
CATALOG

SUPLIMENTE NUTRITIVE



Calitățile zahărului brun:
- Are aromă naturală și gust plăcut de caramel;
- Este bogat în vitamine și minerale: calciu, fier, potasiu și 
magneziu;
- Este sărac în calorii datorită conținutului redus de apă (2%); 
- Este lipsit de toxicitate, suține buna desfășurare a metabo-
lismului și a funcțiilor organismului.
Pentru o alimentație sănătoasă și un trup sănătos, specialiștii 
în nutriție recomandă înlocuirea din alimentație a zahărului 
alb cu zahărul brun, datorită calităților nutritive superioare 
și a lipsei de nocivitate a zahărului brun față de zahărul alb.
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TELOMER + CĂPȘUNI – formulă inovatoare 
ce combină calitățile antioxidante și gustul recon-
fortant, revigorant, dulce-acrișor al căpșunilor, cu 
calitățile de protecție a structurilor ADN-ului, de 
tonifiere și revigorare date de celelalte ingrediente 
ale sale.

Datorită conținutului bogat de fitocompuși 
chimici – vitamina C, antocianine, elagitaninuri, 
flavonoli (quercitină, kaempferol), flavanoli (cate-
chine și procianidine), acizi fenolici (derivați ca-
feici și hidroxibenzoici), precum și a unor impor-
tante cantități de acid folic, acid citric, acid malic 
și acid elagic, vitamina A, calciu, magneziu, fos-
for, potasiu, căpșunile sunt recunoscute ca având 
roluri importante în reducerea riscului apariției 
bolilor cronice, inclusiv cancer, a bolilor cardio-
vasculare sau a diabetului.

 Efectele fructelor de căpșuni sunt comple-
tate și susținute de efectele Astragalosidelor IV  

EFECTE:
• Contribuie la sinteza normală a 

ADN-ului
• Susține procesele de protecție a 

structurii ADN-ului
• Îmbunătățirea funcției endoteli-
ale, de protecție și asigurare a inte-

grității țesuturilor
• Ajută la creșterea activității antioxidante, reduce 

radicalii liberi, contribuind la reglarea și înbu-
nătățirea pe căi naturale a activității sistemului 
imunitar

• Protejează celulele împotriva degradării de către 
radicalii liberi

• Ajută la prevenirea formării cheagurilor de sân-
ge, previne depunerile plachetare de la nivelul 
vaselor sangvine și ajută la reducerea apariției 
arteriosclerozei și a bolilor cardiovasculare

• Contribuie la normalizarea tensiunii arteriale, 
având un rol ușor hipotensor

• Susține reducerea proteinei C-reactive de la ni-
velul sângelui, previnind astfel apariția afecțiu-
nilor inflamatorii
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EFECTE:
• Contribuie la sinteza normală a 

ADN-ului
• Susține procesele de protecție a 

structurii ADN-ului
• Îmbunătățirea funcției endoteli-
ale, de protecție și asigurare a inte-

grității țesuturilor
• Ajută la creșterea activității antioxidante, reduce 

radicalii liberi, contribuind la reglarea și înbu-
nătățirea pe căi naturale a activității sistemului 
imunitar

• Protejează celulele împotriva degradării de către 
radicalii liberi

• Ajută la prevenirea formării cheagurilor de sân-
ge, previne depunerile plachetare de la nivelul 
vaselor sangvine și ajută la reducerea apariției 
arteriosclerozei și a bolilor cardiovasculare

• Contribuie la normalizarea tensiunii arteriale, 
având un rol ușor hipotensor

• Susține reducerea proteinei C-reactive de la ni-
velul sângelui, previnind astfel apariția afecțiu-
nilor inflamatorii

• Susține buna funcționare a ce-
lulei nervoase și a sistemului 
nervos

• Previne apariția afecțiunilor 
oculare date de uscarea ochilor, 
degenerarea nervului optic, de-
generarea maculară, afectarea 
vederii și reduce susceptibilita-
tea la infecții

• Contribuie la menținerea sănă-
tății părului, a unghiilor, a oase-
lor, a pielii și a danturii

• Susține menținerea concentra-
țiilor normale de testosteron 
din sânge, fertilitatea și repro-
ducerea normală

• Îmbunătăţește tonusul general 
al organismului. 

– polizaharide extrase din rădăcina de Astragalus 
(Astragalus mebranaceus). Planta este cunoscută 
în Medicina Tradițională Chineză ca având im-
portante efecte imunostimulatoare, de protecție 
și de regenerare celulară și a întregului organism. 

La cele două ingrediente, prezența în rețeta 
produsului a lactatului de zinc și a zahărului brun 
întregește și susține acțiunile de susținere a siste-
mului imunitar și de tonifiere a organismului.

TELOMERAZĂ

55



TELOMER + SAMBUCUS – produs cu calități 
reconfortante, proprietăți de protecție a ADN-
ului față de stresul oxidativ, de prevenire a afecțiu-
nilor pulmonare, gastrointestinale și de menținere 
a stării de sănătate a organismului.

Soc (Sambucus nigra) – arbust utilizat din tim-
puri străvechi în remedii naturale pentru diferite 
afecțiuni. Florile de soc, atât în fitoterapia tradiți-
onală, cât și în cea modernă, sunt recunoscute ca 
fiind importante remedii în reducerea afecțiunilor 
respiratorii și bronșice (răceli, bronșite, pneumo-
nie etc.), în afecțiuni ale sistemului cardiovascu-
lar, în detoxifierea rinichilor, având un important 
rol diuretic și depurativ. 

Rădăcina de Astragalus (Astragalus membra-
naceus) conține numeroase principii active cu rol 

EFECTE:
• Contribuie la sinteza normală a 

ADN-ului
• Susține procesele de protecție a 

structurii ADN-ului
• Stimulează diviziunea și dife-
rențierea celulară normală

• Adaptogene (stimulează selectiv funcțiile orga-
nismului, ajutându-l să se adapteze fizic, psihic, 
imunitar)

• Crește activitatea antioxidantă, reduce radicalii 
liberi, contribuie la reglarea și înbunătățirea pe 
căi naturale a activității sistemului imunitar

• Protejează celulele împotriva degradării de că-
tre radicalii liberi

• Îmbunătățește funcția endotelială, de protecție 
și de asigurare a integrității țesuturilor

• Reduce efectele secundare ale chimio și radio-
terapiei și a proliferării celulelor canceroase

• Crește rezistența organismului la răceli (gripă), 
reduce tusea și durerile în gât

• Tonifică activitatea plămânilor și a arborelui 
bronșic

• Îmbunătățește funcțiile timusului și ale splinei
• Contribuie la tonifierea și buna funcționare a 

ficatului, pancreasului și a tranzitului intestinal
• Susține procesele de detoxifiere a organismului
• Îmbunătățește profilul lipidic plasmatic, con-

tribuind la reducerea grăsimilor și la reglarea 
greutății corporale

• Contribuie la buna funcționare a rinichlor și a 
aparatului urinar

• Contribuie la reducerea stresului și a oboselii și 
conduce la buna funcționare a sistemului car-
diovascular66



EFECTE:
• Contribuie la sinteza normală a 

ADN-ului
• Susține procesele de protecție a 

structurii ADN-ului
• Stimulează diviziunea și dife-
rențierea celulară normală

• Adaptogene (stimulează selectiv funcțiile orga-
nismului, ajutându-l să se adapteze fizic, psihic, 
imunitar)

• Crește activitatea antioxidantă, reduce radicalii 
liberi, contribuie la reglarea și înbunătățirea pe 
căi naturale a activității sistemului imunitar

• Protejează celulele împotriva degradării de că-
tre radicalii liberi

• Îmbunătățește funcția endotelială, de protecție 
și de asigurare a integrității țesuturilor

• Reduce efectele secundare ale chimio și radio-
terapiei și a proliferării celulelor canceroase

• Crește rezistența organismului la răceli (gripă), 
reduce tusea și durerile în gât

• Tonifică activitatea plămânilor și a arborelui 
bronșic

• Îmbunătățește funcțiile timusului și ale splinei
• Contribuie la tonifierea și buna funcționare a 

ficatului, pancreasului și a tranzitului intestinal
• Susține procesele de detoxifiere a organismului
• Îmbunătățește profilul lipidic plasmatic, con-

tribuind la reducerea grăsimilor și la reglarea 
greutății corporale

• Contribuie la buna funcționare a rinichlor și a 
aparatului urinar

• Contribuie la reducerea stresului și a oboselii și 
conduce la buna funcționare a sistemului car-
diovascular

• Datorită efectelor diuretice și 
depurative contribuie la preve-
nirea și reducerea proceselor 
inflamatorii din artrită, artrită 
reumatoidă, gută și reduce exce-
sul de apă din organism

• Tonifică și susține buna funcțio-
nare a celulei nervoase și a siste-
mului nervos

• Contribuie la menținerea sănă-
tății părului, a unghiilor, a oase-
lor, a pielii și a danturii

• Contribuie la menținerea con-
centrațiilor normale de testos-
teron din sânge și a fertilității și 
reproducerii normale

• Îmbunătăţește tonusul general 
al organismului.

fitoterapeutic (polizaharide, glicozide triterpene, 
flavonoizi, amino-acizi și minerale etc.) ce sunt 
cunoscute ca având importante roluri imunosti-
mulatoare și de creștere a longevității, prin susți-
nerea și inițierea unor procese de tonifiere gene-
rală a întregului organismului.

TELOMERAZĂ
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TELOMER + TARAXACUM – produs cu ca-
lități tonice amare ce revigorează organismul, 
conferă protecția ADN-ului față de factorii xeno-
biotici, reduce tulburările gastrointestinale și he-
patice, oferă o stare de bună dispoziție și o bună 
susținere a activității neuro-psiho-motorii.

Păpădia (Taraxacum officinale) – datorită fito-
compușilor fructoză și inulină prezenți în frunze 
și rădăcină, compuși care conțin principii active 
amare, lactone sesquiterpenice, acizi fenolici și 
steroli, este cunoscută ca fiind recomandată în 
dischinezii biliare, dispepsii, colopatii, hepatite 
acute și cronice, ciroză hepatică, litiază biliară, 
microlitiază renală, detoxifiere, reumatism, ulcere 
aftoase, gastrită.

