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MEDICINAS
Cine suntem noi?

Totul a pornit din dorința de a ajuta o per-
soană dragă grav bolnavă. Cum nimic în 
viață nu este întâmplător, am aflat de alte 
mijloace de tratament iar rezultate vizibile 
au apărut odată cu schimbarea dietei și cu 
suplimentele din plante medicinale. Pentru 
că starea de sănătate s-a ameliorat, dorința 
de a vindeca s-a transformat în recunostință, 
pasiune, dăruire și entuziasm. Acesta a fost 
momentul când am decis să ajutăm cât mai 
multe persoane bolnave, aflate în suferință.
Dacă perseverezi și faci un lucru cu pasiune, 
rezultatele nu întârzie să apară. Astfel am 
reușit să creăm o companie specializată pe 
produse bazate pe puterea naturală a plan-
telor, pe terapii naturale care și-au dovedit 
eficiența încă din cele mai vechi timpuri.
Când dorința să faci bine este sinceră și 
necondiționată, atragi binele în jurul tău. 
Astfel, și alte persoane cu experiență în 
domeniu s-au alăturat MEDICINAS.
Am reușit să colaborăm cu personalități 
din domeniul medicinei integrative care 
ne-au împărtășit din experiența lor și care 
chiar ne-au ajutat la crearea de formule 
inovatoare de suplimente alimentare. 
Mulțumim pe această cale d-lui Acad. Dr. 
Farm. OVIDIU BOJOR – întemeietorul fito-
terapiei moderne, care ne-a împărtășit din 
vastele sale cunoștinte despre viață, plante 
și sănătate. Ne-a încredințat câteva formule 
create de domnia sa, care sunt deja disponi-
bile, avem câteva rețete în lucru, sperăm la o 
colaborare cât mai lungă cu dânsul.
O altă personalitate cu care colaborăm, de 
la care am învățat și mai avem multe de 
învățat, este dl. Acad. Prof. Dr. ADRIAN 
RESTIAN. Dânsul a colaborat la elaborarea 
rețetei produsului natural COVIFLU. În con-
tinuare sperăm să creăm împreuna și alte 

produse eficiente. Vă mulțumim și suntem 
profund recunoscători.
Cercetăm continuu, studiem, ne consultăm 
între noi și monitorizăm rezultatele. După 
părerea noastră, aceasta este calea care va 
duce la rezultate maxime în menținerea sau 
redobândirea sănătății oamenilor. Încercăm 
întotdeauna să creăm rețete unice, revoluți-
onare și complexe. Respectând metodologia 
corectă de producție, aplicând noile tehno-
logii, ținem cont de vechea medicină holis-
tică a stramoșilor noștri care este valabilă și 
acum în medicina integrativă modernă.
Cităm un fragment învățat, după care încer-
căm să ne ghidăm de la Acad. Dr. Farm. 
Ovidiu Bojor din dialogul Charmide al lui 
Platon despre spusele unui medic trac: 
“Zamolxis, regele nostru, care este un zeu, 
ne spune că, după cum nu trebuie să încer-
căm a îngriji ochii fără să ținem seama de 
cap și nici capul nu poate fi îngrijit neținân-
du-se seama de corp, tot astfel trebuie să-i 
dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufle-
tul și iată pentru ce medicii greci nu se pri-
cep la cele mai multe boli: pentru că ei nu 
cunosc întregul care îl au de îngrijit. Dacă 
acest întreg este bolnav, partea nu poate fi 
sănătoasă” (fragment din “Materia Medica” 
a lui Dioscoride).
De aceea, pe lângă produse oferim și con-
sultanță persoanelor care apelează la noi. 
Suntem alături de ei, îi ascultăm, îi incura-
jăm și suntem alături de cei care apelează la 
noi.
Aceștia suntem noi, neobosiți în sprijinul 
sănătății oamenilor.

Mulțumim tuturor celor care au 
încredere în MEDICINAS.
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Onconovical
Sprijin real pentru învingători

Prezentare: 135 cps.

În organismele persoanelor care se 
îmbolnăvesc de afecțiuni grave au 
loc niște dezechilibre majore pentru 
ca boala să se instaleze. Printre ele se 
numără stilul de viață, alimentația, 
personalitatea și psihicul, mișcarea, 
poluarea și alți factori. Nu trebuie 
să neglijăm moștenirea genetică dar 
ultimele studii au demonstrat că 
moștenirea genetică are nevoie de 

factori declanșatori ca o anumită 
boală să se instaleze. Ne referim aici 
în principal la afecțiuni tumorale.

Odată declanșată boala, trebuie să 
ne analizăm cu atenție modul de 
viață, ce am făcut, ce mâncăm, cât 
de optimiști sau pesimiști suntem, 
în ce mediu trăim, stresul, supă-
rările și mulți alți factori. Ca să 
creștem calitatea vieții și să nu per-
mitem bolii să evolueze, trebuie să 
încercăm să schimbăm cât mai mult 
din ce am făcut greșit sau nesănă-
tos. Dacă reușim să facem corect cât 
mai multe lucruri de care suntem 
conștienți că înainte nu le-am făcut 
bine, putem să ne vindecăm sau să 
oprim măcar evoluția bolii. Trebuie 
să ne echilibrăm, să schimbăm ceea 
ce facem, ce și cum gândim.

Cele mai simple lucruri pe care 
trebuie să le facem cât mai repede 
este să ne hrănim sănătos, să facem 
mișcare suficientă, să consumăm 
destulă apă, să fim optimiști, să ne 
ajutăm corpul să lupte cu boala, 
adică să ne reechilibrăm. Pentru 
aceasta trebuie să folosim orice ar 
putea să ajute organismul să lupte și 
să se refacă.
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Nu o să scriu că este o luptă ușoara, 
este complexă și grea dar nu uitați 
că sunt persoane care au învins.

Una dintre soluțiile eficiente ar fi 
să apelăm și la suplimente alimen-
tare care conțin plante naturale cu 
efecte benefice asupra organismu-
lui și ne oferă nutrienți și elemente 
esențiale, care ne ajută să ne crească 
imunitatea.

Suplimentul natural conceput de 
specialiștii MEDICINAS recoman-
dat de noi este ONCONOVICAL. 
Conține ingrediente esențiale hră-
nirii optime a celulelor noastre, ele-
mente care distrug celulele bolnave 
și defecte, care ajută la reechilibra-
rea funcționării organelor și ne fur-
nizează un plus de energie.

Tehnologia de obținere a produsu-
lui constă într-o dublă fermentație 
aerobă și anaeorobă a polenului 
și altor produse naturale în oțet de 
Kombucha.

Polenul este o sursă bogată de nutri-
enți, oligoelemente, vitamine și 
minerale. Conține toți aminoacizii 
esențiali (aminoacizi pe care tre-
buie să îi asigurăm organismului 
din alimentație) într-o combinație 
armonioasă cum doar natura poate 
să ne ofere. Polenul este considerat 
un aliment complet deoarece con-
ține 22 de nutrienți. Grăuntele de 
polen este încapsulat natural în 2 

membrane protectoare, una dintre 
ele fiind exina care este foarte rezis-
tentă și nu poate fi descompusă total 
în procesul de digestie. Nu putem 
beneficia de toți nutrienții preți-
osi din polen decât dacă exina este 
înmuiată sau fermentată înainte de 
a o consuma. Polenul fermentat este 
superior polenului crud sau uscat 
pentru că organismul poate bene-
ficia de toți nutrienții din polen, el 
este îmbogățit cu enzime naturale 
și sunt anihilați factorii alergeni din 
polen.

Fermentația ingredientelor este 
făcută în oțet de Kombucha care 
crește absorbția oligoelemente-
lor și substanțelor active din cele-
lalte ingrediente ale produsului. 
Kombucha este o sursă bogată de 
enzime, probiotice, prebiotice și 
postbiotice care asigură un aport 
de nutrienți pentru flora noastra 
intestinală, refac flora intestinală 
și contribuie la eliminarea mai efi-
cientă a toxinelor. Prin combinarea 
ingredientelor cu polenul fermentat 
în oțet de Kombucha, efectul fiecă-
rui compus natural din compoziția 
ONCONOVICAL este amplificată, 
intensificată, sunt favorizate reac-
țiile fiziologice din organism. În 
compoziție sunt plante cu efect de 
stimulare a imunității și care inhibă 
sau distrug celulele bolnave și ast-
fel crește puterea de luptă cu boala. 
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Practic, mai simplu spus, 
crește numărul de “soldați” 
din organism care luptă cu 
dușmanul – celulele bolnave 
sau tumorale. Cu cât avem 
mai mulți “soldați” în orga-
nism care au tehnici și arme 
diferite în această luptă, șan-
sele să ieșim învingători sunt 
mult mai mari.

Onconovical este un pro-
dus pentru a cărui obținere 
s-au folosit tehnici străvechi 
aduse la standardele tehno-
logiei moderne, actuale, de 
prelucrare a ingredientelor. 
Prelucrarea este fără produse 
chimice de sinteză. Totuși 
metodele de obținere duc la 
păstrarea chiar înnobilarea 
substanțelor active din fie-
care ingredient.

Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Oțet de Kombucha: este 
obținut prin fermentarea 
ceaiului de Kombucha – 
minimum 30 zile. Drojdiile 
transformă zahărul în 
alcool, apoi bacteriile 
consumă alcoolul și îl 
transformă în acizi bene-
fici, cum ar fi acidul ace-
tic și acidul gluconic. 
Contribuie la echilibrul 

acido-bazic al sângelui, 
favorizează absorbția cal-
ciului, potasiului și a altor 
elemente necesare orga-
nismului, favorizează 
digestia, îmbunătățește 
calitatea florei intestinale 
și a digestiei.

Polen: considerat aliment 
complet, conține ele-
mente indispensabile vie-
ții. Consumul de polen 
poate reechilibra balanța 
de nutrienți necesari func-
ționării corpului. Datorită 
conținutului mare de 
aminoacizi, contribuie 
la creșterea tonusului și 
energiei, conține enzime 
care contribuie la digestia 
și absorbția altor elemente 
nutriționale necesare 
funcționării organismului.

Ceai-verde: are proprietăți 
de menținere a stării de 
sănătate, este antioxidant 
– combate efectele adverse 
ale poluării, este reechili-
brant, are efect de comba-
tere a stresului.

Ghimbir: este unul dintre 
cele mai folosite ingre-
diente în rețetele de 
suplimente alimentare 
în medicina chineză și 
ayurvedică. Stimulează 

SÂMBURI DE CAISE

BULBI DE USTUROI

VÂSC

POLEN

RĂDĂCINI DE TURMERIC
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digestia, crește absorbția 
și asimilarea altor oligoele-
mente. Îmbunătațește cir-
culația saguină, activează 
circulația periferică. Este 
util în afecțiuni respira-
torii, este antiinflamator, 
calmează durerile reuma-
tismale, este eficient con-
tra grețurilor și stărilor de 
vomă.

Piper-negru: conține pipe-
rina, un alcaloid cu gust 
picant iute, dă savoare pre-
paratelor culinare fiind cel 
mai răspândit condiment 
din toate timpurile. Folosit 
în cantități mici, are și pro-
prietăți medicinale cum ar 
fi stimularea digestiei, pre-
venirea formării de gaze 
intestinale, potențează 
adică amplifică efectele 
celorlalte substanțe aflate 
în compoziția produsului 
și mărește absorbția lor. 
Stimulează și circulația 
sanguină, de aceea în can-
tități mici este util celor 
cu circulație periferică 
deficitară.

Busuioc: denumirea plan-
tei vine din limba greacă 
și înseamnă ”rege”. Se 
folosește pentru aromarea 
multor preparate culinare 

din multe bucătării și 
apare în multe cărți gastro-
nomice. Acțiunile lui tera-
peutice sunt de stimulare 
a digestiei, este antisep-
tic intestinal, carminativ, 
diuretic și antiinflamator 
la nivelul intestinului și 
rinichilor.

Ardei-iute: substanța din 
compoziție care deose-
bește ardeiul-iute de alte 
specii de ardei este cap-
saicina care distruge celu-
lele anormale care pot 
determina apariția unei 
afecțiuni neoplazice. Alte 
beneficii ale prezenței 
capsaicinei în produs ar 
fi: prevenirea artritei și 
a durerilor provocate de 
artrită sau neuropatie, 
ameliorarea durerilor în 
crizele de gută, îmbunătăți-
rea digestiei și a absorbției 
nutrienților din celelalte 
componenete ale produsu-
lui cu care este combinat, 
stimularea circulației, pre-
venirea depunerii de coles-
terol și a creșterii tensiunii 
arteriale.

După fermentarea timp de 
minimum 30 de zile a aces-
tor ingrediente împreună și 
apoi atomizate, s-au adăugat 

SÂMBURI DE CAISE

BULBI DE USTUROI

VÂSC

POLEN

RĂDĂCINI DE TURMERIC
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următoarele ingrediente naturale, fie-
care cu proprietățile ei benefice pen-
tru starea de sănătate și funcționarea 
armonioasă a corpului nostru.

Sâmburi de caise: sunt cunos-
cuți mai ales pentru conținutul 
de amigdalină – vitamina B17 iar 
consumul moderat de amigdalină 
poate împiedica apariția celulelor 
maligne. Sunt indicaţi în cazurile 
de parazitoze intestinale, afec-
ţiuni respiratorii, astm bronşic, 
tuse, hipertensiune sau afecţiuni 
ale inimii, ajută organismul să 
lupte mai bine împotriva bacterii-
lor și infecțiilor.

Usturoi negru: este unul dintre 
cele mai eficiente antibiotice natu-
rale. Inhibă calcifierile din vasele 
de sânge la pacienții cu colestero-
lul ridicat. Usturoiul negru este 
superior usturoiului crud din care 
este obținut printr-o tehnică spe-
cială de fermentație care reduce 
intoleranța la digerare și atenu-
ează gustul. Usturoiul alb are 
efecte antimicrobiene, antibiotice 
şi antimicotice datorită conţinu-
tului de alicină. S-alicisteina din 
usturoiul negru ajută la absorbi-
rea mai rapidă a acestui compus. 
Usturoiul negru este considerat 
un tratament natural excelent 
pentru tuse şi răceli, consumul 
lui reduce riscul de infecții și con-
tribuie la vindecarea mai rapidă.

Vâsc: este o plantă parazit, veșnic 
verde, folosită și ca plantă de leac 
pentru echilibrarea tensiunii, cal-
marea tusei, ameliorarea stărilor 
de nervozitate, astmului, hemo-
ragiei şi a accidentului vascular 
prin acțiunea sa vasodilatatoare și 
hipotensivă. Fiind o plantă para-
zit, ea crește pe mai mulți arbori 
și pomi fructiferi, cel care crește 
pe anumite specii are un poten-
țial toxic ridicat. În schimb vâscul 
folosit în produs, care crește pe 
măr, gutui, prun, păr, măr pădu-
reţ, pin şi brad se poate folosi în 
siguranță având beneficiile enu-
merate mai sus.

Turmeric: este considerat cel mai 
puternic antiinflamator natural și 
un antioxidant eficient. Are pro-
prietăți antiseptice și antibacte-
riene, crește capacitatea ficatului 
de a elimina toxine, stimulează 
eliberarea bilei, are acţiune anti-
mutagenică, anticancerigenă, 
inhibă dezvoltarea tumorilor şi a 
metastazelor. Contribuie la purifi-
carea sângelui și previne degrada-
rea neuronală. Inflamația este o 
reacție de apărare normală împo-
triva unei agresiuni fizice sau 
chimice. Majoritatea antiinflama-
toarelor de sinteză aduc după ele 
o serie lungă de reacții adverse 
și contraindicații cum ar fi ero-
ziuni ale mucoasei stomacale și 
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ale tractului digestiv, care pot 
duce la deteriorări la nivelul 
ficatului și rinchilor, de aceea 
folosirea în combaterea infla-
mațiilor a unui antiinflamator 
natural duce la scăderea riscului 
apariției efectelor adverse. Fiind 
un antioxidant de excepție, 
contribuie la stoparea degradării 
organismului, echilibrează pH-ul 
în organism.

Astragalus: este o plantă cu pro-
prietăți adaptogene (ajută orga-
nismul să se adapteze la diverse 
provocări, să își regleze procesele 
interne și să-și recapete echilibrul 
în situațiile stresante), un bun sti-
mulator al sistemului imunitar, 
cu acțiune antioxidantă, imuno-
modulatoare, antiinflamatoare 

și antivirală. Cercetările au ară-
tat că saponinele din astragalus 
contribuie la oprirea înmulțirii 
celulelor canceroase în cazul can-
cerului gastric, de colon și pulmo-
nar. Astragalus scade și rezistența 
celulelor maligne în cazul chimi-
oterapiei iar acesta este unul din-
tre motivele care fac ca această 
plantă să fie adaugată în multe 
suplimente alimentare adjuvante 
în afecțiuni oncologice. Extractul 
de astragalus activează și reglează 
activitatea celulelor T, celule care 
prezintă o acțiune importantă 
atunci când este vorba de afecți-
uni grave.

Iarba de Orz verde: este recu-
noscută mai ales pentru con-
ținutul ridicat de clorofilă, cu 

ASTRAGALUS
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molecula similară cu molecula de 
hemoglobină. Ea este compusă 
în jurul ionului de magneziu iar 
hemoglobina in jurul ionului de 
fier. Clorofila este lumina solară 
transformată în verde, funcțio-
nează ca o celulă de colectare a 
luminii. Consumând clorofilă 
transmitem celulelor corpului 
nostru o parte a energiei solare. 
Clorofila contribuie la o mai 
bună oxigenare a celulelor, la 
procesul de detoxifiere și ajută 
la vindecarea organismelor bol-
nave. Celulele canceroase sunt 
celule anaerobe (fără oxigen). 
Doctorul Otto Warburg a fost pri-
mul cercetător care a demonstrat 
legătura directă dintre oxigen și 
cancer. Studiile sale au arătat că 
principala cauză a apariției for-
mațiunilor canceroase este lipsa 
oxigenării corespunzătoare a 
celulelor sănătoase.

Castravete-amar: are în compozi-
ție substanțe care inhibă glucoge-
neza adică contribuie la scăderea 
glicemiei. Protejează și stimulează 
producția de celule beta în pan-
creas. Scăderea și reglarea glice-
miei duce la reglarea funcționării 
multor organe cum ar fi rinichii, 
pancreasul și ficatul. O activitate 
mai bună a organelor și a circula-
ției sanguine duce la echilibrarea 
funcționării organismului, acesta 

putând să își recapete starea de 
sănătate.

Reishi: conține germanium organic 
în mod natural care se spune că 
ar fi cheia vieții. Stimulează orga-
nismul să produca interferon și 
favorizează înmulțirea celulelor 
NK (natural killer) și macrofage 
care atacă celulele canceroase și 
celulele mutante. Germaniul sti-
mulează oxigenarea și detoxifie-
rea la nivel celular, are efect de 
protecție a ADN-ului.

Aronia: este un fruct extrem de 
bogat în vitamine, minerale și 
antioxidanți. Pe lângă vitaminele 
cu rol antioxidant A, C, E și Q 
conține un tip de antioxidanți din 
clasa flavonoidelor numiți anto-
ciani. Fructele de aronia conțin 
o cantitate importantă de antoci-
ani cu rol protector. Există foarte 
mulți antioxidanți dar antocianii 
sunt eficienți pentru că nu se dis-
trug în timpul digestiei și ajung la 
nivel celular, împiedicând degra-
darea ADN-ului. Mulți antioxi-
danți au putere mare antioxidantă 
dar, din cauza digestiei, o canti-
tate prea mică sau deloc ajunge să 
acționeze, să neutralizeze radica-
lii liberi la nivel celular. Un pro-
dus sau un aliment care conține și 
aronia reușește să transporte spre 
celule și alti nutrienți.
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Nopal: cunoscut și sub denumi-
rea de Opuntia ficus-indica, 
contribuie la scăderea colestero-
lului prin împiedicarea absorbției 
totale a grăsimilor nesănătoase 
consumate din alimente. Folosit 
și în diete, are rol protector asu-
pra ficatului, reduce retenția de 
lichide din organism, contribuie 
la detoxifierea colonului.

Ingrediente/capsulă:

 ▶ atomizat, pe suport de maltodex-
trină, obținut din amestec de oțet 
de Kombucha și pulberi de plante 
(pulbere din bulbi de Usturoi 
/ Allium sativum, pulbere din 
ramuri de Vâsc / Viscum album, 
pulbere din sâmburi de Caise / 
Prunus armeniaca și polen poli-
flor) – 100 mg;

 ▶ pulbere din rădăcini de Turmeric 
(Curcuma longa) – 50 mg;

 ▶ pulbere din rădăcini de Astragalus 
(Astragalus membranaceus) - 40 mg;

 ▶ pulbere din iarbă de Orz-verde 
(Hordeum vulgare) – 30 mg;

 ▶ pulbere din extract din fructe 
de Castravete-amar (Momordica 
charantia) – 30 mg;

 ▶ pulbere din Reishi (Ganoderma 
lucidum) – 30 mg;

 ▶ pulbere din extract uscat din 
fructe de Aronia (Aronia melano-
carpa) – 80 mg;

 ▶ pulbere din fructe de Nopal 
(Opuntia ficus indica) – 20 mg.

Mod de administrare:

 ■ Recomandat persoanelor cu vâr-
sta de peste 16 ani, dacă nu există 
o altă recomandare a medicului 
curant.

 ■ Preventiv – 1cps de 3 ori pe zi îna-
inte de mese, cu un pahar de apă 
plată.

 ■ Pentru cei care suferă de anumite 
afecțiuni mai grave, doza poate 
crește în funcție de diagnostic, 
vârstă, starea generală, până la 3 
cps de 3 ori pe zi, înainte de mese, 
cu un pahar de apă plată.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoa-
nele alergice la produsele apicole 
sau la oricare dintre ingredientele 
produsului.

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează.

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Tumopectin
Contribuie în stoparea metastazelor

Pectină citrică modificată (MCP) – 465 mg./cps.

Prezentare: 150 cps.

Metastaza este răspândirea canceru-
lui de la un organ sau parte a unui 
organ la altul.

Zona unde apar primele celule 
maligne și se înmulțesc se numește 
Tumoare (tumoră) primară. 

Deoarece tumora este și ea hranită 
prin sânge sau limfă, unele celule se 
pot desprinde din tumora primara 
și trec prin sânge și/sau limfă și se 
pot opri în alte zone ale organis-
mului, deseori într-o altă zonă care 
filtreaza sângele (ficat, plămâni, 
creier, oase, ganglioni etc.). Se pot 
forma și tumori secundare pe ace-
lași organ în apropierea tumorei 
primare. Pacienții cu cancer nu au 
simptome foarte evidente, de aceea 
aproape jumatate dintre cei dia-
gnosticați prezintă deja metastaze.

Descoperit în fazele incipiente, 
cancerul are o rată de vindecare și 
supraviețuire mare.

Mai greu este când apar metastazele 
care sunt destul de greu de tratat și 
care au o rată mare de mortalitate. 
Oprirea metastazelor și distrugerea 
lor este de departe cea mai mare 
provocare clinică asociată cu can-
cerul. Celulele bolnave canceroase 
își stabilesc propriile surse de sânge 
pentru a se hrăni, pentru a crește și 
pentru a dezvolta alte tumori.
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Vă propunem ca și terapie ajutătoare 
alternativă produsul TUMOPECTIN 
care conține pectină citrică 
modificată.

În căutarea substanțelor naturale 
care ar putea fi utile în controlul 
și tratarea metastazelor, s-a des-
coperit și cercetat pectina citrică 
modificată (MCP – modified citric 
pectin- engl.), o polizaharidă neasi-
milabilă în organism, bogată în acid 
galacturonic, solubilă în apă, obți-
nută din coajă și pulpă de citrice și 
modificată prin ajustarea pH-ului și 
tratarea la temperatură ridicată. A 
apărut ca unul dintre cele mai pro-
mițătoare medicamente anti-metas-
tazice. MCP s-a dovedit a fi eficient 
in vitro, in vivo sau în ambele, împo-
triva carcinomului de prostată, car-
cinomului de colon, carcinomului 
mamar, melanomului, mielomului 
multiplu și hemangiosarcomului. 
Deci, cum această substanță nonto-
xică naturală afectează diseminarea 
metastazică a diferitelor maligni-
tăți? MCP este bogată în β-galactoză 
și principalul mecanism de acțiune 
stabilit pentru MCP este prin anta-
gonizarea (distrugerea elementului 
vechi și producerea altuia nou) a 
unei proteine de legare β-galactozei 
de galectin-3 (Gal-3).

Dovezile știintifice sugerează că 
fragmentele de pectină cu o masă 
molară mică, dar sunt bogate în 

galactoză, se leagă de proteina legată 
de galectină-3 (GAL3). Această legare 
poate bloca interacțiunile GAL3 cu 
alte proteine și peptide, inhibând 
capacitatea acestora de a promova 
aderența și migrarea celulelor, pre-
venind astfel creșterea tumorilor.

Mai simplu spus MCP modifică sau 
deranjează, nu lasă să se adune 
(adere) celulele canceroase, strică 
modul în care celulele comunică 
între ele, interacțiunea dintre ele. 
Întrerupe căile în care ele se hră-
nesc și se multiplică, deci împiedică 
apariția de noi tumori, oprește creș-
terea celor existente.

Proprietățile anti-aderare ale MCP, 
precum și potențialul său pentru 
creșterea răspunsurilor apoptotice 
(de moarte programată) ale celulelor 
tumorale sunt discutate în lumina 
unei utilizări potențiale a acestei 
substanțe în tratamentul mai mul-
tor afecțiuni maligne umane.

MCP conținută de TUMOPECTIN 
ajută și la eliminarea metalelor 
grele din organism prin chelare. 
Chelare vine din grecescul “echelei”, 
care înseamna „gheară”. Acest lucru 
înseamnă că agenții de chelare 
prind în ghearele lor metalele grele, 
se unesc cu ele și le scot afară din 
corp prin urină sau prin fecale.

Existența metalelor grele în corp 
poate contribui la agravarea 
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multor probleme de sănă-
tate. Metalele grele toxice 
precum: mercur, cadmiu, 
plumb, uraniu și respectiv 
aluminiu pot intra în corpul 
nostru prin apă, mâncare, 
aer sau se pot absorbi prin 
piele.

Toxinele din metalele grele 
pot crea distrugeri enorme 
în corpul nostru, în multe 
cazuri acestea pot duce și la 
cancer.

Corpul nostru dispune de 
anumite procese proprii 
naturale de chelare dar în 
zilele noastre din cauza 
industrializării, poluării, 
industriei chimice și far-
maceutice, cantitatea de 
metale grele pe care o avem 
în organism poate depăși 
capacitatea naturală pro-
prie de chelare. De aceea e 
foarte bine să asiguram un 
aport suplimentar de agenți 
de chelare, unul foarte efi-
cient fiind pectina citrică 
modificată.

Ingrediente/capsulă:

 ▶ atomizat (pe pat de nutri-
oză) din 70% oțet din fructe 
de Mandarin/ Citrus reticu-
lata și 30% oțet din fructe 
de Portocal/ Citrus sinensis 
– 270mg;

 ▶ amestec din 70% pulbere 
din fructe de Mandarin/ 
Citrus reticulata și 30% 
fructe de Portocal/ Citrus 
sinensis

Mod de administrare:

 ▶ 1-5 capsule pe zi, împăr-
țite în 1-3 doze înainte de 
mesele principale cu un 
pahar de apă plată.

 ▶ Doza diferă în funcție de 
starea generală a persoa-
nei și a stadiului bolii.

 ▶ Eficient și preventiv, mai 
ales pentru persoanele 
cu predispoziție genetică, 
istoric familial de boli 
oncologice.
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Atenționări:

 z Contraindicat persoanelor 
alergice la oricare dintre 
componentele produsului.

 z A nu se consuma de către 
femeile însărcinate sau care 
alăptează.

 z Consultați specialistul îna-
inte de utilizare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la 
vederea copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un stil de viață sănătos, ali-
mentație și mișcare.
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Graviola Duo
De două ori mai eficient, de două ori mai puternic

Prezentare: 150 cps.

Graviola (guanabana, soursop) este 
un pom veșnic verde din regiunile 
tropicale și subtropicale, una din-
tre cele mai studiate plante dato-
rită proprietăților anticancer ale 
fitochimicalelor conținute. Primele 
studii științifice datează de acum 50 
de ani, s-au identificat până acum 
102 de acetogenine annonacee dife-
rite, grupate în 10 tipuri distincte. 

Cercetări mai vechi scriu de 82 de 
tipuri de acetogenine iar acest lucru 
demonstrează interesul mare al cer-
cetărilor pentru descoperirea de noi 
tratamente și substanțe eficiente, 
fără efecte adverse, în tratarea afec-
țiunilor oncologice.

Acetogeninele annonacee și-au 
dovedit eficacitatea și în forme 
ale afecțiunilor cu rezistență la 
alte tratamente medicamentoase. 
Acetogeninele annonacee induc 
apoptoza selectivă a celulelor bol-
nave (procesul de autodistrugere a 
unei celule ca răspuns la un anu-
mit semnal), fără a afecta celulele 
sănătoase. Apoptoza celulară în 
țesutul tumoral este cheia pentru 
găsirea unui produs de succes ca 
agent anticancer.

În Graviola s-au descoperit până 
acum 212 substanțe bioactive cu 
efecte pozitive asupra sănătății 
noastre. Unele dintre substanțe sunt 
comune tuturor părților din Graviola 
dar sunt și substanțe distincte care 
se găsesc în fruct, frunze, scoarță, 
rădăcini sau semințe. Cele mai sig-
ure și extins folosite în tratamente 
naturale sunt fructul și frunzele.
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Studiile au legat compușii derivați 
din Graviola la o varietate de efecte 
anticanceroase, incluzând citotoxic-
itatea, inducerea apoptozei, necroza 
și inhibarea proliferării pe o vari-
etate de linii de celule canceroase 
in diferite forme ale bolii: sân, pros-
tată, colorectal, plămâni, leucemie, 
renal, pancreatic, hepatic, oral, 
melanom, cancer de col uterin și 
ovarian.

Efectul de a distruge celulele 
maligne este recunoscut global dar 
fitochimicalele conținute au și alte 
proprietăți. Vă propunem o incur-
siune în jurul lumii în zonele și 
țările unde crește Graviola și vă rela-
tăm mai jos pentru ce este folosit 
tradițional:

 ▶ În Jamaica și Trinidad, Graviola 
este cel mai răspândit remediu 
pe bază de plante utilizat în cele 
mai multe forme de cancer dar și 
pentru a combate diareea și acidi-
tatea intestinală.

 ▶ În țările tropicale din Africa se 
folosește pentru ameliorarea boli-
lor de piele.

 ▶ În Haiti se folosește pentru a scă-
dea febra, în răceli. Se mai folo-
sește ca și antidiareic, în boli de 
inimă și pelagră.

 ▶ În Camerun, frunzele de Graviola 
sunt folosite ca și produs antidia-
betic care scade glicemia în sânge.

 ▶ În Malaezia, remediile din 
Graviola se folosesc în derma-
tite, răceli, diaree, reumatism și 
hipertensiune.

 ▶ În Anzii Peruvieni, frunzele sunt 
folosite pentru a combate și trata 
diabetul.

 ▶ În Brazilia se folosește ca și reme-
diu de către bolnavii de reuma-
tism, nevralgii și artrite.

 ▶ În Statele Unite se folosesc remedii 
naturale pe bază de Graviola pen-
tru cancer, stimularea lactației, 
infecții fungice și hipertensiune.

 ▶ În India, fructele si florile sunt 
folosite împotriva răcelilor, gutu-
raiului și a altor boli inflama-
torii iar frunzele sunt folosite 
pentru efectele antifungice și 
antihelmintice.

O sinteză a utilizării Graviola 
în medicina tradițională a altor 
popoare: fructul este folosit ca 
medicament natural pentru dureri 
artritice, nevralgii, artrite, diaree, 
dizenterie, febră, malarie, paraziți, 
reumatism, accelerarea vindecării 
pielii și viermi. Mai este consumat 
pentru stimularea lactației mamelor 
care alăptează. Frunzele sunt folos-
ite pentru a trata cistita, diabetul, 
durerile de cap și insomnia. Se con-
sideră că administrarea internă a 
decoctului frunzei prezintă efecte 
anti-reumatice și anti-nevralgice, în 
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timp ce frunzele gătite sunt utilizate 
topic pentru a trata abcese și reuma-
tismul. Planta este folosită ca agent 
astringent și pentru a trata tusea, 
dureri și boli de piele. În multe 
tări din America de Sud și Africa 
tropicală, frunzele de Graviola sunt 
folosite în medicina tradițională 
împotriva tumorilor și cancerului. 
În plus, efectele antiinflamatorii, 
hipoglicemice, sedative, relaxante 
ale musculaturii netede, hipotensive 
și antispasmodice sunt de aseme-
nea atribuite frunzelor, scoarțelor și 
rădăcinilor de Graviola, totuși unele 
studii concluzionează că excesul de 
scoarță, semințe sau rădăcină au și 
un grad de toxicitate, de aceea nu se 
prea folosesc în preparate. Pe lângă 
utilizările fito-medicinale, fructele 
sunt utilizate pe scară largă pentru 
prepararea băuturilor, a bombo-
anelor, a înghețatei, a shake-urilor 
și a siropurilor.

12% din rata mortalității mondi-
ale este reprezentată de afecțiunile 
oncologice, de aceea, căutarea și 
cercetarea de metode de a vindeca 
și preveni aceste afecțiuni este preo-
cuparea multor cercetători din toate 
domeniile medicale din care face 
parte și fitoterapia – Terapia de pre-
venire și vindecare cu preparate din 
plante medicinale. Se estimează că 
aproape jumătate din bolnavi se tra-
tează cu remedii pe bază de plante 

sau alte metode tradiționale (supli-
mente alimentare, dietă etc).

