zilnic de antioxidanți, indispen-
sabili  stopării procesului de îmbatrânire, 
menţinerii sistemului imunitar, reducerii 
efectelor stresului asupra organismului, 
prevenirii aterosclerozei şi dezvoltării bo-
lilor cardiovasculare.
Acest pachet conţine următoarele produ-
se: Full Spectrum (PN0112), C Plus Flavonoid 
(FL0048), Super Co Q10 Plus (CV0179), Ome-
ga 3 concentrate (CV0173), Probio Balance 
(CV0148) şi Rhodiolin (CV0128).

Şi asta nu e tot! Pachetul a fost completat cu două 
produse CADOU: Power Mins (FL0066), cu un complex 
de minerale ce sporesc rezistenţa fizică şi Energy & 
Memory (CB0001), conceput special pentru a îmbună-
tăţi capacitatea de concentrare şi a oferi mai multă 
energie. 

DAILY ESENTIALS SUPERIOR PACK
Acest pachet oferă, pe lângă beneficiile de sănătate 
menţionate mai sus, şi o oportunitate deosebită de 
dezvoltare a afacerii partenerilor CaliVita! Conţinutul 
său: 2 x Super Co Q10 Plus (CV0179), 2 x Omega 3 con-
centrate (CV0173), 2 x Full Spectrum (PN0112), 2 x C-Plus 
Flavonoid (FL0048), 1 x Rhodiolin (CV0128), 2 x Probio-
Balance (CV0148) , 1 x Organic Noni (CV0172). În plus, 
pachetul conţine şi două produse CADOU: Energy & 
Memory (CB0001) şi Organic Noni (CV0172)!

Sănătate la cote maxime şi o afacere de invidi-
at numai cu  DAILY ESSENTIALS PACK  şi DAILY 
ESSENTIALS SUPERIOR PACK!
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Informaţii practice şi sfaturi utile

 1 Respectaţi întotdeauna instrucţiunile furnizate pe etichetă. A nu se depăşi doza zilnică recomandată.

 2  Pentru a păstra calitatea excelentă a produselor o perioadă de timp cât mai îndelungată, respectaţi instrucţiunile de pe ambalaj. 

 3  Păstraţi produsele în ambalajele originale şi nu le lăsaţi la îndemâna copiilor.

 4  Datorită substanţelor naturale din compoziţie sau schimbărilor normale ce au loc odată cu trecerea timpului, tabletele/capsulele pot dobândi culori uşor diferite 

unele faţă de altele. Este posibil ca acest lucru să nu se întâmple în cazul tuturor recipientelor, dar acest fenomen nu influenţează calitatea produsului respectiv.

 5  Produsele nu înlocuiesc un regim alimentar variat şi echilibrat sau un stil de viaţă sănătos. Produsele pentru slăbit nu se substituie activităţii fizice, schimbărilor 

în stilul de viaţă sau dietei necesare pentru reducerea masei corporale.

 6  Conţinutul de fibre al produselor ce au fibre în compoziţia lor poate interacţiona cu alte ingrediente active; prin urmare, acestea trebuie luate cu cel puţin două 

ore înainte sau după administrarea altor formule sau medicamente. 

 7  Luaţi întotdeauna tabletele/capsulele cu cantităţi mari de apă. (Excepţie fac tabletele sublinguale şi cele masticabile). 

 8  Cereţi sfatul medicului de familie în cazul în care: 

  •  Sunteţi însărcinată sau alăptaţi.

  •  Suferiţi de alergii sau alte boli.

  •  Sunteţi în aşteptarea unei intervenţii chirurgicale importante sau intervenţie stomatologică şi/sau urmaţi un tratament de lungă durată.

  •  Prezentaţi simptome neobişnuite în timpul administrării produsului.

 9  Produsele prezentate în catalog se găsesc de vânzare în reţeaua globală CaliVita® International. Produsele care se vând doar în anumite ţări apar pe lista de 

produse corespunzătoare ţării respective.

 10  CaliVita® nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele greşeli de tipar din prezentul catalog. Imaginile prezentate au rol ilustrativ.

 11 Acest catalog a fost conceput exclusiv pentru uzul membrilor reţelei CaliVita®, ca instrument de comunicare business to business (B2B). 



DE PRODUSE
CATALOG

www.calivita.com

CATALOG
DE PRODUSE

S.C. CALIFORNIA FITNESS ROMÂNIA S.R.L.   

Ghiroda, Calea Aviatorilor, nr.18, jud. Timiș   

tel.: 0256-217505 • fax: 0256-218603   

e-mail: info@calivita.ro   

          http://www.facebook.com/CaliVitaRo Data publicării: septembrie 2013


	C-Catalog13 Coperta 1-4 RO-
	C-Catalog13 Coperta 2-3 RO
	C-Catalog13 Inside print RO