Prezența în rețeta produsului a Astragaloside-
lor IV și a lactatului de zinc face din TELOMER + 
TARAXACUM un produs cu excepționale propri-
etăți hepato-tonice și de ameliorare și/sau reduce-

EFECTE:
• Contribuie la sinteza normală a 
ADN-ului
• Susține procesele de protecție a 
structurii ADN-ului 
• Îmbunătățește funcția endoteli-
ală, de protecție și de asigurare a 
integrității țesuturilor

• Crește activitatea antioxidantă, reduce radicalii 
liberi, contribuie la reglarea și înbunătățirea pe 
căi naturale a activității sistemului imunitar

• Protejează celulele împotriva degradării de că-
tre radicalii liberi

• Contribuie la tonifierea și buna funcționare a 
ficatului, pancreasului și a tranzitului intestinal

• Îmbunătățește funcțiile metabolice, previne 
apariția diabetului zaharat

• Susține procesele de detoxifiere a ficatului, în 
special, și a organismlui, în general

• Normalizează nivelul trigliceridelor plasmatice 
și al colesterolului

• Îmbunătățește profilul lipidic plasmatic, con-
tribuind la reducerea grăsimilor și la reglarea 
greutății corporale

• Previne și reduce litiaza biliară și renală
• Susține activitatea inimii și a sistemului circu-

lator 
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EFECTE:
• Contribuie la sinteza normală a 
ADN-ului
• Susține procesele de protecție a 
structurii ADN-ului 
• Îmbunătățește funcția endoteli-
ală, de protecție și de asigurare a 
integrității țesuturilor

• Crește activitatea antioxidantă, reduce radicalii 
liberi, contribuie la reglarea și înbunătățirea pe 
căi naturale a activității sistemului imunitar

• Protejează celulele împotriva degradării de că-
tre radicalii liberi

• Contribuie la tonifierea și buna funcționare a 
ficatului, pancreasului și a tranzitului intestinal

• Îmbunătățește funcțiile metabolice, previne 
apariția diabetului zaharat

• Susține procesele de detoxifiere a ficatului, în 
special, și a organismlui, în general

• Normalizează nivelul trigliceridelor plasmatice 
și al colesterolului

• Îmbunătățește profilul lipidic plasmatic, con-
tribuind la reducerea grăsimilor și la reglarea 
greutății corporale

• Previne și reduce litiaza biliară și renală
• Susține activitatea inimii și a sistemului circu-

lator 

• Ajută la tonifierea vaselor de 
sânge și la prevenirea apariției 
varicelor și a hemoroizilor 

• Contribuie la prevenirea și re-
ducerea proceselor inflamatorii 
din artrită, artrită reumatoidă, 
gută

• Tonifică și susține buna funcți-
onare a celulei nervoase și a sis-
temului nervos

• Contribuie la menținerea sănă-
tății părului, a unghiilor, a oase-
lor, a pielii și a danturii

• Ajută la menținerea concentra-
țiilor normale de testosteron 
din sânge și a fertilității și re-
producerii normale

• Îmbunătăţește tonusul general 
al organismului.

re a tulburărilor gastrointestinale, de susținere a 
proceselor de regenerare celulară, de protecție a 
ADN-ului și de tonifiere a întregului organism. TELOMERAZĂ
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TELOMER + PINUS – produs cu certe calități 
tonice de revigorare a organismului și protecție a 
ADN-ului față de factorii xenobiotici, precum și 
efecte de reducere a tulburărilor pulmonare, con-
ferind stări de calm și de relaxare.

Compușii fito-chimici prezenți în mugurii de 
pin (Pinus sylvestris), cum sunt uleiuri esențiale, 
camfen, caren, limonen, acetat de bornil, rășini 
și substanțe amare, sunt recunoscuți ca având 
efecte antiseptice, antiinflamatoare și importan-
te roluri în reducerea afecțiunilor respiratorii, a 
umflăturilor, în calmarea durerilor și relaxarea 
musculaturii. 

Prezența în ingredientele produsului a As-
tragalosidelor IV și a lactatului de zinc face ca 
TELOMER + PINUS să fie un produs ce poate fi, 
prin excelență, recomandat pentru cei care sunt 
interesați de întărirea imunității, reducerea afec-
țiunilor pulmonare și respiratorii, dar și de obți-

EFECTE:
• Contribuie la sinteza normală a 
ADN-ului
• Susține procesele de protecție a 
structurii ADN-ului
• Ajută la îmbunătățirea funcției 
endoteliale, de protecție și asigurare 
a integrității țesuturilor

• Contribuie la creșterea activității antioxidante, re-
duce radicalii liberi, contribuie la reglarea și înbu-
nătățirea pe căi naturale a activității sistemului 
imunitar

• Protejează celulele împotriva degradării de către 
radicalii liberi

• Ajută la prevenirea apariției probemelor și afecți-
unilor aparatului respirator și a celor de la nivelul 
rinichilor

• Contribuie la reducerea infecțiilor pulmonare și a 
celor de la nivelul tractului urinar

• Susține reducerea afecțiunilor de la nivelul capului 
și al gâtului (sinuzită, tuse, răgușeală etc.)

• Contribuie la buna funcționare a ficatului și a tran-
zitului intestinal

• Susține procesele de detoxifiere a ficatului
• Contribuie la asigurarea unei bune circulații a sân-

gelui, prevenind apariția bolilor de piele (psoriazis 
și neurodermatită)

• Ajută la îmbunătățirea profilului lipidic plasmatic, 
contribuind la reducerea grăsimilor și la reglarea 
greutății corporale 

1010



EFECTE:
• Contribuie la sinteza normală a 
ADN-ului
• Susține procesele de protecție a 
structurii ADN-ului
• Ajută la îmbunătățirea funcției 
endoteliale, de protecție și asigurare 
a integrității țesuturilor

• Contribuie la creșterea activității antioxidante, re-
duce radicalii liberi, contribuie la reglarea și înbu-
nătățirea pe căi naturale a activității sistemului 
imunitar

• Protejează celulele împotriva degradării de către 
radicalii liberi

• Ajută la prevenirea apariției probemelor și afecți-
unilor aparatului respirator și a celor de la nivelul 
rinichilor

• Contribuie la reducerea infecțiilor pulmonare și a 
celor de la nivelul tractului urinar

• Susține reducerea afecțiunilor de la nivelul capului 
și al gâtului (sinuzită, tuse, răgușeală etc.)

• Contribuie la buna funcționare a ficatului și a tran-
zitului intestinal

• Susține procesele de detoxifiere a ficatului
• Contribuie la asigurarea unei bune circulații a sân-

gelui, prevenind apariția bolilor de piele (psoriazis 
și neurodermatită)

• Ajută la îmbunătățirea profilului lipidic plasmatic, 
contribuind la reducerea grăsimilor și la reglarea 
greutății corporale 

• Susține buna funcționare a ce-
lulei nervoase și a sistemului 
nervos

• Contribuie la reducerea sures-
citării nervoase, poate fi fo-
losit ce către cei cu probleme 
de somn sau cu alte simptome 
date de stres

• Ajută la menținerea sănătății 
părului, a unghiilor, a oaselor, 
a pielii și a danturii

• Contribuie la menținerea con-
centrațiilor normale de testos-
teron din sânge și a fertilității 
și reproducerii normale

• Îmbunătăţește tonusul general 
al organismului. 

nerea unei stări generale tonice, de bună dispozi-
ție și de revigorare. TELOMERAZĂ
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TELOMER + TRIO – produs cu certe calități to-
nice de revigorare a organismului și de protecție a 
ADN-ului față de factorii xenobiotici, de îmbunătăți-
re a activității sistemului imunitar, de reducere a tul-
burărilor gastrointestinale, conferind îmbunătățirea 
memoriei, dar și îmbunătățirea potenței și prevenirea 
andro- și menopauzei.

Pătlagina (Patlagina lanceolata) – plantă euro-
peană considerată ,,mama tuturor plantelor”. Prezin-
tă un conținut ridicat de principii active, cum sunt 
vitaminele (A, C, K), glicozide iridoide (aucubină, 
catalpol), mucilagii, flavonoide (apigenină, luteoli-
nă), taninuri, acid oleanilic, acizi vegetali, acid silicic, 
minerale (Zn, K, Fe); feniletanoid (acteozid); acid 
clorogenic, polizaharide (plantamajozide, ramnoză, 
L-arabinoză, manoză, galactoză, dextroză), glicerină, 
peptină. Acestea determină acțiuni specifice, în spe-
cial în combaterea inflamației și a diferitelor tipuri 
de infecții. Planta este recunoscută, în special, pentru 
acțiuni de modulare a răspunsului imun, de calmare a  
tusei și a iritațiilor care apar în infecții ale tractului res-
pirator, în tulburări digestive, în tratamentul rănilor și 
al contuziilor.

EFECTE:
• Contribuie la creșterea activității 
antioxidante, reduce radicalii liberi, 
contribuie la reglarea și înbunătăți-
rea pe căi naturale a activității siste-
mului imunitar
• Protejează celulele împotriva de-
gradării de către radicalii liberi, pro-

duși ai conversiei energetice de la nivel celular
• Ajută la sinteza normală a ADN-ului
• Susține procesele de protecție a structurii ADN-ului 
• Contribuie la îmbunătățirea funcției endoteliale, de 

protecție și asigurare a integrității țesuturilor
• Contribuie la prevenirea infecțiilor tractului respi-

rator prin acțiuni antivirale, antimicrobiene
• Ajută la reducerea afecțiunilor de la nivelul capului 

și al gâtului (sinuzită, tuse, răgușeală etc.) 
• Contribuie la buna funcționare a stomacului, ficatu-

lui și a vezicii biliare
• Reduce tulburările gastrointestinale
• Susține procesele de detoxifiere a ficatului
• Contribuie la asigurarea unei bune circulații a sân-

gelui
• Susține îmbunătățirea profilului lipidic plasmatic, 

contribuind la reducerea grăsimilor și la reglarea 
greutății corporale 1212



EFECTE:
• Contribuie la creșterea activității 
antioxidante, reduce radicalii liberi, 
contribuie la reglarea și înbunătăți-
rea pe căi naturale a activității siste-
mului imunitar
• Protejează celulele împotriva de-
gradării de către radicalii liberi, pro-

duși ai conversiei energetice de la nivel celular
• Ajută la sinteza normală a ADN-ului
• Susține procesele de protecție a structurii ADN-ului 
• Contribuie la îmbunătățirea funcției endoteliale, de 

protecție și asigurare a integrității țesuturilor
• Contribuie la prevenirea infecțiilor tractului respi-

rator prin acțiuni antivirale, antimicrobiene
• Ajută la reducerea afecțiunilor de la nivelul capului 

și al gâtului (sinuzită, tuse, răgușeală etc.) 
• Contribuie la buna funcționare a stomacului, ficatu-

lui și a vezicii biliare
• Reduce tulburările gastrointestinale
• Susține procesele de detoxifiere a ficatului
• Contribuie la asigurarea unei bune circulații a sân-

gelui
• Susține îmbunătățirea profilului lipidic plasmatic, 

contribuind la reducerea grăsimilor și la reglarea 
greutății corporale 

• Are efecte anticancerigene - susți-
ne procesele de detoxifiere a car-
cinogenilor, reducerea speciilor 
oxigen-reactive, reducerea oxidării 
ADN-ului, reducerea proliferă-
rii celulelor canceroase, apoptoza 
acestora

• Susține buna funcționare a celulei 
nervoase și a sistemului nervos

• Îmbunătățește activitatea cogni-
tivă, memoria și conferă stare de 
bună dispoziție

• Contribuie la reducerea suresci-
tării nervoase, poate fi folosit de 
către cei cu probleme de somn sau 
alte simptome date de stres

• Ajută la menținerea sănătății păru-
lui, a unghiilor, a oaselor, a pielii și 
a danturii

•  Susține menținerea concentrațiilor 
normale de testosteron din sânge și 
a fertilității și reproducerii normale

•  Previne apariția precoce a andro-
pauzei și a menopauzei

•  Îmbunătăţește tonusul general al 
organismului. 

Frunzele de Mentă creață (Mentha piperita) pre-
zintă un bogat conțin de uleiuri esențiale (alfa-pinen, 
mentofuran, limonen, nientone, cineol, felandren, ca-
dinen, aldehidă acetică și izovalcrianică, alcool amilic 
și izoamiiic, timol etc.), vitamine (A, C), minerale (Fe, 
K, Mg, Ca, P) ce determină ca planta să prezinte im-
portante efecte antioxidante și de protecție a celulelor 
față de stresul oxidativ.