Rata afecțiunilor oncologice este în 
creștere, cauzele înmulțirii cazuri-
lor sunt: mutații sau moșteniri gene-
tice, consumul de alimente tratate 
cu prea multe substanțe chimice, 
poluarea crescută a aerului, natu-
rii și a apelor, factori de risc com-
portamentali: inactivitatea fizică, 
oboseala și stresul. Acești factori 
acționează de obicei împreunaă ne 
slăbesc rezistența organismului.

Cu toată evoluția și progresele medi-
cinei, și în prezent tratamentele 
oncologice sunt în principal terapia 
cu hormoni, radioterapia și chimio-
terapia. Dezavantajul tratamentelor 
alopate este că acționează și ucid 
atât celulele bolnave cât și o parte 
dintre celulele sănătoase, provoacă 
efecte secundare. Unele dintre 
efectele secundare ale tratamente-
lor actuale pot fi piederea părului, 
afectarea măduvei osoase, leziuni 
gastrointestinale, disfuncții neuro-
logice, afectarea sistemului imuni-
tar și altele.

Având în vedere multitudinea de 
efecte adverse ale medicației, știinta 
este și ar trebui să fie în continuare 
concentrată pe remedii care reușesc 
să suprime doar celulele și formați-
unile bolnave, fără să afecteze celu-
lele sănătoase ale corpului.
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Fitoterapia a fost și este folosită și 
acum pe tot globul ca și metodă de 
tratament și de menținere a stării 
de sănătate.

Medicina viitorului ar trebui să 
îmbine toate descoperirile medi-
cale și științifice cu medicina tra-
dițională, să includă cât mai mult 
plantele și/sau alte tehnici de vinde-
care pentru rezultate cât mai bune 
și fără efecte adverse în tratarea cât 
mai multor boli grave și cronice.

Compoziție/capsulă: 

pulbere din fructe de Graviola 
(Annona muricata) – 350mg.

Mod de administrare: 

2 capsule de câte 2-3 ori/zi, înainte 
de masă.

 ▶ Se poate lua si preventiv, indi-
cat mai ales persoanelor cu risc 
genetic în familie (moștenire 
genetică).

 ▶ Durata administrării și doza 
diferă în funcție de felul și stadiul 
afecțiunilor.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la ingredient!

 z A nu se utiliza de către femeile însărci-
nate sau care alăptează!

 z A nu se consuma de către persoanele 
care suferă de boli autoimune!

 z A nu se utiliza concomitent cu 
Coenzima Q10!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocu-
iesc un stil de viață sănătos, alimen-
tație și mișcare.
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Casinovita B17
(Vitamina B17 – amigdalina)

Prezentare: 150 cps.

Cea mai mare cantitate de amigda-
lină naturală se gasește în sâmburii 
de caise, care au fost folosiți și de 
către MEDICINAS în acest produs. 
Unul dintre motivele pentru care a 
devenit mult studiat sâmburele de 
caise este că face parte din alimen-
tația populației din Hunza – regi-
une cu cea mai mare longevitate 
a locuitorilor de pe Pământ. S-au 

făcut multe studii științifice des-
pre modul de viață, hrană și apă a 
acestui popor pentru că nu numai 
că trăiesc majoritatea peste 100 de 
ani, ei sunt sănătoși și activi și feme-
ile nasc copii și la vârste înaintate. 
Nu au în limba lor un cuvânt pentru 
cancer și am aflat de la un explora-
tor care a vizitat Hunza că nu au spi-
tale. Clima din această regiune este 
o climă rece, au acces la crudități o 
mică parte din an. Un obicei al aces-
tui popor este să pună la uscat sâm-
burii de caise pe care îi consumă 
apoi iarna.

Așa cum apa și obiceiurile acestui 
popor au fost studiate și cercetate, 
și sâmburii de caise au făcut și fac 
în continuare obiectul multor studii 
medicale.

Mai jos aveti link-uri către câteva 
publicații medicale care concluzio-
nează efectul anticancer al amigda-
linei conținute de sâmburii de caise 
în cancerul de sân, de prostata, 
celule HeLa și alte forme de cancer:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31583572/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16880611/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23137229/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29308747/
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Se vorbește și de conținutul de cia-
nură al acestor semințe, dar sănăta-
tea populației din Hunza contrazice 
aceste teorii. Posibil ca o substanță 
conținută de semințele de caise să 
anihileze efectul de otrăvire sau 
aceasta este anihilată de către ficat. 
Oricum și primele medicamente 
citostatice au fost create având la 
bază substanțe din plante.

Beneficiile consumului de 
CASINOVITA B17:

 ▶ Ajută la menținerea sănătății;
 ▶ Are efecte benefice în combaterea 
cancerului;

 ▶ Influențează sistemul imunitar să 
lupte împotriva celulelor maligne;

 ▶ Împiedică apariția afecțiunilor 
odată cu înaintarea în vârstă;

 ▶ Combate îmbătrâ nirea 
prematură;

 ▶ Este un tonic excelent al 
organismului.

Ingrediente/capsulă:

 ▶ pudră din extract de sâmburi de 
caisă (Prunus armeniaca) – 350 mg.

Mod de administrare: 

1-5 capsule pe zi, înainte de mese, 
împreună cu un pahar de apă.

Atenționări :

 z A nu se consuma de către persoane 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se utiliza de către femeile însăr-
cinate sau care alăptează!

 z Consultați medicul sau farmacistul 
înainte de utilizare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Casinovita B15
(Vitamina B15 – acidul pangamic)

Prezentare: 150 cps.

Cel mai important rol al acesteia este 
de activare a proceselor metabolice 
oxidative la nivel celular, are efect 
detoxifiant și de refacere a respi-
rației celulare. Medicul german 
Otto Warburg, laureat al premiului 
Nobel, a demonstrat încă la înce-
putul secolului XX că celulele can-
ceroase trăiesc cel mai bine într-un 
mediu anaerob (lipsit de oxigen) 

pentru a supraviețui, spre deose-
bire de celulele normale, sănătoase, 
care au nevoie de oxigen pentru a 
supraviețui. Alte țesuturi maligne 
sau tumori se pot forma din cauza 
unor celule cu anomalii (cu defecte, 
care nu funcționează bine) sau a 
celulelor îmbătrânite care nu mor în 
timp ce alte celule noi sunt formate. 
Una dintre cauze este și funcționa-
rea necorespunzătoare a procese-
lor metabolice oxidative din celule. 
De aceea un aport de vitamina B15, 
care contribuie la oxigenarea celu-
lară, activează procesele oxidative 
și ajută detoxifierea poate preveni 
apariția acestor țesuturi cu anomalii 
și poate contribui la oprirea dezvol-
tării lor și chiar la distrugerea lor.

Deoarece CASINOVITA B15 este un 
produs natural extras din semințe 
de dovleac, are și rol antiparazitar, 
de stimulare a funcțiilor rinichilor 
și în prevenirea și ameliorarea afec-
țiunilor prostatei.

Vitamina B15 este eficientă și în 
combaterea afecțiunilor cardiovas-
culare, dermatologice, hematolo-
gice, a alcoolismuluiși în medicina 
sportivă. Reface valoarea normală 
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a tensiunii  arteriale și ameliorează 
astmul bronșic. Se obțin efecte pozi-
tive prin utilizarea acesteia în cazul 
metabolismului hepatic, lipidic și 
protidic deficitar. Vitamina B15 se 
folosește și în dermatologie (der-
matite, uriticarie, eczeme etc), în 
combaterea etilismului (alcoolism), 
dependențelor (morfină, opiu, 
hașiș) și pentru reactivarea reacțiilor 
de oxidare și a metabolismului per-
turbat în fenomele de ateroscleroză. 

Beneficiile consumului de 
CASINOVITA B15:

 ▶ Asigură o oxigenare mai bună a 
sângelui și a tuturor celulelor;

 ▶ Activează procesele metabolice 
oxidative la nivel celular;

 ▶ Împiedică formarea celulelor 
anormale care pot forma tumori;

 ▶ Contribuie la distrugerea și mic-
șorarea formațiunilor maligne;

 ▶ Protejează ficatul împotriva 
cirozei;

 ▶ Crește rezistența la efort;

 ▶ Mărește durata de viață a celule-
lor sănătoase;

 ▶ Diminuează nevoia de alcool la 
cei cu alcoolism;

 ▶ Ajută la recuperarea mai rapidă 
după efort fizic;

 ▶ Scade nivelul colesterolului din 
sânge;

 ▶ Asigură protecția împotriva agen-
ților poluanți;

 ▶ Atenuează simptomele crizelor de 
astm și anghină – mărește inter-
valul dintre crize

 ▶ Stimulează raspunsul imunitar al 
organismului;

 ▶ Reduce pierderile de glicogen 
– care servește în organism la 
înmagazinarea energiei și la 
detoxifiere;

 ▶ Este antiparazitar natural;

 ▶ Stimulează funcționarea 
rinichilor;

 ▶ Adjuvant în afecțiuni ale prosta-
tei, previne afecțiunile prostatei.

Deficitul de vitamina B15 în 
organism :

 ▶ Riscul apariției celulelor și țesu-
turilor anormale;

 ▶ Imunitate scăzută;

 ▶ Boli de inimă;

 ▶ Oboseală;

 ▶ Afecțiuni nervoase și glandulare;

 ▶ Insuficientă oxigenare a 
țesuturilor.
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Ingrediente/capsulă:

pulbere din semințe de Dovleac 
(Cucurbita pepo) – 350mg;

Mod de administrare: 

1-5 capsule pe zi, înainte de mese, 
împreună cu un pahar de apă.

Atenționări:

 z A nu se consuma de către persoane 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se utiliza de către femeile însăr-
cinate sau care alăptează!

 z Consultați specialistul înainte de 
utilizare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Canticer
Produsul cel mai eficient!

Prezentare: 120 cps.

Tratament natural, bazându-se pe 
efectele combinate a 7 plante esenți-
ale; ajută la refacerea organismului 
prin reglarea energiilor Yin și Yang. 
Eficient în tratarea cancerului, dia-
betului și a altor boli grave moderne. 
7 plante, un singur produs ce câștigă 
lupta împotriva cancerului.

CANTICER este obținut din experi-
ența a 4 milenii de filozofie medi-
cală orientală și 10 ani de căutari 
aprofundate în domeniu.

Mare parte dintre cei care cad pradă 
acestei maladii cumplite, apelează 
la tratamente îndelungate și costi-
sitoare, pentru ca în final, în marea 
majoritate a cazurilor, să fie răpuși 
de acest dușman modern al omului.

Dacă bolnavii au încredere în pute-
rea vindecătoare a naturii, expe-
riența și rezultatele medicinei 
tradiționale asiatică ne arată că 
rezultatul luptei cu cancerul poate 
fi unul fericit.

Boala apare din grijile și supără-
rile care năvălesc în viața noastră 
de zi cu zi, stresul, acest dușman al 
timpurilor noastre. Dar miracolul 

însănătoșirii stă în fiecare dintre 
noi. Trebuie doar să deschidem 
ochii și să privim cu încredere și 
speranță în viitor. Puțină lume știe 
de fapt adevărul despre vindecare: 
natura este cel mai bun doctor.

Celula canceroasă este parte a orga-
nismului uman, nu provine din 
afara acestuia – explică practicanții 
medicinii tradiționale chinezești – și 
s-a transformat din cauza anumitor 
tulburări ale organismului provo-
cate de felul cum ne trăim viața în 
ziua de azi.
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Celulele canceroase din 
organism sunt distruse, este 
stimulată producția de noi 
celule normale, sănătoase, 
de către acest produs natural 
- CANTICER - compus din-
tr-o combinație de plante cu 
efect puternic antioxidant, 
descoperite de medicina tra-
dițională chineză.

Cantitatea de energie 
indispensabilă organis-
mului și sângele, transporta-
torul vieții, sunt potentate de 
CANTICER, regenerându-le, 
stabilind echilibrul interior 
prin stimularea activității 
acestora.

Medicația convențională 
poate produce complicații 
colaterale, înlaturate și con-
trolate de administrarea pro-
dusului CANTICER.

Cele 7 componente natu-
rale recomandă produsul 
CANTICER ca fiind cel mai 
eficient remediu natural în 
lupta împotriva cancerului:

Usturoiul negru – obținut 
printr-un proces de 
fermentare a usturoiului 
simplu, bogat în 
antioxidanți, necesari 
pentru funcționarea 
eficientă a sistemului 

imunitar, vital în 
menținerea și apărarea 
celulelor împotriva 
atacului cancerului.

Semen Coicis (Coix 
 lachryma-jobi) – luptă 
împotriva tumorilor apă-
rute la nivelul abdomenu-
lui (gastro-intestinale) dar 
și a celor din aparatul res-
pirator (esofag, plămâni).

Momordica Charantia 
– eficientă în lupta anti-
tumorală, stimulând acți-
unea sistemului imunitar.

Ciuperca Reishi – ajută 
celula normală să se dividă 
în condiții normale, celu-
lele NK sunt protejate, 
mărește cantitatea de INTF 
gamma; reduce invaziunea 
celulelor anormale – scade 
expresia metaloprotei-
nazelor MMP2 și MMP9; 
reduce efectele adverse 
ale chimioterapiei și radio-
terapiei asupra măduvei 
osoase.

Herba Gynostemmatis 
– mărește gradul de rege-
nerare celulară, fortifică 
organismul, ușurează 
durerile.

Cactusul (Opuntia Dillenii 
Haw) – inhibă căile 

USTUROI NEGRU

REISHI

CACTUS

HYRIOPSIS CUMININGII
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inflamatorii, modulează 
markerii de apoptoză 
având bune proprietăți 
antioxidante.

Hyriopsis Cuminingii – 
ajută la eliminarea toxine-
lor din organism, calmând 
mintea, stimulează produ-
cerea de noi țesuturi.

Ingrediente/capsulă:

 ■ extract 10:1 din bulbi de 
Usturoi negru caramelizat 
(Allium sativum) – 120 mg;

 ■ extract 10:1 din părți aeri-
ene de Gynostemma penta-
phyllum – 100 mg;

 ■ pulbere din fructe cu 10% 
charantină din Castravete-
amar (Momordica 
 charantia) - 80 mg;

 ■ extract 10:1 din Cactus 
(Opuntia Dillenii Haw) - 50 
mg;

 ■ extract hidroalcoolic 
5:1 din semințe de Coix 
 lachryma-jobi – 50 mg;

 ■ pulbere din carapace de 
Scoică Hyriopsis cumingii – 
50 mg;

 ■ pulbere de Ciupercă Reishi 
(Ganoderma lucidum) – 50 
mg.

Producătorul, Qingdao 
Heshoutang TCM Healthcare 
Co., Ltd., firmă de medica-
mente din China, după un 
deceniu de încercări, a reușit 
echilibrul perfect între cele 7 
plante folosite. Sinergia per-
fectă a proprietăților ingre-
dientelor pentru înlăturarea 
cauzelor bolii a fost obținută 
prin consecventa aplicare a 
medicinei tradiționale chi-
neze, preluate de specialiștii 
Heshoutang.

Secretul produsului!

Organismul uman, văzut 
ca un tot unitar format din 
părți care lucrează împreună 
în armonie pentru a susține 
viața, constituie punctul de 
plecare al medicinei tradițio-
nale orientale.

Părinții chinezi ai acestui sis-
tem medical au descoperit că 
primul pas în stabilirea unui 
diagnostic și a unui trata-
ment este să înțelegem cau-
zele profunde ale bolii.

Încetinirea sau blocarea 
lichidelor vitale ce trec 
printr-un anumit punct din 
organism, poate produce can-
cerul. Începe să se formeze o 
tumoare și să apară celulele 

USTUROI NEGRU

REISHI
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canceroase, dacă acest fapt persistă 
un timp îndelungat în acel punct. În 
organism apare un dezechilibru evi-
dent, datorat pierderii de energie, 
cu manifestări exterioare de obo-
seală continuă, cronică.

Blocajul duce la încălzirea tumorii 
formate, față de restul organismului.

Tocmai pentru această luptă a fost 
gândit produsul CANTICER care 
reface energia vitala a pacientu-
lui, întărește toate organele afec-
tate și reface circulația normală 
a lichidelor în punctul (locul sau 
organul) unde s-a format tumoarea 
canceroasă.

În acest mod, cu ajutorul CANTICER, 
suferindul primește un ajutor real 
pentru a reduce și elimina compli-
cațiile ce pot aparea în terapiile con-
venționale și contribuie la remisia 
cancerului încă din primele săptă-
mâni de tratament.

Secretul CANTICER?

Diminuarea valorii temperaturii 
tumorii, având ca rezultat direct dis-
trugerea celulelor bolnave, tumo-
rale și stimularea producției de 
celule noi, normale.

Efectele CANTICER:

 ▶ Contribuie la consolidarea siste-
mului imunitar;

 ▶ Ajută la reducerea umflării și a 
durerii;

 ▶ Ajută la reducerea simptomelor 
localizate;

 ▶ Ajută la inhibarea dezvoltării 
celulelor canceroase;

 ▶ Ajută la creșterea producției de 
celule limfatice;

 ▶ Ajută la calmarea insomniei.

- Reacții adverse nu se cunosc.
- 10 ani de cercetare a formulei.
- 100% produs natural din plante.
- Certificat FDA Statele Unite ale 
Americii.
- UE MS Certificat
- Avizat și notificat de IBA Romania.

CANTICER a fost formulat folosind 
tehnici de medicină tradițională 
chineză.

Plantele folosite în această combi-
nație se aplică pentru a ajuta ameli-
orarea capacității corpului uman de 
a lupta împotriva cancerului, de a 
îmbunătăți simptomele dureroase și 
de a „topi” tumorile formate în timp.

Aceste plante folosite în combinația 
produsului, sunt selectate riguros și 
cu grijă de către producător, pentru 
a putea gira originalitatea și calita-
tea lor.

CANTICER este fabricat în condiții 
GMP, QS și ACCP.
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CANTICER se administrează într-un 
regim de odihnă și somn echilibrat. 
Cultura tradițională, aplicată în cre-
area acestui produs, ține seama de 
mai multe criterii ce pot produce și 
dezvolta cancerul: mediul, dieta, sti-
lul de viață, tipul și comportamen-
tul emoțional.

Dacă elementele nocive care afec-
tează sângele și qi (energia vitala) 
acționează timp îndelungat, aces-
tea pot produce o acumulare locală 
a reziduurilor patologice care pro-
duc o creștere anormală a țesuturi-
lor bolnave din interiorul corpului. 
TCM a indicat unele probleme gene-
rale patologice ale bolnavilor de 
cancer:

Componentele cheie în 
administrarea CANTICER:

 ▶ Diminuează febra toxică ucigă-
toare, pentru a micșora progresia 
cancerului;

 ▶ Acționează asupra celulelor can-
ceroase distrugându-le, stimu-
lează reproducerea de celule 
normale;

 ▶ Curăță sângele și qi-ul pentru a 
alimenta corect corpul, întărește 
sistemul imunitar în lupta cu 
cancerul;

 ▶ Creează energie pozitivă pen-
tru a ajuta la lupta împotriva 
cancerului;
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 ▶ Elimină mucozitatea și acumu-
lările de lichide pentru a ajuta 
organele și celulele să asimileze 
substanțe nutritive mai ușor;

 ▶ Echilibrează și armonizează ener-
giile yin și yang ale corpului;

 ▶ Diminuează efectele și complica-
țiile care apar în terapiile alopate;

 ▶ Organismul este protejat mai bine 
față de tratamentele de radiotera-
pie și chimioterapie.

CANTICER este un remediu alter-
nativ foarte valoros pentru bolnavii 
cu cancer iar componentele sale 
sunt naturale, fără efecte secundare 
nocive, raportate până în prezent.

Mod de administrare:

 ■ Se administrează câte 3 capsule 
de 3 ori pe zi, înainte de mese.

 ■ Tratamentul pe bază de 
CANTICER - capsule vegetale, se 
administrează, în general, între 2 
și 12 luni.

 ■ Se recomandă tratament până la 
dispariția completă a cancerului 
din organism. Cel mai puternic 
efect se observă după 2-3 luni de 
tratament, când dispar diabetul 
(hiperglicemia) și hipertensiunea 
arterială datorită refacerii circu-
lației sanguine.

 ■ Pe parcursul tratamentului tre-
buie verificate periodic valorile 
glicemiei și ale tensiunii arteriale.

CANTICER este autorizat atât în 
Uniunea Europeană cât și în Statele 
Unite ale Americii și Japonia, res-
pectând standardul GESIN.

Pentru a se mări eficiența tratamen-
tului cu CANTICER, este bine să ne 
schimbăm și modul de viață; tre-
buie eliminat pe cat posibil stresul, 
alimentația incorectă (trebuie elimi-
nate alimentele reci, picante, grase), 
toate excesele, depresiile, seden-
tarismul și alte obișnuințe nesănă-
toase. Se mărește astfel toleranța 
organismului, se reduce efectul 
secundar al tratamentelor alopate 
(recomandat să se facă în paralel cu 
administrarea CANTICER-ului).

Adoptarea unui regim corect de viață 
ajută la stabilizarea organismului și 
la imposibilitatea recidivelor.

Produsul are efecte benefice asupra 
minții și menține o stare de spirit 
optimistă. La începutul tratamentu-
lui (în prima lună) veți avea o ușoara 
somnolență, un lucru bun, pentru 
că lipsa somnului induce stres.

Încă din primele săptămâni de 
administrare a produsului, veți 
observa că aveți din nou poftă de 
mâncare, sistemul digestiv se va 
însănătoși. Infecțiile, de orice fel, 
din organism se diminuează și ele.
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Pe măsura continuării tratamen-
tului, organismul dvs. proce-
sează substanțele din cele șapte 
plante din compoziția produsului, 
reglează hemoglobina și numărul 
leucocitelor.

Produsul este hepatoprotector, 
restabilește funcțiile ficatului. Este 
recomandat să diminuați în mod 
simțitor consumul de alcool, ideal 
să renunțați definitiv la acest viciu.

Toxinele și reziduurile acumulate 
încep să fie dizolvate și eliminate 
prin sistemul limfatic din plămâni, 
ficat, rinichi, splină.

Atenționări:

 z CANTICER nu trebuie luat de către 
copii, femeile însărcinate sau în tim-
pul lactației.

 z Nu depășiți 9 capsule de CANTICER 
pe zi fără îndrumarea doctorului.

 z CANTICER este contraindicat persoa-
nelor cu hipersenzitivitate la oricare 
dintre ingrediente.

 z Consultați medicul sau farmacistul 
înainte de administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Canticer Plus
O șansă în plus, un ajutor eficient.

Adjuvant pentru cancer, în stadiile cele mai avansate.

Prezentare: 120 de capsule

Formula unică din CANTICER PLUS 
ajută la distrugerea mai rapidă a 
celulelor canceroase printr-un pro-
ces natural de echilibrare a energi-
ilor Yin/Yang. Medicina tradițională 
chineză este renumită pentru for-
mulele sale eficiente, studiate de-a 
lungul anilor și se dovedesc a avea 
o rată pozitivă, de peste 80% în 
majoritatea cazurilor.

Noul produs CANTICER PLUS, cu 
o formula extinsă, îmbunătățită, 
ajută corpul să se vindece în rit-
mul său, prin distrugerea celulelor 
canceroase. Canticer Plus este reco-
mandat în cazul complicațiilor afec-
țiunilor maligne, tumori, afecțiuni 
hepatice, cardiovasulare și cancere.

CANTICER PLUS este aprobat FDA 
pentru confirmarea creșterii acti-
vității funcțiilor celulelor limfatice 
în timpul administrării. Una dintre 
funcțiile importante ale sistemu-
lui limfatic este oprirea răspândirii 
celulelor canceroase, a tumorilor. 
Restabilește funcțiile normale ale 
organismului, previne complica-
țiile și metastazele, revitalizează 
corpul obosit de chimioterapie, 
radioterapie, citostatice și prea 
multe medicamente.

Primele efecte asupra corpului se 
văd imediat, prin creșterea energiei, 
o odihnă mai bună și ameliorarea 
durerilor de orice fel. Simultan se 
reglează tensiunea și glicemia și vă 
veți simți mult mai bine.
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Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Turița mare - Agrimonia Eupatria

Agrimonia sau Turița mare este uti-
lizată pentru dureri în gât, stomac 
deranjat, diaree ușoară, sindromul 
de colon iritabil (IBS), diabet, tul-
burări ale vezicii biliare, retenție de 
lichide, cancer, tuberculoză, sânge-
rări, bătături și veruci dar și pentru 
gargară, ca tonic cardiac, sedativ și 
antihistaminic.

Agrimonia este aplicată direct pe 
piele ca un agent de uscare ușoară 
(astringent), pentru roșeata ușoara 
a pielii și umflarea zonei. Unele 
substanțe chimice extrase din 
Agrimonia sunt folosite pentru 
a lupta împotriva virusurilor și a 
tumorilor. Agrimonia conține tani-
nuri, care ajută la anumite conditii, 
cum ar fi diareea.

Agrimonia conține și alti compuși 
activi benefici, inclusiv catechine 
- polifenoli solubili în apă, antio-
xidanți și tiamină - vitamina B1. 
Conține quercitin un antioxidant 
și antiinflamator eficient. Pe lângă 
proprietățile sale medicinale, planta 
este, de asemenea, utilizată ca și 
colorant natural alimentar galben.

Prezente în Agrimonia sunt acidul 
palmitic, silicic și acizii ursolici. 
Acidul palmitic este unul dintre 

cei mai comuni acizi grași saturați 
în animale și plante. Noi studii au 
descoperit că acidul palmitic poate 
ajuta în lupta împotriva cancerului 
de piele. Acidul silicic s-a dovedit a 
fi benefic pentru păr, piele și unghii. 
Acidul ursolic este un triterpenoid 
pentaciclic care acționeaza ca diure-
tic și antiinflamator.

Salvia miltiorrhiza

Salvia miltiorrhiza, Bunge (Danshen 
în chineză sau Tanshen în engleză), 
este un remediu natural bine cunos-
cut în medicina chineză tradițio-
nală, pentru tratarea tulburărilor 
legate de probleme cardiovasculare 
și cerebrovasculare.

În China, Salvia miltiorrhiza 
(singură sau în combinație cu alte 
componente din plante medici-
nale chinezești) a fost aplicată în 
tratamentul multor boli, cum ar fi 
angina pectorală, infarctul miocar-
dic, hipertensiunea, hiperlipide-
mia și accidentul vascular cerebral 
ischemic.

Astragalus Membranaceus

Această super-plantă a fost utilizată 
în medicina tradițională chineză 
(TCM) de mii de ani. Universitatea 
din Texas a demonstrat că este o 
plantă adaptogenă (reglează proce-
sele din organism când este expus 
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unor factori perturbatori, de exem-
plu tensiunea, nivelul hormonilor 
etc.), care permite ca virusurile, bac-
teriile, chiar și celulele canceroase 
să fie „luate” pe radarul sistemului 
imunitar. Într-un studiu, Astragalus 
membranaceus a fost capabil de 
restabilirea funcției imune la 90% 
dintre pacienții cu cancer!
Astragalus este un puternic modula-
tor imun „non-specific”, echilibrează 
imunitatea prin creșterea număru-
lui și activității macrofagelor - celule 
albe din sânge, care fragmentează și 
distrug organismele invadantoare 
(celule canceroase, virusuri, bacte-
rii, alte organisme patogene).

Panax Notoginseng
Panax Notoginseng a fost folosit ca 
plantă medicinală în China de mii 
de ani. Utilizarea curentă în țările 
occidentale a fost diversă, cu activi-
tate de cercetare axată pe terapeu-
tica anticancer.

Panax Notoginseng se pare că 
amelioreaza cancerul prin acțiuni 
antiinflamatoare, antioxidante, 
mecanisme apoptotice și influența 
în expresia genelor.
Mecanismele suplimentare de inves-
tigare și cercetare a ginsengului 
includ influența asupra neurotrans-
misiei, supravegherea imunologica 
și toxicitatea redusă. Studiile cu 
rezultate pozitive în utilizarea con-
comitentă cu alte medicamente chi-
mioterapice sunt promițătoare.
Cu toate că nu există dovezi con-
cludente ale vindecării cancerului, 
studiile de cercetare au constatat în 
mod continuu o inhibare a tumorii, 
în special în fazele de promovare și 
de progresie (Altern Med Rev 2004; 9 
(3): 259-274).
Panax Notoginseng este util și în 
depresie, anxietate, oboseală gene-
rală și în sindromul de oboseală 
cronică (CFS), scleroză multiplă, 
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SALVIA MILTIORRHIZA

pentru stimularea sistemului imu-
nitar și pentru combaterea infecții-
lor particulare: în boala pulmonară 
numita fibroză chistică (agravată 
deseori de colonizarea cu bacterii 
Pseudomonas).

Ginseng American  
- Panax Quinquefolium

Numele de „ginseng” este folosit 
pentru a se referi la Quinquefolius 
Panax și ginseng asiatic sau coreean 
Ginseng Panax, care fac parte din 
genul Panax și au un conținut chi-
mic oarecum similar. Atât ginsengul 
asiatic cât și cel american conțin 
ginsenozide (substanțe care dau gin-
seng-ului proprietățile sale medici-
nale). Dar ele conțin diferite tipuri 
de ingrediente în cantități diferite.

Cele mai multe studii au folosit 
Panax ginseng (ginseng asiatic). 
Există unele dovezi că Panax gin-
seng poate:

 ▶ Ajută la stimularea sistemului 
imunitar;

 ▶ Să reducă riscului de cancer;
 ▶ Să îmbunătățească performanțele 
mentale și fizice.

Studiile de laborator pe animale au 
descoperit că ginsengul american 
este eficient în stimularea sistemu-
lui imunitar și ca antioxidant. Alte 
studii arată că ginsengul american 
ar putea avea un potențial terapeu-
tic în bolile inflamatorii.
A fost demonstrat efectul ginsen-
gului american de a inhiba creș-
terea tumorilor. Într-un studiu de 
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laborator asupra celulelor can-
ceroase în cancerul colorectal, cer-
cetătorii au descoperit că ginsengul 
american posedă puternice proprie-
tăți anti-cancer.

Lemn-dulce (Glycyrrhiza Glabra)

Licorice (Glycyrrhiza glabra) a fost 
utilizat în produsele alimentare 
și ca medicament de mii de ani. 
Cunoscută și sub numele de „rădă-
cină dulce,” rădăcina de lemn-dulce 
conține un compus care este de apro-
ximativ 50 de ori mai dulce decât 
zahărul. Rădăcina de lemn-dulce a 
fost folosită atât în sistemele medici-
nale tradiționale estice cât și vestice 
pentru a trata o varietate de boli, de 
la răceli comune la boli hepatice. 
Aceasta acționează ca un emolient, 
agent calmant, de protectie și ca un 
expectorant, fluidizează și elimină 
flegma. Lemnul-dulce este folosit și 
în prezent pentru mai multe condi-
ții (simptome sau afecțiuni), cu toate 
că nu toate utilizările sale sunt susți-
nute de dovezi științifice.

Ingrediente/capsulă:

 ■ extract 10:1 din părți aeriene de 
Turiță Mare (Agrimonia eupatoria) 
– 150 mg;

 ■ extract 5:1 din rădăcini de Salvia 
Miltiorrhiza – 100 mg;

 ■ extract 5:1 din rădăcini de 
Astragalus Membranaceus – 100 mg;

 ■ pulbere din rădacină de Panax 
notoginseng – 50 mg;

 ■ pulbere din rădacină de Ginseng 
American (Panax quinquefolium) – 
50 mg;

 ■ extract 5:1 din rădăcină de Lemn-
dulce (Glycyrrhiza glabra) – 50 mg.

Mod de administrare:

 ■ Administrarea produsului se face 
zilnic, astfel: câte 3 capsule de 2 
ori pe zi, înainte de masă, pe o 
perioadă de 2-12 luni în funcție 
de stadiul tumorii sau cancerului 
sau pentru prevenirea complicați-
ilor apărute în urma bolii.

PANAX NOTOGINSENG

RĂDACINĂ DE GINSENG AMERICAN
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 ■ Indicăm folosirea produsului 
până când analizele ies perfect și 
orice cancer intră în remisie.

 ■ Pentru persoanele cu stomac sen-
sibil, recomandăm aceeași doză, 
dar după masă, la aproximativ 30 
de minute.

De reținut, în perioada administră-
rii produsului CANTICER PLUS:

 ▶ reduceți consumul de sare, piper 
și alte condimente iuți;

 ▶ dormiți suficient;

 ▶ mâncați regulat, cât mai natural 
și sănătos;

 ▶ reduceți băuturile prea calde sau 
prea reci;

 ▶ reduceți sedentarismul și lipsa 
sportului;

 ▶ gândiți pozitiv și acceptați susți-
nerea familiei.

CANTICER PLUS este foarte eficient 
în cancerul de orice tip, are rol pozi-
tiv mai ales la ficat, prostată, colon, 
plămâni, stomac, ovare și în refa-
cerea rapidă după administrarea 
chimioterapiei sau radioterapiei. 
Rezultate optime se obțin dacă este 
consumat împreună cu Casinovita 
B17.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z Consultați medicul sau farmacistul 
înainte de administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.

FLOARE DE LEMN-DULCE



ACAD. DR. FARM. OVIDIU BOJOR
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Insuveg Forte
by Ovidiu Bojor
Adjuvant în reglarea glicemiei

După 35 de ani de la descoperirea insulinei vegetale 
revoluționează reglarea glicemiei cu cea mai eficientă rețetă!

Prezentare: 90 cps.