De asemenea, compușii fitochimici prezenți în mu-
gurii de Pin (Pinus sylvestris) cei mai cunoscuți sunt 
uleiurile esențiale, camfen, caren, limonen, acetat de 
bornil, rășini și substanțe amare, compuși ce determi-
nă efecte antiseptice, antiinflamatoare și importante 
roluri în reducerea afecțiunilor respiratorii, a inflama-
țiilor, în calmarea durerilor și relaxarea musculaturii. 

Prezența în ingredientele produsului a Astraga-
losidelor IV și a lactatului a zinc fac din TELOMER 
+ TRIO un produs cu certe calități antioxidante, an-
tiinflamatorii, regeneratoare și de protecție a ADN-
ului, putând fi astfel recomandat pentru cei care sunt 
interesați de întărirea imunității, reducerea febrei și a 
tusei, de obținerea unei stări generale tonice, de bună 
dispoziție și de revigorare.

TELOMERAZĂ
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MOD DE ADMINISTRARE: 
Câte 1-3 capsule de 2 ori/zi. A se consuma îna-
inte cu jumătate de oră sau la jumătate de oră 
după masă. Se recomandă avizul consultantului 
de specialitate înainte de utilizarea produsului.

EFECTE EXCELLIUM 1
Contribuie la:

• Îmbunătățirea funcționării sistemului 
imunitar [Roszczyk A. et al 2022; Shin MS. 
et al 2019; Liu Y et al 2020; Akramiene D. et 
al 2007]; 

• Acțiuni de genoprotecție a ADN-ului  
față de efectele nocive ale UVB  
[JI. Eid et al 2021];

EXCELLIUM 1
INGREDIENTE 450mg/cps veg
Alpha Glucan 150mg
Shiitake mycelium
Beta Glucan 150mg
Inozitol 100mg
Inositol
Chaga 50mg
Inonotus obliquus

EXCELLIUM 2
INGREDIENTE 370mg/cps veg
Pelin 250mg
Artemisia absinthium
Ganoderma lucidum 80mg

Usturoi negru – fermentat 20mg
Allium sativum
Agaricus blazei muril  20mg
extract

Contribuie la menținerea sănătății celulelor  
și a întregului organism

EXCELLIUM 1 – rețetă magistrală de excepție ce prezintă calități nutritive, datorită unui 
bogat conținut de polizaharide, proteine, vitamine și minerale. Toate ingredientele produsului 
prezintă acțiune antioxidantă, au rol în creșterea imunității organismului, în reducerea proce-
selor inflamatorii de origine metabolică sau infecțioasă, îmbunătățesc și tonifică funcțiile orga-
nismului și au acțiuni de protecție a ADN-ului

60cps 60cps
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• Reducerea proceselor inflama-
torii acute și cronice [D. Shen et al 
2022; Song X et al 2020; Xiang Q et al 
2022];
• Prevenirea apariției și încetinirea 
dezvoltării tumorilor [Wong JH. et 
al 2020; Kaleta B. et al 2021; de Lima 
PL. et al 2013; Geller A. et al 2019];

• Apoptoza celulelor canceroase din adenocarci-
nom, cancerul pulmonar, hepatic [A. Géry et al 
2018; MJ. Youn et al 2008], colonorectal, gastric, 
ovarian, cervical [M. Zhang 2019];

• Îmbunătățirea funcțiilor ficatului și cele ale pan-
creasului [Sun W. et al 2021; Zhou Z et al 2020; Sa-
sidharan S. et al 2010];

• Reducerea sindromului metabolic și prevenirea 
apariției diabetului [D. Shen et al 2022; Y. Zhang et 
al 2022; Pan W. et al 2021];

• Normalizarea raportului LDL/HDL-colesterol;
• Determinarea de acțiuni hipolipidemice, hipogli-

cemiante, hepatoprotectoare și renoprotectoare 
[Spim SRV. et al 2017];

• Îmbunătățirea funcționării stomacului și a tubu-
lui digestiv [Pan W. et al 2021];

• Protejarea și buna funcționare a sistemului car-
diovascular;

• Îmbunătățirea stării metabolice și hormonale;
• Reducerea chisturilor ovariene;
• Îmbunătățirea funcționării sistemului nervos;
• Reducerea anxietății, depresiei și a insomniei;
• Îmbunătăţirea tonusului general al organismului 

[Vetvicka V. et al 2019];
• Menţinerea stării generale de sănătate a organis-

mului și a longevității [M. Zhang 2019; Bin Du et 
al 2014].

EXCELLIUM

I N
O VAȚ I E

Produs  exce p ț io n al  p e ntru sănăta
te
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 În studiile de specialitate, Shiitake (Lentinula edodes) este cunoscută ca având un bogat 
conținut de nutrienți, oligozaharide, polizaharide (β-glucan), aminoacizi, minerale ce acțio-
nează ca modulatori ai numărului și funcțiilor celulelor imunitare, inclusiv ale celulelor NK 
(natural killer) și a celulelor T, care joacă roluri importante în apărarea organismului împotriva 
infecțiilor, a tumorilor maligne, prin modularea activității sistemului imunitar. De asemenea, 
ciuperca  Chaga (Inonotus obliquus) este menționată ca prezentând 3 metaboliți importanți 
(betulin, acidul betulinic și inotodiol), ce determină acțiuni citotoxice față de celulele neopla-
zice din adenocarcinom și cancerul pulmonar, dar și metaboliți de tipul polizaharidelor, a po-
lifenolilor ce sunt răspunzători de creșterea acțiunilor imunomodulatoare, anticancerigene și 
antidiabetice. 

β-glucanii sunt molecule naturale biologic active ce pot fi considerate factori-cheie datorită 
activităților imunostimulatoare, imunomodulatoare și a efectelor benefice de reducere a unor 
boli și afecțiuni (inflamatorii, artrită, diabet, cancer etc.). Beta-glucanii ajută organismul să lup-
te împotriva bacteriilor, inclusiv cele cu rezistență crescută la antibiotic și împotriva virusurilor 
care provoacă infecții la nivelul tractului respirator.

Prin urmare, produsul EXCELLIUM 1 este, prin excelență, un produs destinat tuturor per-
soanelor interesate de menținerea într-o stare optimă a întregului organism și de tonifierea acti-
vității sistemului imunitar. EXCELLIUM 1 poate fi utilizat cu succes de persoanele aflate într-o 
perioadă în care activitatea sistemului imunitar este diminuată și prezintă diferite afecțiuni ce 
decurg din aceasta.

Ingredientele atent selectate ce fac parte din rețeta produsului EXCELLIUM 2 sunt recunos-
cute ca determinând pregnante efecte de protecție și detoxifiere celulară (hepatocitară, neuro-
nală, pulmonară), de protecție a ADN-ului față de factorii xenobiotici și factorii stresori interni. 
EXCELLIUM 2 are un rol important în prevenirea și reducerea cancerului, cu diferite localizări, 
prin acțiuni de modulare naturală și de îmbunătățire a activității sistemului imunitar. EXCEL-
LIUM 2 este nutritiv, tonifică funcțiile organismului, contribuie la menținerea unui bun echili-
bru psiho-emoțional, redă pofta de viață, fiind un prieten bun pentru o viață lungă și sănătoasă.   
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EFECTE EXCELLIUM 2
Contribuie la:
• Procesele de detoxifiere celulară, 
îmbunătățind vitalitatea celulară;
• Procesele de protecție a ADN-
ului față de acțiunile genotoxice 
generate de radicalii liberi;Reduce-
rea proceselor inflamatorii acute și 

cronice [D. Shen et al 2022; Song X et al 2020; Xiang Q 
et al 2022];
• Îmbunătățirea acțiunilor antioxidante [SS. Joo et 

al 2007; Ö. Hüseyin 2017];
• Îmbunătățirea pe căi naturale a activității imuno-

modulatoare [Wasser, S.P et al 2002; Lima CU. et al 
2011];

• Îmbunătățirea activității sistemului imunitar 
[Hetland G. et al 2020];

• Reducerea proceselor inflamatorii [Q. Cai et al 
2017], activități antitumorale și de apoptoză a ce-
lulelor cancerigene, de diferite localizări (prosta-
tă, ovarian, de sân, gastric) [Hetland G. et al 2020; 
Hetland G. et al 2008; Yu CH. et al 2009;  JW. Yuen 
etal 2012; Moacă EA. et al 2019; Firenzuoli, F. et al 
2008; A. Barbieri et al 2017];

• Îmbunătățirea activităților antimicrobiene, anti-
virale, antihelmintice [Szopa A. et al 2020; Mravčá-
ková D. et al 2021; Ellertsen, L.K.et al 2009; Zhao Y. 
et al 2021];

• Inhibarea parametrilor stresului oxidativ, redu-
cerea tulburărilor degenerative (degenerescență 
maculară) [M. Parravano et al 2019], neurode-
generative (Parkinson, Alzheimer) [Rashidi R. et 
al 2021; Taheri M. et al 2021; Z. Ren et al 2019; Ö. 
Hüseyin et al 2017; N. Yu et al 2020];

• Sinteza de proteine prin modificarea direcțiilor 
metabolice ale aminoacizilor;

• Reducerea rezistenței la insulină, îmbunătățirea 
profilului lipidic la pacienții cu diabet zaharat 
prin inhibarea biosintezei de acizi grași, a co-
lesterolului și reducerea acumulărilor adipoase 
subcutanate și viscerale [Bagheri F. et al 2020];

• Acțiuni de protecție și de îmbunătățire a func-
țiilor tubului digestiv (stomac, ficat, pancreas) 
[Ivanov M. et al 2021; Al-Dbass AM. Et al 2012; RJK. 
Susilo et al 2019];

• Susținerea acțiunilor antiobezitate prin reduce-
rea apetitului alimentar, reducerea nivelurilor de 
lipide, trigliceride, colesterol și glucoză din sânge 

[Salahi R. et al 2022; Wei Q. et al 
2019];

• Normalizarea raportului LDL/
HDL-colesterol [YS. Wu et al 2016; 
Peng L. et al 2020];

• Protecția hepatocitelor față de to-
xicitatea dată de alcool;

• Menținerea unui sistem vascular 
sănătos și o bună funcționare a 
inimii [D. Sargowoa et al 2018];

• Sănătatea și fluidizarea fiziologi-
că a sângelui; 

• Îmbunătățirea echilibrului fizic, 
psihic și emoțional al ființei [Ali 
MM. et al 2021];

• Protecție față de toxicitatea meta-
lelor grele (Cd) [Xie W. et al 2018];

• Îmbunătăţirea tonusului general 
al organismului, contribuind la 
creșterea poftei de viață.
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22;2021:9961089.

• Artemisia absinthium L. Aqueous and Ethyl Acetate Extracts: Antioxidant Effect and Potential 
Activity In Vitro and In Vivo against Pancreatic α-Amylase and Intestinal α-Glucosidase.

• Salahi R, Nasr FA, Bnouham M, Zaid A.Hbika A, Daoudi NE, Bouyanzer A, Bouhrim M, Mohti 
H, Loukili EH, Mechchate H, Al-. Pharmaceutics. 2022 Feb 22;14(3):481.
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A, Derban M, Simu S, Chioibaş R, Szuhanek C, Dehelean CA. Romanian Wormwood (Artemisia 
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Ganoderma (Ganoderma lucidum) 
• John Wai-man Yuen, Mayur-Danny I. Gohel, and Chi-fai Ng. Synergistic Cytotoxic Effects 

of Ganoderma lucidum and Bacillus Calmette Gue´rin on Premalignant Urothelial HUC-PC 
Cells and Its Regulation on Proinflammatory Cytokine Secretion. Evidence-Based Comple-
mentary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 147896, 9 pages

• Mariacristina Parravano, Massimiliano Tedeschi, Daniela Manca, Eliana Costanzo . Antonio Di 
Renzo . Paola Giorno . Lucilla Barbano, Lucia Ziccardi . Monica Varano . Vincenzo Parisi Effects of 
Macuprev_ Supplementation in Age-Related Macular Degeneration: A Double-Blind Randomized 
Morpho-Functional Study Along 6Months of Follow- Up. Adv Ther (2019) 36:2493–2505

• Yu-Sheng Wu, Shu-Ying Ho, Fan-Hua Nan and Shiu-Nan Chen. Ganoderma lucidum beta 
1,3/1,6 glucan as an immunomodulator in inflammation induced by a high-cholesterol diet. Wu 
et al. BMC Complementary and Alternative Medicine (2016) 16:500.

• Qing Cai, Yuanyuan Li and Gang Pei. Polysaccharides from Ganoderma lucidum attenuate mi-
croglia-mediated neuroinflammation and modulate microglial phagocytosis and behavioural re-
sponse. Cai et al. Journal of Neuroinflammation (2017) 14:63.

• Zhi-li Ren, Chao-dong Wang, Tao Wang, Hui Ding, Ming Zhou, Nan Yang, Yan-yong Liu and 
Piu Chan. Ganoderma lucidum extract ameliorates MPTP-induced parkinsonism and protects 
dopaminergic neurons from oxidative stress via regulating mitochondrial function, autophagy, 
and apoptosis. Acta Pharmacologica Sinica (2019) 40:441–450.

• Peng Laia, Xu Caoa, Qiao Xua, Yixin Liub, Rui Lic, Ju Zhanga and Meng Zhanga Ganoderma lucid-
um spore ethanol extract attenuates atherosclerosis by regulating lipid metabolism via upregulation 
of liver X receptor alpha. PHARMACEUTICAL BIOLOGY 2020, VOL. 58, NO. 1, 760–770

• Özevren Hüseyin, İrtegün Sevgi, Deveci Engin, Aşır Fırat, Pektanç Gülsüm, and Deveci Şenay 
Ganoderma Lucidum Protects Rat Brain Tissue Against Trauma-Induced Oxidative Stress.Kore-
an J Neurotrauma 2017;13(2):76-84

• Seong Soo Joo, In Wang Ryu, Ji-Kook Park, Yeong Min Yoo, Dong-Hyun Lee, Kwang Woo 
Hwang3, Hyoung-Tae Choi, Chang-Jin Lim, Do Ik Lee3, and Kyunghoon Kim, Molecular Clon-
ing and Expression of a Laccase from Ganoderma lucidum, and Its Antioxidative Properties. Mol. 
Cells, Vol. 25, No. 1, 2007, pp. 112-118.

• Djanggan Sargowoa, Nadia Oviantib, Eliana Susilowatib, Nizamuddin Ubaidillaha, Adriyawan 
Widya Nugrahaa, Vitriyaturridaa, Kartika Siwi Proboretnoa, Mirza Failasufia, Fadhli Ramadha-
na, Hesti Wulandaria, Yoga Waranugrahaa, Dinarsari Hayuning PutriaThe role of polysaccharide 
peptide of Ganoderma lucidum as a potent antioxidant against atherosclerosis in high risk and 
stable angina patients. Indian Heart Journal 70 (2018) 608–614. 

• Antonio Barbieri, Vincenzo Quagliariello, Vitale Del Vecchio, Michela Falco, Antonio Luciano, 
Nagoth Joseph Amruthraj, Guglielmo Nasti, Alessandro Ottaiano, Massimiliano Berretta, Rosa-
rio Vincenzo Iaffaioli and Claudio Arra. Anticancer and Anti-Inflammatory Properties of Gan-
oderma lucidum Extract Effects on Melanoma and Triple-Negative Breast Cancer Treatment. 
Nutrients 2017, 9, 210.

• Nanhui Yu, Yongpan Huang, Yu Jiang, Lianhong Zou, Xiehong Liu, Sulai Liu, Fang Chen, Jun 
Luo, and Yimin Zhu Ganoderma lucidum Triterpenoids (GLTs) Reduce Neuronal Apoptosis via 
Inhibition of ROCK Signal Pathway in APP/PS1Transgenic Alzheimer’s Disease Mice. Oxidative 
Medicine and Cellular Longevity Volume 2020, Article ID 9894037, 11 pages.

• Raden Joko Kuncoroningrat Susilo, Dwi Winarni, Saikhu Akhmad Husen, Suhailah Hayaza, 
Hunsa Punnapayak, Sri Puji Astuti Wahyuningsih, Elma Sakinatus Sajidah and Win Darmanto. 
Hepatoprotective effect of crude polysaccharides extracted from Ganoderma lucidum against 
carbon tetrachloride-induced liver injury in mice. Veterinary World, Vol.12/December-2019/15.
pdf EISSN: 2231-0916.
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MOD DE ADMINISTRARE: 
Câte 1-3 capsule de 2 ori/zi înainte cu jumătate 
de oră sau la jumătate de oră după masă.

PROTECTOR
INGREDIENTE 430mg/cps veg

Inulină  50mg
Cichorium intybus
Ginseng siberian – rădăcină 50mg
Eleutherococcus senticosus
Pelin  50mg
Artemisia absinthium
Măslin – extract 4:1 50mg
Olea europaea
Ganoderma  50mg
Ganoderma lucidum
Lucernă 50mg
Medicago sativa
Ceai verde – extract cu 40% polifenoli 50mg
Camellia sinensis
Gălbenele 40mg
Calendula officinalis
Cimbru 40mg
Thymus vulgaris

Contribuie la menținerea sănătății celulelor  
și a întregului organism

ACTIVATOR
INGREDIENTE 380mg/cps veg
Alga AFA 50mg
Aphanizomenon flos-aquae
Chlorella pyrenoidosa 50mg
Chlorella pyrenoidosa
Spirulină platensis  50mg

Laminaria japonica  50mg

Astragaloside IV   50mg
Astragalus mebranaceus
Orz verde 50mg
Hordeum vulgare
Gheara-mâței extract 4:1 cu 3% alcaloizi 40mg
Uncaria tomentosa
Moringa 40mg
Moringa oleifera

30cps 30cps

STEMLOMER PROTECTOR – poate fi consi-
derat un aliment funcțional, care favorizează 
protecția și tonifierea funcțiilor organismului, 
eliminarea toxinelor, susținerea proceselor 
anticancerigene, prin acțiuni oncosupresive, 
antivirale, antibacteriene, antifungice și  
de reducere a angiogenezei.
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Este un produs cu excepționale calități 
antioxidante, tonice și regenerante, ce 
contribuie la acțiuni de protecție a 
ADN-ului față de stresul oxidativ, îm-
bunătățirea metabolismului celular, 
îmbunătățirea funcționării sistemului 
imunitar prin activități chemoprotec-
tive și adaptogenice.

STEMLOMER PROTECTOR prezintă acțiuni de 
protecție și îmbunătățire a funcțiilor inimii, a sis-
temului nervos central, a ficatului și pancreasului, 
determinând amorsarea proceselor de regenerare 
celulară și reducerea semnelor de senescență. 
EFECTE PROTECTOR
Contribuie la:

• Îmbunătățirea activității antioxidante, datorită 
unui bogat conținut de compuși bioactivi [D. 
Załuski et al 2017; YH. Wang et al 2019; HG. Ji et al 
2017; Meng XH et al 2018; A. Hbika et al 2022; A. 
Szopa et al 2020; PF. Kao et al 2012]; 

• Dezvoltarea de importante activități biologice 
(antiinflamatorii, lipemiante, cardiotonice etc.) 
[R. Ghanbari 2012];

• Acțiuni de detoxifiere celulară [Sur S. et al 2017];
• Protecția ADN-ului față de stresul oxidativ [DC. 

Topalovit et al 2015];
• Îmbunătățirea funcționării sistemului imunitar 

prin activități chemoprotective și adaptogenice 
[Załuski D. et al 2018];

STEMLOMER

I N
O VAȚ I E

Produs  exce p ț io n al  p e ntru sănăta
te

BIBLIOGRAFIE
Ginseng-siberian (Eleutherococ-
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fał Kuz´niewski, Robert Verpoorte, 
Renata Nowak, Helena D. Smo-
larz. Saudi Pharmaceutical Journal 
(2017) 25, 734–743.

• Yan-Hong Wang, Yonghai Meng, 
Chunmei Zhai, Mei Wang, Bharathi 
Avula, Jimmy Yuk, Kerri M. Smith, 
Giorgis Isaac and Ikhlas A. Khan. 
Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 475.

• Jungbin Song, Sung Hyun Lee, Don-
ghun Lee, and Hocheol Kim. Evi-
dence-Based Complementary and 
Alternative Medicine Volume 2017, 
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• Kim CG, Castro-Aceituno V, Abbai 
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Kim YJ, Yang DC. Biomed Pharma-
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F, Chen X, Ding J, Chen L, Wang Y, 
Li X. J Ethnopharmacol. 2018 Sep 
20;228:110-122. 
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• Prevenirea apariției îmbolnăvirilor prin acțiuni antimicrobiene [DE. George et al 2017; 
Hsieh SK. et al 2016], antibacteriene [SM. Noritake et al 2017], antivirale [JM. Song 2018; H. 
Chunchao et al 2011], antiparazitare [D. Mravˇcáková et al 2021; OM. Oluba et al 2012];

• Acțiuni oncosupresive [A. Negri  et al 2018], de apoptoză a celulelor cancerigene [WJ. Wang 
et al 2015], din cancerul ovarian, prin procese de reducere a angiogenezei celulei tumorale 
[LY. Jia et al 2017], din cancerul de sân [GG.Lee Yue et al 2018];

• Susținerea tratamentelor chimioterapice din cancerul pulmonar cu celule mici [Xiao Z. 
et al 2018];

• Reducerea radicalilor liberi, determinând apoptoza celulelor cancerigene limfocitare [C. 
Philion. Et al 2017; JW. Hsu 2011], a celor de la nivelul colonului, plămânilor [CG. Kim et 
al 2018], prostatei [YH. Yu 2012]; 

• Puternice acțiuni împotriva cancerului în celulele non-mici ale cancerului pulmonar 
A-549 prin inducerea apoptozei, oprirea ciclului celular și inhibarea migrării celulelor 
[Huang J. 2017]; 

• Buna funcționare a inimii și a aparatului cardiac [M. Micucci et al 2015];
• Îmbunătățirea funcțiilor ficatului, reducerea trigliceridelor, a colesterolului [OM. Oluba et 

al 2012], cu efecte de reducere a proceselor inflamatorii determinate de acestea [Yu-Sheng 
Wu et al 2016];

• Rol protector împotriva insuficienței hepatice [Sayed AEH et al 2018] și pancreasului [A. 
Hbika et al 2022], reducând simptomele diabetului de tip 2 [PG. Cheng et al 2013];

• Normalizarea și controlul greutății corporale [Zhang L. et al 2017; CS. Yang 2017; C. Shu et al 
2017; M. de Bock 2013], prin acțiuni de reducere a colesterolului total [Alves FM. et al 2017];

• Hepatoprotecția față de acțiunea substanțelor toxice [S. Hossain 2015];
• Îmbunătățirea funcțiilor renale și reducerea uremiei [Zhu C. et al 2017];
• Protecția și îmbunătățirea funcționării sistemului nervos central [Sangiovanni E. et al 2017; 

S. Bimonte et al 2017] și prevenirea afecțiunilor degenerative (Alzheimer, Parkinson) [Schi-
midt HL. et al 2017; R. Rashidi et al 2021; Z. Ren et al 2019; R. Zhang et al 2011];

• Îmbunătățirea proceselor cognitive și ale 
memoriei [Y. Yamauchi et al 2019; Menezes 
J. et al 2017; Mancini E. et al 2015];

• Reducerea proceselor inflamatorii din or-
ganism [GES. Batiha et al 2020; EA. Moaca 
et al 2019; Q. Cai et al 2017; RC. Mahjoub et 
al 2011], de la nivelul arterelor [CJ. Liang et 
al 2014], a articulațiilor și celor asociate cu 
afecțiunile degenerative (scleroză multi-
plă) [Farzaei MH. 2017];

• Sănătatea sistemului osos, susține crește-
rea masei și a lungimii osului [J. Song et 
al 2017]; 

• Prevenirea, exacerbarea diferitelor afec-
țiuni provocate de stresul oxidativ și de 
factorii de stres generați de redox, inclu-
siv procesele de senescență  [Bjørklund G. 
et al 2018];

• Procesele de regenerare și creștere a lon-
gevității organismului [HH. Peng et al 
2021]. 24



STEMLOMER – ACTIVATOR este 
o formulă de excepție ce conferă, 
datorită sinergiei acțiunilor ingredi-
entelor sale, o paletă largă de acțiuni 
biologice binefăcătoare ce susțin și 
reglează în mod armonios funcțiile 
organismului, facilitând capacități 
de tonifiere și regenerare celulară. 