Întemeietorul fitoterapiei moderne, 
cel mai renumit fitoterapeut român, 
Acad. Dr. Farm. Ovidiu Bojor este 
un om care și-a dedicat viața sănă-
tății noastre. Insuveg Forte este un 
proiect la care a lucrat mai mulți ani 
deoarece foarte multe persoane cu 
glicemie mărită îi cereau ajutorul.

Diabetul și glicemia mărită provoacă 
în organism o serie de afecțiuni aso-
ciate. Pentru a echilibrea organismul 
trebuie să ții cont de toate schimbările 
care au loc în corp. Rețeta Insuveg 
Forte conține ingrediente care țin 
cont de schimbările care au loc pe 
toate planurile (fizic, psihic și emoți-
onal) și contribuie la echilibrarea lor.

Acest produs reprezintă o nouă for-
mulă a produsului INSUVEG (pre-
scurtare de la Insulina vegetală).

„Primul produs INSUVEG a fost con-
ceput în 1984 în Nepal, la Katmandu, 
unde aveam sediul permanent ca 
expert ONUDI pentru țările afro-asi-
atice. Ideea elaborării a venit dintr-o 

întâmplare obișnuită. Bucătăreasa 
mea tibetană îmi prepara frecvent o 
mâncare pe bază de Castravete amar 
(Momordica charantia). După ce con-
sumam această mâncare simțeam 
nevoia pregnantă de ceva dulce, deși 
nu prea foloseam cu plăcere dulciu-
rile. Ce însemna această nevoie de 
dulce: hipoglicemie.
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În literatura de specialitate, Castrave-
tele amar figura în lista plantelor cu 
acțiune hipoglicemiantă.

În anul 1986, am adus în țară câteva 
zeci de semințe de Castravete amar. 
A fost introdus în cultură la Centrul 
de Plante Medicinale de la Fundulea 
iar apoi cultivat în toată țara. Din 
Momordica charantia și alte trei 
plante indigene cu acțiune hipo-
glicemiantă, a luat ființă produsul 
INSUVEG, brevetat la OSIM de către 
Centrul de Cercetări Biotehnos S.A. 
din București, director fiind la vre-
mea aceea Prof. Dr. Ioan Mânzatu.

La Biotehnos am elaborat prima șarjă 
de INSUVEG, care a fost studiată în 
prima fază de o voluntară suferind de 
diabet zaharat de tip 2 (cu sau fără alte 
afecțiuni). Rezultatele au fost încura-
jatoare, chiar bune.”

La Salonul Internațional de Noutăți 
Tehnice INVENTA (mai – iunie 
1995) din București, produsul a fost 
medaliat cu aur iar în 1996 a fost 
premiat cu Medalia de Argint aurit 
la al 24-lea Salon Internațional al 
Invențiilor din Geneva.

Produsul a fost preparat ca supli-
ment alimentar la diferite firme, 
printre care Daphne - Timișoara și 
Fares - Orăștie.

După retragerea de pe piață din 
motive obiective (mai mult sau mai 
puțin), s-a născut ideea de a elabora 
un alt produs cu extracte din mai 
multe plante exotice și indigene. 

Noua formulă a fost depusă la OSIM 
sub denumirea INSUVEG FORTE și 
este rodul cunoștințelor și experien-
țelor acumulate în peste 50 de ani de 
activitate în domeniul fitoterapiei.

Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Formula completă și complexă 
care acționează pe toate planurile, 
combinația de substanțe active 
contribuie la scăderea și reglarea 
glicemiei, la protejarea organe-
lor afectate de glicemia crescută, 
împiedică apariția bolilor asociate și 
echilibrează emoțional.

Castravete amar (Momordica 
charantia) sub formă de extract, 
extrapancreatic crește utilizarea 
glucozei. Protejează și stimulează 
formarea celulelor beta din pan-
creas. Charantina administrată 
oral este mai activă decât tolbuta-
mida sintetică.

Fructe de Afin (Vaccinium 
 myrtillus) - conțin antocianozide 
care au și proprietatea de a îmbu-
nătăți vascularizarea pancrea-
sului și de a preveni retinopatia 
diabetică. Au si proprietăți anti-
bacteriene și antiseptice dar și un 
conținut bogat de săruri de calciu, 
potasiu, magneziu și vitamine de 
tip A, B1, B2 și C. Fructele de afin 
sunt recomandate persoanelor 
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care se confruntă cu diabet ori 
cu afecțiuni hepatice, deoarece 
conțin flavonoide, care sunt res-
ponsabile de protejarea pereților 
vasculari, de apariția varicelor și 
a reumatismului. În afară de acți-
unea hipoglicemiantă antocianii 
previn retinopatia diabetică și 
celelalte efecte secundare ale bolii. 
Fructele de afin care se regăsesc 
în acest produs ajută la reducerea 
nivelului de zahăr din organism 
datorita efectelor hipoglicemiante.

Floarea patimilor (Passiflora 
incarnata) – este bogată în fla-
vonoizi, steroli, cumarine, mal-
tol, acid clorogenic, ulei volatil 
și alcaloizi, Floarea patimilor sau 
Passiflora incarnata are proprietăți 
sedative, anxiolitice, analgezice, 
hipotensoare și antispastice. Acest 
ingredient este esențial pentru 
persoanele diabetice, întrucât are 

proprietatea de a trata anxietatea, 
stările de stres, insomniile și 
iritabilitatea, specifice în diabet. 
Acest sedativ vegetal este util în 
formulă deoarece mulți diabetici 
devin obsedați de boală.

Turmeric (Curcuma longa) - folo-
sit intens în medicina ayurvedică 
și în cea chineză tradițională, 
turmericul are un conținut bogat 
de curcuminoide, substanțe 
active cu acțiune puternic 
antiinflamatoare. Turmericul are 
proprietatea de a regla nivelul de 
zahăr din sânge. Conform studiilor 
recente de specialitate, curcumi-
nul, substanța activă din acest 
ingredient, are proprietatea de a 
regla nivelul de glucoză din sânge 
și de a spori secreția de insulină a 
pancreasului. În plus, previne apa-
riția diabetului de tip 2 și ajută la 
reducerea nivelului de colesterol 

MOMORDICA CHARANTIA
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„rău” LDL, dar și a nivelulului de 
colesterol total, prevenind astfel 
apariția bolilor cardiovasculare. 
Turmericul ajută la îmbunătățirea 
răspunsului la insulină dar prote-
jează și împotriva apariției unor 
probleme precum distrugerea 
țesutului ochiului, a posibilelor 
leziuni cerebrale, dureri ale ner-
vilor (neuropatie) și a bolilor de 
inimă.

Frunze de Afin (Vaccinium 
 myrtillus): nelipsite din compozi-
ția Insuveg Forte sunt și frunzele 
de afin, care sunt recunoscute 
pentru proprietățile antiseptice, 
antidiareice, antihemoragice, 
hipoglicemiante, antiinflama-
toare și antibiotice. Funzele de 
afin sunt bogate în antioxidanți, 
acid elagic dar și în vitamine de 
tip A, B, C și E, precum și tanin, 

PASSION FLOWER

TURMERIC

GYMNEMA SYLVESTRE

ericolină, flavonoizi, mirtilină și 
acizi organici, motiv pentru care 
sunt o adevărată comoară pentru 
sănătate. Frunzele de afin ajută la 
reducerea nivelului de zahăr din 
sânge, întrucât ajută la optimi-
zarea funcției pancreasului, spo-
rește secreția de insulină și, mai 
mult de atât, crește rezistența la 
insulină în organism. Poate, de 
asemenea, să trateze afecțiuni pre-
cum gută, enterocolită, parazitoze 
intestinale dar și infecții urinare, 
reumatism, afecțiuni dermatolo-
gice ori tulburări ale circulației 
periferice Acțiunea antidiabetică 
a frunzelor se bazează pe derivații 
flavonici care, asociați cu antocia-
nii din fructe, favorizează vascu-
larizarea pancreasului. Insulina 
este fixată pe proteinele de pe 
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suprafața celulelor, membrana 
celulară jucând un rol important 
în diabet. Previne tulburările care 
apar în cursul afecțiunii (angiopa-
tie diabetică), cauzând îngroșarea 
membranelor bazale și a pereților 
vaselor mici, crescând permeabi-
litatea și putând cauza astfel per-
turbări metabolice.

Gymnema (Gymnema sylvestre) 
- substanțele active din această 
plantă, în special acidul gymne-
mic și alți acizi, inhibă amilazele 
intestinale și pancreatice, inter-
ferând cu transportul activ al glu-
cozei. Gymnema este eficientă în 
cazurile de diabet de tip I2, întru-
cât ajută la refacerea celulelor 
secretoare de insulină, sporește 
secreția de insulină și îmbună-
tățește capacitatea celulelor de a 
utiliza glucoza. Ajută la inhibarea 
absorbției glucozei în intestin, 
reduce pofta de dulce, ajută la 
reducerea nivelului de colesterol 
și a trigliceridelor din sânge, redu-
când astfel riscul apariției bolilor 
cardiovasculare. Denumirea aces-
tei plante într-unul dintre dialec-
tele hindi este gurmar și înseamnă 
“distrugătorul de zahăr“ – termen 
care caracterizează foarte simplu 
și clar proprietățile acestei plante.

Caroten din morcovi: morco-
vul este foarte bogat în beta- și 
alfa-caroten. Carotenoidele din 

morcovi se transformă în ficat în 
vitamina A care, pe lângă acțiu-
nea antioxidantă și de menținere 
a formei normale a epiteliilor, 
intră și în constituția pigmenți-
lor fotosensibili din retină. Acest 
ingredient ajută la întărirea siste-
mului imunitar, previne retino-
patia diabetică, tratează infecțiile 
căilor respiratorii și ameliorează 
depigmentările cauzate de bolile 
ficatului ori de bătrânețe.

Fructe de Piper-negru (Piper 
nigrum) - piperul negru este o 
sursă excelentă de potasiu, man-
gan, vitamina K, vitamina C, cal-
ciu, cupru, fier, fibre, calciu și 
crom și are proprietatea de a activa 
circulația, reduce glicemia din 
sânge, prevenind astfel inflama-
rea țesuturilor și apariția unor boli 
asociate diabetului sau îmbătrâ-
nirii. O cantitate mică de piperină 
este adăugată în produs pentru a 
activa uleiurile – curcuminoidele 
– din pulberea de Curcuma longa 
și pentru a crește rata de absorbție 
a substanțelor active în organism.

Picolinat de crom - reglează gli-
cemia oscilantă și reduce pofta 
de dulce. El contribuie la creș-
terea eficienței insulinei și la 
transportul glucozei din fluxul 
sanguin la membranele celule-
lor. Ajută la reducerea apetitului, 
fiind eficient în curele de slăbire. 
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Picolinatul de crom ajută la con-
trolarea cantității de zahăr pe care 
o absoarbe organismul, astfel că 
echilibrează glucoza din sânge 

și furnizează un nivel stabil de 
energie. Accelerează vindecarea 
rănilor și recuperarea după inter-
vențiile chirurgicale.

INGREDIENTE CANTITATEA/ cps
Substanțe bioactive:
extract din fructe imature de Castravete-amar (Momordica charantia) 50 mg
extract din fructe de Afin (Vaccinium myrtillus) 50 mg
extract 4:1 din flori de Floarea patimilor (Passiflora incarnata) 50 mg
extract din rizomi de Turmeric (Curcuma longa), cu 95% curcumina 50 mg
extract din frunze de Afin (Vaccinium myrtillus) 45 mg
pulbere din frunze de Gymnema (Gymnema sylvestre) 25 mg
beta-caroten 1% 25 mg
extract din fructe de Piper-negru (Piper nigrum), cu 95% piperine 5 mg
picolinat de crom, cu 12,48% crom 0,5 mg (156% VNR Cr)

Mod de administrare:

 ■ Glicemia = 110 – 150 mg/dl: 1 cps 
pe zi dimineața înainte de micul 
dejun

 ■ Glicemia = 150 – 180 mg/dl : 2 cps 
pe zi dimineața și seara înainte de 
mese

 ■ Glicemia = 180 – 220 mg/dl : 3 cps 
pe zi înainte de mesele principale

 ■ Glicemia > 220 mg/dl: 4-6 cps 
pe zi, câte 2 înainte de mesele 
principale

 ■ Când nivelul glicemiei scade, se 
reglează doza în funcție de indi-
cațiile de mai sus.

 ■ Pentru cei cu glicemie oscilantă 
se administrează la nevoie – când 
glicemia este mărită.

 ■ Se poate administra si preventiv, 
o capsulă pe zi sau la nevoie când 
glicemia e ridicată din diverse 
cauze.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z Persoanele aflate sub tratament cu 
hipoglicemiante trebuie să consulte 
specialistul înainte de a consuma 
produsul!

 z Consultați medicul sau farmacistul 
înainte de administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Diabivatin Forte
Confort crescut al vieții diabeticilor

Prezentare: 150 cps.

Viața persoanelor cu diabet tip 2 
poate fi la fel ca viața oricărei alte 
persoane, acum e mult mai ușor 
să asiguri organismului substanțe 
naturale necesare pentru reglarea 
glicemiei cu DIABIVATIN FORTE.

Tot mai multe persoane suferă de 
diabet, la nivel mondial peste 220 
de milioane de persoane suferă de 
diabet. De aceea, una dintre pre-
ocupările majore din ultimii ani 
ale cercetării MEDICINAS a fost să 
găsim formule naturale care să ușu-
reze viața de zi cu zi a persoanelor 
care au glicemia ridicată sau care 
au fost deja diagnosticate cu diabet 
tip 2. Diabetul este o afecțiune care 
se declanșează din cauza unei serii 
complexe de factori: moștenirea 
genetică și/sau stilul de viață. Stilul 
de viață cuprinde alimentația, miș-
carea și gândirea. În zilele noastre 
este destul de greu să ai un stil de 
viață sănătos, suntem invadați de 
mâncare procesată și plină cu arome 
artificiale, conservanți și coloranți 
artificiali, poluarea este tot mai 
mare și stresul cotidian este greu 
de gestionat. Am considerat că este 

important să găsim soluții naturale 
pentru a ajuta organismul să regleze 
glicemia și să prevină deteriorarea 
stării organismului care trebuie să 
facă față suplimentar unei glicemii 
ridicate sau oscilante.

Echipa MEDICINAS a reușit să cre-
eze o formulă complexă în supli-
mentul alimentar DIABIVATIN 
FORTE. Cu toate că în portofoliul 
nostru avem încă un produs anti-
diabetic, fiind o boală complexă și 
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tot mai răspândită, e nevoie de mai 
multe remedii ajutătoare pe care nu 
am reușit să le combinăm într-un 
singur produs. Aceste două produse 
DIABIVATIN FORTE și INSUVEG 
FORTE pot fi luate în cure sepa-
rate. De exemplu, 3 luni o cură cu 
INSUVEG FORTE, urmate de alte 3 
luni cu DIABIVATIN FORTE.

Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Fructe de aronia (Aronia melano-
carpa): cu rezultate bune în scă-
derea nivelului hemoglobinei 
glicozilate, întârzie efectele îmbă-
trânirii, păstrează elasticitatea și 
sănătatea vaselor de sânge, este 
sursă de antociani, de vitamina C 
și alți nutrienți care ajută corpul 

să facă față mai ușor atunci când 
avem diabet.

Fructe de afin (Vaccinium 
 myrtillus): ne protejează vederea 
împotriva retinopatiei diabetice, 
au efect antiinflamator și de cură-
țare a sângelui. Zahărul în exces 
este tot o toxină pentru care cor-
pul face eforturi suplimentare ca 
să o elimine.

Fructe de dud alb (Morus alba): 
reduc absorbția glucozei din 
alimentele consumate, la nive-
lul intestinului subțire. Astfel o 
cantitate mai mică de glucoză 
intră în sânge din ce am mâncat. 
Ameliorează stările de slăbiciune 
ale organismului, crește nivelul 
de energie.

MULBERRY WHITE

MOMORDICA CHARANTIA
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Fasole teci (Phaseolus vulgaris): 
prezintă proprietăți diuretice, 
hipoglicemiante și mineralizante. 
Substanțele nutritive conținute 
au proprietăți antioxidante, pro-
teâand inima și organele vitale 
de stresul oxidativ, întârziind 
sau împiedicând instalarea boli-
lor asociate diabetului. Tecile 
de fasole sunt eficiente în regla-
rea glicemiei atunci când sunt 
culese crude, verzi, când boabele 
de fasole nu sunt încă coapte, de 
aceea am adăugat în produsul 
DIABIVATIN FORTE teci de fasole 
culese crude.

Lingzhi (Ganoderma lingzhi): ciu-
percă medicinala foarte popu-
lară și des folosită încă din cele 
mai vechi timpuri în medicina 
chineză, a câștigat popularitate 
în toată lumea datorită propri-
etăților medicinale de excepție. 
Contribuie la oxigenarea celulară, 
stimulează sistemul imunitar și 
ne protejează sistemul cardiovas-
cular - diabeticii au predispoziție 
de a dezvolta și afecțiuni cardio-
vasculare, de aceea prevenția 
acestora este foarte importantă.

BEAN PODS
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Castravete amar (Momordica 
charantia): cel mai recunoscut 
produs natural în gestionarea dia-
betului, supranumit și “insulina 
vegetala”. Protejează și stimulează 
producția celulelor beta din pan-
creas, celule care produc insulina 
necesară păstrarii unei glicemii 
normale. 

Nu vă întristați că alimentația diabe-
ticului este specială, nu vă excludeți 
din comunitate și familie. În reali-
tate, meniul unui diabetic este un 
meniu sănătos și echilibrat, care ar 
trebui să fie urmat de toată lumea 
care dorește să își păstreze sănătatea 
la orice vârstă. Adăugați la meniul 
cât mai sănătos, mai multă mișcare 
și bunadispoziție și, împreună cu 
suplimentul DIABIVATIN FORTE, 
puteți să vă desfășurați propria viață 
cât mai aproape de normal.

Compoziție/capsulă:

 ■ Pulbere din fructe de Aronia 
(Aronia melanocarpa) – 100 mg;

 ■ Pulbere din fructe de Afin 
(Vaccinium myrtillus) – 80 mg;

 ■ Pulbere din suc din fructe de Dud-
alb (Morus aba) – 80 mg;

 ■ Pulbere din teci de Fasole 
(Phaseolus vulgaris) – 65 mg;

 ■ Pulbere din Ling Zhi / Reishi 
(Ganoderma lucidum) – 30 mg;

 ■ Pulbere din fructe de Castravete-
amar (Momordica charantia) – 20 
mg.

Mod de administrare:

 ■ Doza zilnică de DIABIVATIN 
FORTE este de 5 capsule, reparti-
zate în 3 reprize, înainte de masă, 
cu o cantitate mare de apă.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z Se va evita consumul alimentelor 
prea condimentate!

 z A nu se consuma concomitent cu 
medicație hipoglicemiantă!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Cebraoptim
Creierul în cea mai bună formă

Prezentare: 90 cps.
Creierul este centrul de control al 
corpului, acesta face să funcționeze 
toate organele corpului, contro-
lează aproape toate procesele din 
organism. Toate simțurile: vorbirea, 
văzul și recunoașterea facială, auzul, 
pipăitul, gustul depind de creierul 
nostru. Memoria și amintirile, capa-
citatea de învățare, concentrarea, 

planificarea și rezolvarea probleme-
lor sunt tot funcții ale acestui organ 
complex. Controlează reacțiile noas-
tre emoționale și emoțiile: fericirea, 
dragostea, tristețea și supărarea. 
Comenzile pentru mișcare, coordo-
narea mișcărilor și echilibrul depind 
de buna funcționare a creierului. Am 
descris câteva dintre principalele 
funcții pe care le realizează creierul 
pentru a ne da seama cât de impor-
tant este ca acesta să funcționeze 
bine. Creierul transmite în tot corpul 
aceste comenzi, cu ajutorul unde-
lor cerebrale (impulsuri electrice) 
prin neuroni. Neuronii își transmit 
mesaje unul altuia cu ajutorul unui 
tip special de semnal electric.

Tot ce face corpul nostru în mod 
conștient (învățare, de exemplu) sau 
inconștient (respiră, simte, se mișcă) 
este comandat din creier, el este spe-
cializat în prelucrarea tuturor infor-
mațiilor, spre deosebire de celelalate 
organe care sunt specializate în pre-
lucrarea substanțelor și a energiei.

Fiind centrul de comandă, nu 
puteam să creăm și să producem 
remedii naturale pentru sănăta-
tea unor organe sau sisteme fără 
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să ținem cont de sănătatea și buna 
funcționare a creierului. Am stu-
diat îndelung medicina tradițională, 
fitoterapia tradiționala și modernă, 
ultimele cercetări și descoperiri 
în domeniu și am creat formula 
CEBRAOPTIM, un produs natural 
care optimizează funcțiile creierului 
și ale sistemului nervos.

Proprietăți:

 ▶ Îmbunătățește funcțiile vitale ale 
creierului;

 ▶ Este calea naturală de a-ți păstra 
memoria și atenția;

 ▶ Previne AVC și afecțiuni degene-
rative ale creierului;

 ▶ Susține recuperarea după AVC a 
funcțiilor motorii și senzoriale;

 ▶ Reduce efectele bolii Parkinson, 
demența senilă;

 ▶ Ajută la recăpătarea memoriei, 
crește capacitatea de învățare;

 ▶ Contribuie la gestionarea 
stresului;

 ▶ Echilibrează starea de spirit;
 ▶ Păstrează sau ajută la recuperarea 
echilibrului;

 ▶ Reduce simptomele pierderii de 
memorie;

 ▶ Poate preveni daunele neuronale;
 ▶ Îmbunătățește calitatea 
somnului.

Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Citicolina: cunoscută și drept 
citidina 5-difosfocolina, CDP 
colina sau sub forma patentată 
de Cognizin, este o fosfolipidă 
dezvoltată în Japonia. Aceasta se 
adresa persoanelor care au sufe-
rit accidente vasculare cerebrale 
(AVC), dar în timp și-a demonstrat 
eficiența în prevenția declinului 
cognitiv cauzat de vârstă sau de 
afecțiuni degenerative cum ar 
fi boala Alzheimer sau demența 
senilă. Studiile sugerează că sup-
limentele de colină cresc densita-
tea receptorilor de dopamină (un 
neurotransmițător supradenumit 
și “hormonul fericirii”).

Coama leului (Hericium  erinaceus): 
este o ciupercă cu efecte neuro-
protectoare și neurotrope, care 
poate îmbunătăți memoria ș rati-
onamentul, protejează neuronii 
și ajută la regenerarea mielinei 
(teaca celulelor nervoase) nervi-
lor, este singura ciuperca cu efecte 
demonstrate clinic pentru sănăta-
tea creierului, are efect de stimu-
lare a sintezei Indicelui de creștere 
a nervilor, îmbunătățește comu-
nicarea neuronală (transmiterea 
rapidă și corectă între neuroni).
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Ginkgo biloba: este cel mai vechi 
arbore cunoscut de pe Pământ, 
populează pamantul încă din 
Jurasic, de acum 270 milioane de 
ani. Recunoscut mai ales pentru 
acțiunea benefică asupra circula-
ției sangvine, îmbunătățește circu-
lația periferică (extremități: mâini, 
picioare, creier), poate ajuta la 
îmbunătățirea, reglarea metabo-
lismului și chiar în combaterea 
depresiei. Prin îmbunătățirea cir-
culației sangvine se asigură un 
aport mai bun de nutrienți în toate 
celulele corpului, activarea cir-
culației periferice ducând și la o ț 
mai eficientă a creierului.

Gotu kola (Centella asiatica): 
cunoscută și sub denumirea de 
”Iarba tigrului” a fost utilizată din 
cele mai vechi timpuri în medi-
cina chineză pentru a trata dere-
glările nervoase, epilepsia, pentru 
a îmbunătăți funcțiile cognitive și 
memoria. În regiunile tibetane este 
utilizată pentru a îmbunătăți capa-
citatea de meditație a călugărilor. 
Studiile de cercetare medicală au 
demonstrat că plantele de Centella 
asiatica au proprietăți antioxidante 
puternice, imunostimulatoare, 
reglator-hormonale, afrodisiace si 
antidepresive.

Brahmi (Bacopa monnieri): este 
o plantă medicinală importantă 
în Ayurveda, unde este folosită 

ca tonic neurologic și potențator 
cognitiv (creșterea capacității de 
învațare și accesarea cunoștinte-
lor), fiind utilizată și în prepara-
tele pentru tratamentul epilepsiei 
și astmului, în cazuri de ulcere, 
tumori, ascită, inflamații ale spli-
nei, indigestie, lepră, anemie și 
icter.

Eficiența sa este mare dacă este 
administrată un timp îndelungat. 
Studiile efectuate au evidențiat 
că pentru a beneficia de efectele 
sale, trebuie administrată o peri-
oadă mai lungă de timp.

Griffonia simplicifolia: o plantă 
medicinală din Africa de Vest, 
utilizată în controlul obezităţii 
şi pentru combaterea durerii, o 
alternativă naturală, fără efecte 
secundare, la antidepresivele chi-
mice. Pe lângă compoziţia bogată 
în antioxidanţi, vitamine și mine-
rale, seminţele de Griffonia sunt 
foarte bogate în hidroxitripto-
fan (5-HTP), o moleculă con-
vertită de organismul uman în 
serotonină - “hormonul ferici-
rii”. Un nivel optim al acesteia în 
organism asigură starea de bine 
pe plan psihic, induce starea de 
calm, îmbunătățește calitatea 
somnului. Numeroase studii au 
demonstrat că serotonina trimite 
mesaje creierului pentru a regla 
apetitul și saţietatea, având în 
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acelaşi timp şi acţiune antidepre-
sivă. Sindromul premenstrual, 
migrenele, depresia, anxietatea, 
insomnia și comportamentul de 
dependență au fost toate asociate 
cu niveluri scăzute de serotonină.

Coenzima Q10: în corp are un 
rol asemănător vitaminelor și 
este prezentă în toate celulele din 
organism, în special în cele cu o 
activitate intensă - inimă, ficat, 
creier.

Cu un rol major în producerea ener-
giei necesare pentru toate procesele 
biochimice de la nivel celular, această 
substanță ajută și la stocarea energiei 
în celule. Coenzima Q10 este produsă 
în mod natural de organismul uman 
însă acesta produce o cantitate sufici-
entă doar până în jurul vaârstei de 30 
de ani. Necesarul de Coenzimă Q10 
al corpului rămâne și după această 
vârstă, deci este bine să îl luam din 
suplimente alimentare. Producția 
proprie de Coenzima poate scădea și 
din carențe de vitamine. Oricare ar 
fi cauza deficienței, fenomenul este 
însoțit de o mulțime de probleme 
de sănătate, printre care îmbătrâni-
rea prematură. Coenzima Q10 are 
numeroase beneficii la nivelul orga-
nismului, susținând sistemul imuni-
tar, inima și funcționarea corectă a 
creierului.

Fosfatidilserina: fosfatidilserina 
este o fosfolipidă care se regăsește 
în special la nivelul membranei 
neuronale, reprezentând apro-
ximativ 70% din masa țesutului 
nervos. La nivel cerebral, fosfati-
dilserina stimulează secreția de 
dopamină (“hormonul fericirii”), 
susține producția de acetilcolină 
(neurotransmițător care inter-
vene în transmiterea semnalu-
lui nervos între neuroni), reduce 
nivelul cortizolului și accelerează 
metabolismul glucozei în creier.

Nivelurile de fosfatidilserină din 
creier pot scădea odată cu vârsta, de 
aceea este important să administrăm 
regulat suplimente alimentare care 
conțin această fosfolipidă, contri-
buind constant la întreținerea unui 
nivel optim din acest nutrient care 
se găsește în mod natural în mem-
branele celulelor creierului, pentru a 
ajuta buna funcționare a creierului.

Fii isteț, ia din timp CEBRAOPTIM!

Se poate lua și preventiv, odata cu 
înaintarea în vârstă, pentru cei cu 
istoric familial sau moștenire gene-
tică de afecțiuni cerebrale, pentru a 
preveni declinul cognitiv sau afecți-
uni specifice creierului. Să nu negli-
jăm și mișcarile pe care le facem 
deoarece simțul tactil, calitatea som-
nului, stările emoționale și echilibrul 
depind tot de un creier sănătos!!!
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Ingrediente/capsulă:

 ■ citicolină – 100 mg - FORMA 
PATENTATĂ DE COGNIZIN;

 ■ pulbere din frunze de Centella 
asiatica – 50 mg;

 ■ pulbere din Bacopa monnieri – 50 mg;
 ■ pulbere din Coama-leului 
(Hericium erinaceus) – 30 mg;

 ■ coenzima Q10 – 30 mg;
 ■ fosfatidilserina – 20 mg;
 ■ pulbere din frunze de Ginkgo 
biloba (Ginkgo biloba) – 10 mg;

 ■ pulbere din semințe de Griffonia 
(Griffonia simplicifolia) - 10 mg.

Mod de administrare

2 capsule, de câte 2-3 ori/zi, înainte 
de masă.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Oncojunior
Prezentare: 90 cps.

Cancerul la copii este foarte rar, 
fiind reprezentat de doar doi la sută 
dintre toate formele de cancer și doi 
la sută din patologia pediatrică. Din 
păcate, însă, depistarea acestuia 
este dificilă, deoarece simptomele 
sunt similare cu ale unor afecțiuni 
mai puțin grave.

Există numeroase forme de can-
cer, însă 85 la sută dintre acestea 
se pot manifesta prin apariția unor 
simptome clasice, precum pierde-
rea inexplicabilă în greutate, dureri 
de cap, uneori însoțite de vomă, 
umflături care cresc ori dureri per-
sistente de oase, încheieturi, spate, 
picioare, tumori ori excrescențe în 
abdomen, gât, torace, pelvis ori sub 
axile, vânătăi, sângerări ori erupții 
cutanate frecvente, infecții repe-
tate, pată albă pe pupilă, oboseală 
constantă ori paloare vizibilă, febră 
inexplicabilă.

Potrivit experților, apariția cance-
rului în cazul copiilor nu este expli-
cată, însă aceștia îl pun pe seama 
unor modificări genetice moștenite 
ori dobândite care determină o pre-
dispoziție la apariția unei forme de 
cancer. Ba mai mult, pe lângă oște-
nirea genetică, virusurile, anumite 
boli congenitate ori sindroame imu-
nodeficitare pot fi cauze de apari-
ție a cancerului în cazul copiilor. 
Tocmai de aceea, este important ca 
starea lor de sănătate să fie monito-
rizată în permanență.

Formele de cancer în rândul copii-
lor sunt în creștere la nivel mondial, 
iar specialiștii vorbesc despre cazuri 



depistate chiar și la o lună sau două 
de viață.  Cele mai frecvente tipuri 
de cancer diagnosticate în rândul 
copiilor cu vârste cuprinse între 0 
şi 14 ani sunt leucemii, cancere ale 
creierului şi alte tumori ale siste-
mului nervos central (SNC) şi dar și 
limfoame.

De asemenea, specialiștii atrag aten-
ția că mai bine de 60 la sută dintre 
copiii bolnavi de cancer pot fi salvați 
și se pot bucura de o viață normală. 
Este, însă, important ca boala să 
fie depistată la timp, motiv pentru 
care părinții trebuie să fie extrem 
de atenți la comportamentul copii-
lor și să ia măsuri încă de la primele 
simptome care vă îngrijorează.  Deși 
rata de supraviețuire în cazul copii-
lor este mare, cancerul este a doua 
cauză de deces în rândul copiilor cu 
vârste sub 15 ani, după accidente.

De asemenea, este important de 
știut că acei copii infectați cu viru-
sul HIV au mai multe șanse de a dez-
volta anumite forme de cancer, între 
care limfom non-Hodkin, sarcom 
Kaposi, tip de cancer ce afectează 
vasele de sânge, în timp ce copiii cu 
sindrom Down pot să facă leucemie.

Am creat cel mai complex tratament 
din plante pentru imunitatea copi-
ilor care au cancer și își doresc ca 
organismul să lupte cu forța pozitivă 
necesară.

Ingrediente/capsulă

1. Resveratrol; 
2. Liposomial Glutation GSH; 
3. Artemisia annua; 
4. Quercetin; 
5. Organic Germanium; 
6. SOD (superoxid dismutaza); 
7. Vitamina D3 (Colecalciferol); 
8. Vitamina C; 
9. Pycnogenol (Pinus pinaster); 
10. Herbal Actives, Licorice (DGL); 
11. Enoki, Flammulina velutipes 
12. Pudră de rădăcină de ridiche 
neagră. 

Mod de administrare

Doza uzuala este de 1 capsula x 3/ 
zi, inainte de mese, administrate cu 
ocantitate de cel putin 150 ml de apa 
plata.

Administrare la copii de peste 7 ani, 
fara intolerante digestive majore.

Contraindicații

alergii la oricare dintre compo-
nente, insuficienta hepatica si 
renala severa.

Oncojunior nu se administreaza in 
timpul chimioterapiei si in cel al 
radioterapiei.
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Preparatul este un supliment 
nutritional care contine o formula 
complexa de extracte naturale stan-
dardizate, care se interpotenteaza si 
genereaza efecte marcate ce il reco-
manda ca un adjuvant util in batalia 
cu cancerul la copii.