Produsul contribuie la reducerea stresului oxidativ, 
la sinteza normală a proteinelor și aminoacizilor, la 
protecția ADN-ului, determină creșterea producției 
de celule stem. 
STEMLOMER – ACTIVATOR, datorită ingredientelor 
sale, ar putea face parte din grupa alimentelor funcți-
onale ce prezintă importante roluri de creștere a acti-
vității sistemului imunitar, de reducere a proceselor 
inflamatorii, în general, dar și a celor de origine me-
tabolică, de reducere a dezvoltării celulelor tumorale 
prin apoptoza celulei neoplazice, acțiuni de protecție 
și stimulare a activității celulei nervoase. 
Produsul determină activarea proceselor de reîntine-
rire și evitarea apariției precoce a senescenței.

EFECTE ACTIVATOR
Contribuie la:

• Creșterea capacității de apărare a organismului, 
prin diferite acțiuni antioxidante [B. Wang et al 
2018; Samir A. et al 2016; NA. Al-Dhabi et al 2016; EJ. 
Jang et al 2018; JK. Patra et al 2015];

• Buna funcționare a proceselor la nivel celular [P. 
Liu et al 2019];

• Promovarea proliferării populațiilor de celule 
stem, crescând astfel capacitatea organismului de 
a se vindeca și de a reduce procesele de senescență 
[Shytle DR. et al 2010; Jensen GS. Et al 2007; Chen Y. 
et al 2018];

• Creșterea producției celulelor killer (naturale) și 
la modularea profilului receptorilor de chemoki-
ne, determinând îmbunătățirea activității siste-
mului imunitar [Hart AN. et al 2007; Pugh N. et al 
2001; JH. Kwak et al 2012];

• Îmbunătățirea activității sistemului imunitar prin 
creșterea activităților imunomodulatoare și a   ac-
tivităților antimicrobiene [Taniguchi M. et al 2019; 
V. De Caro et al 2019; Hyo-Jin An et al 2008; J. Cui et 
al 2022; P. Liu et al 2017; RC. Moraes et al 2015; RM. 
Lenzi et al 2013]; 

• Creșterea activității antivirale 
[T. Caon et al 2014], inhibă direct 
și indirect replicarea ARN-ului 
virusurilor [H. Kim et al 2020; Y. 
Wang et al 2017];

• Reducerea afecțiunilor inflamato-
rii de diferite cauze [H. Kang et al 
2015; A. Finamore et al 2017; J. Cui 
et al 2022];

• Îmbunătățirea activității tractu-
lui gastro-intestinal [HS. Yang et al 
2019], a ficatului și pancreasului 
[Merchant RE. et al 200; A. Finamore 
et al 2017; TT. Li et al 2018; S. Kang 
et al 2019];

• Acțiuni de protecție a celulelor 
hepatice [Kuriakose GC. et al 2010; 
Cai X et al 2015; EJ. Jang et al 2018], 
neuronale [X. Xue et al 2018] față 
de toxicitatea indusă de medica-
mente sau de alte substanțe toxice 
[Lee I et al 2015];

25



• Reducerea factorilor de risc ale lipidelor serice, în principal a trigliceridelor și a colesterolului total, 
în cazuri de hipercolesterolemie [NaH. Ryu et al 2014; S. Kim et al 2016; Merchant RE. et al 2001];

• Prevenirea obezității și restabilirea homeostaziei intestinale la persoanele obeze [Xiaodan Fu et al 
2022; JY. Kim et al 2018];

• Pe căi naturale, la controlul și reducerea greutății corporale [P. Hua et al 2018];
• Îmbunătățirea profilului metabolic în caz de diabet zaharat de tip 2 (reduce nivelul glucozei din 

sânge) [M. Sanaei el al 2015; Itakura H et al 2015; S. Kang et al 2019, T. Nozaki et al 2017];
• Protector față de mecanismele care conduc la neurodegenerare celulară [D. Nuzzo et al 2018];
• Oprirea dezvoltării celulelor tumorale [Scoglio S. Et al 2016; Bláha L. et al 2010], stimularea apop-

tozei celulei neoplazice dermice prin calea mitocondrială [X. Xue et al 2015], îmbunătățirea activi-
tăților anticancerigene [Righi V. et al 2016; Panahi Y. et al 2106; P. Liu et al 2017;  AA. Dreifuss et 
al 2010; S. Kaiser 2016];

• Reglementarea apoptotică a cancerului colorectal [T. Tian et al 2017; CT. Wu et al 2017], a canceru-
lui de prostată într-o manieră dependentă de doză [YJ. Choi et al 2016];

• Procesele de chimioprevenție și de chimioterapie în afecțiunile osoase mediate de deteriorarea oxi-
dativă [J. Sun et al 2019];

• Sănătatea rinichilor și a aparatului excretor, prin reducerea hiperuricemiei, prin acțiuni reglatoare 
duale asupra inhibării metabolismului hepatic și promovarea excreției renale de urați [D. Zhanget 
al 2018; M. Long et al 2019];

• Reducerea nefrotoxicității induse de cisplatin [Kuriakose GC et al 2008];
• Îmbunătățirea funcțiilor și activității vaselor sangvi-

ne [Merchant RE. et al 2001];
• Îmbunătățirea statusului vaselor sangvine  [Aline de 

Freitas B. et al 2018; WQ. Wang et al 2017] și susține 
hematopoieza [Fei Li et al 2017], conferă protecție 
eritrocitară [M. Bors et al 2011];

• Protecția oxidativă a proteinelor [Benedetti S. et al 
2004]; 

• Îmbunătățirea funcțiilor cerebrale;
• Îmbunătățirea memoriei și a funcțiilor cognitive, 

conferă protecție față de deficiențele cognitive asoci-
ate cu demența [SNS. Reid et al 2018; SN S. Reid et 
al 2018];

• Prevenirea disfuncțiilor aparatului reproducător 
[SH. Abdel-Aziem et al 2018];

• Protecția organismului față de radiațiile nocive 
(UVB) [Kwang-Soo Lee et al 2020];

• Vindecarea leziunilor cutanate asemănătoare derma-
titei atopice și suprimarea inflamației mediatorilor și 
a moleculelor de semnalizare majoră [YH. Hwang et 
al 2020];

• Previne apariția fenomenelor de senescență și îmbă-
trânire [P. Liu et al 2017];

• Îmbunătăţirea tonusului general al organismului, la 
menţinerea stării generale de sănătate a organismu-
lui.
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MOD DE ADMINISTRARE: 
În prima zi se administrează câte 1 picătură de 3 ori/zi, dizolvată într-un  
pahar cu apă. Se crește doza cu 1 picătură, o dată la 2 zile, până când se ajunge 
la câte 8 picături de 3 ori/zi. A se agita înainte de folosire.

Contribuie la oxigenarea  
optimă a celulelor și a sângelui

Un produs inteligent pentru detoxifiere și optimizarea oxigenării celulare, cu rol, în ace-
lași timp, de eliminare a radicalilor liberi și a pericolelor asociate acestora. 

Pe lângă faptul că generează oxigen la nivel celular, OPTIM CELL degrevează organismul 
de suprasolicitarea provocată de evacuarea reziduurilor celulare. Acest proces de evacuare se 
realizează, în special, prin intermediul rinichilor și al ficatului. 

Utilizarea produsului OPTIM CELL ușurează acest proces, astfel încât rinichii și ficatul 
nu sunt solicitate în exces.

INGREDIENTE 

L-glicină 0,015%

L-izoleucină 0,015%

L-histidină 0,015%

L-lizină 0,015%

L-metionină 0,015%

L-prolină 0,015%

L-serină 0,015% 

L-treonină 0,015%

L-triptofan 0,015%

L-tirozină 0,015%

L-valină 0,015%

Maltodextrină 0,015%

Alga Fucus vesiculosus 0.015%
extract uscat furnizând 0,05% iod

INGREDIENTE 30ml

Apă purificată 86,615%

Clorură de sodiu 5%

Acid citric 5%

Clorură de potasiu 1,3%

Clorură de magneziu 0,8%

Sulfat de magneziu 0,8%

Acid fosforic 0,1%

Carbonat de calciu 0,1%

Acid L-aspartic 0,015%

Acid L-glutamic 0,015%

L-alanină 0,015%

L-arginină 0,015%

L-cisteină 0,015%

L-fenilalanină 0,015%
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EFECTE:
Contribuie la:
• menținerea capacității de autoa-
părare a organismului și la preveni-
rea bolilor de origine virală, infecți-
oase, gripale;
• buna funcționare a sistemului 

cardio-vascular, la reglarea aritmiei și hipertensi-
unii; 

• buna funcționare a plămânilor și bronhiilor; adju-
vand în astm; 

• terapiile de reabilitare după efectele produse de chi-
mioterapie, radioterapie și intervenții chirurgicale; 

• oxigenarea normală a celulelor neuronale;
• buna funcționare a aparatului auditiv;  
• buna funcționare a a organismului în probleme ti-

pice vârstei înaintate; 
• menținerea sănătății părului, pielii și a unghiilor; 
• diminuarea durerilor, având efect analgezic;
• buna funcționare a ochilor și a țesutului conjunctiv; 
• buna funcționare a rinichilor și a vezicii biliare; 
• ameliorarea hemoragiilor interne și externe; 
• menținerea stării de tinerețe cu efect regenerator; 
• buna funcționare a organismului în cazul infecții-

lor intestinale; 
• buna funcționare a diurezei; 
• randamentul energetic în cazul stresului continuu; 
• ajută la detoxifierea organismului și la protejarea 

celulelor împotriva stresului oxidativ; 
• contribuie la menținerea metabolismului celular 

normal; 
• contribuie la menținerea valorilor normale ale co-

lesterolului sanguin. 

OPTIM CELL

Dr. Otto Warburg 1883-1970 
Câștigătorul Premiului Nobel în 
Fiziologie - Medicină: 

,,Principala cauză a apariției can-
cerului este substituirea respira-
ției normale (cu oxigen) a celule-
lor organismului, cu o respirație 
celulară anaerobă (fără oxigen)”.