Prin actiunea componentelor sale 
prezinta efecte antioxidante,i-
munomodulatoare, antiinflama-
torii, induce apoptoza celulelor 
canceroase, este detoxifiant, chela-
tor de metale grele, hepatoprotec-
tor, inhibitor al cresterii celulelor 
canceroase si al metastazarii, inhi-
bitor al angio si neoangiogenezei

Oncojunior poate influenta semni-
ficativ expresia proteinelor regla-
toare a ciclului celular si potenteaza 
mecanismele naturale antiinfecti-
oase, avand activitate antivirala si 
anti fungala. Oncojunior stimuleaza 

productia endogena de oxigen, 
limitand dezvoltarea celulelor can-
ceroase, care au un metabolism pre-
dominant anaerob. Suplimentul are 
actiune in limitarea efectelor secun-
dare ale chimio si radioterapiei si in 
cresterea rezistentei la efort, in redu-
cerea oboselii si a adinamiei care 
caracterizeaza boala neoplazica.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.

PINUS PINASTER
ENOKI
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Vitamina C Forte 
Alcalină 1200
Echilibrează balanța acido-bazică a organismului

Prezentare: 60 cps.

Majoritatea afecțiunilor grave sau 
cronice se instalează în organism 
atunci când organismul uman 
devine prea acid. Menținerea echi-
librului acido-bazic al organismului 
este esențială pentru starea noastră 
de sănătate. Un organism alcalin nu 
se îmbolnăvește.

Formula produsului VITAMINA 
C FORTE ALCALINĂ 1200 ajută 
la neutralizarea radicalilor liberi, 
amplifică reacțiile imunitare, con-
tribuie la alcalinizarea organismu-
lui, asigurând și un aport de calciu.

Forma alcalină a vitaminei C nu 
irită stomacul, se eliberează treptat 
în organism, echilibrează raportul 
acid-alcalin în organism.

Fiecare organ sau fluid din corp are 
pH-ul lui. De exemplu, pH-ul sto-
macului este acid (în repaus este 4 - 
5, când digeră coboară chiar și până 
la 1). pH-ul pancreasului și ficatului 
(a sucurilor din bilă și pancreas) 
în schimb este unul alcalin (7,8 - 8 

pentru lichidul biliar și 8 - 8,3 pen-
tru lichidul pancreatic). pH-ul san-
guin normal este între 7,3 – 7,45. 
Alimentele vegetale în stare crudă 
sunt majoritar alcaline și nu ar fi o 
problemă. Dar alimentația omului 
modern este preponderent acidă. 
Organismul are mecanisme proprii 
de reglare a pH-ului care fac față 
până la un moment dat și se autore-
glează. În situații limită, își extrage 
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minerale din oase și dinți pentru 
a-și regla pH-ul, suprasolicită pan-
creasul să producă mai mult suc. În 
afară de alimentație, chiar și stresul 
contribuie la dezechilibrul acido-ba-
zic în organism. Când organismul 
nu mai poate gestiona acest echili-
bru, se instalează de obicei anumite 
afecțiuni grave. De aceea, interesul 
să ne echilibram pH-ul prin alimen-
tație, apă și suplimente alimentare, 
este foarte important.

Organismul are nevoie de vita-
mina C, de ce să nu îi oferim forma 
alcalină a acestei vitamine necesare?

Ascorbatul de calciu, care este 
forma alcalină a vitaminei C, con-
ține pe lângă vitamina C, calciu, un 
mineral important pentru sănătatea 
dinților și a oaselor. Datorită calciu-
lui conținut în ascorbatul de calciu, 
se asigură o absorbție mai lentă în 
timp la nivelul stomacului și sucu-
rile gastrice nu mai devin iritante. 
Niciun organ nu poate face rezerve 
de vitamina C, de aceea este nevoie 
încontinuu de ea. Vitamina C con-
tribuie la refacerea rezervelor de 
colagen ale organismului, pentru 
menținerea sănătății articulațiilor, 
pielii, dinților și oaselor. Este nece-
sară la sinteza dopaminei, noradre-
nalinei și adrenalinei în sistemul 
nervos. Absorbția lentă asigură un 
aport de vitamina C pe o perioadă 
mai îndelungată decât vitamina C 

din acidul ascorbic. Ca să asigurăm 
un aport suficient și eficient, am 
creat în acest produs un raport echi-
librat de vitamina C naturală din 
măceș cu vitamina C din ascorbat 
de calciu.

Are numeroase beneficii asupra 
organismului întrucât previne apa-
riția bolilor cronice și a alergiilor 
precum și formarea și extinderea 
tumorilor, accelerează vindecarea 
și mărește tonusul organismului, 
menține sănătatea dinților și a oase-
lor iar datorită proprietății de anti-
histaminic are efecte antialergice.

Ingrediente/capsulă:

 ■ ascorbat de calciu 97%, furnizând 
88% vitamina C* - 568 mg;

 ■ extract hidroetanolic (dextrină 
10-20%) din fructe de Măceș (Rosa 
canina), conținând 50% vitamina 
C – 200 mg;

1 capsulă furnizează 600 mg vita-
mina C (750% VNR calculat Cf Reg 
1169/ 2011)

Substanțe active conținute:

 ■ 500 mg vitamina C din ascorbat de 
calciu;

 ■ 100 mg vitamina C din măceș.
Produsul conține ingrediente care 
furnizează vitamina C. Aceasta con-
tribuie la funcționarea normală a 
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sistemului imunitar, la protejarea 
celulelor împotriva stresului oxi-
dativ și contribuie la metabolismul 
energetic normal.

Mod de administrare: 

2 capsule zilnic, una dimineața si 
una seara, înainte de mese, cu un 
pahar mare de apă plată (200 ml).

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z Consultați specialistul înainte de 
utilizare!

 z Consumul excesiv poate avea efect 
laxativ!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Casinovita C
(Vitamina C din Aronia)

Mai mult decât vitamina C

Prezentare: 90 cps.

Casinovita C este un supliment com-
plex, conținutul mare de vitamina C 
este doar una dintre calitățile sale 
numeroase, combinația de nutrienți 
din aceste fructe aduce multe bene-
ficii organismului.

Aronia este extrem de bogată în 
vitamine, minerale și antioxidanți. 

Conține pe lângă vitamina C și vita-
minele A, B2, B6, B9, E și Q precum 
și minerale, cum ar fi fierul, manga-
nul, iodul și fosforul.

Pe lângă vitaminele cu rol antioxi-
dant conține un tip de antioxidanți 
din clasa flavonoidelor numiți anto-
ciani. Fructele de aronia conțin o 
cantitate importantă de antociani cu 
rol protector. Spre deosebire de alți 
antioxidanți, Antocianii nu se dis-
trug în timpul digestiei deci ajung 
direct în celule acționând la nivel 
celular. Efectul lor puternic anti-
oxidant acționează asupra celulei 
împiedicând degradarea AND-ului. 
Alți antioxidanți, chiar dacă nivelul 
lor de împiedicare a oxidării este 
mare, ei se distrug în mare parte în 
timpul digestiei, celulele nu bene-
ficiază în mod direct de o cantitate 
suficientă. Ultimele studii spun că 
aronia acționeaza epigenetic – adică 
poate împiedica mutațiile genelor 
care provoacă inflamații, alergii sau 
alte afecțiuni.

Auzim atât de mult de vitamina C 
încât ni se pare banal, o ignorăm 
și nu ne dăm seama de importanța 
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ei pentru sănătatea întregului orga-
nism. Chiar dacă ne repetăm, vă 
reamintim că organismul uman 
nu poate sintetiza vitamina C și nu 
o poate depozita pentru a – folosi 
când are nevoie de ea. De aceea este 
nevoie să o luam din alimente sau 
suplimente alimentare naturale.

Linus Pauling, dublu Laureat al pre-
miului Nobel, a fost printre primii 
care a demonstrat necesitatea și 
eficiența consumului de vitamina C 
pentru o viață sănătoasă.

NIH – Institutul Național de 
Sănătate al SUA, este una dintre cele 
mai importante instituții medicale 
ce confirmă prin studii clinice și pe 
modele animale, proprietățile anti-
cancerigene ale vitaminei C.

Beneficiile consumului de 
CASINOVITA C :

 ▶ Stimulează și sprijină sistemul 
imunitar;

 ▶ Scurtează perioadele de convales-
cență după îmbolnăviri;

 ▶ Accelerează vindecarea rănilor;
 ▶ Ajută la neutralizarea radicalilor 
liberi, protejează celulele împo-
triva stresului oxidativ;

 ▶ Mărește tonusul organismului;
 ▶ Fiind necesară pentru producția 
de colagen, asigură funcționarea 
optimă și sănătatea articulațiilor 

și oaselor, frumusețea și sănăta-
tea părului, pielii și a unghiilor;

 ▶ Contribuie la sinteza dopaminei, 
noradrenalinei și adrenalinei în 
sistemul nervos;

 ▶ Are efecte antialergice;
 ▶ Contribuie la metabolismul ener-
getic normal;

 ▶ Împiedică îmbătranirea precoce;
 ▶ Păstrează articulațiile mobile;
 ▶ Ajută la vindecarea bolilor grave;
 ▶ Crește calitatea vieții și la vârste 
înaintate;

 ▶ Păstrează vasele de sânge tinere și 
elastice;

 ▶ Păstrează mobilitatea articulațiilor.

Deficitul de vitamina C în 
organism:

 ▶ Scăderea imunității;
 ▶ Pierderea elasticității pielii și a 
vaselor de sânge;

 ▶ Mobilitatea redusă a articulațiilor, 
articulații umflate și dureroase;

 ▶ Învinețirea rapida a pielii în caz 
de traumă ușoară;

 ▶ Inflamarea gingiilor;
 ▶ Vindecarea greoaie a rănilor la 
nivelul pielii;

 ▶ Apariția de pete roșii la nivelul 
pielii;

 ▶ Sângerări nazale din cauza crește-
rii fragilității capilarelor;



 ▶ Apariția de afecțiuni digestive;
 ▶ Păr și unghii casante;
 ▶ Pot apărea și dezechilibre hormo-
nale datorate lipsei de vitamina C;

 ▶ Datorită încetinirii metabolis-
mului poate să apară creșterea în 
greutate;

 ▶ În cazul deficiențelor majore 
poate apărea scorbutul.

Organismul nostru are nevoie de 
concentrații mari de vitamina C 
în: creier, leucocite, ochi, glande 
suprarenale, ficat, tiroidă, mucoasa 
intestinului subțire și în splină. 
Acestea au nevoie de concentrații 
de vitamina C de la 10 până la 50 
de ori mai mari ca cele din plasmă, 
celulele roșii sau din salivă. De 
aceea, când apare o deficiență de 
vitamina C, acestea sunt primele 
organe afectate.

Este important să asigurăm orga-
nismului vitamina C din surse natu-
rale pentru că la sinteza eficientă în 
organism contribuie și alti nutri-
enți și microelemente prezente în 
plante, legume și fructe. Am ales să 
folosim în acest produs fructele de 
aronia datorită conținutului mare 

și în alți nutrienți care contribuie 
la starea noastră de sănătate si mai 
ales datorită conținutului mare de 
antociani, unii dintre cei mai efici-
enți antioxidanți.

Compoziție/capsulă:

 ■ atomizat din suc (obținut prin 
presare la rece) din fructe de 
Aronia (Aronia melanocarpa), pe 
pat de Nutriose, în raport 4:1 – 
500 mg;

Mod de administrare: 

câte 1 capsulă, de 3 ori pe zi, înainte 
de masă.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului.

 z A nu se utiliza de către femeile însăr-
cinate sau care alăptează.

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vede-
rea copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Imune 369
Detoxifiere, regenerare și protecție celulară

Prezentare: 135 cps.

IMUNE 369 este un supliment ali-
mentar dezvoltat dupa o rețetă 
ingenioasă, care reunește substanțe 
active naturale cu triplă acțiune 
celulară.

El susține și îmbunătățește imunita-
tea, contribuie la remedierea starii 
de sănătate a persoanelor cu afec-
țiuni oncologice, asigură protecție 
împotriva bolilor inflamatorii, car-
diovasculare și neurodegenerative.
Acțiunea IMUNE 369 implică 3 etape 
importante: detoxifierea celulară, 
regenerarea și nutriția celulelor.
Detoxifierea la nivel celular este pri-
mul și cel mai important pas pentru 
echilibrarea funcțiilor organismu-
lui, pentru prevenirea și ameliora-
rea afecțiunilor cronice. Acțiunea 
acestui produs nu se oprește aici, are 
în componență substanțe naturale 
care, în paralel cu detoxifierea celu-
lelor, contribuie la regenerarea și la 
nutriția lor, realizând un ciclu com-
plet în asigurarea functionalității lor.
Aceste acțiuni favorizează crearea 
de țesuturi noi, sănătoase și asigu-
rarea protecției celulare împotriva 

speciilor reactive de oxigen (pero-
xizi, superoxizi, radicali hidroxil și 
alte substanțe care pot duce la dis-
trugerea unor structuri celulare, 
fenomen cunoscut și sub denumi-
rea de stres oxidativ).
Efectele se datorează ingredientelor 
din formulă: alge, plante, drojdie de 
bere îmbogățită cu seleniu și asta-
xantină, cel mai puternic antioxi-
dant cunoscut până la ora actuală.
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Proprietăți:

 ▶ ajută la eliminarea oxidului de 
grafen și a mercurului din sânge, 
precum și a toxinelor și a altor 
metale grele din organism;

 ▶ împiedică mutațiile ce pot să 
apară la nivelul celulelor și este 
eficient în mod special în cancerul 
de prostată;

 ▶ induce apoptoza celulelor can-
ceroase (”moartea programată” a 
acestora);

 ▶ reduce apariția tumorilor can-
ceroase și mărimea acestora;

 ▶ împiedică formarea metastazelor;

 ▶ susține vitalitatea persoanelor 
cu afecțiuni oncologice și mai 
ales a celor care urmează terapii 
oncologice – chimioterapie sau 
radioterapie;

 ▶ asigură nutriția celulară prin 
aport de proteine, beta-caroten, 
vitamine, minerale, enzime și 
acizi grași precum Omega-3;

 ▶ prezintă proprietăți antioxidante 
și antiinflamatoare;

 ▶ stimulează crearea de celule stem;
 ▶ contribuie la creșterea imunită-
ții prin stimularea producției de 
anticorpi;

CHORELLA
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 ▶ combate oboseala cronică, toni-
fică și revitalizează organismul;

 ▶ îmbunătățește circulația sangvină 
și susține coagularea normală a 
sângelui;

 ▶ îmbunătățește oxigenarea 
celulelor, în mod special la nivelul 
creierului;

 ▶ stimulează funcțiile cerebrale și 
tonifică sistemul nervos;

 ▶ echilibrează metabolismul;

 ▶ normalizează pH-ul corpului;

 ▶ reglează nivelul glicemiei, al 
colesterolului, trigliceridelor și al 
tensiunii arteriale;

 ▶ susține sănătatea renală, gas-
tro-intestinală și musculară;

 ▶ reglează activitatea hormonală, în 
mod special a tiroidei iar la băr-
bați stimulează fertilitatea;

 ▶ susține sănătatea oaselor și 
articulațiilor și îmbunătățește 
mobilitatea;

 ▶ induce starea de liniște și crește 
calitatea somnului.

Ingrediente/capsulă:

 ■ pulbere de Spirulină (Spirulina 
platensis) – 125 mg;

 ■ pulbere de Chlorella (Chlorella 
 vulgaris) – 125 mg;

 ■ pulbere din Algă marină cal-
caroasă (Lithothamnium 
 calcareum) – 50 mg;

 ■ pulbere din Drojdie-de-bere 
(Saccharomyces cerevisiae), îmbo-
gățită cu seleniu 0,1% (72% VNR 
Se*) - 40 mg;

 ■ pulbere din frunze de Busuioc 
(Ocimum basilicum) – 30 mg;

 ■ pulbere din rădăcini de Ginseng 
alb (Panax ginseng) – 20 mg;

 ■ astaxantină – 10 mg;

Mod de administrare:

 ■ Doza terapeutică: 9 capsule pe zi, 
repartizate în 3 reprize, înainte de 
mese, cu un pahar de apă;

 ■ Doza profilactică: 6 capsule pe zi, 
repartizate în 3 reprize, înainte de 
mese, cu un pahar de apă.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z Consultați specialistul înainte de 
utilizare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Antidot Forte
Arma împotriva agenților patogeni

Prezentare: 90 cps.

Sistemul nostru imunitar este un 
mecanism complex de apărare față 
de agenții patogeni. Rolul său este 
foarte important pentru că siste-
mul imunitar caută să îndepărteze 
sau să distrugă corpurile străine 
nesănătoase pătrunse în organism, 
caută să distrugă și structurile proprii 
dăunătoare sau alterate, modificate. 
Cei mai răspândiți agenți patogeni 

(care produc boli sau infecții în 
organismul uman) pot fi:

- Virusuri: organisme infracelulare, 
care nu se pot înmulți singure, se 
multiplică cu ajutorul celulei para-
zitate. Sunt cea mai simplă formă de 
viață acelulară, cu toate acestea dis-
pun de material genetic.

- Bacterii: organisme monocelulare 
care nu prezintă nucleu celular. Sunt 
cele mai numeroase forme de viață 
de pe Pământ, au forme și dimen-
siuni diferite. Cel mai mare număr 
de bacterii în organismul uman se 
regăsește în flora intestinală apoi în 
microflora pielii. Majoritatea spe-
ciilor de bacterii care trăiesc în cor-
pul nostru sunt inofensive sau chiar 
benefice. Unele specii însa sunt 
patogene, odată pătrunse în orga-
nism pot provoca diverse boli infec-
țioase. În mod normal, bacteriile pot 
fi distruse de antibiotice, dar, în ulti-
mii ani, antibioticele sunt folosite la 
scară largă și în tratarea animalelor 
domestice și în agricultură, ceea ce 
a dus la creșterea rezistenței față de 
antibiotice a unor bacterii, tratamen-
tul persoanelor cu antibiotice deve-
nind ineficient în anumite cazuri.
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- Ciuperci microscopice pato-
gene: sunt organisme eucariote 
uni sau pluricelulare ce nu conțin 
clorofilă. Pot intra în organism prin 
aer, prin alimente (digestie) sau 
prin piele. Pot produce la oameni 
boli infecțioase ale pielii, unghii-
lor, scalpului. O altă grupă de ciu-
perci poate provoca boli respiratorii 
sau boli ale altor organe interne. 
Scăderea imunității, alte boli sau 
diverse alte condiții favorabile duc 
la scăderea puterii protectoare a 
organismului, astfel ciupercile reu-
șesc să se înmulțească și să ducă la 
declanșarea anumitor boli sau agra-
varea unor afecțiuni existente.

- Viermi și paraziți: sunt orga-
nisme care trăiesc pe seama altor 
organisme, în interiorul lor și se 
hrănesc cu substanțele nutritive 
ale acestora. Le provoacă anumite 
carențe de elemente nutritive și 
diferite boli. Unii au dimensiuni 
microscopice, alții se pot vedea cu 
ochiul liber. Paraziții eliberează 
toxine care ajung în sânge. Ei scad 
rezistența organismului de a lupta 
cu bolile, adică nu numai că pro-
voacă afecțiuni dar agravează și boli 
deja existente în organism, pot pro-
voca organismului carențe, anemii.

Pentru a rămâne sănătoși trebuie să 
ducem o viață echilibrată, să con-
sumăm hrană sănătoasă, să facem 
mișcare, să gândim pozitiv, să avem 

grijă cu ce ne spălam și multe altele. 
Practic, trebuie să menținem un 
echilibru tot timpul, ceea ce este 
aproape imposibil în zilele noastre.

Având în vedere că nu toate depind 
doar de noi, cum ar fi poluarea, 
mâncarea cu componente ale hranei 
procesate cărora nu le cunoaștem 
efectele asupra sănătăți, produsele 
de igienă personală, stresul coti-
dian, produsele chimice care se 
găsesc în aproape toate produsele 
din jurul nostru, trebuie sa recur-
gem la consumul de suplimente ali-
mentare pentru creșterea imunității 
și nu numai. Trebuie să consumăm 
produse cu efect antiviral, antibac-
terial și antifungic pentru a nu lăsa 
agenții patogeni să se înmulțească și 
să ducă la îmbolnăviri sau să com-
plice alte afecțiuni de care suferim.

Produsul Antidot Forte conține 
plante cu proprietăți de creștere a 
imunității, cu efect antiviral, anti-
bacterian și antifungic. Plantele 
conținute sunt armonizate ca și 
efecte și cantități pentru a asigura 
eficiența împotriva a aproape orică-
rui factor care ne poate scădea imu-
nitatea sau chiar îmbolnăvi.

Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Ghimbir: are proprietăți antiast-
matice, eliberează plămânii de 
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secreții. Prezintă efect 
antivomitiv, antigripal, 
este adjuvant în indiges-
tii. Are acțiune sudori-
fică și ajută la reglarea 
temperaturii corpului. 
Este utilizat în afecți-
uni ale aparatului diges-
tiv, reumatism, afecțiuni 
pulmonare, boli febrile, 
nevralgii. Stimulează cir-
culația sângelui.

Lemn-dulce (Glycyrrhiza 
glabra): fluidizează secre-
țiile traheobronhice 
și faringiene, are acți-
une diuretică, antis-
pasmodică (combate 
spasmele), antiinflama-
toare și antiulceroasă.

Frunze de Măslin (Olea 
europaea folium): pre-
zintă eficiență în cazul 
virozelor. Un studiu con-
dus de cercetătorii de la 
Clinica Robert Lyons din 
Budapesta, au arătat efec-
tul pozitiv al extractului de 
frunze de măslin în cazul 
mai multor infecţii, prin-
tre care: viroze, laringită, 
herpes, infecţii ale pielii, 
pneumonie şi stomatită. 
Contribuie la sănătatea 
inimii și la reglarea coles-
terolului din sânge.

Gențiană (Gentiana lutea): 
stimulează intens secreți-
ile salivare și gastrice; este 
antihelmintică (combate 
viermii intestinali), 
coleretic-colagogă (con-
tribuie la contracția 
vezicii biliare și ajută la 
evacuarea bilei în duoden), 
antimalarică, antipiretică 
(are acțiune de scădere 
a febrei, a temperaturii 
ridicate în corp).

Turmeric (Curcuma longa): 
este considerat cel mai 
puternic antiinflamator 
natural și un antioxidant 
eficient. Are proprietăți 
antiseptice (previne sau 
combate infecțiile) și 
antibacteriene. Cercetări 
actuale sugerează posible 
efecte pozitive și în multe 
alte afecțiuni.

Echinaceea (Echinaceea 
purpurea): are efect imu-
nomodulator, adică sti-
mulează imunitatea. Este 
folosită datorită capacității 
sale de a mobiliza leucoci-
tele (globule albe din sânge 
care intervin în infecții și 
sintetizează anticorpi), de 
activare a fagocitozei (fago-
citele înglobează și digeră 
bacteriile și alte corpuri 
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străine din organism). Este 
cunoscută și recunoscută 
pentru eficiența în trata-
rea răcelilor comune care 
în marea majoritate sunt 
produse de virusuri.

Drojdie-de-bere  
(Saccharomyces cerevisiae) 
seleniată: este hepato-
protectoare, reface flora 
intestinală care este o 
componentă importantă 
a sistemului imunitar. 
Are proprietăţi remine-
ralizante, vitaminizante, 
antitoxice, antianemice, 
tonice, antidepresive, de 
scădere a colesterolului. 
Conține 16 aminoacizi 
(dintre care unii sunt esen-
țiali adică organismul are 
nevoie de ei dar nu îi poate 
produce singur), toate vita-
minele din complexul de 
vitamine B, vitaminele D, 
H, E, enzime, minerale: 
calciu, fosfor, magneziu, 
potasiu, fier, seleniu și 
crom, proteine, lipide și 
glucide - oligoelemente 
indispensabile vieții.

Fructe de Soc (Sambucus 
nigra): au acțiune antivi-
rala (inhibarea in vitro a 
replicării HVS-1, virusul 
herpetic), antioxidantă 

puternică prin conținutul 
ridicat de antociani. În 
trecut se foloseau în medi-
cina tradițională și ca leac 
în caz de otrăviri, pentru 
creșterea diurezei (elimi-
narea toxinelor), la crește-
rea imunității.

Vitamina C naturală: corpul 
uman nu sintetizează și 
nu poate să facă depozite 
de vitamina C, de aceea 
trebuie asigurat un aport 
continuu din alimente și 
suplimente alimentare 
naturale. Contribuie la con-
solidarea sistemului imuni-
tar, accelerează vindecarea 
în cazul multor afecțiuni, 
scurtează perioada de con-
valescență după intervenții 
chirurgicale sau afecțiuni 
mai grave. Totodată este 
necesară pentru sinteza 
colagenului adică menține 
elasticitatea pielii, a vaselor 
de sânge, sănătatea oaselor 
și articulațiilor.

Gălbenele (Calendula 
 officinalis): au multe pro-
prietăți, printre care cele 
mai importante sunt: acți-
unea antiinflamatoare, de 
vindecare rapidă a rănilor, 
antispastică, bactericidă, 
antivirală.
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Usturoi-negru (Allium 
sativum): este obținut 
prin fermentarea bulbilor 
întregi ai usturoiului cu 
calități superioare usturo-
iului simplu. Recunoscut 
ca și mijloc preventiv 
împotriva bolilor conta-
gioase (boli care se pot 
transmite de la un om la 
altul) este unul dintre cele 
mai eficiente antibiotice 
naturale. Inhibă calcifie-
rile din vasele de sânge la 
pacienții cu colesterolul 
ridicat. Față de usturoiul 
obișnuit, usturoiul negru 
este mai bogat în Bacilus 
– care stimulează produc-
ția de enzime (compuși 
care dirijează procesele 
de sinteză, descompu-
nere și degradare, accele-
rează reacțiile chimice din 
celule) și endofite – grup 
de bacterii și alte microor-
ganisme care trăiesc și în 
flora intestinală a oameni-
lor și care distrug agenții 
patogeni care pot îmbol-
năvi organismul.

Astragalus (Astragalus 
membranaceus): este o 
plantă adaptogenă (ajută 
organismul să se adapteze 
la diverse provocări, să-si 

regleze procesele interne 
și să-și recapete echilibrul 
în situațiile stresante), 
cu acțiune antioxidantă, 
imunomodulatoare, anti-
inflamatoare, antivirală. 
Este eficientă în anihilarea 
virusului Herpes simplex.

Gheara-mâței (Uncaria 
tomentosa): este bogată în 
alcaloizi (substanțe orga-
nice cu caracter bazic, 
cu efect de alcalinizare) 
cu proprietăți antiinfla-
matoare, protectoare și 
de stimulare a sistemului 
imunitar. Are proprietăți 
antialergice, antiastma-
tice, este eficientă în cazul 
sinuzitelor și a altor infec-
ții respiratorii.

Cimbru (Thymus vulgaris): 
este o plantă cu acțiune 
tonică, antibacteriană, 
antivirală, antifungică, 
antiparazitară, carmi-
nativă (are acțiune de 
calmare a durerilor abdo-
minale și favorizare a eli-
minării gazelor intestinale) 
și antalgică (este capabilă 
să atenueze sau să suprime 
durerea). Este antiseptic 
general (pulmonar, intesti-
nal și genito-urinar), bron-
hodilatator și stimulent 
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cerebral, antispasmodic 
eficient, expectorant, sti-
mulent general și vermi-
fug bun, stimulator mediu 
al leucocitozei în bolile 
infecțioase.

Propolis: are efect de sti-
mulare a factorilor imu-
nologici fără a afecta 
flora bacteriană normală. 
Consumul intern de pro-
polis are ca rezultat o creș-
tere a rezistenței generale 
a organismului față de 
boli. Propolisul este definit 
ca substanța de tip “modi-
ficator al răspunsului 
biologic”. Are proprietăți 
antimicrobiene, antiinfla-
matoare ș anestezice. În 
multe cazuri tratamentul 
cu propolis în afectiuni 
ORL poate depăși eficaci-
tatea altor tratamente sau 
medicamente cunoscute.

Menține echilibrul organis-
mului, modulează sistemul 
imunitar!!!

Ingrediente/capsulă:

 ■ acid ascorbic Vitamina C – 
50 mg (188% VNR*);

 ■ pulbere din frunze de 
Măslin (Olea europaea) – 35 
mg;

 ■ pulbere din frunze 
de Busuioc (Ocimum 
 basilicum) – 30 mg;

 ■ pulbere din rădăcini de 
Turmeric (Curcuma longa) 
– 30 mg;

 ■ pulbere din bulbi de 
Usturoi-negru (Allium 
 sativum) – 30 mg;

 ■ extract 10:1 din Gheara-
mâței (Uncariatomentosa) 
– 30mg;

 ■ pulbere din rădăcini de 
Lemn-dulce (Glycyrrhiza 
glabra) – 20 mg;

 ■ extract hidroetanolic 
(gumă arabică, sucroză, 
dioxid de siliciu) de propo-
lis cu 6% total polifenoli – 
20 mg;

 ■ pulbere din rizomi 
de Ghimbir (Zingiber 
 officinale) – 15 mg;

 ■ pulbere din rădăcini de 
Gențiană (Gentiana lutea) – 
15 mg;

 ■ extract 4:1 din părți aeriene 
de Echinaceea (Echinacea 
purpurea) – 15 mg;

 ■ Lalmin SE 1000/drojdie-
de-bere (Saccharomyces 
 cerevisiae) cu 0,1% seleniu 
– 15 mg;

 ■ pulbere din fructe de Soc 
(Sambucus nigra) – 15 mg;

CIMBRU
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 ■ pulbere din rădăcini de Astragalus 
(Astragalus membranaceus) – 15 
mg;

 ■ pulbere din flori de Gălbenele 
(Calendula officinalis) – 10 mg;

 ■ pulbere din fructe de Piper-negru 
(Piper nigrum) – 5 mg.

Mod de administrare: 

câte 1 capsulă de 3 ori pe zi.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoa-
nele alergice la produsele apicole 
sau la oricare dintre ingredientele 
produsului!

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.

ASTRAGALUS



 echilibru

 pentru o piele fină

 anti îmbătrânire
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Casinovita B6 
(Vitamina B6 sau piridoxina)

Prezentare: 90 cps.

Vitamina B6 este o vitamină hidro-
solubilă care face parte din grupul 
de vitamine B. În ficat ea este trans-
formată în pyridoxal 5-fosfat care 
este un cofactor în multe reacții ale 
metabolismului aminoacizilor și este 
necesară la reacția enzimatica ce are 
ca efect eliberarea glucozei din glico-
gen. Are rol în conversia triptofanu-
lui în serotonină (hormonul fericirii). 

Ea este implicată în sinteza unor 
neurotransmițători cum ar fi nora-
drenalina, serotonina, dopamina și 
histamina. Ea este necesară și în sin-
teza lipidelor complexe din mielină. 
Participă la sinteza acizilor nucleici 
și a unor proteine cu rol esențial în 
organism: hemoglobină, insulină, 
anticorpi, colagen.

Beneficiile consumului de 
CASINOVITA B6:

 ▶ Îmbunătățeste oxigenarea, 
contribuind la menținerea în 
formă a funcțiilor creierului;

 ▶ Efecientă în remedierea și comba-
terea anemiei;

 ▶ Previne ateroscleroza prin partici-
parea ei la sinteza de colagen care 
menține vasele de sânge elastice;

 ▶ Intervine în dezvoltarea matricei 
osoase;

 ▶ Ajută în reglarea glicemiei prin 
participarea la producția de 
insulină;

 ▶ Menține sănătatea pielii, ajută la 
vindecarea acneei;

 ▶ Întârzie apariția ridurilor fine;
 ▶ Are rol în formarea de anticorpi, 
deci ne sprijină sistemul imunitar 
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și luptă organismului împotriva 
infecțiilor;

 ▶ Contribuie la menținerea tensiu-
nii arteriale normale, scade riscul 
apariției bolilor cardiovasculare;

 ▶ Calmează crampele musculare;
 ▶ Îmbunătățește metabolismul 
neuronal, ameliorând procesele 
neuronale;

 ▶ Prin intervenția asupra sintezei 
de serotonină și noradrenalină, 
combate și ameliorează depresia;

 ▶ Asociată cu magneziu, contribuie 
la reducerea tulburărilor de aten-
ție și a hiperactivității în autism.

Simptome, riscuri și 
complicații din cauza 
deficienței vitaminei B6

 ▶ Tulburări neurologice și neuro-
psihice cum ar fi: somnolența, 
neuropatia periferică, afectarea 
memoriei și capacității de con-
centrare, convulsii, depresie, 
astenie, nervozitate;

 ▶ Reducerea toleranței la glucoză, 
risc de diabet;

 ▶ Buze uscate și crăpate, ulcerații 
bucale;

 ▶ Sindromul tunelului carpian;
 ▶ Tulburări metabolice;
 ▶ Boli cardiovasculare;
 ▶ Scăderea rezistenței organismului 
la infecții;

 ▶ Afecțiuni dermatologice, acnee;
 ▶ Anemie;

 ▶ Depresie;
 ▶ Hipertrofia unor organe;
 ▶ Inhibiție asupra efectelor hormo-
nilor steroizi;

 ▶ Pierderea reflexelor membrelor și 
parestezii;

 ▶ Lipsa vitaminei B6 în perioada 
sarcinii poate afecta starea de 
sănătate a fătului, poate duce la 
retard mental, convulsii.

Ingrediente/capsulă:

 ■ pulbere din tărâțe de Grâu 
(Triticum aestivum) – 150 mg;

 ■ pulbere din semințe de Floarea-
soarelui (Helianthus annuus) - 150 
mg;

 ■ pulbere din Drojdie-de-bere 
(Saccharomyces cerevisiae) – 50 mg.

Mod de administrare: 

câte 1 capsulă de 3 ori pe zi, înainte 
de masă.

Atenționări :

 z A nu se consuma de către persoane 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se utiliza de către femeile însăr-
cinate sau care alăptează!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Casinovita B3
(Vitamina B3 – niacină, acid nicotinic)

Prezentare: 90 cps.