HH

O

H2O
HH

O-

O2

O- O+

CUM LUCREAZA?

OPTIM CELL disociază mole-
cula de apă în hidrogen (H+) și 
oxigen (O-).

OPTIM CELL are abilitatea de a  
genera oxigen la nivel celular, în  
timp ce se elimină pericolul ra-
dicalilor liberi. 

,,Disocierea” moleculelor se ob-
ține prin slăbirea legăturii de 
electroni (transfer ionic).

În molecula de H2O,  grupul de 
electroni este mai dens în jurul 
atomului de oxigen; electronii se 
învârt în jurul oxigenului și se 
îndepărtează de hidrogen.
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MOD DE ADMINISTRARE: 
Câte 1-3 capsule/zi din fiecare flacon, cu pauză 
de o oră între ele. Mai întâi se administrează 
capsula PROTECTOR, iar apoi capsula ACTI-
VATOR. A se consuma înainte sau după masă 
cu o oră. 
PRECAUȚII: Persoanelor cu boli autoimune 
li se recomandă sfatul specialistului înainte de 
utilizarea produsului.

PROTECTOR – 60cps
INGREDIENTE 450mg/cps
Gheara mâţei 20mg
Uncaria tomentosa
Gheara diavolului 60mg
Harpagophytum procumbens
Echinacea 70mg
Echinacea purpurea
Aloe 40mg
Aloe ferox
Coada calului 50mg
Equisetum arvense
Soc – flori 60mg
Sambucus nigra
Urzică  50mg
Lamium album
Algă calcaroasă 50mg
Lithothamnium calcareum

MSM 50mg

ACTIVATOR – 60cps
INGREDIENTE 450mg/cps
Alga AFA 60mg
Aphanizomenon flos-aquae
Chlorella 60mg
Chlorella pyrenoidosa
Spirulină 50mg
Spirulina platensis
Astragalus 80mg
Astragalus membranaceus
Ganoderma 50mg
Ganoderma lucidum
Aloe 50mg
Aloe ferox
Mesteacăn 50mg
Betula alba
Glucozamină 50mg
din crustacee marine

Contribuie la multiplicarea 
Celulelor Stem adulte
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Odată cu înaintarea în vârstă, numărul celulelor stem 
existente în circulaţia sanguină scade semnificativ

EFECTE 
Contribuie la:
• Procesul de producere a celulelor 
stem adulte și favorizează deplasa-
rea lor în țesuturile de care organis-
mul are nevoie;
• Refacerea unor țesuturi (articu-

lare, musculare, nervoase, oculare etc.) distruse 
de procesele degenerative

• Funcționarea și regenerarea normală a sistemului 
nervos;

• Formarea cu o morfologie normală a elementelor 
figurate ale sângelui;

• Diminuarea proceselor inflamatorii;
• Mecanismele naturale de reglaj endocrin ale or-

ganismului;
• Activitatea ficatului și menţinerea valorilor nor-

male ale transaminazelor;
• Refacerea organismului în afecţiuni ale sistemu-

lui nervos central și periferic;
• Prevenirea și combaterea tulburărilor psiho - 

emoţionale: insomnie, depresie, sindrom anxi-
os-depresiv, sindrom de oboseală cronică, atacuri 
de panică;

• Lupta organismului în cazul afecțiunilor tumora-
le și în timpul tratamentului cu chimioterapie și 
radioterapie;

• Susținerea organismului în cazul deficienţei imu-
nitare cronicizate, traduse prin sensibilitate la in-
fecţii respiratorii, reno-urinare;

• Buna funcționare a aparatului reproducător mas-
culin și feminin.

BIOSTEM

BIBLIOGRAFIE   
• Plant Polysaccharides Attenuate 

Fluorouracil Toxicity for the Small 
Intestinal Epithelium. Safonova EA, 
Lopatina KA, Vychuzhanina AV, 
Ermolaeva LA, Razina TG, Zueva 
EP. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27383155

• Proliferative activity of a blend of 
Echinacea angustifolia and Echina-
cea purpurea root extracts in human 
vein epithelial, HeLa, and QBC-939 
cell lines, but not in Beas-2b cell 
lines Simon Angelo Cichello, Qian 
Yao,and Xiao Qiong He. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC4833461/

• Natural cures for breast cancer treat-
ment. Shareef M, Ashraf MA, Sar-
fraz M. 

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4881189/

• Providing evidence for use of Echi-
nacea supplements in Hajj pilgrims 
for management of respiratory tract 
infections.Daneshmehr MA, Tafazo-
li A. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27157957

Diviziunea şi diferenţierea 
celulelor stem
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MOD DE ADMINISTRARE: 
Câte 1-3 capsule/zi din fiecare flacon, cu pauză 
de o oră între ele. Mai întâi se administrează 
capsula PROTECTOR, iar apoi capsula ACTI-
VATOR. A se consuma înainte sau după masă 
cu o oră. 
PRECAUȚII: Persoanelor cu boli autoimune 
li se recomandă sfatul specialistului înainte de 
utilizarea produsului.

ACTIVATOR
INGREDIENTE 455mg/cps
Palmier pitic – extract 4:1 100mg
Serenoa repens
Afin-american-Flowens 100mg
Vaccinium macrocarpon

Cartilaj de rechin 100mg

Drojdie de bere – cu Zinc (100.000ppm Zn/g) 90mg
Saccharomyces cerevisiae
Ceai verde – extract 4:1 cu 40% polifenoli  50mg
Camellia sinensis
Drojdie de bere – cu Seleniu (2.000ppm Se/g) 10mg
Saccharomyces cerevisiae
Piper negru – extract cu 95% piperină 5mg
Piper nigrum

PROTECTOR
INGREDIENTE 455mg/cps
Astragalus – extract 4,5:1 cu 16% polizaharide 100mg
Astragalus membranaceus
Lăptișor de matcă – extract liofilizat 3,5:1 100mg
Apis mellifera
Palmier pitic – extract 4:1 100mg
Serenoa repens
Aloe 50mg
Aloe ferox
Coada calului – extract cu Siliciu 7% 50mg
Equisetum arvense
Gheara mâței – extract cu 3% alcaloizi 50mg
Uncaria tomentosa
Piper negru – extract cu 95% piperină 5mg
Piper nigrum

Contribuie la multiplicarea 
Celulelor Stem adulte
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EFECTE 
Contribuie la:
• Procesul de producere a celulelor 
stem adulte și favorizează deplasarea 
lor în țesuturi, acolo unde organis-
mul are nevoie;
• Funcționarea normală a aparatu-
lui genito-urinar (prostată);

• Procesele de protecție a structurii ADN-ului
• Protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ 

(Se, Zn);
• Funcționarea normală a sistemului imunitar (Se, 

Zn);
• Menținerea metabolismului celular normal și a să-

nătății celulelor;
• Menținerea capacității de adaptare a organismului;
• Stimularea și funcționarea normală a sistemului 

digestiv, a ficatului și vezicii biliare;
• Funcționarea normală a glandei tiroide (Se);
• Spermatogeneza normală (Se);
• Menținerea concentrațiilor normale de testoste-

ron din sânge și a fertilității și reproducerii nor-
male (Zn);

• Refacerea organismului în perioadele de conva-
lescenţă.

BIOSTEM

BIBLIOGRAFIE
• A natural herbal remedy modulates 

angiogenic activity of bronchoalveolar 
lavage cells from sarcoidosis patients 
Dorota M. Radomska-Leśniewska, 
Ewa Skopińska-Różewska, Urszula 
Demkow, Jarosław Jóźwiak,Małgor-
zata Sobiecka, and Barbara Joanna 
Bałan https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27095919

• Phytopharmacologic preparations 
as predictors of plant bioactivity: 
A particular approach to Echina-
cea purpurea (L.) Moench antioxi-
dant properties. Pires C, Martins N, 
Carvalho AM1, Barros L, Ferreira 
IC. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27036611

• Pregnancy outcomes after prenatal 
exposure to echinacea: the Norwe-
gian Mother and Child Cohort Study. 
Heitmann K, Havnen GC, Holst L, 
Nordeng H. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/26895223

• Chemotherapeutical effects of the 
herbal medicine Uncaria tomento-
sa (Willd.) DC. Almeida IV1, Soares 
LC2, Lucio FT2, Cantagalli LB2, Reus-
ing AF2, Vicentini VEP2. 
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MOD DE ADMINISTRARE: 
Câte 1–2 capsule de 2 ori/zi din fiecare flacon, 
cu pauză de o oră între ele. Mai întâi se admi-
nistrează capsula PROTECTOR, iar apoi cap-
sula ACTIVATOR. A se consuma înainte sau 
după masă cu o oră. 
PRECAUȚII: A nu se administra persoanelor 
alergice la produsele apicole, la celelalte ingre-
diente ale produsului sau cărora le-a fost efec-
tuat sau urmează să li se efectueze operație de 
transplant. 

ACTIVATOR
INGREDIENTE 455mg/cps
Astragalus – cu 2 % astragaloside IV 100mg
Astragalus membranaceus
Coacăz negru – fructe cu 3% polifenoli 100mg
Ribes nigrum
Resveratrol – extract din struguri  100mg
Vitis vinifera
Algă roșie 50mg
Haematoccus pluvialis
Lycopen – din tomate 50mg
Lycopersicum esculentum
Coada calului – extract cu 7% siliciu 40mg
Equisetum arvense
Drojdie de bere – cu Seleniu (2.000ppm Se/g) 10mg
Saccharomyces cerevisiae
Piper negru – extract cu 95% piperină 5mg
Piper nigrum

Contribuie la procesele de 
protecție a structurii ADN-ului

PROTECTOR
INGREDIENTE 455mg/cps
Astragalus – extract 4,5:1 cu 16% polizaharide 100mg
Astragalus membranaceus
Lăptișor de matcă – extract liofilizat 3,5:1 100mg
Apis mellifera
Gheara diavolului – extract 20:1 cu harpogoside 100mg
Harpagophytum procumbens
Gheara mâței – extract cu 3% alcaloizi 100mg
Uncaria tomentosa
Ciuperca tibetană – extract 4:1  50mg
Cordyceps sinensis
Piper negru – extract cu 95% piperină 5mg
Piper nigrum
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TELOMERAZĂ

BIBLIOGRAFIE
• Pharmacokinetic Evidence on the 

Contribution of Intestinal Bacterial 
Conversion to Beneficial Effects of 
Astragaloside IV, a Marker Com-
pound of Astragali Radix, in Tradi-
tional Oral Use of the Herb” Drug 
Metabolism and Pharmacokinetics, 
Volume 27, Issue 6, 2012, Pages 586-
597 Rui-Na Zhou, Yue-Lin Song, Ji-
an-Qing Ruan, Yi-Tao Wang, Ru Yan 
www.greenmedinfo.com/substance/
astragalus

• Reversal of P-glycoprotein-mediat-
ed multidrug resistance of human 
hepatic cancer cells by Astragaloside 
II.” Can Huang, Dujuan Xu, Quan 
Xia, Peipei Wang, Chao Rong, Yong 
Su, J Pharm Pharmacol. 2012 Dec 
;64(12):1741-50. Epub 2012 Jun 8. 
PMID: 23146037 http://www.green-
medinfo. com/article/reversal-p-gly-
coprotein-mediated-multidrug-re-
sistance-human-hepatic-cancer

• Cycloastragenol (Telomeres Acti-
vator) and its relation with Cancer. 
https://rroij.com/open-access / cyclo 
astragenoltelomeres-activator.

EFECTE 
Contribuie la:
• procesele de protecție a structurii 
ADN-ului;
• protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ (Se, Zn);
• creșterea acțiunilor antioxidante 
prin stimularea efectului superoxid 

dismutazei;
• buna funcţionare a sistemului imunitar (Se, Zn);
• menținerea metabolismului celular normal și a să-

nătății celulelor;
• producţia normală de celule stem, participă activ 

în procesele de regenerare a organismului;
• stimularea și protecția digestiei;
• refacerea mobilității și a elasticității articulațiilor 

și a pielii;
• funcționarea normală a ficatului și la menținerea 

în limite normale a cantităților de uree, bilirubină 
și creatinină din sânge;

• buna funcționare a sistemului nervos și a circulați-
ei sangvine (Se, Zn), a rinichilor și a inimii;

• menținerea sănătății părului și a unghiilor (Se, 
Zn), oaselor și pielii (Zn, Se); 

• funcționarea normală a glandei tiroide (Se);
• menținerea concentrațiilor normale de testoste-

ron din sânge, a fertilității și reproducerii normale 
(Zn), susține spermatogeneza normală (Se);

• metabolismul energetic normal.
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MOD DE ADMINISTRARE: 
Câte 1-3 capsule dimineața și 1-3 capsule seara 
cu 30 minute înainte de masă. 
PRECAUȚII: Produsul are un puternic efect 
laxativ. Se va administra cu prudență în caz de 
aritmie cardiacă, constipație cronică, diabet și 
hipokaliemie.
CONTRAINDICAȚII: A nu se administra 
femeilor însărcinate sau celor care alăptează. 
Utilizarea produsului este interzisă în caz de 
obstrucție intestinală, inflamații intestinale 
acute (boala Crohn, colite ulcerative), ileus, 
abdomen chirurgical acut, apendicită, dureri 
abdominale de etiologie necunoscută, afec-
țiuni psihice severe (demență, Alzheimer). A 
se evita utilizarea în caz de alergie la oricare 
dintre componentele produsului.

COMPONENTA 2 NOAPTE
INGREDIENTE 455mg/cps
Cărbune medicinal activ 155mg
Carbo ligni
Algă calcaroasă 150mg
Lithothamnium calcareum
Aloe 50mg
Aloe ferox
Anghinare – extract 5:1 din frunze cu 5% acid cafeic 50mg
Cynara scolymus

L-Carnitină 50mg

COMPONENTA 1 ZI
INGREDIENTE 455mg/cps

Bromelaină 1.200 GDU/g din tulpini de Ananas 150mg

Cetonă de zmeură – extract 99% 150mg

Garcinia – extract 5-6:1 din fruct  100mg
Garcinia cambogia
Cafea verde – extract 5-6:1 50mg
Coffea robusta
Piper negru – extract cu 95% piperină 5 mg
Piper nigrum

Contribuie la menținerea 
greutății corporale normale
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EFECTE 
Contribuie la:
• dobândirea unui apetit normal, 
la buna funcționare a metabolismu-
lui energetic;
• procesele de detoxifiere a orga-
nismului;
• funcționarea normală a procese-

lor digestive;
• menținerea unei flore și a unui pH normale la nive-

lul tubului digestiv;
• realizarea unui tranzit intestinal normal;
• buna funcționare a ficatului, căilor biliare și pan-

creasului;
• menținerea în limite normale a cantității de uree, 

bilirubină și creatinină din sânge;
• îmbunătățirea efectelor antioxidante enzimatice și 

non-enzimatice ce se desfășoară în organism;
• reducerea colesterolului total, LDL, VLDL și crește 

nivelurile de HDL (colesterol bun);
• procesele de reglare a metabolismului protidic, 

glucidic și lipidic prin stimularea producției de 
adinopectină, prin creșterea nivelului de norepi-
nefrină, previne apariția obezității prin activarea 
mecanismelor de acțiune asupra adipogenezei în 
preadipocitele 3T3-L1;

• procesele de eliminare a metalelor grele.
Bromelaina și piperina sunt potențatori de bioab-
sorbție – determină efecte puternice și rapide ale 
principiilor active ale ingredientelor produsului.

SLIM 1

BIBLIOGRAFIE
• Heme oxygenase-1 mediates anti-adi-

pogenesis effect of raspberry ketone in 
3T3-L1 cells.Tsai YC, Yang BC, Peng 
WH, Lee YM, Yen MH, Cheng PY.
Phytomedicine. 2017 Jul 15;31:11-17. 
doi: 10.1016/j.phymed.2017.05.005. 
Epub 2017 May 22. PMID:28606512 
https://www.ncbi.nlm.nih. gov/ 
pubmed/28606512

• Eight weeks of supplementation with 
a multi-ingredient weight loss prod-
uct enhances body composition, 
reduces hip and waist girth, and in-
creases energy levels in overweight 
men and women. Lopez HL, Zie-
genfuss TN, Hofheins JE, Habows-
ki SM, Arent SM, Weir JP, Ferrando 
AA.J Int Soc Sports Nutr. 2013 Apr 
19;10(1):22. doi: 10.1186/1550-2783-
10-22. PMID: 23601452 https://www. 
ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/23601452
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MOD DE ADMINISTRARE: 
Câte 1-3 capsule dimineața și 1-3 capsule seara 
cu 30 minute înainte de masă.
PRECAUȚII: Produsul are un puternic efect 
laxativ. Se va administra cu prudență în caz de 
aritmie cardiacă, constipație cronică.
CONTRAINDICAȚII: A nu se administra 
femeilor însărcinate sau celor care alăptează. 
Utilizarea produsului este interzisă în caz de ob-
strucție intestinală, inflamații intestinale acute 
(boala Crohn, colite ulcerative), ileus, abdomen 
chirurgical acut, apendicită, dureri abdominale 
de etiologie necunoscută, afecțiuni psihice se-
vere (demență, Alzheimer) și în diabet de tip I. 
A se evita utilizarea în caz de alergie la crustacee 
sau la oricare dintre componentele produsului.

COMPONENTA 2 NOAPTE
INGREDIENTE 455mg/cps
Chitosan 205mg
Crustacee
Păpădie – extract 5:1 din rădăcină 100mg
Taraxacum officinale
Coacăz negru – fructe cu 3% polifenoli 50mg
Ribes nigrum
Coada calului – extract 4:1 cu 7% siliciu 50mg
Equisetum arvense
Gymnema – extract cu 25% acid gimnemic 50mg
Gymnema sylvestre

Contribuie la menținerea 
greutății corporale normale

COMPONENTA 1 ZI
INGREDIENTE 455mg/cps

Bromelaină 1.200 GDU/g din tulpini de Ananas 150mg

Cetonă de zmeură – extract 99% 150mg

Garcinia – extract 5-6:1 din fruct  100mg
Garcinia cambogia
Cafea verde – extract 5-6:1 50mg
Coffea robusta
Piper negru – extract cu 95% piperină 5 mg
Piper nigrum

40



EFECTE 
Contribuie la:
• buna funcționare a sistemului 
imunitar prin efecte antioxidante 
enzimatice și non-enzimatice;
• obținerea unui apetit normal – 
modulează profilurile hormonale 

și apoproteinice la persoanele ce prezintă hiper-
lipidemie;

• menținerea greutății corporale normale și la func-
ționarea normală a proceselor digestive;

• buna funcționare a ficatului și pancreasului;
• reducerea colesterolului total, LDL, VLDL și la 

creșterea nivelului de HDL (colesterolul bun);
• procesele de reglare a metabolismului protidic, 

glucidic și lipidic prin stimularea producției de 
adinopectină, prin creșterea nivelului de norepi-
nefrină, previne apariția obezității prin activarea 
mecanismelor de acțiune asupra adipogenezei în 
preadipocitele 3T3-L1;

• procesele de drenare și detoxifiere a limfei și îmbu-
nătățește funcția renală prin reglarea nivelului de 
acid uric și creatinină;

• procesele de asimilare a calciului și a altor minera-
le, favorizează refacerea masei osoase, îmbunătă-
țește calitatea pielii, a părului și a unghiilor;

• menținerea pH-ului fluidelor extra și intracelulare 
ale organismului în jurul valorii de 7,35 (ușor al-
calin).

Bromelaina și piperina sunt potențatori de bioab-
sorbție – determină efecte puternice și rapide ale 
principiilor active ale ingredientelor produsului.

SLIM 2

BIBLIOGRAFIE
• Raspberry Ketone Promotes the 

Differentiation of C3H10T1/2 Stem 
Cells into Osteoblasts Tomoyo Taka-
ta, Chie Morimoto J Med Food. 2014 
Mar 1; 17(3): 332–338. doi: 10.1089/
jmf.2013.2763 PMCID: PMC3961782 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3961782/

• The Use of Green Coffee Extract as 
a Weight Loss Supplement: A Sys-
tematic Review and Meta- Analysis 
of Randomised Clinical TrialsI gho 
Onakpoya, Rohini Terry, Edzard 
Ernst Gastroenterol Res Pract. 2011; 
2011: 382852. Published online 2010 
Aug 31. doi: 10.1155/2011/382852 
PMCID: PMC2943088 https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2943088/
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MOD DE ADMINISTRARE: 
Câte 1-3 capsule dimineața și 1-3 capsule seara 
cu 30 minute înainte de masă.
PRECAUȚII: Produsul are un puternic efect 
laxativ. Se va administra cu prudență în caz de 
aritmie cardiacă, constipație cronică.
CONTRAINDICAȚII: A nu se administra 
femeilor însărcinate sau celor care alăptează. 
Utilizarea produsului este interzisă în caz de 
obstrucție intestinală, inflamații intestinale 
acute (boala Crohn, colite ulcerative), ileus, 
abdomen chirurgical acut, apendicită, dureri 
abdominale de etiologie necunoscută, afecți-
uni psihice severe (demență, Alzheimer) și în 
diabet de tip I. A se evita utilizarea în caz de 
alergie la crustacee sau la oricare dintre com-
ponentele produsului.

COMPONENTA 2 NOAPTE
INGREDIENTE 505mg/cps
Ceai verde – extract 4:1 cu 40% polifenoli 205mg
Camellia sinensis
Afin-american – extract cu 7% antocianidine 100mg
Vaccinium macrocarpon
Garcinia – extract 5-6:1 din fruct 100mg
Garcinia cambogia
Lăptișor de matcă – extract liofilizat 3,5:1  50mg
Apis mellifera
Mătase din porumb 50mg
Zea mays

Contribuie la menținerea 
greutății corporale normale

COMPONENTA 1 ZI
INGREDIENTE 455mg/cps

Bromelaină 1.200 GDU/g din tulpini de Ananas 150mg

Cetonă de zmeură – extract 99% 150mg

Garcinia – extract 5-6:1 din fruct  100mg
Garcinia cambogia
Cafea verde – extract 5-6:1 50mg
Coffea robusta
Piper negru – extract cu 95% piperină 5 mg
Piper nigrum
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EFECTE 
Contribuie la:
• îmbunătățirea efectelor antioxi-
dante enzimatice și non-enzimatice;
• obținerea unui apetit normal – 
modulează profilurile hormonale și 
apoproteinice la persoanele ce pre-

zintă hiperlipidemie;
• modularea profilurilor hormonale și apoproteini-

ce la persoanelor ce prezintă hiperlipidemie;
• menținerea în limite normale a glicemiei și trigli-

ceridelor;
• reducerea colesterolului total, LDL, VLDL și la 

creșterea nivelului de HDL (colesterolul bun);
• procesele de reglare a metabolismului protidic, 

glucidic și lipidic prin stimularea producției de 
adinopectină, prin creșterea nivelului de norepi-
nefrină, previne apariția obezității prin activarea 
mecanismelor de acțiune asupra adipogenezei în 
preadipocitele 3T3-L1;

• reducerea grăsimii macroveziculare de la nivelul 
ficatului și de la nivelul altor organe;

• buna funcționare a aparatului cardio-vascular;
• reducerea proceselor inflamatorii din organism 

(tub digestiv, articulații etc.);
• realizarea unor bune procese de antigenotoxicitate.