Mai este numită și vitamina PP 
(“pellagra preventer” - prevenitoarea 
de pelagră sau boala celor 3d – der-
matită, demență și diaree).

Vitamina B3 este vitală pentru sănă-
tatea noastră pe termen lung. Este 
o vitamină hidrosolubilă, necesară 
multor procese și reacții în organism 
dar ea nu poate fi stocată și folosită 
când este nevoie de ea, de aceea este 

important aportul ei constant. În 
multe țări niacina este adaugată în 
făina pentru a preveni pelagra, acest 
lucru ne arată cât este de importantă 
această vitamină pentru sănătate.

Vitamina B3 este implicată în cel 
mai mare număr de reacții care duc 
la sinteza de energie în organismul 
nostru.

Beneficiile consumului de 
CASINOVITA B3:

 ▶ Previne pelagra;
 ▶ Are rol în metabolismul glucidic, 
lipidic și proteic, este o vitamină 
indispensabilă în asimilarea mul-
tor nutrienți în organism;

 ▶ Adjuvant în caz de dermatite și 
alte afecțiuni ale pielii;

 ▶ Contribuie la sănătatea părului, 
pielii și a unghiilor;

 ▶ Ajută la funcționarea normală 
a sistemului nervos, previne 
depresia;

 ▶ Încetinește procesele de 
îmbătrânire;

 ▶ Întârzie apariția semnelor 
îmbătrânirii;
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 ▶ Contribuie la sănătatea ochilor, 
previne și oprește din evoluție 
cataracta;

 ▶ Are efecte pozitive asupra coagu-
larii sângelui;

 ▶ Este necesară pentru oxigenarea 
celulelor;

 ▶ Contribuie la reglarea nivelului 
de zahăr în sânge;

 ▶ Reduce colesterolul rău LDL și 
crește colesterolul bun HDL;

 ▶ Scade nivelul trigliceridelor 
ducând la scăderea riscului 
cardiovascular;

 ▶ Un aport suficient de Casinovita 
B3 reduce riscul apariției bolii 
Alzheimer;

 ▶ Previne și ameliorează bolile și 
tulburările psihice ușoare;

 ▶ Benefic în tratarea durerilor de 
cap cu cauze nedepistate;

 ▶ Contribuie la menținerea mobili-
tății articulațiilor.

Deficiența de vitamină B3 se poate 
manifesta prin: lipsa poftei de mân-
care, infecţii la nivelul pielii care 
nu se vindecă cu alte tratamente, 
slăbiciune musculară şi tulburări 
alimentare si digestive (diaree, 
greață, vomă), insomnii, depresie, 
anxietate.

Ingrediente/capsulă:

 ■ pulbere din Drojdie-de-bere 
(Saccharomyces cerevisiae) - 200 mg;

 ■ pulbere din germeni de Grâu 
(Triticum aestivumum) - 90 mg;

 ■ pulbere de Ciuperci-de-Braniște 
(Agaricus arvensis) - 10 mg;

 ■ pulbere din Reishi (Ganoderma 
tsugae) - 10 mg;

 ■ pulbere din Maitake (Grofola fron-
dosa) - 10 mg;

 ■ pulbere din Shiitake (Lentinula 
edodes) - 10 mg;

 ■ pulbere de Cordyceps (Cordyceps 
sinensis) - 10 mg;

 ■ pulbere din miceliu de Pleurotus 
(Pleurotus ostreatus) - 10 mg.

Mod de administrare: 

1-3 capsule pe zi, înainte de mese, 
cu o cantitate suficientă de lichid.

Atenționări :

 z A nu se utiliza de către persoane aler-
gice la oricare dintre componentele 
produsului!

 z A nu se consuma de către copii și 
femeile însărcinate sau care alăp-
tează, de către persoanele care suferă 
de celiachie, de către persoanele 
aflate sub tratament cu anticoagu-
lante sau de către cele care suferă de 
afecțiuni gastrice!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Casinovita B7
(Vitamina B7 – biotina sau vitamina H)

Prezentare: 90 cps.

Este o vitamină hidrosolubilă care 
nu poate fi sintetizată decât în can-
titate mică în intestine și doar dacă 
flora noastră conține biotină. Ea 
este vitală pentru starea de sănătate, 
de aceea trebuie să asigurăm zilnic 
corpului nostru o cantitate sufici-
entă în permanență.

Denumirea de vitamina H provine 
de la cuvintele în limba germană 
Haut și Haar care înseamnă păr și 
unghii. Deci sănătatea și aspectul 
pielii și părului nostru depind de 
consumul de vitamina B7.

Ea este o componentă importantă a 
enzimelor din organism care au rolul 
de a descompune grăsimile, carbo-
hidrații și nu numai. Funcționează 
ca un cofactor enzimatic, adică 
ajută sau asistă anumite transfor-
mări biochimice în organism.

Vitamina B7 sau H are un rol esen-
țial în sinteza de proteine și de ADN, 
în replicarea celulară, ea este abso-
lut necesară și pentru funcționarea 
corespunzătoare a sistemului ner-
vos deoarece grăsimea și glucoza 
sunt sursele pentru producția de 
energie. Fără o cantitate suficientă 
de vitamina B7, organismul gesti-
onează greu glucoza și în loc să o 
transforme în energie, o eliberează 
în sânge și crește riscul de diabet.

Vitamina B7 contribuie la calitatea 
florei intestinale și la raportul echi-
librat de bacterii benefice pe care îl 
conține flora intestinală.
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Beneficiile consumului de 
CASINOVITA B7:

 ▶ Contribuie la metabolizarea 
corectă a grăsimilor și a zahăru-
lui, asigurând astfel energie;

 ▶ Asigură funcționarea optimă a 
sistemului nervos;

 ▶ Stimulează eliminarea toxinelor 
și a metaboliților din organism;

 ▶ Tratează alcoolismul;

 ▶ Are rol în formarea ADN-ului 
celular și în sinteza celulelor din 
întreg organismul;

 ▶ Contribuie la calitatea florei 
intestinale;

 ▶ Stopează căderea și albirea păru-
lui, ajută la regenerarea lui;

 ▶ Fortifică unghiile, tratează unghi-
ile casante, fragile și care se 
exfoliază;

 ▶ Ajută la modularea imunității;

 ▶ Facilitează absorbția nutrienților;

 ▶ Previne obezitatea;

 ▶ Te ajută să ai o piele sănătoasă, 
întinsă și elastică;

 ▶ Previne bolile de piele și accele-
rează vindecarea lor;

 ▶ Are rol în scăderea colesterolului 
rău LDL și ajută la creșterea nive-
lului de colesterol bun HDL.

Simptome ale lipsei vitaminei 
B7 pot fi:

 ▶ oboseală, moleșeală, stări depre-
sive, nervozitate, irascibilitate, 
convulsii;

 ▶ lipsă de concentrare;

 ▶ probleme dermatologice, pielea 
prea uscată sau prea grasă, cu 
aspect degradat, căderea părului, 
păr fragil, mătreață, încărunțire 
prematură;

 ▶ manifestări neurologice: dureri 
și/sau amorțeli la nivelul picioa-
relor, dureri musculare, depresie, 
scăderea tonusului muscular;

 ▶ la copii poate să apară un deficit 
de dezvoltare neuropsihică;

 ▶ hiperglicemie;

 ▶ anorexie, greață, vărsaturi, 
paloare.

Conform unui studiu publicat în 
American Journal of Clinical Nutrition 
(2002;75:295–9) . deficiența de biotină 
poate afecta peste 50% dintre femeile 
însărcinate mărind considerabil riscul 
defectelor din naștere.

Femeile care intenționează să rămână 
însărcinate trebuie să se asigure că 
organismul lor conține cantitatea ide-
ală de biotină, care se poate lua din ali-
mente sau din suplimente alimentare.
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Ingrediente/capsulă:

 ■ pulbere din tărâțe de Grâu 
(Triticum aestivumum) – 150 mg;

 ■ pulbere din Drojdie-de-bere 
(Saccharomyces cerevisae) - 100 mg;

 ■ pulbere din semințe de ovăz 
(Avena sativa) – 50 mg;

 ■ atomizat din ouă de prepeliță 
- 50 mg.

Mod de administrare: 

1-3 capsule pe zi, înainte de mese, 
cu o cantitate suficientă de lichid.

Atenționări :

 z A nu se utiliza de către persoane aler-
gice la oricare dintre componentele 
produsului!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se consuma de către copii și 
femeile însărcinate sau care alăp-
tează, de către persoanele care suferă 
de celiachie, de către persoanele 
aflate sub tratament cu anticoagu-
lante sau de către cele care suferă de 
afecțiuni gastrice!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.





90

Casinovita U
(Vitamina U sau S–metilmetionina)

Aliatul digestiei sănătoase

Prezentare: 90 cps.

După ce mănânci nu ar trebui să 
simți senzație de arsură, acreală sau 
gust amar, nici balonare sau alt dis-
comfort. Unul dintre motivele apari-
ției acestor senzatii, dacă nu mănâci 
prea mult sau mâncare nesănă-
toasă, poate fi lipsa sau insufiența 
de enzime digestive.

Vitamina U este o vitamină mai 
puțin cunoscută care are rol de 
enzimă digestivă. Ea a fost desco-
perită la sfârșitul anilor ’40 de către 
profesorul de medicină Dr. Garnett 
Cheney și are proprietăți uluitoare 
de vindecare și ameliorare a afecți-
unilor digestive. În urma unor stu-
dii el a demonstrat că poate crește 
rata de vindecare a celor cu ulcer 
gastrointestinal, reflux acid, dureri 
de stomac și ulcere ale tractului 
digestiv.

Cele mai bune surse de vitamina U 
sunt frunzele verzi cum ar fi : varza, 
țelina, sfecla, lucerna, spanacul, 
alte alimente.

Noi am ales să punem în 
CASINOVITA U această vitamină 
din lucernă, care pe lângă aportul 
de vitamina U este și o sursă bogată 
în clorofilă care ajută la curățarea 
sângelui, stimulează detoxifierea și 
este un tonic excelent pentru orga-
nism, mai ales pentru persoanele 
bolnave sau în convalescență după 
tratamente medicale, internari sau 
intervenții chirurgicale.



Într-un studiu efectuat pe 100 de 
pacienți cu ulcer peptic tratați cu 
vitamina U, 86% dintre pacienți au 
prezentat ameliorarea durerilor 
fără utilizarea continuă a vreunui 
medicament sau alte terapii. Acesti 
pacienți au avut un timp accelerat 
de vindecare pentru formele de 
ulcer gastric și duodenal.

http://jocpr.com/vol4-iss1-2012/
JCPR-2012-4-1-209-215.pdf

Beneficiile consumului de 
CASINOVITA U:

 ▶ Are rol de protecție a mucoasei 
gastro-intestinale și ficatului;

 ▶ Accelerează vindecarea ulcerului 
gastric și duodenal;

 ▶ Elimină disconfortul digestiv apă-
rut după ce mâncăm;

 ▶ Are efect contra balonărilor și 
gazelor intestinale;

 ▶ Are rol în formarea trombocitelor 
și în coagularea sângelui, ajutând 
organismul să prevină anemiile;

 ▶ Accelerează vindecarea leziunilor 
mucoasei tractului gastrointes-
tinal și contribuie la reducerea 
secreției de acid gastric, normali-
zând aciditatea din stomac;

 ▶ Ajută la scăderea colesterolului;

 ▶ Accelerează procesul de 
detoxifiere;

 ▶ Are efect benefic asupra rinichi-
lor datorită conținutului mare de 
clorofilă;

 ▶ Contribuie la oxigenarea sângelui.

Vitamina U are efecte vizibile dupa 1 
lună de tratament.

Ingrediente/capsulă:

pulbere din părți aeriene de Lucerna 
(Medicago sativa) – 350mg;

Mod de administrare: 

1-3 capsule pe zi.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului.

 z A nu se utiliza de către femeile însăr-
cinate sau care alăptează.

 z A nu se consuma de către persoa-
nele care suferă lupus eritomatos 
sistemic!

 z Consultați specialistul înainte de 
utilizare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Osteopastop
Oase și articulații sănătoase, mișcare fără dureri

Prezentare: 90 cps.

Cine suferă de afecțiuni osteo-ar-
ticulare, în era informațiilor și a 
Internetului, știe deja care sunt 
cele mai populare ingrediente 
naturale pentru ameliorarea lor: 
glucozamina, condroitina, MSM, 
colagenul și vitamina C. Acest 
lucru a devenit o provocare pentru 
MEDICINAS, care a dus provocarea 
creării unui produs sigur și eficient 
la un nivel superior.

S-au studiat, cercetat și testat și alte 
ingrediente care ar putea crește 
eficiența acestor componente bine 
cunoscute. Așa a luat naștere un pro-
dus mai complex: OSTEOPASTOP. 
Acest produs conține și alte ingredi-
ente naturale care țin seama de fap-
tul că sănătatea sistemului nostru 
osteo-articular depinde de funcțio-
narea optimă a întregului organism, 
de calitatea și cantitatea nutrienților 
și că toate procesele care au loc în 
organism au un impact asupra lui. 

Structura de rezistență a corpului 
uman sunt oasele, legate între ele de 
articulații și alte țesuturi specifice. 
Osul uman sănătos este de 4 ori mai 

solid decat betonul armat utilizat în 
construcții, menținerea densității 
osoase nu trebuie ignorată.

Sistemul osteo-articular asigură 
forma, susținerea, rezistența și 
mobilitatea corpului. Avem nevoie 
de oase sănătoase, ligamente 
puternice, elastice și de articulații 
mobile. Oasele trebuie să fie dense 
și rezistente iar articulațiile au 
nevoie de ungere, adică de destul 
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lichid și de calitatea potrivită pen-
tru a asigura mobilitatea, mișcarea 
fără dureri. Nu putem schimba sau 
completa ca la mașini uleiul când e 
uzat, prea gros sau prea puțin, tre-
buie să asigurăm calitatea lichidului 
sinovial (lichidul lubrifiant din arti-
culații) din hrană sau suplimente 
alimentare.

O construcție sau clădire are nevoie 
de întreținere, reparații sau conso-
lidări. În cazul oamenilor, este mai 
ușor să ne întreținem sănătatea 
oaselor și articulațiilor, să prevenim 
degradarea lor, care afectează multe 
aspecte ale vieții noastre.

Pe lângă oase și articulații, nu 
trebuie să uităm că avem nevoie 
și de ligamente puternice dar 
elastice, mușchi și alte țesuturi 
care contribuie la rolul și sănătatea 
structurii noastre de rezistență și la 
mobilitate.

Factori care influențează 
sănătatea sistemului 
osteo-articular:

 ▶ Menopauza și premenopauza;

 ▶ Lipsa de mișcare;

 ▶ Alimentația deficitară în nutrienți 
specifici (minerale, vitamine);

 ▶ Înaintarea în vârstă;

 ▶ Dereglari hormonale.

OSTEOPASTOP vă poate deveni aliat 
dacă suferiți de afecțiuni articulare 
sau osoase cum ar fi:

 ▶ Osteopenie;
 ▶ Osteoporoză;
 ▶ Fibromialgie;
 ▶ Osteoartrită (artroză);
 ▶ Gută;
 ▶ Artrită reumatoidă, post-trauma-
tică sau migratorie;

 ▶ Articulații dureroase, sensibile;
 ▶ Poliartrită;
 ▶ Umflarea articulațiilor;
 ▶ Articulații rigide (redoarea 
articulară);

 ▶ Bursită;
 ▶ Tendinită;
 ▶ Monturi.

Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Colagen: Colagenul este proteina 
cea mai răspândită în corpul nos-
tru. Se găsește în mușchi, oase, 
piele, tendoane, vase de sânge și 
în sistemul digestiv. Este respon-
sabilă de rezistența și elasticitatea 
pielii, a articulațiilor și tendoane-
lor, a pereților vaselor de sânge. 
Organismul produce singur cola-
gen, dar această producție înceti-
nește odată cu înaintarea în vârsta 
sau din cauza alimentației sărace 
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în nutrienți. O dietă bogată în 
zahăr, fumatul sau expunerea la 
soare contribuie și ele la scăderea 
nivelului de colagen.

Boswellia serrata: datorită pro-
prietăților antiinflamatoare, 
reduce și elimină inflamațiile din 
organism care pot produce boli 
inflamatorii cum ar fi: artrita, reu-
matismul, osteoartrita, poliartrita 
și alte afecțiuni care au ca și cauză 
inflamațiile. Are și efect diuretic, 
contribuie la eliminarea toxinelor 
care se pot instala și în articulații 
(oxalați, creatinină, acid uric etc). 
Stimulează măduva spinării să 
crească producția de lichid sino-
vial necesar articulațiilor.

MSM (metilsulfonilmetan): este 
un compus de sulf natural, ce eli-
mină stările inflamatorii și dure-
rea în caz de artrită, reumatism 
articular, osteoartrită etc. El acți-
onează prin inhibarea (frânarea) 
impulsurilor de durere de-a lun-
gul fibrelor nervoase spre creier 
și este un compus-cheie în men-
ținerea structurii proteinelor mai 
ales a proteinelor care se găsesc 
în mușchi, țesuturi conjuctive, în 
articulații și piele. MSM are rol 
în formarea colagenului (descris 
mai sus) și a keratinei (proteina ce 
intră în structura pielii, unghiilor 
și părului).

Condroitină (sulfat de condroi-
tină): sulfatul de condroitină este 
din punct de vedere chimic un gli-
cozaminoglucan, o moleculă pro-
dusă în mod natural de organism 
și este de 3 tipuri:

- tip A: în special în cartilajele osoase 
(cărora le dă rezistență la presiune), 
în oase, în piele, în pereții arterelor 
și în cornee;

- tip B: este produsă mai mult în 
țesuturile pielii, în tendoane, în val-
vele cardiace și în pereții arterelor;

- tip C: se regăsește cu preponde-
rență în cartilajele umane.

Condroitina le dă țesuturilor con-
junctive posibilitatea să absoarbă 
lichidele și să le rețină, întărind 
cartilajele și ajutându-le să rămână 
sănătoase. S-a descoperit că această 
moleculă blochează enzimele res-
ponsabile de degradarea cartilaje-
lor, le protejează de uzură.

Glucozamină (sulfat de glu-
cozamină): glucozamina este 
unul dintre compușii principali 
ai cartilajelor. Se mai regăsește 
natural în toate tesuturile con-
junctive, tendoane, ligamente, 
piele și oase. Dintre formele de 
glucozamină în formula produ-
sului OSTEOPASTOP s-a folosit 
sulfatul de glucozamină pentru 
că, administrat ca și supliment 
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alimentar, are o absorbție mai 
bună în organism, eficiență cres-
cută în reducerea durerilor provo-
cate de afecțiuni osteo-articulare. 
Nu există surse alimentare de 
glucozamină, în suplimentele ali-
mentare el se extrage din cochi-
liile crustaceelor. Glucozamina 
contribuie la reducerea durerii 
provocate de degenerarea (pier-
derea funcțiilor și calităților) car-
tilajelor și inflamația cartilajelor. 
Suplimentarea cu glucozamină în 
cazul afecțiunilor osteo-articulare 
are efecte analgezice, antiinfla-
matoare și de regenerare.

Aronia fruct (Aronia melano-
carpa): fructele de aronia sunt 
superfructe datorită conținutului 
mare de nutrienți cu un impact 
puternic asupra stării de sănă-
tate. Vitamina C conținută con-
tribuie la sinteza colagenului în 

organism. Conține și alte vitamine 
și nutrienți esențiali necesari pro-
ceselor fiziologice din organism. 
Mai amintim aici de cantitatea 
mare de antociani conținuți, care 
fac parte din clasa de flavonoide 
– antioxidanți puternici care 
reglează și îmbunătățesc starea 
de sănătate. Antocianii nu se dis-
trug prin digestie, deci acționeaza 
la nivel celular și cresc absorb-
ția celorlalți nutrienți care sunt 
administrați împreună cu acest 
antioxidant. Aronia contribuie la 
îmbunătățirea stării de sănătate 
în general, păstrează tinerețea 
și elasticitatea vaselor de sânge, 
scade riscul de infarct miocardic, 
participă la reglarea nivelului de 
zahăr din sânge și are multe alte 
acțiuni. Motivele principale pen-
tru care a fost adaugat acet fruct 
în OSTEOPASTOP sunt: conținu-
tul de vitamina C, îmbunătățirea 

COLLAGEN POWDER

ARONIA
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circulației (sângele încărcat cu 
nutrienți ajunge mai ușor la fie-
care celulă din corp), calitatea 
antocianilor de a acționa la nivel 
celular.   

Germeni de grâu (Triticum 
 vulgare): ei conțin esența semințe-
lor de grâu, sunt bogați în vitamine 
din grupul B, vitamina E, zinc, 
magneziu, fosfor, fibre, proteine și 
clorofilă. Principalele calități ale 
germenilor de grâu sunt: reglarea 
colesterolului, îmbunătățirea 
reflexelor, stimularea mușchilor 
și a procesului de oxigenare a 
corpului.

Papaya fruct (Carica papaya): 
fructele de papaya conțin vita-
mina C, beta caroten, licopen, 
vitamine din grupul B și mine-
rale dar ingredientele importante 

pentru care s-a adaugat în 
OSTEOPASTOP sunt papaina și 
chimopapaina. Acestea sunt 
enzime digestive naturale care 
contribuie la digestie și la des-
compunerea alimentelor din 
stomac. Enzimele sunt necesare 
pentru transformarea alimente-
lor în nutrienți, o cantitate supli-
mentară de enzime asigurând o 
cantitate mai mare de nutrienți 
în organism. Papaya stimulează 
și producția de arginină din orga-
nism, ea face parte din categoria 
aminoacizilor esențiali care acti-
vează hormonii de creștere umani 
(HGH). Acești hormoni au un rol 
important în reconstrucția oase-
lor, mușchilor, pielii și a celulelor 
hepatice, favorizează întinerirea 
celulelor corpului.

WHEAT GERM

PAPAYA
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Astaxantină: este un carote-
noid (o provitamină A) extras 
din microalge de apă dulce cu 
un puternic efect antioxidant. 
Acțiunile sale principale sunt 
antioxidantă și antiinflamatoare, 
puterea sa antioxidantă fiind mult 
mai mare decât a vitaminei C și a 
vitaminei E. Favorizează preveni-
rea deteriorării articulațiilor și a 
afecțiunilor degenerative (bolile 
degenerative sunt cele în care 
partea afectată se deteriorează tot 
mai mult odată cu trecerea tim-
pului, afectarea devine tot mai 
mare sau mai extinsă). Pentru că 
majoritatea afecțiunilor osteo-ar-
ticulare sunt degenerative, înce-
tinirea sau oprirea proceselor 
degenerative în organism este un 
lucru esențial în prevenirea, ame-
liorarea sau chiar tratarea acestor 
afecțiuni.

Ingrediente/capsulă:

 ■ Pulbere Colagen - 250 mg;
 ■ Pulbere din Boswellia Serrata - 35 
mg;

 ■ Pulbere din MSM 
(Metilsulfonilmetan) - 20 mg;

 ■ Pulbere din sulfat de condroitină 
- 15 mg;

 ■ Pulbere din sulfat de glucozamină 
- 15 mg;

 ■ Pulbere din fructe de Aronia 
(Aronia Melanocarpa) - 10 mg;

 ■ Pulbere din germeni de Grâu 
(Triticum vulgare) - 10 mg;

 ■ Pulbere din fructe de Papaya 
(Carica papaya) - 10 mg;

 ■ Pulbere din Astaxantină - 10mg.

Mod de administrare: 

 ■ 3 capsule/zi.
 ■ Se recomandă cure de 2-3 luni, 
până la ameliorarea sau dispa-
riția durerilor și simptomelor. 
Pentru că efectul poate dura până 
la 12 săptămâni, se recomandă 
pauză de 2-3 luni până la reluarea 
administrarii. Nu se recomandă 
cure dese și de scurtă durată.

 ■ Persoanele care suferă de diabet 
sau alte tulburări metabolice, 
urmează un tratament cu anticoa-
gulante, suferă de astm bronșic 
sau glaucom trebuie să discute cu 
medicul specialist înainte de a lua 
acest supliment alimentar.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z Consultați medicul sau farmacistul 
înainte de administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.



99

Tamino Forte
TĂMÂIA, rășina pentru purificare și vindecare

Boswellia Serrata – 350 mg./cps. 
Prezentare: 150 cps.

Tămâia este rășina unor arbuști din 
genul Boswellia. Este menționată 
în una dintre cele mai vechi arhive 
medicale cunoscute, Papirusul 
Eber, o listă de 877 rețete și prescrip-
ții medicale din Egiptul Antic (seco-
lul al XVI-lea î.Hr).

Ea este utilizată din cele mai vechi 
timpuri în ceremonii religioase în 
aproape toate tipurile de Credințe 
de pe Pământ.

Să ne reamintim un proverb vechi: 
“Fuge ca dracul de tamâie“ - adică 
nu ar fugi dacă nu ar ști că tămâia 
îl poate purifica. Fumigațiile cu 
tamâie sunt printre cele mai răspân-
dite pentru vindecare și purificare. 
Însoțite de rugăciuni sau alte plante 
sau rășini, alungă energiile negative 
din casă, din suflet, din corp, induc 
o stare de bine, liniște și relaxare.

Drumul Tămâiei – așa se numea 
încă din Antichitate calea pe care 
erau transportate din țările produ-
cătoare, diferite rășinoase aromate 
care se foloseau în cult, în diverse 
preparate farmaceutice sau de 

parfumerie. Smirna și tămâia au 
fost mari izvoare de îmbogățire pen-
tru India antică și Arabia.

Magii care vin să se închine la 
Betleem Pruncului Isus, Fiul lui 
Dumnezeu, I-au adus trei daruri: 
“aur, tămâie și smirnă“ (Noul 
Testament, Matei 2:11, BVA). După 
Sfinții Părinți, aurul simbolizează 
regalitatea, smirna simbolizează 
suferința prin Patimi, iar tămâia 
simbolizează Dumnezeirea.
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Extractele de BOSWELLIA sunt utili-
zate în mod tradițional în medicina 
Ayurveda ca antiartritic, astringent, 
stimulent, expectorant și antiseptic.

Principalele acțiuni farmacologice 
sunt: antiinflamatoare, antiseptică, 
carminaivă, astringentă, cicatri-
zantă, diuretică, emenagogă, tonic 
generală. (Plante și Miresme Biblice. 
Hrana pentru Suflet și Trup – Ovidiu 
Bojor, Raducanu Dumitru, editura 
Dharana 2016, pag. 214).

Acțiune antiinflamatoare: reduce 
inflamațiile (umflăturile) din corp 
care apar ca urmare a unor boli cum 
ar fi artrita, reumatismul, spondi-
loza, osteoartrita, poliartrita sau alte 
boli osoase sau musculare, traume 
și accidente care afectează muscula-
tura sau oasele. Inflamațiile apar și 
post operator, sunt primul răspuns 
de apărare a organismului în cazul 
unei agresări din exterior. Boswellia 
contribuie la scurtarea perioadei de 
convalescență post operatorie sau 
post traumatică.

 ▶ Acțiune antiseptică: previne sau 
înlatură infecții microbiene. 
Tămâia contribuie la normali-
zarea producției de imnunoglo-
buline G, anticorpi produși de 
sistemul imunitar pentru apăra-
rea împotriva agenților patogeni 
(virusuri, bacterii, fungi etc.)

 ▶ Acțiune carminativă: calmează 
durerile abdominale și contribuie 
la eliminarea gazelor intestinale.

 ▶ Acțiune astringentă: contractează 
(strânge) țesuturile, oprește secre-
țiile și sângerările.

 ▶ Acțiune cicatrizantă: favorizează 
cicatrizarea, închiderea unei răni.

 ▶ Acțiune diuretică: mărește diu-
reza adică ajută la eliminarea uri-
nei, a toxinelor.

 ▶ Acțiune emenagogă: provoacă și 
favorizează menstruația.

 ▶ Acțiune tonică generală: reface 
și fortifică un organism slăbit, dă 
putere.

Contribuie la sănătatea menstruală 
și sănătatea sexuală masculină, 
sănătatea plămânilor și a tractului 
gastro-intestinal. Susține sănăta-
tea inimii și funcția mentală. Ajută 
la menținerea nivelului normal de 
colesterol din sânge și la menține-
rea confortului articulațiilor (stimu-
lează producerea de lichid sinovial).

Boli oncologice, tumori: triterpe-
noidele din compoziția Boswellia 
serrata sunt substanțe cu proprie-
tăți antitumorale, cu efect de oprire 
a creșterii celulelor canceroase și 
de distrugere a acestora. În acest 
proces, tămâia are caracter selec-
tiv: sunt atacate doar celulele 
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canceroase, spre deosebire de trata-
mentele clasice cu citostatice.

Ingrediente/capsulă:

pulbere din rășină de Boswellia 
Serrata (rășină de tămâie) – 350mg.

Mod de administrare: 

3 – 5 cps pe zi împărțite în 3 doze, în 
funcție de necesități.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z A nu se consuma de către persoanele 
care suferă de boli autoimune!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.

BOSWELLIA SERRATA
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Casinovita T
(Vitamina T sau L-carnitina)

Arzătorul de grăsimi, sprijină mușchiul inimii

Prezentare: 90 cps.

Vrei să îți remodelezi corpul? 
CASINOVITA T și mișcare!

Poți să îți remodelezi corpul și fără 
operații costisitoare și perioade 
lungi și dureroase de recuperare.

Rolul ei principal este de a trans-
porta acizii grași în mitocondrii 

unde sunt transformați în energie, 
deci este responsabilă cu producția 
de energie la nivel celular.

Vitamina T previne anemia, obo-
seala cronică, menţine coagularea 
sângelui în limite normale, reduce 
acțiunea radicalilor liberi, ajută la 
transformarea grăsimii în energie. 
Ea joacă un rol esențial în păstra-
rea sănătății odată cu înaintarea în 
vârstă.

Carnitina accelerează anumite pro-
cese în organism care duc într-un 
final la diminuarea masei grase şi a 
ţesutului adipos, la creşterea masei 
musculare. În plus, L-carnitina 
ajută şi la păstrarea în cea mai buna 
formă a sistemului nervos.

Carnitina este în același timp o 
vitamină și un aminoacid și este 
implicată în reacțiile metabolice ale 
organismului. Este singura vitamină 
care reglează atât metabolismul car-
bohidraţilor, al proteinelor cât şi al 
grăsimilor şi care transformă hrana 
în energia necesară vieții.

Rolul ei principal este implicarea în 
metabolismul lipidic (procesele prin 
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care are loc transformarea în orga-
nism a grăsimior), în producerea de 
energie. Chiar dacă organismul nos-
tru este capabil să producă carni-
tina din Lizină, alimentația actuală 
nu asigură nutrienți suficienți, deci 
nici destulă L-carnitină.

Vitamina T este necesară și funcți-
onării bune a inimii, studiile arată 
că aportul de L- carnitină asigură 
un mușchi al inimii mai puternic, 
asigură mai multe celule musculare 

cardiace stabile, poate ameliora 
simptomele insuficienței cardiace și 
îmbunătațește rezistența la efort în 
cazul persoanelor bolnave de inimă.

Cand L-carnitina intră în fluxul 
sanguin, ea începe să funcționeze 
imediat, descompunând celulele 
de grăsime care sunt stocate în cor-
pul tău și făcându-le să circule prin 
corp. Practic vitamina T pregătește 
energia pentru ca tu să o folosești 
în timpul antrenamentelor, mai ales 
dacă vrei să slăbești.

Beneficiile consumului de 
CASINOVITA T:

 ▶ Ajută la slăbire;

 ▶ Crește nivelul de energie;

 ▶ Asociată cu sport, ajută la redu-
cerea țesutului gras din părțile 
dorite ale corpului;

 ▶ Contribuie eficient la transforma-
rea masei de țesut gras în masă 
musculară;

 ▶ Utilă în remodelare corporală 
dacă se practică sportul și exerci-
țiile fizice specifice;

 ▶ Menține coagularea sângelui în 
limite normale;

 ▶ Sprijină mușchiul inimii;

 ▶ Îmbunătățește metabolismul 
energetic mitocondrial;



104 CASINOVITA T

 ▶ Este cardioprotectoare, utilă în 
prevenirea și ameliorarea anginei 
pectorale, aritmiei ventriculare, 
insuficienței cardiace și altor 
afecțiuni cardiace;

 ▶ Reduce oboseala și stimulează sis-
temul muscular;

 ▶ Menține organismul sănătos și în 
formă bună odată cu înaintarea în 
vârstă.

Deficitul de L-carnitină în 
organism

Deficitul de vitamina T poate fi: din 
cauze genetice, din cauza alimen-
tației sau din cauza unor afecțiuni 
metabolice. Cancerul și înaintarea 
în vârstă pot duce la un deficit de 
l-carnitină în organism.

Simptome ale lipsei vitaminei T 
pot fi:

 ▶ Oboseală, lipsă de putere și 
energie;

 ▶ Anemie;

 ▶ Cardiomiopatie progresivă sau 
o afecțiune a mușchiului inimii 
(miocardului);

 ▶ Miopatie a musculaturii 
scheletice;

 ▶ Hipoglicemie;

 ▶ Musculatură slabită a șoldurilor, 
în zona umerilor, părții superi-
oare a brațelor, picioarelor, gâtu-
lui și maxilarului.

Ingrediente/capsulă:

pulbere de L-tartrat de L-carnitină, 
cu 68% L-carnitină – 350mg

Mod de administrare: 

1-2 cps dimineața, după masă, cu un 
pahar mare cu apă.

Atenționări

 z A nu se consuma de către persoane 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului.

 z A nu se consuma de către femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z Persoanele care au tratament medi-
camentos (atenție la medicamente 
cu hormoni tiroidieni și unele anti-
coagulante) sau suferă de alte afecți-
uni grave să consulte medicul curant 
înainte de a consuma L-carnitina.

 z Consultați specialistul înainte de 
utilizare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.



ACAD. DR. FARM. OVIDIU BOJOR
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PulmoACTIV
by Ovidiu Bojor
Protecția sistemului respirator, sănătatea întregului organism

Prezentare: picături, 30 ml.

RESPIRAȚIA ESTE 
ACTIVITATEA PRIORITARĂ 
A CORPULUI UMAN

„Putem trăi zile fără apă, săptămâni 
fără hrană, dar numai câteva minute 
fără aer.” - pag. 44, AFECȚIUNILE 
APARATULUI RESPIRATOR - coordo-
nator Acad. Dr. Farm. Ovidiu Bojor 
(Editura MEDICINAS, 2020).

Oamenii fac în medie 5-6 afecțiuni 
respiratorii pe an. Cele mai cunos-
cute afecțiuni respiratorii sunt gripa 
și guturaiul. De obicei, acestea au 
manifestări clinice foarte ușoare și 
bolnavul nu are nevoie de niciun 
tratament medicamentos. Alteori 
însă, au manifestări clinice foarte 
grave, producând nu numai rino-
faringite, traheite sau broșite ci și 
pneumonii foarte severe, care se 
complică de multe ori cu diferite 
infecții bacteriene. Acest lucru este 
foarte important deoarece încă nu 
sunt tratamente specifice eficace 
pentru toate virozele. Este foarte 
util să dispunem de niște preparate 

naturale cu ajutorul cărora să dis-
trugem aceste virusuri sau alte orga-
nisme patogene chiar înainte de a 
intra în organism prin intermediul 
mucoaselor nazale, orale și oculare, 
care reprezintă porțile de intrare în 
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organism a virusurilor respiratorii 
sau a altor agenți patogeni.

Este util și în cazul pandemiei 
actuale produse de noul coronavi-
rus, denumit SARS-CoV-2, care este 
foarte contagios și foarte agresiv. 
Acest virus se transmite pe cale 
aeriană prin intermediul picături-
lor Flugge (picături respiratorii care 
conțin germeni patogeni expulzați 
din organism prin tuse, strănut 
sau conversație), pe care bolna-
vul sau purtătorul sănătos le poate 
transmite până la o distanță de 1-2 
metri și care pot rămane în aer o 
perioadă destul de lungă de timp. 
Virusul SARS-CoV-2 intră în orga-
nism tot prin intermediul mucoase-
lor nazală, orală și oculară, acestea 
reprezentând prima barieră în calea 
intrării virusului în organism.

Aceste mucoase fac parte din meca-
nismele de apărare imunitară nespe-
cifică a organismului, care reușesc 
să se opună de obicei intrării viru-
surilor sau microbilor în organism. 
La nivelul acestor mucoase se află 
de o serie întreagă de celule imuni-
tare, de leucocite, de macrofage și 
de limfocite, o serie întreagă de sub-
stanțe active cum ar fi interferonii 
și anticorpii, care reușesc să apere 
organismul de intrarea agenților 
patogeni (virusuri, bacterii, fungi 
etc.). Rinoreea (scurgerea nazală) 
și expectorația (tusea, strănutul) 

reprezintă rezultatul luptei mijloa-
celor de protecție cu virusurile și 
microbii respectivi. Când aceste 
mecanisme de apărare imunitară 
funcționează normal, noi nu vom 
contracta boli respiratorii.

Dacă mucoasele care reprezintă 
poarta de intrare a agenților pato-
geni în organism, sunt alterate de 
diferiți factori fizici, chimici sau psi-
hici, cum ar fi:

 ▶ stresul psihic, care scade sinteza 
de imunoglobuline la nivelul 
mucoasei orale,

 ▶ frica sau alte emoții negative care 
scad imunitatea,

 ▶ calitatea aerului respirat, numă-
rul mare de germeni patogeni 
la care suntem expuși, poluarea 
aerului,

 ▶ starea generală de sănătate a 
organismului, alte afecțiuni de 
care suferă o persoană,

 ▶ alte tratamente medicamentoase 
care au diferite efecte adverse,

vom putea contracta boala - afecți-
uni respiratorii, care uneori pot pro-
duce complicații foarte grave.

De aceea, pentru a ne feri de îmbol-
năvirile pe care le produc diferiți 
agenți patogeni, printre care și noul 
coronavirus, ar trebui să ne prote-
jăm mucoasele și să prevenim intra-
rea virusului prin aceste mucoase. 
Unul dinte mijloacele cele mai bune 
de a preveni îmbolnăvirea este acela 
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de a distruge eventualii germeni 
chiar la intrarea lor în organism: 
nasul și gura.  

În acest sens, Medicinas a elabo-
rat în colaborare cu Dl. Acad. Dr. 
Farm. Ovidiu Bojor – părintele 
fitoterapiei moderne, produsul 
PULMOACTIV care conține o serie 
de uleiuri esențiale care pot să dis-
trugă prin solubilizare membrana 
lipidică a virusurilor, chiar și a 
virusului SARS-CoV-2.

PULMOACTIV este un produs 100% 
natural, compus din uleiuri esențiale 
și extracte perfect echilibrate canti-
tativ, pentru cele mai bune efecte 
în prevenirea, protecția și menține-
rea sănătății aparatului respirator, 
pentru vindecarea și ameliorarea 
afecțiunilor respiratorii, pentru o 
respirație mai bună. Combinația a 
fost concepută să acționeze holistic 
asupra oricărei afecțiuni respiratorii 
cât și asupra efectelor care le pro-
duce asupra corpului:

 ▶ previne îmbolnavirea, reduce 
semnificativ riscul îmbolnăvirilor 
în cazul în care intrați în contact 
cu o persoană care suferă de afec-
țiuni respiratorii;

 ▶ reduce riscul îmbolnăvirilor în 
colectivitate (clase cu mulți elevi, 
birouri cu mulți angajați etc.);

 ▶ ușurează respirația atât în timpul 
zilei cât și pe perioada nopții;

 ▶ calmează tusea, contribuie la eli-
minarea tusei productive;

 ▶ purifică aerul;

 ▶ reface funcția de apărare și dis-
trugere a virusurilor și a altor 
organisme patogene în mucoasa 
nazală și orală;

 ▶ acționează ca antiinflamator al 
sistemului respirator;

 ▶ are efect antiseptic, antiviral, 
antimicrobian, antibacterian, 
dezinfectant al căilor respiratorii;

 ▶ ajută la vindecarea mai rapidă în 
cazul în care suferiți de afecțiuni 
respiratorii;

 ▶ crește confortul bolnavului, scur-
tează perioada de convalescență.

PULMOACTIV conține uleiuri și 
extracte naturale de cea mai înaltă 
calitate și puritate, cu un efect puter-
nic și intens asupra organismului. 
Puritatea ingredientelor îl face sigur 
pentru uz intern și extern.

CIMBRU DE CULTURĂ (Thymus 
vulgaris)

Compoziția chimică: compuși feno-
lici, tymol, eugenol, carvicol 60%, 
compuși terpenici și flavonoizi.
Acțiune: antivirală (tymolul din 
cimbru are acțiune similară cu feno-
lul), antibacteriană, bronhodilata-
toare, antispastică.
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Contraindicații, efecte secundare: 
nu se cunosc.

ANASON (Pimpinella anisum)
Compoziția chimică: anetol, metil-
carvacol, cetone, aldehide.
Acțiune: stimulent al secreției sali-
vare și gastrice, antibacteriană și 
antispastică.
Contraindicații, efecte secundare: 
inflamații gastrice și intestinale, 
afecțiuni hepatice.
Atenționare: după 2 ani de păstrare 
devine toxic – nu se utilizează dacă 
este mai vechi de 2 ani.

EUCALIPT (Eucalyptus globulus)
Compoziția chimică: eucalipt sau 
cineol (70-80%), monoterpene, 
pinene, limonene, sesquiterpene, 
aldehide.

Acțiune: secretolitic, expectorant, 
antispastic, acțiune puternică în 
infecții cu streptococ hemolitic.
Contraindicații, efecte secun-
dare: doza zilnică recomandată de 
eucalipt este între 0,05 g – 0,2 g. Nu 
se administrează intern în bolile 
inflamatorii gastrointestinale.

PROPOLIS
Compoziția chimică: propolisul este 
compus din rășini vegetale, balsam 
de diferite compoziții, ceară, uleiuri 
eterice, fier, microelemente, la care 
se adaugă polen, flavonoide, secreții 
ale glandelor salivare ale albinelor, 
un amestec de substanțe, în spe-
cial: derivații flavonici, acidul feru-
lic (activ contra germenilor Gram 
pozitiv și Gram negativ), ceruri, 
aminoacizi, balsamuri, fermenți, 
microelemente (siliciu, magneziu, 
cupru, molibden, arsen, staniu, 

CIMBRU DE CULTURĂ
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aluminiu, vanadiu, wolfram, fier, 
aur, iridiu, calciu, cadmiu, cobalt, 
stronțiu), substanțe antibiotice, 
rășini, acizi aromatici. Compoziția 
propolisului variază în funcție de 
specia vegetală de pe care s-a cules, 
dar, în medie, acesta conține 55% 
rășini și balsamuri, 30% ceruri și 
10% uleiuri eterice, proporții care 
sunt asemănătoare pentru orice fel 
de propolis.
Acțiune: are o acțiune bioactivă 
puternică, bactericidă, antivirală, 
antimicotică, antiinflamatoare, ane-
stezică, analgezică, regeneratoare, 
antitoxică.
Contraindicații, efecte secundare: 
intoleranța la propolis/alte produse 
ale stupului. Poate produce reacții 

alergice, iritații ale gurii în cazul 
persoanelor alergice.

ROUA CERULUI (Drosera 
rotundifolia):

Compoziția chimică: tanini, acid 
malic, citric și galic, flavonoide 
(cvercetol). Substanța activă este 
plumbagina – o naftochinonă (cu 
efect antimicrobian și rol în coagu-
larea sângelui).
Acțiune: proprietăți antispastice 
(bronhospasme, spasme intesti-
nale). Proprietățile antitusive se 
explică prin acțiunea naftochinone-
lor asupra nervului laringian. Are 
proprietăți antibiotice chiar și la 
diluții mari (1:50000).

ANASON

EUCALYPTUS
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Contraindicații, efecte secundare: 
nu se cunosc în dozele terapeutice.

CIUBOȚICA CUCULUI (Primula 
officinalis)

Compoziția chimică: rizomii și 
rădăcinile conțin 5-10% saponozide, 
triterpene, primulină, acid primu-
linic și alte tipuri de saponozide 
heterozide generatoare de uleiuri 
esențiale.
Acțiune: secretolitică, expectorantă 
și emetică .
Contraindicații, efecte secundare: 
nu se cunosc în dozele terapeutice.
Afecțiuni în care este recomandat 
PULMOACTIV: răceli, gripe, gutu-
rai, rinite acute sau alergice, sinu-
zită, faringită, amigdalită, traheită, 
traheobronșită, bronșita acută sau 
alergică, pneumonii, BPOC, guturai, 
răceală, gripă, candida orofaringi-
ană, alte afecțiuni respiratorii.

Ingrediente/capsulă:

 ■ extract (ulei esențial Cimbru-
de-cultură / Thymus vulgaris;
 ■ ulei esențial Anason / 
Pimpinella anisum;
 ■ ulei esențial Eucalipt / 
Eucalyptus globulus;
 ■ extract hidrogliceric de 
propolis;

 ■ extract etilic 2:1 din părți aeri-
ene de oua-cerului / Drosera 
rotundifolia;
 ■ extract etilic 2:1 de Ciuboțica-
cucului / Primula officinalis) – 
25 ml;
 ■ emulsifiant: glicerină.

Mod de administrare:

PULMOACTIV este un produs cu 
spectru larg, are mai multe între-
buințări și moduri de administrare. 
Mai jos, enumerăm câteva dintre 
ele:

Uz intern:

 ■ câte 3 picături de 3 ori pe zi, dilu-
ate în puțină apă călduță. Se ia 
acest amestec și se ține în gură 
minimum 30 de secunde până 
la 5 minute și apoi se înghite. În 
acest fel distrugem agenții pato-
geni și virusurile din cavitatea 
bucală, uleiurile conținute se 
evaporă și pot pătrunde în nas, 
faringe, laringe și bronhii, până 
la plămâni.

Uz extern:

 ■ Masaj cu efect revigorant: în 
cazul în care o afecțiune res-
piratorie are ca și efect dureri 
musculare, se pot adăuga 1-2 
picături într-o cremă sau gel cu 
care se face un masaj pentru 
a activa circulația, în acelasi 



PULMOACTIV 113

timp uleiurile volatile din com-
poziție ușurând și respirația.

 ■ Aromaterapie: se adaugă 2-3 
picături în apă și se pune în 
lampa de aromaterapie sau 
în difuzorul de aromaterapie, 
Substanțele active eliberate în 
aerul din cameră, destind și 
degajează căile respiratorii și 
dezinfectează aerul din încă-
pere. Acest mod de utilizare 
este indicat mai ales în timpul 
nopții.

 ■ Inhalații calde: se adaugă 
2-3 picături în 300 – 500ml 
apă fierbinte și se fac inhala-
ții apropiind gradual nasul și 
gura de vasul în care s-a făcut 
amestecul, având grijă să aveți 
capul acoperit cu un prosop 
mare care să acopere și vasul. 
Atenție, începeți inhalațiile fie-
binți de la o distanță mai mare 
la început și apropiați fața gra-
dual de vasul în care ați prepa-
rat amestecul.

 ■ Inhalații reci: se pun 1-2 pică-
turi în palme, se freacă energic 
palmele, și apoi ținem mâinile 
sub formă de căuș, apropiin-
du-le de nas ca să inspirăm ule-
iurile degajate.

 ■ Băi calde: se aplică 5-10 pică-
turi în apa de baie. Se stă cât 
mai relaxat în cadă cam 15 
minute, având grijă ca apa 

din cadă să fie până la mijlo-
cul pieptului (să nu acopere 
pieptul).
 ■ Noaptea se pot aplica 2-3 pică-
turi pe un prosop umed care 
se pune la distanță de aproxi-
mativ un metru de cap pe peri-
oada somnului. Acest mod de 
utilizare se poate folosi în sigu-
ranță și la copii mai mici.
 ■ Se poate aplica cu un masaj 
ușor o picatură din acest pro-
dus pe mijlocul pieptului pen-
tru o respirație mai bună și 
pentru a calma accesele de 
tuse.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului, consultați cu atenție 
compoziția înainte de utilizare!

 z A nu se consuma de către femei 
însărcinate sau care alăptează!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

 z Pentru uz intern, nu se utilizează la 
copii cu vârsta sub 14 ani decât la 
recomandarea specialistului!

 z Consultați specialistul înainte de 
utilizare!

 z Evitați contactul cu ochii!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Coviflu
by Ovidiu Bojor & Adrian Restian
Triplă protecție pentru sănătatea ta

Combinație complexă de ingrediente naturale care 
sprijină fizic, psihic și emoțional

Prezentare: blister 10 cps.

 ▶ Ajută sistemul imunitar să 
lucreze la capacitatea lui 
maximă.

 ▶ Protejează și reface mucoa-
sele, care sunt prima bari-
eră de intrare a agenților 
patogeni în organism.

 ▶ Reduce riscul înmulțirii 
agenților patogeni care 
au reușit să pătrundă în 
organism.

Cel mai eficient este să te pro-
tejezi, să fii cât mai pregătit 
să lupți cu agenții patogeni 

nevăzuți care sunt peste tot 
în jurul nostru.

Chiar dacă suntem expuși 
mai mult sau mai puțin 
bacteriilor, virusurilor și 
fungilor, nu toată lumea se 
îmbolnăvește și nu toți dez-
voltăm simptome și afecțiuni 
la fel de grave.

Preocuparea întăririi siste-
mului imunitar este mai mare 
în lunile reci, când riscul de a 
contracta o afecțiune respira-
torie este mult mai mare.

Pentru că afecțiunile răspân-
dite cel mai mult în sezonul 
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ACEROLA

GHEARA PISICII

rece sunt răcelile, gripele și alte 
boli respiratorii, MEDICINAS 
a dezvoltat împreună cu două 
personalități cu experiență 
greu de egalat, produsul natu-
ral COVIFLU.

Acad. Dr. Farm. OVIDIU 
BOJOR și Acad. Prof. Dr. 
ADRIAN RESTIAN au cerce-
tat, experimentat și studiat în 
ultimele luni până au elabo-
rat o formulă complexă care 
întărește imunitatea, îmbu-
nătățește protecția mucoase-
lor și liniștește emoțional.

Pentru că este un produs 
holistic, ingredientele con-
ținute ajută organismul în 
toate planurile: fizic, psihic 
și emoțional. Echilibrează 
starea de sănătate ținând 
cont de om ca un întreg, nu 
doar un corp fizic.

COVIFLU conține trei cate-
gorii de ingrediente care 
îmbină armonios și bine 
echilibrat puterea uleiu-
rilor esențiale (Cuișoare, 
Scorțișoară), puterea sub-
stanțelor active din plante 
(Gheara-mâței, Astragalus, 
Lucernă, Echinaceea, Conuri 
de Hamei, Schizandra) și 
vitamine, minerale și alte 
oligoelemente (Vitamina D3, 
Zinc, Acerola, Beta-caroten, 

Arginină) care contribuie la 
susținerea funcțiilor și reac-
țiilor care au loc în organism.

 ▶ Ajută să ai un sistem imu-
nitar puternic.

 ▶ Favorizează un psihic 
echilibrat.

 ▶ Protejează și reface mucoa-
sele, care sunt prima 
poartă de apărare împo-
triva intrării în organism 
a virusurilor, bacteriilor și 
altor agenți patogeni care 
ne pot îmbolnăvi.

 ▶ Suplimentează necesarul 
de vitamine, minerale și 
alte elemente necesare 
omului modern.

 ▶ Stimulează producția de 
anticorpi.

 ▶ Are efect antiviral, anti-
bacterian și antifungic.

 ▶ Combate efectele nocive 
ale radicalilor liberi.

 ▶ Susține starea generală de 
sănătate.

 ▶ Combate oboseala.
 ▶ Contribuie la creșterea 
nivelului de energie.

Nu aștepta să te îmbolnă-
vești, nu fi stresat sau speriat, 
acum poți să fii și tu printre 
persoanele care reușesc să se 
protejeze împotriva răcelilor 
cu COVIFLU.

CUIȘOARE

SCHIZANDRA
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Ingrediente/capsulă:

 ■ pulbere (maltodextrină din grâu) 
din fructe de Acerola (Malpighia 
glabra), cu 17% vitamina C (25% 
VNR*) - 120 mg;

 ■ pulbere din rădăcini de Astragalus 
(Astragalus membranaceus) – 40 mg;

 ■ pulbere din muguri florali de 
Cuișoare (Syzygium aromaticum) – 
30 mg;

 ■ pulbere din iarbă de Lucernă 
(Medicago sativa) – 25 mg;

 ■ pulbere din scoarță de Gheara-
mâței (Uncaria tomentosa) – 25 mg;

 ■ sulfat de zinc heptahidrat, furni-
zând 5 mg zinc (50% VNR*) - 22 mg;

 ■ beta-caroten 1%, furnizând 200 mgc 
vitamina A (25% VNR*) - 20 mg;

 ■ pulbere din rădăcini și părți aeri-
ene de Echinaceea (Echinacea 
purpurea), cu 4% polifenoli și 2 % 
acid chicoric – 20 mg;

 ■ L-arginină – 20 mg;
 ■ pulbere de Scorțișoară 
(Cinnamomum spp.) - 15 mg;

 ■ pulbere din fructe de Schizandra 
(Schisandra chinensis) – 15 mg;

 ■ colecalciferol 0,1%, furnizțnd 300 UI 
vitamina D3 (150% VNR*) - 7,5 mg;

 ■ pulbere din conuri de Hamei 
(Humulus lupulus) – 5 mg.

Mod de administrare:

 ■ Preventiv: de la 1 până la 6 cap-
sule zilnic, înainte de mese.

 ■ Doza se ia în funcție de starea 
generală de sănătate și de alți fac-
tori de risc.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către copii, feme-
ile însărcinate sau care alăptează!

 z Consultați specialistul înainte de 
administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.

Pe lângă acest produs, nu uita să respecți 
celelalte reguli care contribuie la starea 
de sănătate, la o viață armonioasă:

 z Păstrează o igienă adecvată a mâini-
lor, corpului, a casei și a locului de 
muncă, a obiectelor pe care le atingi.

 z Aerisește cât mai des spațiile închise 
în care stai.

 z Păstrează o stare psihică bună, gân-
dește pozitiv.

 z Ai grijă ca alimentația să conțină cât 
mai multă hrană naturală variată. 
Evită consumul de alimente proce-
sate și cu prea mulți conservanți, 
coloranți, arome artificiale.

 z Consumă lichide suficiente.
 z Fă mișcare, exerciții fizice sau plim-
bări zilnic.

 z Antrenează-ți mintea, citește, studi-
ază, fă exerciții de dezvoltare și păs-
trare a memoriei.
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MEGALIV
by Ovidiu Bojor
Protecție inovatoare a ficatului tău

Efecte multiple, eficiență maximă

Prezentare: 90 cps.

Îmbină armonios puterea vinde-
cătoare a plantelor tradiționale 
românești cu eficiența plantelor 
din vechea medicină ayurvedică.

Neobosit în slujba sănătății oame-
nilor, a credinței și a naturii, Acad. 
Dr. Farm. OVIDIU BOJOR, părintele 

fitoterapiei moderne românești, 
a îmbinat puterea vindecătoare a 
plantelor din România cu cea a plan-
telor din flora indiană, în cel mai 
revoluționar produs natural pentru 
protecția, detoxifierea și refacerea 
ficatului: MEGALIV. Dl. Acad. Dr. 
Farm. OVIDIU BOJOR este printre 
puținii oameni care au studiat atțt 
plantele medicinale autohtone cât 
și pe cele din zona subhimalayană, 
unde a lucrat mai mulți ani ca și 
specialist ONU.

MEGALIV se recomandă în:

 ■ Hepatite virale de tip A, B sau C;
 ■ Hepatită medicamentoasă și 
alcoolică;
 ■ Scăderea și reglarea colestero-
lului și a trigliceridelor;
 ■ Steatoză hepatică (ficat gras);
 ■ Ciroză hepatică;
 ■ Insuficiență hepatică;
 ■ Hepatomegalie;
 ■ Adenom hepatic;
 ■ Ca adjuvant în cancer hepatic.
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Ficatul “nu doare”, de aceea este 
ușor de ignorat însă un ficat bolnav 
poate duce în timp la hepatita cro-
nică iar cauzele pot fi: instalarea 
virusurilor A, B, C, ficatul gras (stea-
toza hepatică) sau consumul excesiv 
de medicamente sau alcool. Printre 
afecțiunile mai grave ale ficatului 
amintim ciroza hepatică și cancerul.
Alte afecțiuni pe care le poate genera 
în organism un ficat bolnav sunt: 
colesterol mare, oboseală sau lipsă 
de energie, imunitate scăzută, reac-
ții autoimune aparent fără legătură 
(artrită, dureri articulare, leziuni pe 
piele), sau chiar diabet, hipertensi-
une, obezitate, trigliceride mărite.
Acest organ poate fi afectat și de 
moștenirea genetică, boli transmise 
ereditar care trebuie tratate de către 
specialiști. Sunt însă lucruri pe care 
le putem face noi singuri, adică să 
prevenim și să ameliorăm prin sti-
lul de viata și completarea dietei cu 
suplimente alimentare potrivite.
Complex, eficient și inovativ, 
într-un cuvânt: MEGALIV

Criteriile de bază respectate la cre-
area produsului natural MEGALIV 
sunt calitatea superioară a materiilor 
prime folosite, combinația de plante 
formulată pe baza acțiunii farmaco-
logice și biologice a substanțelor 
active din fiecare plantă și aplicarea 
celor mai moderne tehnologii de 
încapsulare a produsului.

MEGALIV îmbunătățește toate 
funcțiile ficatului, are efecte anti-
virale și ajută la regenerarea celulei 
hepatice. Se poate administra atât 
preventiv cât și pentru a avea din 
nou un ficat sănătos.
MEGALIV conține substanțe natu-
rale eficiente asupra ficatului, 
extrase din Anghinare, Păpădie, 
Armurariu, Rostopască, Sunătoare, 
Phyllantus niruri și Kutki, toate 
culese la momentul optim.

Armurariu (Silybum marianum): 
silimarina extrasă din semințele 
de armurariu împiedică pătrun-
derea toxinelor în interiorul celu-
lelor și stimulează regenerarea 
ficatului prin formarea de noi 
celule hepatice. Semințele de 
Armurariu au ca efect protecția 
hepatocelulară iar după ultimele 
cercetări, silybina și silycristina 
(compuși ai silimarinei) provoacă 
regenerarea țesuturilor hepatice.

Anghinare (Cynara  scolymus): 
frunzele de anghinare au pro-
prietăți hepatoprotectoare, sti-
mulente ale funcției hepatice și 
coleretice (cresc debitul de bilă 
secretată). Se raportează și acți-
une de scădere a colesterolului și 
a lipidelor. Preparatele care conțin 
Anghinare se recomandă în dis-
funcții hepatobiliare, în special în 
insuficiența biliară, în colecistite 
subacute și cronice, în angiocolite 
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(inflamații ale căilor bili-
are), în obstrucții parțiale 
ale hepatocoledocului, în 
hepatitele subacute, cro-
nice și în preciroză.

Phylantus niruri (amarus): 
denumire populară ”Ochii 
șoricelului” - este o plantă 
importantă a sistemului de 
medicină indian Ayurvedic, 
fiind utilizată în preparate 
pentru probleme ale fica-
tului: hepatită B, litiază, 
hiperlipidemie, hepatotoxi-
citate și oxidare biologică. 
S-a demonstrat că extrac-
tele de Phyllanthus niruri 
au efect hepatoprotector și 
accelerează funcția celu-
lară hepatică. Un alt studiu 
a raportat efectul hepato-
protector al Phyllanthus 
amarus în hepatotoxi-
citatea indusă de etanol 
(alcool).

Păpădie (Taraxum 
 officinale): este conside-
rată tonic amar, drenant 
şi stimulent al secreţiei 
hepato-biliare și decon-
gestiv. Dintre numeroasele 
indicaţii terapeutice, men-
ţionăm: în angiocolitele 
cronice, congestia fica-
tului, insuficienţă hepa-
tică şi chiar în icter, 

litiază renală şi biliară, 
hipercolesterolemie.

Rostopască (Chelidonium 
majus): extractele totale din 
această plantă au remar-
cabile efecte antibiotice pe 
un mare număr de agenți 
patogeni (bacterii, fungi) și 
coleretic-colagogă (contri-
buie la contracția bilei și la 
evacuarea bilei în duoden), 
fiind utilizată în afecțiunile 
hepato-biliare, colecisto-
patii și în ciroza hepatică 
initială. Deoarece substan-
țele active responsabile de 
acțiunile antivirale în cazul 
hepatitelor A, B, C nu există 
în planta uscată, în noul 
produs MEGALIV, extracția 
s-a făcut din planta întreagă 
(toate părțile plantei, inclu-
siv rădăcina și rizomii) în 
stare crudă, imediat după 
recoltare.

Sunătoare (Hypericum 
  perforatum): asigură func-
ționarea normală a sistemu-
lui hepato-biliar, distruge 
virusurile care produc 
hepatitele de tip B și C și 
sprijină detoxifierea fica-
tului. Sunătoarea com-
bate degenerarea celulelor 
hepatice, icterul, ciroza, 
hepatita cronică evolutivă, 

ANGHINARE

KUTKI

PĂPĂDIE

ROSTOPASCA
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insuficienţa hepatică, 
infiltrarea grasă a ficatului 
și dischinezia biliară.

Kutki (Picrorhiza kurroa): 
extractele din această 
rădăcină au excelente pro-
prietăți antiinflamatoare și 
antibacteriene iar în medi-
cina Ayurvedică, Kutki 
este inclusă în preparate 
pentru efectele ei hepa-
toprotectoare, colagoge, 
anti-hepatomegalie, deto-
xifiante, antimicrobiene. 
Este utilizată pe scară largă 
pentru a ameliora icterul 
și infecțiile hepatice.

Ingrediente/capsulă:

 ■ extract hidroetanolic 
5:1 (maltodextrină 5%) 
din frunze de Anghinare 
(Cynara scolymus) – 70 mg.

 ■ extract apos 4:1 (malto-
dextrină din fructe de 
Armurariu (Silybum maria-
num) – 70 mg.

 ■ Pulbere din părți aeriene 
de Phyllanthus niruri – 70 
mg.

 ■ Pulbere din rădăcini de 
Păpădie (Taraxum offici-
nale) – 35 mg.

 ■ Pulbere din părți aeri-
ene de Rostopască 
(Chelidonium majus) – 35 
mg.

 ■ Pulbere din părți aeriene 
de Sunătoare (Hypericum 
perforatum) – 35 mg.

 ■ Pulbere din rădăcini de 
Kutki (Picrorhiza kurroa) – 
35 mg.

Mod de administrare: 

câte 2 cps. de 3 ori pe zi, în 
funcție de starea de sănătate 
și vârstă. Consultați specia-
listul pentru doza ideală pen-
tru dumneavoastră.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoa-
nele alergice la oricare dintre 
componentele produsului!

 z A nu se consuma de către 
copii, femeile însărcinate sau 
care alăptează!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la 
vederea copiilor mici!

 z Produsele care contin 
anghinare nu se folosesc în 
obstrucție biliară, insufici-
ență hepatocelulară gravă. 

 z Consultați specialistul îna-
inte de utilizare!

Suplimentele alimentare nu 
înlocuiesc un stil de viață sănă-
tos, alimentație și mișcare.

ANGHINARE

KUTKI

PĂPĂDIE

ROSTOPASCA
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Novalerg
by Ovidiu Bojor
Complex natural antialergic

Scapă de alergii și de disconfortul reacțiilor alergice

Prezentare: 90 cps.

Alergiile sunt boala secolului XXI, 
25% din populația europeană suferă 
de o formă de alergie. Se estimează 
că peste 5-10 ani, jumătate din popu-
lație va avea o formă sau alta de 
alergie. Alergenii sunt de regulă pro-
teine purtate de aer, vehiculate de 
alimente, produse cosmetice sau de 
curățenie. În contact cu alergenii, 
organismul nostru eliberează sub-
stanțe chimice numite histamine 
care provoacă inflamații.

Pacienţii cu diferite forme de aler-
gii au o calitate a vieţii scăzută, 
simptome care le creeaza discom-
fort cum ar fi: lăcrimarea, rinoreea 
(scurgere de mucozități nazale), 
tuse, strănut în salve, dificultăți 
respiratorii, prurit (mâncarime), 
inflamații, manifestări de astm, 
amorțeală, furnicături, umflarea 
buzelor și a limbii, senzație de balo-
nare, crampe abdominale, greață, 
vărsături, diaree, urticarie, erupții 
cutanate, accentuarea dermatitei 
atopice, hipotensiune, palpitații, 

aritmii. Cea mai gravă manifestare 
care necesită intervenție medicală 
de urgență este șocul anafilactic.

Pentru că dorim ca aceste manifes-
tări alergice să nu creeze un discom-
fort persoanelor alergice, am apelat 
din nou la maestrul plantelor, Acad. 
Dr. Farm. OVIDIU BOJOR, care 
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și-a folosit din nou vastele cunoș-
tințe dublate de dragostea pentru 
oameni, să creeze un produs com-
plex antialergic: NOVALERG. Acest 
produs acționează holistic asupra 
multor forme de alergii cum ar fi 
cele respiratorii, cutanate sau ali-
mentare, diminuând sau chiar 
înlăturând formele de manifestare 
ale acestora. Consumul produsu-
lui NOVALERG poate duce chiar la 
dispariția manifestărilor alergice 
la contactul ulterior cu substan-
țele alergice. Produsul conține un 
complex de substanțe naturale din 
plante, cu efect antihistaminic, care 
susțin secreția de cortizon, cu efect 
antiinflamator, calmant, imunomo-
dulant și echilibrant.

Recomandări, proprietăți și 
efecte:

 ▶ persoanelor cu diferite mani-
festări alergice;

 ▶ echilibrarea sistemului imun 
alergic;

 ▶ efect antihistaminic natural, 
fără reacții adverse;

 ▶ reducerea simptomatologiei în 
alergii;

 ▶ adjuvant în rinita sezonieră;

 ▶ reducerea disconfortului cau-
zat de alergii și inflamații;

 ▶ crește calitatea vieții persoane-
lor alergice;

 ▶ ameliorarea simptomelor aler-
giilor alimentare;

 ▶ persoanelor cu o imunitate 
scăzută

 ▶ în iritații ale căilor respiratorii;

 ▶ afecțiuni cutanate (de tipul 
iritațiilor);

 ▶ bronșite și rinite alergice, 
sinuzite.

Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Coacăz negru (Ribes nigrum): 
extractul din fruct: este un reme-
diu eficient în modularea răs-
punsului sistemului imunitar 
față de diverși factori de mediu 
cu potențial alergen. Susține 
secretia de cortizon - reduce dis-
confortul cauzat de alergii și 
inflamații, stimulează glandele 
corticosuprarenale determinând 
creșterea secreției de corticoste-
roizi. Are acțiune tonică generală, 
vitaminizantă, remineralizantă, 
imunostimulatoare și potențial 
antiinflamator. Este recomandat 
în cazurile de surmenaj sau con-
valescență, în combaterea obose-
lii oculare (datorită conținutului 
de antociani), în modularea răs-
punsului imun față de diverși 
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factori alergeni, în stări anemice 
și în cazurile de deficit de fier. 
Fructele de coacăz negru măresc 
diureza și stimulează elimina-
rea acidului uric și a calculilor 
urinari.

Trei-frați-pătați (Viola tricolor): 
părțile aeriene conțin saponozide 
triterpenice și rutozid și acțio-
nează ca diuretic - depurativ și 
expectorant. Are acțiune antia-
lergică și ușor laxativă. Intern, se 
recomandă în tratamentul alergi-
ilor și a dermatozelor de natură 
artritică, în dermatoze frecvente 
la copii și ca diuretic - depurativ.

Neem (Azadirachta indica): plantă 
binecunoscută și mult utilizată în 
medicina ayurvedică, cu acțiune 
puternic antibacteriană, antivi-
rală și antiinflamatorie. Extractul 
din frunze are acțiune antihelmin-
tică (combate viermii intestinali), 
hipoglicemiantă, mărește capaci-
tatea antiulceroasă și antiinflama-
torie. Are și acțiune astringentă, 
stimulează vindecarea rapidă a 
infecțiilor dermatologice.

Chimen negru (Nigella sativa): 
cunoscut și sub denumirea de 
Negrilică, a fost folosit din cele 
mai vechi timpuri ca remediu 
activ atât în medicina ayurve-
dică și în cea chinezească, cât și 
în medicina Egiptului și Greciei 
antice. Are un efect relativ 

puternic asupra căilor respirato-
rii afectate de astm. Negrilica este 
folosită în mod tradițional pentru 
a crește capacitatea de apărare a 
organismului. Prin componentele 
sale antioxidante, antiinflama-
torii, antitusive și bronhodilata-
toare, uleiul de Negrilică este un 
supliment foarte util pentru sănă-
tatea aparatului respirator şi 
poate fi un suport optim pentru 
imunitate la toate vârstele.

Stejar (Quercus robur): scoarța 
de stejar conține quercitina, un 
bioflavonoid cu proprietăți anti-
alergice și antioxidante puter-
nice. Larg răspândită în natură, 
numele acestei substanțe derivă 
din „quercetum” (pădure de ste-
jar), după genul de stejar Quercus. 
Este o substanță foarte activă, cu 
multe proprietăți terapeutice: 
este benefică în stări alergice, în 
afecțiuni cardio-vasculare și afec-
țiuni osteo-articulare, stimulează 
producția de insulină, ajută la 
scăderea colesterolului și a trigli-
ceridelor, este eficientă în stări de 
epuizare fizică, inflamație, obo-
seală cronică sau stres oxidativ. 
în combaterea infecțiilor virale 
și bacteriene și este utilă pentru 
persoanele cu un sistem imunitar 
slăbit și pentru pacienții cu boli 
pulmonare cronice precum ast-
mul, BPOC și fibroza chistică.
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Lemn dulce (Glycyrrhiza glabra): 
rădăcina de Lemn dulce conține, 
pe lângă alte substanțe, acid glyci-
rizic, care este compusul principal 
activ și derivații acestuia, studiile 
clinice confirmând acțiunile sale 
secretolitice, expectorante, anti-
inflamatoare și adrenocorticotro-
pice. Se recomandă ca emolient și 
expectorant în tratamentul tusei, 
ca antiinflamator în stări alergice, 
reumatism, artrită, pentru preve-
nirea intoxicațiilor la nivelul fica-
tului, în profilaxia și tratamentul 
ulcerului gastro-duodenal. Cea 
mai frecventă utilizare este în tra-
tarea tusei și a răcelilor care sunt 
însoțite de dureri stomacale, dar 
datorită efectelor sale poate fi 
folosit și pentru afecțiuni autoi-
mune (boala Lupus, sclerodermie, 

artrita reumatoidă) și alergii la 
părul de animale.

Cerențel (Geum urbanum): dato-
rită conținutului ridicat în tani-
nuri, scade secrețiile mucoaselor, 
permeabilitatea capilarelor și a 
membranelor celulare. Datorită 
prezenței eugenolului, rizomul 
are proprietăți antiseptice și cal-
mante. Are și acțiune antidiareică 
și astringentă.

Soc (Sambucus nigra): aceste fructe 
au acțiuni și proprietăți simi-
lare cu cele ale fructelor de afin. 
Datorită conținutului mare de 
antioxidanți, pot preveni apariția 
bolilor cronice. Au acțiune deto-
xifiantă puternică, sunt eficiente 
în gripă, guturai, cresc rezistența 
organismului față de expunerea 

TREI FRAȚI PĂTAȚI

COACĂZ NEGRU
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la virusul gripal. Vindecarea se va 
face mult mai rapid, iar în plus, 
vor fi mult diminuate anumite 
simptome, cum ar fi febra, dure-
rile musculare, stările de slăbi-
ciune. Anumite principii active 
din fructele de soc anihilează 
mecanismul enzimatic prin care 
virusurile pătrund în celulele 
sănătoase, evitând îmbolnăvirea 
ori grăbind vindecarea. Sunt utile 
pentru îmbunătățirea vederii noc-
turne și ca adjuvante în tratarea 
bolilor oculare, în psoriazis, aler-
gii cutanate, sclerodermie, boli de 
piele rezistente la tratamentele 
clasice. În lunile de toamnă, când 
multe boli de piele tind să recidi-
veze sau să se agraveze, este bine 

să luați preparate naturale care 
conțin fructe de soc.

Lichen-de-piatră (Cetraria 
 islandica): conține cantități mari 
de mucilagii hidrosolubile, care 
acoperă, protejează şi hidratează 
mucoasa gurii şi gâtului. Se folo-
sește în tratamentul inflamațiilor 
căilor respiratorii superioare, în 
special în faringite, laringite sau 
bronșite, în tuse seacă sau irita-
tivă, în inflamațiile ușoare ale 
tractului respirator superior, în 
guturai, au efect tonic în timpul 
convalescenței și se utilizează și 
ca pansament gastro-intestinal.

ANANAS COMOSUS

CENTRARIA ISLANDICA
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Ananas (Ananas comosus): sub-
stanța activă principală este bro-
melaina, un amestec de enzime 
benefice în tratarea indigestii-
lor și în reducerea inflamațiilor. 
Bromelaina ajută la subțierea 
mucusului și reduce alergiile oca-
zionale. Bromelaina face parte 
din clasa enzimelor proteolitice 
și are rol direct în metabolizarea 
și degradarea proteinelor alimen-
tare. Aceasta participă în mod 
activ la procesul digestiei, ușu-
rând absorbția nutrienților de 
natură proteică. Bromelaina poate 
trece de bariera digestivă, absor-
bindu-se și trecând mai departe 
în sânge, astfel cîă aceasta are rol 
benefic și în alte părți ale organis-
mului. Printre beneficiile apor-
tului de bromelaină se numară 
și rolul său antiinflamator, atât la 
nivel osteoarticular (boli inflama-
torii), la nivelul sinusurilor (când 
sinusurile sunt inflamate) cât și la 
nivel digestiv, în cazul unor afecți-
uni inflamatorii (colite).

Silur (Euphrasia officinalis): denu-
mită popular și ”Floare de ochi”, 
este recomandată în tratamentul 
afecțiunilor oculare, cu deose-
bire în conjunctivite și blefarite. 
Unul dintre factorii apariției ble-
faritei este expunerea la anumiți 
alergeni, conjunctivita fiind de 
asemenea o afecțiune care poate 

apărea din cauza unor factori 
alergici. Aproape 75% din simpto-
mele alergiilor de primavară afec-
tează și ochii.

Ghimbir (Zingiber officinale): par-
tea folosită sunt rizomii și este 
unul dintre cele mai utilizate 
ingrediente în medicina tradițio-
nală indiană, chineză și nu numai. 
Se utilizează ca aromatizant, car-
minativ, stomahic, expectorant, 
sialagog (provoacă salivație), în 
special în afecțiunile aparatu-
lui digestiv, dar și în reumatism, 
afecțiuni pulmonare catarale 
(cu secreții abundente), în boli 
febrile, nevralgii, urticarie etc. 
Pe lângă acțiunile carminativă, 
stomahică, sialagogă și aromati-
zantă, unele cercetări farmaco-
logice au pus în evidență efecte 
antihistaminice și antiemetice.

Ingrediente/capsulă:

 ■ extract apos 4:1 (maltodextrină 
10%) din fructe de Coacăz negru 
(Ribes nigrum) – 85 mg;

 ■ extract 5:1 din părți aeriene de 
Trei-frați-pătați (Viola tricolor)– 70 
mg;

 ■ pulbere din scoarță de Neem 
(Azadirachta indica) – 35 mg;

 ■ pulbere din fructe de Chimen 
negru (Nigella sativa) – 35 mg;



NOVALERG 129

 ■ extract din scoarță de Stejar 
(Quercus robur) – 35 mg;

 ■ pulbere din rizomi de Lemn dulce 
(Glycyrrhiza glabra) - 15 mg;

 ■ pulbere din rădăcini și rizomi de 
Cerențel (Geum urbanum) – 15 mg;

 ■ pulbere din fructe de Soc 
(Sambucus nigra) – 15 mg;

 ■ pulbere din tal de Lichen-de-
piatră (Cetraria islandica) – 15 mg;

 ■ extract din fructe de Ananas 
(Ananas comosus) conținând 80 
GDU bromelaină – 15 mg;

 ■ pulbere din părți aeriene de Silur 
(Euphrasia officinalis) – 15 mg;

 ■ pulbere din rizomi de Ghimbir 
(Zingiber officinale) – 8 mg.

Mod de administrare:

Câte 2 capsule de 2-3 ori pe zi, cu 
un pahar mare de apă, în funcție 
de starea fizică, de gradul de 
manifestare a alergiilor și de reco-
mandările primite.

Se ia în perioada manifestărilor aler-
gice, în cazul alergiilor de sezon, 
cutanate sau alimentare sau se fac 
cure de 3 luni de 1-2 ori pe an de 
către cei alergici la păr de animale, 
acarieni etc. Înainte de adminis-
trare, consultați specialistul pentru 
doza optimă pentru dumneavoastră. 
Pentru reacțiile alergice cutanate 
folosiți suplimentar un produs anti-
alergic, calmant de uz extern.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se utiliza de către copii, femeile 
însărcinate sau care alăptează!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

 z În cazul persoanelor cu alergii severe 
la nuci, arahide, pește, înțepături de 
insecte, medicamente etc., apelați 
urgent la serviciile medicale.

 z Consultați specialistul înainte de 
utilizare!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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CardioVEG
by Ovidiu Bojor
Protecția naturală a inimii tale, a întregului sistem cardiovascular

Prezentare: flacon cu 90 cps.

Începem prezentarea produsului 
CARDIOVEG cu nemărginite mul-
țumiri pentru harul și știinta dom-
nului Acad. Dr. Farm. OVIDIU BOJOR 
care a creat rețeta acestui produs. 
Cel mai mare și experimentat fito-
terapeut al țării a creat un produs 
complex din ingrediente naturale 
autohtone combinate cu plante 
ayurvedice pentru cele mai eficiente 
rezultate în afecțiunile inimii și ale 
sistemului circulator. Compoziția 
CARDIOVEG reunește substanțe 
active din plante, care acționează 
sinergic asupra cauzelor care pot 
afecta inima și circulația sanguină, 
ingrediente care contribuie la men-
ținerea funcționalității lor și sub-
stanțe cu efect antioxidant.

Inima noastră, cel mai puternic muș-
chi din organism, de mărimea unui 
pumn, începe să pompeze încă din 
viața intrauterină. Prin partea stângă, 
inima pompează în artera aortă sân-
gele cu oxigen și nutrienți către toate 
celulele, țesuturile, organele. După ce 
colectează toate reziduurile, sângele 

trece prin ficat unde sunt îndepăr-
tate aceste reziduuri și ajunge prin-
tr-un sistem de vene lărgite în partea 
dreaptă a inimii.

Anual în România, din numărul 
total de decese, aproximativ 60% 
este reprezentat de boli cardiovas-
culare, de aceea grija pentru sănăta-
tea cardiovasculară trebuie să fie o 
prioritate pentru fiecare dintre noi. 
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Printre factorii care duc la 
boli ale inimii, ale întregului 
sistem cardiovascular putem 
enumera: mesele copioase 
bogate în grăsimi, conser-
vanții, aromele artificiale; 
lipsa mișcării; obezitatea; 
vremea extremă, schimbă-
rile bruște de temperatură și 
umiditate; consumul excesiv 
de alcool, tutun; colesterolul 
crescut; hipertensiunea arte-
rială; diabetul; stressul, emo-
țiile puternice; tratamentul 
cu unele medicamente; infla-
mațiile; moștenirea genetică 
și alte cauze.

Recomandări: Prevenția 
este cel mai eficient mod de 
a menține sănătatea întregu-
lui sistem cardiovascular, de 
aceea se recomandă adop-
tarea unui stil de viață cât 
mai sănătos și suplimentarea 
dietei, mai ales după vârsta 
de 50 de ani, cu produsul 
natural CARDIOVEG. Dacă 
sunteti deja bolnav sau cu 
antecedente de boli cardiace 
în familie, CARDIOVEG ajută 
eficient întregul sistem car-
diovascular să funcționeze 
mai bine datorită formulei 
complexe și atent echilibrate.

Printre afecțiunile cardio-
vasculare amintim: Angina 

pectorală, Cardiopatia ische-
mică, Insuficiența cardiacă, 
Infarctul miocardic, Boala 
cardiacă reumatismală, 
Boala cardiacă congenitală, 
Fibrilația atrială, Accidentul 
vascular cerebral, Boala arte-
rială periferică, Tromboza 
venoasă profundă.

Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Drojdie de orez roșu 
(Monascus purpureus): 
ingredient natural obți-
nut prin fermentarea ore-
zului roșu cu o specie de 
fungi numită Monascus 
purpureus. Conține în mod 
natural o serie de compuși 
numiți monacoline, dintre 
care cel mai important este 
monacolina K. Aceasta 
contribuie la inhibarea 
unei enzime la nivelul fica-
tului implicată în produc-
ția de colesterol. Studiile 
au demonstrat că 10 mg pe 
zi de monacolină K ajută 
la reducerea colesterolu-
lui rău (LDL) din sânge și 
la stimularea producției 
de colesterol bun (HDL). 
Aportul de monacolină 
K contribuie la reglarea 
colesterolului în sânge, 

SALCÂM JAPONEZ

TALPA-GÂȘTII

VÂSC

ASHWAGANDHA
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ajută la relaxarea pereților 
arteriali, îmbunătățește 
vasodilatația și previne 
degradarea arterelor. 
Scade oxidarea lipidelor, 
depunerea lipidelor pe 
pereții arterelor, fiind 
cauza apariției ateros-
clerozei. Contribuie la uti-
lizarea optimă în organism 
a coenzimei Q10, fiind o 
alternativă naturală pen-
tru scăderea colesterolului 
la persoanele alergice la 
statine, fiind bine tolerat 
de organism.

Păducel - frunze și flori 
(Crataegus folium cum 
 flores): în cazurile de insu-
ficiență cardiacă stadiul 
II, s-a constatat, în urma 
administrării preparatelor 
pe bază de păducel, că în 
același timp crește activi-
tatea cardiacă și descrește 
rata presiunii cardiace. De 
asemenea, au fost demon-
strate efectele sedative și 
diuretice ale Păducelului. 
Preparatele din frunze si 
flori de Păducel cresc con-
tractibilitatea celulelor 
miocardului cu 153% la o 
concentrație de 120µg/ml.

Vâsc – frunze și rămurele 
(Viscum album folium cum 
stipies): acțiune hipoten-
sivă imediată și de durată, 
acțiune brahicardică (scă-
derea frecvenței cardiace 
sub limita normală), este 
cardiotonic, vasodilatator 
coronarian și periferic, 
antiaterosclerotic, antiin-
flamator, sedativ.

Talpa-gâștii - planta 
culeasă în timpul înfloririi 
(Leonorus cardiaca herba): 
are acțiune inhibitoare 
asupra sistemului nervos 
central și asupra centrului 
respirator, acțiune hipo-
tensivă și vasoconstric-
toare periferică, acțiune 
diuretică și efecte sedative 
puternice.

Flori de soc (Sambucus 
nigra flores): au acțiune 
diaforetică (provoacă 
transpirația), antitusivă, 
diuretică, emolientă și 
imunostimulantă.

Coacăz negru - frunze 
(Ribes nigrum folium): au 
proprietăți antiinflama-
toare și antialergice, con-
țin flavonoide, în special 
rutină, cu rol în crește-
rea rezistenței vaselor de 

SALCÂM JAPONEZ

TALPA-GÂȘTII

VÂSC

ASHWAGANDHA
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sânge și în diminuarea permeabi-
lității vaselor. Conține și substanțe 
de natură steroidică, cum ar fi 
lanosterolul cu o acțiune simi-
lară corticosteroizilor. Frunzele 
de coacăz negru reduc hemostaza 
leucocitară și acționează pe mem-
brana celulară, reduc producerea 
de histamină și de chinine.

Terminalia arjuna: antiischemic, 
antiaterosclerotic, cardiac de 
protecție și cardiotonic, diure-
tic, hipocolesterolemic, hipolipi-
demic, antioxidant, afrodiziac, 
antimutagen, astringent. În medi-
cina ayurvedică, preparatele cu 
Terminalia arjuna se folosesc în: 
insuficienţă cardiacă şi hidro-
pizie (acumulare anormală de 
lichid seros), hipertensiune, ate-
roscleroză, acnee, astm, frac-
turi osoase, diaree şi dizenterie, 
probleme sexuale, libido scăzut, 
infecții urinare, litiază renală, 
hemoroizi.

Ashwagandha (Withania somni-
fera): plantă ayurvedică folosită 
în preparate antistres, adaptogene 
și pentru refacerea echilibru-
lui hormonal. Reduce stările de 
anxietate fără să provoace som-
nolență, protejează creierul odată 
cu înaintarea în vârsta. Este cea 
mai folosită și cercetată plantă cu 
efect adaptogen, adaptarea orga-
nismului nostru la factori externi 

sau interni la care este supus fiind 
un factor foarte important în 
menținerea sănătății, în menține-
rea sănătății inimii noastre.

Traista ciobanului (Capsella 
bursa  pastoris herba): are acțiune 
hemostatică (de a opri o hemo-
ragie) și hipotensivă, în special 
datorită alcaloizilor conținuți.

Frunze de măslin (Olea europaea): 
conţin secoiridoizi, mai ales oleu-
ropeină, acesta fiind un compus 
activ ce scade tensiunea arterială. 
Mai conţin polifenoli, substanţe 
antioxidante puternice ce previn 
îmbătrânirea prematură a ţesutu-
rilor. Oleuropeina este unul din-
tre cei mai puternici antioxidanți 
naturali. Aceasta împiedică depu-
nerea colesterolului rău (LDL) pe 
artere, menținând elasticitatea 
vasculară. Astfel, inima depune 
mai puțin efort, pompează sân-
gele mai eficient iar tensiunea 
arterială se menține în parametrii 
optimi.

Măceș - fruct (Rosa canina): Plantă 
autohtonă renumită pentru con-
ținutul mare de Vitamina C natu-
rală, un nutrient esențial pentru 
sănătatea noastră, pe care orga-
nismul nostru nu o poate pro-
duce, deci trebuie să ne asigurăm 
că o consumăm zilnic. Este nece-
sară pentru buna funcționare a 
sistemelor noastre biologice și 
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participă la sinteza colagenului 
care joacă un rol important în 
elasticitatea vaselor de sânge. 

Salcâm japonez - extract din 
flori uscate (Sophora japonica): 
substanţele active importante 
conținute sunt: glicozide flavo-
nice, alcaloizi, pectine, mucilagii, 
ulei eteric, rutozide. Compoziția 
face din această plantă un reme-
diu deosebit de util pentru îmbu-
nătăţirea circulaţiei periferice, 
hemoroizi, tulburări de circulaţie 
la nivelul articulaţiilor, hiperten-
siune arterială, glaucom, unele 
afecţiuni ale ficatului. Are un 
conținut ridicat de rutozide care 
contribuie la menținerea sănătă-
ții și elasticității vaselor de sânge, 
secretul unei circulații sanguine 
normale.

Apilarnil atomizat: produs apicol 
descoperit de către un român - 
Nicolae Ilieșiu, cu multiple bene-
ficii pentru organism. Acesta a 
fost adăugat în compoziție pen-
tru proprietatea lui de a crește 
energia organismului, vitalitatea 
și puterea regenerativă. Mărește 
rezistența generală a organismu-
lui la boli.

Capsulele CARDIOVEG vă 
ajută la:

 ▶ Reglarea tensiunii arteriale;

 ▶ În tulburări de ritm cardiac;

 ▶ Reglarea colesterolului;

 ▶ Prevenirea accidentelor vasculare 
cerebrale;

 ▶ Păstrarea și redobândirea elastici-
tății vaselor de sânge;

 ▶ Eficient în ateroscleroză;

 ▶ Reglarea tulburărilor circulatorii;

 ▶ Eficient in cazurile ușoare de bra-
hicardie și tahicardie paroxistică.

Ingrediente/capsulă:

 ■ drojdie de orez-roșu (Monascus 
purpureus) conținând minimum 
0,4% monacolina K -140 mg;

 ■ pulbere din frunze și flori de 
Păducel (Crataegus monogynal) – 
80 mg;

 ■ pulbere din frunze și rămurele de 
Vâsc (Viscum album) – 70 mg;

 ■ pulbere din părți aeriene de 
Talpa-gâștii (Leonurus cardiaca) – 
30 mg;

 ■ pulbere din flori de Flori de soc 
(Sambucus nigra) – 30 mg;

 ■ pulbere din frunze de Coacăz 
negru (Ribes nigrum) – 30 mg;
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 ■ pulbere din Terminalia arjuna – 30 
mg;

 ■ pulbere din rădăcină de 
Ashwagandha (Withania 
 somnifera) – 20 mg;

 ■ pulbere din părți aeriene de 
Traista ciobanului (Capsella bursa 
pastoris) – 10 mg;

 ■ pulbere din frunze de Măslin 
(Olea europaea) – 10 mg;

 ■ pulbere din fructe de Măceș (Rosa 
canina) – 10 mg;

 ■ extract din flori de Salcâm japo-
nez (Sophora japonica) – 10 mg;

 ■ Apilarnil atomizat – 10 mg.

Mod de administrare: 

câte 2 capsule de 2-3 ori pe zi, în 
funcție de starea fizică, starea 
de sănătate și de recomandările 
primite. Înainte de utilizare, 
consultați specialistul pentru doza 
optimă pentru dumneavoastră.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se consuma de către copii, feme-
ile însărcinate sau care alăptează!

 z Este contraindicat persoanelor care 
au suferit accidente vasculare- ime-
diat dupa AVC, care sunt în tratament 
medicamentos acut (prima lună). 
Consultați medicul sau specialistul 
înainte de a lua orice tratament în 
acea perioadă.

 z Nu se administrează de către persoa-
nele hipotensive.

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

 z Consultați specialistul înainte de 
utilizare!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.

PĂDUCEL
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PROSTAFIX 24 
Day&Night
Uită de disconfort atât ziua cât și noaptea

Prezentare: 30 cps. de zi  
+ 30 cps. de noapte

După 50 de ani, 2 din 3 bărbăți 
suferă de tulburări urinare și sexu-
ale legate de hipertrofia prostatei. 
Prostafix ajută la combaterea tutu-
ror acestor riscuri și contribuie la 
păstrarea funcțiilor urinare în per-
fectă stare.

Cercetătorii și specialiștii 
MEDICINAS au studiat îndelung 
efectele și simptomele bărbaților cu 

probleme ale prostatei și au ajuns 
la concluzia că nu pot pune într-o 
singură formulă toate remediile 
pentru a ameliora atâtea simptome 
și nevoi diferite. Ziua, bărbații își 
doresc să fie activi, noaptea toată 
lumea are nevoie de somn liniștit și 
neîntrerupt.

Ținând cont de aceste nevoi, au avut 
ideea unică de a crea un remediu 
natural cu adevărat eficient 24 de 
ore: 2 capsule diferite, una pentru zi 
și alta pentru noapte.
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Capsula de zi conține ingrediente 
care reduc urinările incomplete 
și frecvente, calmează senzația de 
usturime, contribuie la restabilirea 
unui jet urinar normal și neîntre-
rupt, nu dau somnolență. Se ia dimi-
neata pentru o zi reușită.

Capsula de noapte care se adminis-
trează seara, conține ingrediente 
atent alese care să reducă frecvența 
urinărilor nocturne, asigură cal-
mul necesar unui somn odihnitor. 
Dispare obsesia unei nopți între-
rupte de vizite la toaletă, contribuie 
la recâștigarea încrederii de sine, a 
refacerii vieții sexuale.

REMEDIUL COMPLET ȘI COMPLEX 
care ține cont de BIORITMUL 
NATURAL AL FIECĂRUI BĂRBAT.

Efectele PROSTAFIX asupra 
bărbaților care îl utilizează:

 ▶ reglează funcția prostatei;

 ▶ calmează senzația de usturime;

 ▶ tratează infecțiile urinare;

 ▶ scade senzația de eliminare 
incompletă a vezicii urinare;

 ▶ elimină urinările intermitente 
sau dureroase;

 ▶ reduce inflamația și mărirea 
prostatei;

 ▶ diminuează volumul prostatei 
mărite;

 ▶ deblochează căile urinare;

 ▶ îmbunătățește funcțiile sexuale;

 ▶ rărește urinările nocturne, asi-
gură un somn odihnitor;

 ▶ ajută la eliminarea toxinelor din 
organism.

Capsula de zi:

Palmier pitic (Serenoa Repens): are 
acţiune diuretică, antiseptică uri-
nar, relaxantă, sedativă. Este un 
agent endocrin, anabolic, tonic al 
sistemului genito-urinar mascu-
lin, cu efecte afrodisiace. Studiile 
realizate au evidenţiat, pentru 
unele extracte obţinute din fruc-
tele Palmierului pitic o acţiune 
benefică în tratamentul hipertro-
fiei benigne de prostată în stadiile 
I şi II şi tulburărilor de micţiune 
(urinare), datorate iritaţiei vezicii 
urinare.

Gheara Diavolului 
(Harpagophytum procumbens): 
tuberculii acestei plante, care se 
folosesc în scopuri terapeutice 
au efect antiinflamator, analgezic 
şi de protecţie a funcţiei hepa-
tice. Inflamarea prostatei este 
una dintre cauzele funcționării 
ei defectuoase, eliminarea infla-
mațiiilor în organism fiind foarte 
importantă.
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Urzică (Urtica doica): are propri-
etăți hemostatice, acțiune diu-
retică si depurativă, activează 
circulația sângelui cu eliberare 
de histamine. Contribuie la elimi-
narea acidului uric în exces, este 
astringentă, antiseptică, antimi-
crobiană și antidiareică. Ajută la 
eliminarea toxinelor prostatice și 
restabilește circulația sangvină în 
prostată și penis.

Ghimpe (Xathium spinosum): efi-
cient în prevenirea și tratarea 
afecțiunilor benigne ale prostatei, 
ajută la eliminarea nisipului uri-
nar, contribuie la funcționalitatea 
prostatei.

Pufuliță cu flori mici (Epilobium 
parviflorum): Contribuie la buna 
funcționare a prostatei și a sis-
temului urinar masculin. Are 
proprietăți antiinflamatoare și 
antitumorale - acţionează în 
special asupra vezicii urinare şi 
prostatei, amelioreaza diureza 
(eliminarea normală a urinei).

Capsula de noapte:

Prun african (Pygeum africanum): 
este o plantă recunoscută în 
medicina tradițională din Africa, 
unde este utilizată din cele mai 
vechi timpuri pentru a trata pro-
blemele urinare. Este renumit 
pentru eficiența sa demonstrată 

în tratarea poliuriei nocturne 
(producerea în exces de urină pe 
durata nopții). Extractul din Prun 
african mai este utilizat cu rezul-
tate bune în cazul adenomului de 
prostată și în hiperplazie benignă 
de prostată. În 2002, a fost publi-
cată o revizuire a optsprezece 
studii efectuate pe pacienți cu 
hiperplazie benignă de prostată. 
Rezultatele arată că Prunul afri-
can este eficient în ameliorarea 
diferitelor simptome ale acestei 
afecțiuni.

Merișor canadian (Vaccinium 
macrocarpon): fitonutrienții din 
Merișorul canadian au eficiență 
crescută în reducerea inflamații-
lor pentru aparatul urinar, gingii, 
tract digestiv, ajută la menținerea 
sănătății membranelor mucoase 
(inclusiv ale aparatului reno-uri-
nar), contribuind la reducerea 
rapidă a disconfortului la nivelul 
tractului urinar. Datorită substan-
țelor conținute (hidrochinonă și 
bioflavonoide) are efect antiinfec-
țios, este foarte eficient în trata-
rea și prevenția infecțiilor urinare 
și a uretritei (afecțiune inflamato-
rie la nivelul mucoasei uretrale) 
cu bacteria E-coli. Contribuie la 
reglarea pH-ului urinar, reduce 
riscul formării calculilor urinari 
și totodata, scade acumulările de 
acid uric.
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Sulfat de zinc (heptahidrat): în 
organism, luat ca și supliment 
alimentar se transformă în zinc. 
În cazul barbaților, zincul este 
un mineral foarte important, este 
necesar pentru producerea canti-
tății optime de testosteron. Zincul 
contribuie la sănătatea prostatei 
și are rol în menținerea fertilității 
și reproducerii.

Ingrediente/capsula de zi:

 ■ pulbere din fructe de Palmier 
pitic (Serenoa Repens) – 150 mg;

 ■ pulbere din rădăcină de Gheara 
Diavolului (Harpagophytum 
 procumbens) – 60 mg;

 ■ extract hidroetanolic (maltodex-
trină) 4:1 din părți aeriene de 
Urzică (Urtica doica) – 30 mg;

 ■ pulbere din părți aeriene de 
Ghimpe (Xathium spinosum) – 30 
mg;

 ■ pulbere din părți aeriene de 
Pufuliță cu flori mici (Epilobium 
parviflorum) – 30 mg.

Ingrediente/capsula de 
noapte:

 ■ pulbere din tulpină și rădăcină de 
Prun african (Pygeum africanum) – 
180 mg;

 ■ pulbere din fructe de Merișor 
canadian (Vaccinium macrocarpon) 
– 120 mg;

 ■ sulfat de zinc (heptahidrat) – 10mg/
cps* (*doza recomandată / 1 capsulă 
furnizează 2,27mg Zn / 23% VNR 
Valoare Nutrițională de Referință 
Cf. Regulament 1169 / 2011).

PUFULIȚA CU FLORI MICI GHEARA DIAVOLULUI
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PALMIER PITIC

Mod de administrare:

Produsul se adresează exclusiv 
bărbaților.
Se administrează 2 capsule/zi, astfel:
•  Day Formula - capsule de zi: 1 cps. 

dimineața, înainte de micul dejun.
•  Night Formula – capsule de noapte: 

1 cps. seara, înainte de cină.
Ambele capsule trebuie să fie înghi-
țite cu câte un pahar de apă.
Se poate lua si preventiv; după vâr-
sta de 40 de ani, bărbații ar trebui 
să fie conștienți de importanța păs-
trării sănătății prostatei. Se pot face 
cure preventive în functie de sta-
rea de sănătate a fiecărui individ. 

Consultați specialistul pentru doza 
personalizată a fiecărui bărbat.

Atenționări:

 z A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre componen-
tele produsului!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

 z Consultați medicul sau farmacistul 
înainte de administrare!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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Stress Expert 24 
Day & Night
Expertul tău în gestionarea stresului și a simptomelor acestuia

Prezentare: 2x30 capsule

Nu recomandăm Stress Expert per-
soanelor care trăiesc într-o zonă 
liniștită, nepoluată, mănâncă doar 
hrană naturală sănatoasă, nu au 
examene, nu au un serviciu, au 
familia perfectă, au destui bani pen-
tru tot ce își doresc, fac doar ce vor 
și când vor, se odihnesc și dorm sufi-
cient, nu suferă de nici o boală nici 
ei și nici cei din familie, sunt fericiți 
cum sunt și au tot ce și-au dorit de 
la viață.

Pentru ceilalți, având experiența 
produsului Prostafix, ne-am dat 
seama că nu putem pune într-o cap-
sulă aceleași ingrediente pentru a 
combate stresul și a fi calmi, efici-
enți, concentrați și multumiți ziua 
iar seara să ne simțim relaxați, des-
tinși și să avem un somn odihnitor.

Am realizat 2 combinații diferite de 
plante și anume capsula de zi și cap-
sula de noapte – efecte diferite pen-
tru cauza comună: stresul.

 ▶ Capsula de zi – Diminuează stre-
sul fără senzația de somnolență.

 ▶ Capsula de noapte – Asigură un 
somn liniștit și odihnitor.

Noi vă oferim un ajutor expert, nu 
uita că primul care trebuie să facă 
ceva pentru tine ești chiar tu, Stress 
Expert face să îți fie mai ușor. Vezi 
partea plină a paharului ori de câte 
ori e posibil și nu uita că același 
pahar care este până la jumătate 
cu apă poate fi văzut în 2 feluri: pe 
jumătate gol sau pe jumătate plin.
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Ingrediente Capsula Day – 
capsula de zi

Combinația de substanțe active din 
plantele asociate în capsula de zi 
echilibrează și scade nivelul stre-
sului, calmează si linistește, dar 
fiind vorba de o capsulă care se ia 
dimineața, este totodată îmbogățită 
în substanțe cu proprietăți energi-
zante, tonice și bineînțeles antioxi-
dante, pentru a stopa sau încetini 
degenerarea celulelor nervoase.

Față de alte produse antistres, cal-
mează fără a produce somnolență.

Lăptișor de matcă – produs al 
stupului supranumit și elixirul stu-
pului, are cele mai multe vitamine 
raportate la volum. Are proprietăți 
imunomodulatoare (de reglare a 
imunității) și proprietăți vinde-
cătoare. Albinele sunt hrănite cu 
lăptișor de matcă primele 3 zile de 
viață, apoi cu lăptișorul de matcă 
e hrănită doar regina (matca). Ca 
și comparație, o matcă traieste 
până la 4 sau 6 ani iar celelalte 
albine din stup trăiesc în medie 
40 de zile.

Goji (Lycium barbarum): supranu-
mit și fructul tinereții veșnice, fruct 
despre care în Tibet și China sunt 
cunoscute mai multe mituri și 
legende, au în comun calitățile 
fructului goji legate de o viață 

lungă și sănătoasă. Substanțele 
conținute de goji protejează celu-
lele, au efect antioxidant și energi-
zant. Goji a fost adăugat în produs 
pentru un plus de energie, pentru 
efectul său puternic antioxidant 
și protector al celulelor nervoase.  

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa): 
algă verde monocelulară, prin-
tre cele mai vechi organisme de 
pe Pământ, cu proprietăți medi-
cinale remarcabile. Dintre ele 
merită amintită proprietatea de 
oxigenare celulară și de chelare 
a metalelor grele și a toxinelor 
din organism. Chlorella întărește, 
reîntinerește și protejează 
împotriva stresului vieții de 
zi cu zi, a toxicității mediului 
înconjurător.

Passiflora (Passiflora incarnata): 
sau Floarea patimilor, se utili-
zează tradițional pentru efectele 
sedative, în insomnie, în stări de 
nervozitate și anxietate, favori-
zând instalarea unei stări de rela-
xare. Prezența plantei în acest 
produs crește rezistenţa organis-
mului faţă de stres.

Grifonia (Griffonia simplicifo-
lia): semințele acestei plante 
sunt bogate în hidroxitriptofan 
(5HTP) care participă în biosin-
teza de serotonină. Deficitul de 
serotonină poate provoca tulbu-
rări precum depresie, tulburări 
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obsesiv-compulsive, fobii, tul-
burări de stress post traumatic, 
epilepsie și tulburări de anxie-
tate generalizată. Serotonina este 
metilată în glanda pineală pentru 
a produce melatonina (hormon 
responsabil de reglarea biorit-
mului, rol de reglare a somnului, 
adjuvant în tulburări de memo-
rare și învățare, util în lupta cu 
obezitatea) și participă la conver-
sia dopaminei (neurotransmițător 
care creează senzația de plăcere, 
este implicată în senzația de moti-
vație, memorie, atenție, reglarea 
digestiei. În creier are și rol în 
coordonarea miscarilor).

Ginseng Siberian 
(Eleutherococus senticocus): recu-
noscut încă din China antică 
pentru efectele sale energizante 
și revigorante, a fost adaugat în 

LĂPTIȘOR DE MATCĂ

VALERIANĂ

produs tocmai pentru un sur-
plus de energie pentru a putea 
face față provocarilor zilei, să 
reușim să facem tot ce ne-am 
propus. Traducerea denumi-
rii plantei înseamnă și “esența 
umană” și contribuie la creșterea 
randamentului fizic și mental, 
îmbunătățește memoria, întărește 
sistemul nervos, susține și crește 
imunitatea, îmbunătățește 
circulația sângelui. Ginsengul 
este planta cu cel mai puternic 
efect de întinerire.

Lactat de Magneziu – sarea de 
magneziu a acidului lactic, este 
un supliment mineral alcalini-
zant, magneziul fiind unul dintre 
cele mai importante minerale din 
organism. Lactatul de magneziu 



STRESS EXPERT 24 DAY & NIGHT 145

are o absorbție mai bună decât 
a oxidului de magneziu (41%). 
Magneziul participă la o serie de 
reacții enzimatice în corp, este 
implicat și în contracțiile muș-
chiului inimii. Necesar în trans-
formarea alimentelor în energie, 
transmite impulsurile electrice 
către nervi şi muşchi. Carența 
de magneziu cauzează deseori 
spasme (crampe musculare), 
provoacă stări de iritabilitate și 
nervozitate.

Ingrediente capsula Night - 
capsula de noapte

Ingredientele naturale conținute 
de capsula de noapte pregătesc 

organismul pentru somn, ajută la 
calmarea și liniștirea psihicului, 
atât de necesare pentru a avea un 
somn odihnitor și neîntrerupt.

Conuri de hamei (Humulus 
lupulus): în sistemele vechi tra-
diționale chineze și ayurvedice, 
conurile de hamei sunt utilizate 
pentru proprietățile sedative în 
tensiunile nervoase – pot reduce 
intensitatea episoadelor anxi-
oase. Se recomandă și ca adjuvant 
în tratamentul tuberculozei, în 
tratarea gutei, în afecțiuni geni-
tale, indigestii și infecții bacteri-
ene. Datorită efectelor sedative 

CONURI DE HAMEI
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și calmante, se mai utilizează 
și în preparate naturale contra 
alcoolismului sau în tratamentul 
altor dependențe de substanțe 
periculoase.

Valeriană (Valeriana officinalis): 
cunoscută încă din Antichitate, 
a intrat în toate sistemele medi-
cale tradiționale, în special pen-
tru tratamentul insomniilor. În 
medicina noastră tradițională se 
folosesc rizomul și rădăcinile în 
remediile pentru tratarea tulbu-
rărilor de ritm cardiac, în comba-
terea colicilor intestinale, în astm 
bronșic, în transpirații excesive 
dar mai ales în insomnii.

Sunătoare   
(Hypericum  perforatum): este 
menționată în scrieri medicale 
foarte vechi la care se referă 
Hipocrat, Dioscoride, Galen și 
alții. Paracelsus (1493-1541) trata 
afecțiunile psihiatrice cu această 
plantă. În medicina noastră 
tradițională, sunătoarea este una 
dintre cele mai populare plante 
și este utilizată pentru efectele ei 
antispastice, astringente, hipo-
tensive, în afecțiuni ale ficatului. 
La ora actuală există numeroase 
lucrări științifice și studii clinice 
care demonstrează acțiunea biolo-
gică a acestei plante în sindromul 
depresiv și în tulburări anxioase. 
Sunătoarea stimulează creșterea 

cantității de dopamină şi nora-
drenalină (neurotransmiţători 
responsabili cu menţinerea unei 
bune stări de spirit) si scade nive-
lul de cortizol, hormonul stresului.

Grifonia – plantă conținută și în 
formula capsulei de zi.

• esențial în inducerea naturală a 
somnului și în echilibrarea stării 
somn-veghe
• reduce anxietatea
• îmbunătățește calitatea odihnei 
nocturne fără efecte secundare
• induce un somn sănătos celor care 
sunt nevoiți să doarmă în timpul 
zilei pentru recuperarea somnului 
de noapte
• reglează disfuncțiile cauzate de 
schimbările de fus orar
• stimulează producția de hormoni de 
creștere secretați de glanda pituitară
• are efect antioxidant
• neutralizează efectele nocive ale 
radicalilor liberi
• Melatonina stimulează și prote-
jează sistemul imunitar

Iasomia (Jasminum officinalis): 
este folosită în tulburări ale siste-
mului nervos și circulator, în scop 
afrodiziac, fiind benefică pentru 
ambele sexe. Are efect calmant al 
sistemului nervos în stări depre-
sive, migrene, combate paranoia, 
diminuează senzația de frică, 
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ridică nivelul de încredere în sine 
și ameliorează anxietatea.

Lavandă (Lavandula officinalis): 
în vechile civilizații din India și 
Tibet era folosită în stări depre-
sive, în psihoze. Și în medicina 
noastră tradițională are reco-
mandări similare atât în stări 
depresive cât și în afecțiuni res-
piratorii, migrene și cefalee. 
Comisia Europeană raportează ca 
acțiuni biologice pe cea sedativă 
și antiinflamatorie.

Melatonină – este un hormon 
produs în organism de glanda 
pineală și are un rol foarte impor-
tant în setarea ceasului biologic. 
Producția de melatonină este sti-
mulată de întuneric și inhibată 
de lumină. Odată cu înaintarea în 
vârstă, aproape totul în organism 
se degradează, scade și capacita-
tea noastră de a produce destulă 
melatonină. Ea are un rol esențial 
în inducerea naturală a somnului 
și în echilibrarea stării somn-ve-
ghe, reduce anxietatea, îmbună-
tățește calitatea odihnei. Reglează 
disfuncțiile cauzate de schim-
bul de fus orar, induce un somn 
sănătos celor care sunt obligați să 
lucreze noaptea. Pe lângă aceste 
roluri, melatonina este și un anti-
oxidant de excepție, un protector 
celular excelent, contribuind la 
menținerea unui aspect tânăr.

Ingrediente/capsulă:

 ▶ Capsula de zi: lăptișor de matcă, 
goji, chlorella, passiflora, griffo-
nia, ginseng siberian și lactat de 
magneziu.

 ▶ Capsula de noapte: conuri de 
hamei, valeriană, sunătoare, 
griffonia, iasomie, lavandă și 
melatonină.

Mod de administrare:

• Capsula Day – 1 capsulă pe zi dimi-
neața, înainte de micul dejun, cu 
puțină apă.

• Capsula Night – 1 capsulă pe zi 
seara, înainte de cină, cu puțină 
apă.

Atenționări:

 z Produsul nu va fi utilizat de către per-
soanele care au alergie la oricare din-
tre ingrediente.

 z Produsul nu trebuie utilizat de către 
copii, femeile însărcinate sau femeile 
care alăptează.

 z A nu se utiliza de către persoanele 
care sunt în tratament cu medica-
mente antidepresive (IMAO, SSRI), 
anxiolitice, somnifere.

 z Consultați medicul sau farmacistul 
înainte de administrare!

 z A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici!

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
un stil de viață sănătos, alimentație și 
mișcare.
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BEBEMICIN +4 
Abiotic natural
by Ovidiu Bojor
Îmbunătățește funcționarea organismului (copii 4-12 ani)

Forma de prezentare: picături, 
30 ml

Copii mai sănătoși, părinți mai 
liniștiți!!!
Suport în răspunsul imunitar al 
copiilor în perioadele de adaptare 
în colectivitate.

Sunteți îngrijorați că copilul 
dumneavoastră răcește prea des?

Iarăși îl doare burta, are indigestie?

Nu se simte bine, iarăși are 
viermișori sau alți paraziți?

Din nou trebuie să stau acasă cu 
copilul pentru că este bolnav.

Trebuie să recuperăm materia, a 
lipsit din cauza că a fost bolnav.

Dacă sunteți părinte și vă regăsiți 
în una sau mai multe situații enu-
merate mai sus sau într-o situație 
similar, e cazul să luați măsuri, aju-
tați copilul să aibă o imunitate mai 
bună cu noul supliment alimentar 

inovator BEBEMINCIN + 4 Abiotic 
natural.

A se păstra ferit de căldură, lumină și umiditate. A nu 
se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. 
Acesta este un supliment alimentar. Suplimentele 
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată 
și un mod de viață sănătos; adăugați exercițiile fizice 
corespunzătoare și echilibru mental. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic. Produsul 
nostru este obținut și testat în conformitate cu 
standardele de calitate ISO 9001 și 22000. Notificat 
de: Serviciul Național pentru Plante Medicinale, 
Aromatice și Produse ale Stupului – S.N.P.M.A.P.S. 
nr.16079/ 2022.

Ingrediente/30 ml amestec din extracte glicerice 
(20:1) din: fructe cu coajă de Portocal-dulce 
(Citrus aurantium var. sinensis) - 20%; semințe de 
Dovleac (Cucurhitapepo) - 20%; fructe necoapte de 
Papaya (Carica papaya) - 16.67%; semințe de 
Chimen (Carumcarvi) - 16.67%; Morcov (Daucuscarota) - 10%; rădăcini de Astragalus 
(Astragalus membranaceus) - 10%; Citronela 
(Cymbopogoncitratus) - 6.66%.Produsul conține extracte glicerice din plante.• Chimen - contribuie la apărarea naturală a 
organismului, susține sistemul imunitar;• Astragalus - susține rezistența fiziologică a 
organismului în cazul condițiilor severe de mediu 
ambiant, susține apărarea naturală a organismului; 
are efect tonic și contribuie la activitatea adaptogenă, ajută la creșterea rezistenței fizice și 
psihice a organismului.
A nu se utiliza de persoanele alergice la oricare dintre 
componentele produsului! Consultați specialistul înainte de utilizare!Mod de utilizare: câte 1-3 picături, de 3 ori/zi, 
astfel:
Copii 4-6 ani: 1 picătură diluată în puțină apă de 3 ori pe zi înainte de mese; Copii 6-8 ani: 2 picături diluate în puțină apă de 3 ori pe zi înainte de mese; Copii 9-12 ani: 3 picături diluate în puțină apă de 3 ori pe zi înainte de mese. 

Picături

Supliment alimentarcopii 4-12 ani

BEBEMICIN 

+4+4

30 ml

by Ovidiu Bojor

™
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SEMINȚE DE DOVLEAC 

Principalele acțiuni și 
efecte:

 ▶ Stimulează activitatea sis-
temului imunitar;

 ▶ Ajută la construirea 
imunității;

 ▶ Accelerează procesul de 
vindecare în caz de răceli, 
gripe sau alte afecțiuni 
specifice în colectivități;

 ▶ Stimulează producția de 
anticorpi;

 ▶ Îmbunătățește calita-
tea mucoaselor nazale și 
bucale, căile de intrare a 
microbilor în organism;

 ▶ Scade riscul de îmbolna-
viri și durata răcelilor de 
sezon;

 ▶ Contribuie la scăderea 
febrei; 

 ▶ Are efecte antiseptice, anti-
bacteriene, antimicotice;

 ▶ Aduce un aport de nutri-
enți necesari în procesul 
de dezvoltare al copiilor;

 ▶ Ajută digestia, aduce un 
aport de enzime diges-
tive, fibre și alte substanțe 
naturale eficiente care 
previn indigestiile;

 ▶ Scade efectele alergiilor;

 ▶ Ajută organismul să se 
adapteze mai eficient la 
orice condiție de mediu, de 
stres, expunere la microbi.

De ce este conceput 
pentru copii până la 
vârsta de 12 ani? 

 ■ Imunitatea copiilor este 
încă redusă, în formare;

 ■ Expunerea la virusuri 
în această perioadă este 
mare, de la începerea gră-
diniței, a școlii și până la 
începerea ciclului gim-
nazial când copiii intră 
în contact cu colegi noi și 
adulți tot mai mulți;

 ■ Păstrarea igienei perso-
nale în spații comune este 
mai grea decât în mediul 
lor de acasă;

 ■ Continuă diversifica-
rea alimentației copiilor, 
încep să consume și alte 
alimente noi dar sistemul 
lor digestiv este încă în 
formare;

 ■ Crește gradul de indepen-
dențtă al copiilor, nu mai 
sunt tot timpul sub supra-
vegherea părinților, încep 
să ia decizii și singuri.

FRUCT DE PORTOCAL-DULCE

PAPAYA

CHIMEN
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Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Portocal-dulce (Citrus 
aurantium var. sinensis), 
fructe cu coajă:

Substanțele active principale 
din fruct sunt: hesperidina, 
pectina, acidul ascorbic, aci-
dul citric, vitamine ca: A, B1, 
B2, B6 și C, minerale: fier, cal-
ciu, magneziu, fosfor, pota-
siu, sodiu, zinc. Portocala 
este unul dintre fructele 
renumite pentru efectul ei 
în dezvoltarea sistemului 
imunitar, mărește rezistența 
organismului la infecții. 
Unele substanțe din coaja de 
portocală previn constipația, 
stimulează secreția de bilă. 
Combinația de vitamina C 
și calciu din portocale pro-
movează dezvoltarea armo-
nioasă a sistemului osos și a 
danturii în formare încă.

Semințe de Dovleac 
(Cucurbita maxima)

Semințele de dovleac sunt 
bogate în minerale, în spe-
cial zinc, motiv pentru care 
Organizația Mondială a 
Sănătății recomandă consu-
mul lor zilnic. Acestea sunt și 

o sursă bună de vitamina K, 
vitamina B2 și folați, conțin 
grăsimi polinesaturate, fibre 
și antioxidanți. Pe lângă pro-
prietățile nutritive ale semin-
țelor de dovleac crude ele 
sunt un remediu tradițional 
antihelmintic (ajută la eli-
minarea paraziților) datorită 
compușilor numiți cucurbi-
tine care paralizează viermii. 
Acest lucru îi împiedică să 
se atașeze de pereții intes-
tinali în timpul eliminării 
scaunului. 

Fructe de Papaya verde 
(Carica papaya)

Papaya este fructul arbore-
lui Carica papaya, din genul 
Carica. Fructul de papaya 
este bogat întro enzimă 
numită papaină (o pro-
tează care este folositoare 
la frăgezirea cărnurilor și a 
altor produse fibroase). Are 
semințele negre, comestibile 
și cu gust iute. Papaya verde 
are o concentrație mare de 
nutrienți, adică niveluri 
ridicate de vitamina C, E, 
A, tiamină, niacină și folați 
etc, minerale ca: magneziu, 
potasiu, calciu, fosfor, fier, 
antioxidanți: carotenoizi, 
polifenoli, licopen, fibre și 

SEMINȚE DE DOVLEAC 

FRUCT DE PORTOCAL-DULCE

PAPAYA

CHIMEN
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diverși aminoacizi necesari organi-
smului, o combinație de nutrienți 
care ajută activitatea sistemului 
imunitar. Cele mai importante cali-
tăți pentru care am adăugat în com-
poziția produsului extract gliceric 
din papaya verde sunt proprietățile 
nutritive excelente, efectul antiin-
flamator, de sprijinire a activității 
sistemului imunitar, proprietățile 
antiparazitare, antivirale, anti-
bacteriene și ușurarea digestiei.

Chimen fructe (Carum carvi)

Chimenul este o plantă bienală din 
familia Apiaceae, foarte apreciat în 
terapiile naturale datorită propri-
etăților lui de reglare a funcțiilor 
stomacului, fiind și un antiinflama-
tor intestinal. Fructele de chimen 
conțin ulei esențial format din car-
vonă, limonen, pinene etc., care au 
acțiune carminativă (elimină gazele 
din intestine), antihistaminică, anti-
microbioană, antiseptică, stimu-
lează secrețiile gastrointestinale, 
au o acțiune calmantă asupra coli-
cilor intestinale și fluidifică secreți-
ile bronșice. Chimenul este utilizat 
în tratarea răcelilor și durerilor de 
stomac, bronșite, colici intestinale, 
elimină viermii intestinali și contri-
buie la apărarea naturală a organis-
mului, susține activitatea eficientă a 
sistemul imunitar. 

Morcov (Daucus carota)

Morcovul conține multe substanțe 
nutritive esențiale pentru orga-
nismul uman: acidul folic, vita-
mina K și C, calciu, magneziu și 
o cantitate mare de beta-caroten. 
Beta-carotenul este un precursor 
al vitaminei A și ajută la întărirea 
vederii copiilor, oferă protecție 
suplimentară pielii împotriva dau-
nelor care pot fi cauzate de razele 
solare, contribuie la vindecarea mai 
rapidă a rănilor și îmbunătățește 
calitatea mucoaselor. Nasul și gura 
sunt principalele căi de intrare a 
microbilor, virusurilor și bacteriilor 
în organism. Un consum suficient 
de vitamina A naturală, cum ar fi 
de exemplu beta carotenul din mor-
covi, poate duce la neutralizarea 
acestora chiar de la intrare, împiedi-
când intrarea lor în corp, deci scade 
pericolul de îmbolnăvire. 

Rădăcina de Astragalus 
(Astragalus membranaceus)

Astragalus este o plantă medicinală 
renumită, folosită de peste 2000 
de ani în Medicina Tradițională 
Chineză și mongolă, fiind conside-
rată un “tonic superior”. Partea utili-
zată în scop terapeutic este rădăcina, 
care trebuie recoltată toamna, de la 
plante cu vârsta mai mare de 4 ani. 
Astragalus conține compuși naturali 
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eficienți care pot stimula sistemul 
imunitar. Unele dovezi arată că 
astragalus poate crește producția 
de globule albe în sânge, celule ale 
sistemului imunitar responsabile de 
apărarea organismului. Astragalus 
poate ajuta la combaterea infecțiilor 
virale, susține rezistența fiziologică 
în cazul condițiilor severe de mediu 
ambiant, susține apărarea naturală 
a corpului, are efect tonic și contri-
buie la activitatea adaptogenă, ajută 
la creșterea rezistenței fizice și psi-
hice a organismului.

Citronela (Cymbopogon citratus)

Citronela este cultivată ca plantă 
culinară și medicinală datorită par-
fumului asemănător cu cel al lămâi-
lor. Se utilizează în dezinfectanți și 
săpunuri de uz casnic, deoarece are 
efect antiseptic. În Caraibe ceaiul 
este preparat și consumat pentru a 
crește imunitatea. Un studiu a con-
statat că ceaiul poate exercita 
un efect de 

stimulare a eritropoiezei (procesul 
de formare a eritrocitelor - globule 
roșii în măduva oaselor). Citronela 
este utilizată în medicina ayurvedică 
pentru efectele sale vindecătoare în 
tratarea tusei și a răcelilor, ajută la 
ameliorarea blocajelor nazale, a gri-
pei și a altor tulburări respiratorii, 
chiar și în astmul bronșic. Ea are și 
efect febrifug, mai este cunoscută 
și sub denumirea de “iarba febrei”, 
datorită efectelor sale de scădere a 
febrei și stimularea transpirației. 

Când este recomandat 
să administrezi copilului 
BEBEMICIN + 4 Abiotic natural?

 ■ Cel mai eficient este să previi, de 
aceea este bine să administrezi 
produsul cu o lună înainte de 
intrarea în colectivitate a copiilor, 
adică in luna august și în vacanța de 
iarnă, în sezonul răcelilor.

RĂDĂCINA DE ASTRAGALUS

CITRONELA
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 ■ În perioada epidemiilor de răceală 
și gripă, când aflați că se înmul-
țesc cazurile de copii bolnavi în 
comunitatea dumneavoastră.

 ■ Când observați primele semne de 
răceală la copilul dumneavoastră.

 ■ Dacă copilul dumneavoastră este 
deja bolnav, administrarea scur-
tează perioada bolii, recuperarea 
este mai ușoară și mai rapidă.

Cât timp este bine să 
administrezi copilului tău 
BEBEMICIN + 4 Abiotic natural?

 ■ Dacă ai început să îi administrezi 
acest tratament adjuvant natural, 
la primele semne de răceală sau 
când este deja răcit este recoman-
dat să îi administrezi produsul 
timp de cel puțin o lună și după 
dispariția simptomelor, sitemul 
imunitar este încă slăbit.

 ■ În lunile de iarnă se poate admi-
nistra chiar și două sau trei luni, 
sau pe toată perioada anotim-
pului rece, mai ales dacă copilul 
dumneavoastră este sensibil și 
răcește des. 

Ingrediente/capsulă:

Extract gliceric din:

 ▶ Fructe cu coajă de Portocal-
dulce (Citrus aurantium var. 
sinensis)-20%; 

 ▶ Semințe de Dovleac (Cucurbita 
maxima)-20%; 

 ▶ Fructe de Papaya verde (Carica 
papaya)-16.67 %; 

 ▶ Fructe de Chimen (Carum 
carvi)-16.67%;

 ▶ Morcov (Daucus carota)10 %; 

 ▶ Rădăcini de Astragalus (Astragalus 
membranaceus)-10%;

 ▶ Citronela (Cymbopogon citratus) 
6.66% – 100 %.

Mod de administrare

Câte 1-3 picături, de 3 ori/ zi, astfel:

 ▶ Copii 4-6 ani: 1 picătură diluată în 
puțină apă de 3 ori pe zi înainte 
de mese;

 ▶ Copii 6-8 ani: 2 picături diluate în 
puțină apă de 3 ori pe zi înainte 
de mese;

 ▶ Copii 9-12 ani: 3 picături diluate 
în puțină apă de 3 ori pe zi înainte 
de mese.

Atenționări

 z A nu se utiliza de persoanele aler-
gice la oricare dintre componentele 
produsului!

 z Consultați specialistul înainte de 
utilizare!
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SlimAFit
by Ovidiu Bojor
Un alt produs de slăbit?

Ajutorul tău când vrei să scapi de kilogramele în plus.

Prezentare: 60 capsule

Pierderea kilogramelor în plus sau 
chiar menținerea greutății corpo-
rale reprezintă un proces complex 
care implică schimbări în stilul de 
viață, consecvență și ambiție.

Fiecare persoană este diferită, de 
aceea nu oferim o singură soluție 
de slăbit ci vă oferim un supliment 
unic, SlimAFit, care vă ajută oricare 
ar fi soluția potrivită pentru dum-
neavoastră pentru a slăbi.

Compoziția, acțiunea 
terapeutică și beneficiile

Frunze de Traista-ciobanului 
(Herba Capsella bursa-pastoris): 
stimulează sucurile digestive 
pentru o digestie mai bună, sunt 
hipotensive, antiinflamatoare, 
contribuie la reglarea nivelului de 
zahăr din sânge.

Rădăcină și frunze de Păpădie 
(Radix herba Taraxacum 
 officinale): au efecte tonice-amare, 

stimulează producția de lichid 
biliar și astfel se îmbunătățesc 
digestia și transportul grăsimilor. 
Contribuie la scăderea colestero-
lului, accelerează procesele de 
detoxifiere, stimulează tranzitul 
intestinal, accelerează pierderea 
în greutate.
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Frunze de Mesteacăn 
argintiu (Folium Betula 
Vertucosa): au proprietăți 
diuretice și antiedema-
toase; măresc diureza din 
punct de vedere volume-
tric, cu o puternică elimi-
nare a compușilor azotați 
și a clorurilor; contri-
buie la reglarea tensiunii 
arteriale.

Tulpini bacteriene din 
genurile Lactobacillus 
și Bifidobacterium 
(Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus salivarius, 
Lactobacillus casei): sunt 
bacterii probiotice care 
îmbunătățesc calitatea flo-
rei intestinale. Acest lucru 
duce la o digestie mai bună 
și mai accelerată, la crește-
rea imunității, la absorbția 
eficientă de nutrienți, la 
funcționarea în parametri 
optimi a organismului.

Semințe de Schinduf 
(Trigonella foenum 
 graecum): revitalizează 
organismul, reactivează 
cele mai importante func-
ții în organism, reduc 
oboseala și surmenajul, 
contribuie la menținerea 

echilibrului lipidic și al 
zahărului.

Rădăcină de Cicoare 
(Radix Cichorium intybus): 
ușureaza digestia și favo-
rizează evacuarea bilei în 
duoden, are eficiență în 
afecțiunile hepatobiliare și 
renale și prezintă acțiune 
ușor hipoglicemiantă și 
antitiroidiană.

Magneziu (oxid de magne-
ziu și carbonat de mag-
neziu): este un mineral 
pe care organismul nu îl 
poate produce singur dar 
este unul dintre cele mai 
abundente elemente meta-
lice din interiorul celulei. 
Trebuie să ni-l asigurăm 
din alimentație și supli-
mente alimentare pentru 
că este un element esenţial 
în toate procesele metabo-
lice majore: sinteza ADN şi 
ARN, sinteza proteinelor, 
transmiterea impulsurilor 
nervoase, contracţia mus-
culară, diviziunea celulară 
şi alte procese. Are și un 
efect usor laxativ.

Rășină de Guggul 
(Comminphora mukul): 
este utilizată în medi-
cina ayurvedică în prepa-
rate pentru prevenirea și 

TRAISTA-CIOBANULUI

FRUNZE DE MESTEACĂN

RĂȘINĂ DE GUGGUL



SLIMAFIT 159

ameliorarea aterosclero-
zei, tulburărilor circulato-
rii și ale inimii, afecțiunilor 
hepatice, obezității, indi-
gestiei, hiperacidității, 
constipației, osteoartritei, 
gutei, problemelor tiroi-
diene; este un adaptogen 
natural eficient.

Flori de Soc (Flores 
Sambucus nigra): au 
acțiune diuretică, diafo-
reică (stimulare a tran-
spirației), emolientă, 
de reglare a tranzitului 
intestinal. Capacitatea de 
a regla metabolismul şi 
de a stimula funcţiile de 
eliminare fac din soc un 
excelent adjuvant şi acce-
lerator în curele de slăbire 
şi în cele de detoxifiere a 
organismului; ajută și la 
ameliorarea celulitei.

Fructe de Portocal amar 
(Citrus aurantium) cu 90% 
sinefrină: sunt un remediu 
natural împotriva stărilor 
de greață, a constipației 
și a indigestiei. Sinefrina 
este un alcaloid, unul 
dintre cele mai populare 
arzătoare de grăsimi, care 
crește termogeneza (func-
ția organismului de a pro-
duce căldură). Accelerând 

această funcție, corpul 
consumă mai multă ener-
gie pentru metabolismul 
bazal. Crește arderea gră-
similor și reduce pofta de 
mancare.

Ulei esențial din semințe 
de Fenicul-dulce 
(Foeniculum vulgare): sti-
mulent digestiv, galac-
togog, tonic – aperitiv, 
stomahic, laxativ, purga-
tiv. Este unul dintre cele 
mai active uleiuri diure-
tice, ajută în cazul ede-
melor și contribuie la 
îmbunătățirea funcției 
renale. Combate în mod 
eficient oboseala şi indi-
gestia pe fond de oboseală 
şi stres.

Acțiunea SlimAFit:

 ▶ inhibă apetitul;

 ▶ crește vitalitatea 
organismului;

 ▶ scade poftele alimentare;

 ▶ facilitează digestia;

 ▶ combate constipația și 
balonările;

 ▶ echilibrează funcțiile 
organismului;

FRUNZE DE MESTEACĂN

RĂȘINĂ DE GUGGUL
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 ▶ contribuie la scăderea coles-
terolului și reglează tensiunea 
arterială;

 ▶ reglează glicemia și utilizarea efi-
cientă a insulinei;

 ▶ accelerează detoxifierea adică eli-
minarea mai eficientă a toxinelor;

 ▶ crește diureza și combate retenția 
de lichide;

 ▶ ajută procesul de regenerare a 
organismului;

 ▶ îmbunătățește calitatea florei 
intestinale;

 ▶ intensifică procesul de slăbire.

Ingrediente/capsulă:

•  Pulbere din frunze de Traista-
ciobanului (Herba Capsella bur-
sa-pastoris) - 70 mg.

•  Pulbere din rădăcină și frunze 
de Păpădie 

(Radix herba Taraxacum officinale) 
- 70 mg.

•  Pulbere din frunze de Mesteacăn 
argintiu (Folium Betula Vertucosa) - 
50 mg.

•  Pulbere din tulpini bacteri-
ene din genurile Lactobacillus 
și Bifidobacterium ( 20% 
Bifidobacterium lactis, 20% 
Lactobacillus acidophilus, 20% 
Lactobacillus plantarum, 20% 
Lactobacillus salivarius, 20% 
Lactobacillus casei) - 40 mg.

•  Pulbere din semințe de Schinduf 
(Trigonella foenum graecum) - 30 
mg.

•  Pulbere din rădăcină de Cicoare 
(Radix Cichorium intybus) - 30 mg.

FLOARE DE PORTOCAL-AMAR
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•  Magneziu (oxid de magneziu 15 
mg. și carbonat de magneziu 10 
mg.) - 11,93 mg. Mg

•  Pulbere din rășină de Guggul 
(Comminphora mukul) - 15 mg.

•  Pulbere din flori de Soc (Flores 
Sambucus nigra) - 10 mg.

•  Extract hidroetanolic din fructe de 
Portocal amar (Citrus aurantium) 
cu 90% sinefrină, 40% flavone 
polimetoxilate, 22% nobiletină, 
18% tangeretină - 10 mg.

•  Ulei esențial din semințe de 
Fenicul-dulce (Foeniculum vulgare) 
- 1 mg.

Mod de administrare:

 ■ 1 capsulă de 3 ori pe zi, înainte 
de mese, cu un pahar de apă sau 
după sfatul specialistului.

Atenționări:

 z Citiți cu atenție prospectul, a nu 
se utiliza de către persoanele aler-
gice la unul sau mai multe dintre 
ingrediente;

 z A nu se utiliza de către femeile însăr-
cinate sau care alăptează;

 z A nu se administra în caz de diaree;
 z Consultați medicul sau specialistul 
în cazul în care suferiți de afecțiuni 
grave și/sau cronice.

CICOARE

FLORI DE SOC
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Disclaimer Medicinas

Rezultatele individuale pot varia și nu sunt garantate. Produsele Medicinas sunt suplimente 
naturale, adjuvante in organism dar nu au scopul de a diagnostica, trata, vindeca sau preveni 
orice boală. Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră înainte de utilizare. Scopul site-
ului Medicinas.ro și al catalogului de produse este acela de a vă furniza informații generale; nu își 
propun să înlocuiască consultul medical de specialitate. Utilizatorii nu trebuie să își fundamenteze 
acțiunile viitoare exclusiv pe aceste informatii furnizate, pentru că întotdeauna diagnosticul 
medical necesită consultarea în persoană a unui medic specialist. Toate materialele și sfaturile 
furnizate trebuie văzute ca simple informații și nu ca analize și sfaturi medicale complete. Vă 
sfătuim să consultați medicul dacă vă îngrijorează starea dumneavoastră de sănătate. Toate mărcile/
denumirile comerciale prezente in acest catalog si pe site-ul oficial Medicinas.ro sunt deținute de 
Medicinas SRL 