Bromelaina și piperina sunt potențatori de bioab-
sorbție – determină efecte puternice și rapide ale 
principiilor active ale ingredientelor produsului.

SLIM 3

BIBLIOGRAFIE
• Beneficial effects of cocoa, coffee, 

green tea, and garcinia complex sup-
plement on diet induced obesity in 
rats Chi-Chang Huang, Yu-Tang 
Tung, Wen-Ching Huang, Yi-Ming 
Chen, Yi-Ju Hsu, Mei-Chich Hsu 
BMC Complement Altern Med. 2016; 
16: 100. Published online 2016 Mar 
12. doi: 10.1186/s12906-016-1077-1 
PMCID: PMC4788897 https://www.
ncbi.nlm.nih. gov/pmc/ articles/
PMC4788897/

• Effects of combined extract of co-
coa, coffee, green tea and garcinia 
on lipid profiles, glycaemic markers 
and inflammatory responses in ham-
sters Chih-Wei Chang, Yi-Ju Hsu, 
Yi-Ming Chen, Wen-Ching Huang, 
Chi-Chang Huang, Mei-Chich Hsu 
BMC Complement Altern Med. 
2015; 15: 269. Published online 2015 
Aug 12. doi: 10.1186/s12906-015-
0806-PMCID: PMC4533957 https:// 
www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/
PMC4533957/
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MOD DE ADMINISTRARE: 
1-3 capsule de 2 ori/zi
PRECAUȚII: A se administra cu prudență 
femeilor însărcinate sau celor care alăptează, 
precum și copiilor. A nu se utiliza de către per-
soanele alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului.
CONTRAINDICAȚII: Hipercalcemie (nivel 
crescut de calciu) și persoanele alergice la peș-
te sau crustacee.

INGREDIENTE 450mg/cps

Cartilaj de rechin 200mg

Chitosan – crustacee 100mg

Păpădie – extract 5:1 din rădacină 100mg
Taraxacum officinalis
Ciupercă tibetană – extract 4:1 din miceliu 50mg
Cordyceps sinensis

Contribuie la prevenirea  
formării țesuturilor tumorale

EFECTE 
Contribuie la:
• creșterea capacității de adaptare la factorii perturbatori de mediu;
• tonifierea sistemului imunitar;
• menținerea structurii normale a celulelor;
• buna funcționare a celulei hepatice și a ficatului;
• procesele de protecție față de stresul oxidativ;
• menținerea în limite normale a glicemiei, colesterolului și trigliceridelor din sânge;
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• realizarea unor terapii antitumo-
rale, prin menținerea unui pH optim 
al fluidelor extra și intracelulare din 
organism;
• stimularea factorului de necroză 
tumorală;
• procedurile medicale specifice 
ale tratamentelor oncologice și ajută 
la diminuarea efectelor secundare 

ale acestora;
• menținerea elasticității și buna funcționare a siste-

mului osteo-articular;
• refacerea masei osoase, prin favorizarea asimilării 

calciului și a altor minerale;
• buna funcționare a sistemului cardio-vascular;
• buna funcționare a circulației periferice;
• funcționarea normală a metabolismului;
• reglarea nivelului de acid uric și creatinină din or-

ganism;
• buna funcționare a aparatului excretor și a rini-

chilor;
• procesele de detoxifiere limfatică prin stimularea 

diurezei;
• îmbunătățirea aspectului pielii, a părului și a un-

ghiilor;
• refacerea organismului după terapii agresive (chi-

mioterapie, radioterapie);
• buna gestionare a stresului organic produs de po-

luanți chimici – metalele grele (Pb, Hg, Cd), sub-
stanţele medicamentoase și diversele tipuri de 
radiații prin procese de neutralizare și detoxifiere 
(prin efecte de chelatare);

• creșterea rezistenței și a performanțelor organis-
mului la efort fizic și activități sportive.

BIOCITONAL 1

BIBLIOGRAFIE
• The Chemical Constituents and 

Pharmacological Actions of 
Cordyceps sinensis. Liu Y et all. 
Evid Based Complement Alter-
nat Med. 2015;2015:575063. doi: 
10.1155/2015/575063. Epub 2015 Apr 
16. Review. PMID: 25960753n Free 
PMC Article https://www.ncbi.nlm.
nih. gov/pubmed/25960753

• Anticancer and antimetastatic ef-
fects of cordycepin, an active com-
ponent of Cordyceps sinensis. Na-
kamura K et all J Pharmacol Sci. 
2015 Jan;127(1):53-6. doi: 10.1016/j.
jphs.2014.09.001. Epub 2014 Oct 2. 
Review. PMID:25704018 Free Arti-
cle https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25704018

• A review on the effects of current 
chemotherapy drugs and natu-
ral agents in treating non-small 
cell lung cancer.Huang CY, Ju DT, 
Chang CF, Muralidhar Reddy P, 
Velmurugan BK.Biomedicine (Tai-
pei). 2017 Dec;7(4):23. doi: 10.1051/
bmdcn/2017070423. Epub 2017 
Nov 13. PMID: 29130448 Free Ar-
ticle https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/29130448
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MOD DE ADMINISTRARE: 
1-3 capsule de 2 ori/zi
PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII: 
A se administra cu prudență femeilor însărci-
nate sau celor care alăptează, precum și copii-
lor. Turmericul nu trebuie utilizat de către per-
soanele cu calculi biliari sau obstrucție biliară. 
A nu se utiliza de către persoanele alergice la 
oricare dintre ingredientele produsului.

INGREDIENTE 455mg/cps
Ceai verde cu 40% polifenoli 250mg
Camellia sinensis
Algă roșie – cu 1,5% astaxantină 100mg
Haematococcus pluvialis
Turmeric – extract din rădacină 100mg
Curcuma longa
Piper negru – extract cu 95% piperină 5mg
Piper nigrum

Contribuie la prevenirea  
formării țesuturilor tumorale

EFECTE 
Contribuie la:
• întărirea și buna funcționare a sistemului imunitar;
• amplificarea proceselor antioxidante, de eliminare a radicalilor liberi din organism prin sti-

mularea superoxid dismutazei (SOD);
• sinteza normală a proteinelor și a ADN-ului, previne procesele de mutageneză;
• buna diviziune și multiplicare a celulei;
• buna funcționare a metabolismului celular;
• procesele de protecție celulară, prevenind îmbătrânirea;
• menținerea sănătății sistemului cardio-vascular;
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• mărirea randamentului de for-
mare a globulelor roșii și menținerea 
calității sângelui;
• buna funcționare a circulației pe-
riferice;
• procesele de tonifiere a sistemu-
lui nervos;
• buna funcționare a digestiei și a 
tubului digestiv;

• menținerea sănătății și buna funcționare a ficatului
• menținerea nivelului scăzut al proteinei C reactive
• menținerea în limite normale a glicemiei, coleste-

rolului și trigliceridelor din sânge;
• procesele de detoxifiere de la nivelul ficatului, in-

testinului și al pielii;
• îmbunătățirea metabolismului;
• buna funcționare a tranzitului intestinal;
• îmbunătățirea funcției excretoare a rinichilor;
• menținerea sănătății plămânilor și a căilor respira-

torii superioare;
• menținerea elasticității și sănătății pielii, țesutului 

conjunctiv și articulațiilor;
• procesele de protecție a pielii față de radiațiile so-

lare și iradierii UV;
• menținerea sănătății ochilor;
• menținerea acuității vizuale prin procese de elimi-

nare a radicalilor liberi de la nivelul retinei;
• menținerea sănătății aparatului reproducător 

feminin;
• menținerea sănătății aparatului reproducător 

masculin, îmbunătățește funcția și mobilitatea 
spermatozoizilor;

• diminuarea oboselii mentale și fizice;
• îmbunătățirea performanțelor mintale.

BIOCITONAL 2

BIBLIOGRAFIE
• Efficacy of Cordyceps sinensis as 

an adjunctive treatment in kidney 
transplant patients: A systemat-
ic-review and meta-analysis. Ong 
BY, Aziz Z. Complement Ther Med. 
2017 Feb;30:84-92. doi: 10.1016/j.
ctim.2016.12.007. Epub 2016 
Dec 21. Review. PMID:28137532 
https://www.ncbi. nlm.nih. gov/
pubmed/28137532

• Chitosan and its composites: Prop-
erties for use in bone substitution. 
Stępniewski M, Martynkiewicz 
J, Gosk J. Polim Med. 2017 Jan-
Jun;47(1):49-53. doi: 10.17219/
pim/76517. Review. PMID:29160629 
Free Article https://www.ncbi.nlm.
nih. gov/pubmed/29160629

• The role of chitin and chitosan in pe-
ripheral nerve reconstruction. Bąk M, 
Gutkowska ON, Wagner E, Gosk J. 
Polim Med. 2017 Jan-Jun;47(1):43-47. 
doi: 10.17219/pim/75653. Review.
PMID: 29160628 Free Article
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MOD DE ADMINISTRARE: 
1-3 capsule de 2 ori/zi
PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII: 
A se administra cu prudență femeilor însărci-
nate sau celor care alăptează, precum și copii-
lor. A nu se utiliza în caz de alergie la oricare 
dintre componentele produsului.

INGREDIENTE 450mg/cps
Coacăz negru 200mg
Ribes nigrum
Lycopen – din tomate 100mg
Lycopersicum esculentum
Resveratrol – extract din struguri 100mg
Vitis vinifera
Gheara mâței – extract 5:1 din scoarță 50mg
Uncaria tomentosa

Contribuie la prevenirea  
formării țesuturilor tumorale

EFECTE 
Sursă bogată de antioxidanți.
Contribuie la:
• ample procese de neutralizare a radicalilor liberi din organism, inclusiv din creier;
• stimularea proceselor superoxid dismutazei (SOD);
• întărirea imunităţii naturale a organismului;
• protejarea ADN-ului;
• amplificarea efectelor imunomodulatoare și antiinflamatoare;
• îmbunătățirea stării generale a organismului;
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• refacerea organismului după te-
rapii agresive (chimioterapie, radio-
terapie);
• menținerea și buna funcționare a 
metabolismului celular;
• realizarea diviziunii celulare nor-
male;
• prevenirea formării țesuturilor 
neoplazice;

• buna funcționare a sistemului nervos;
• sănătatea aparatului respirator;
• procesele de protecție a sistemului cardio-vascular;
• menținerea sănătății tensiunii arteriale;
• buna funcționare a circulației venoase, în general, 

și la nivelul picioarelor, în special; elimină senzația 
de picioare grele; 

• buna funcționare a ficatului;
• menținerea sănătății pielii și a unghiilor;
• îmbunătățirea flexibilității și a bunei funcționări a 

mușchilor;
• reconstrucția țesutului conjunctiv hipodermic
• buna funcționare și menținerea flexibilității arti-

culațiilor;
• îmbunătățirea proceselor de detoxifiere a organis-

mului;
• eliminarea acumulărilor de apă din organism
• controlul greutății corporale;
• buna funcționare a prostatei, rinichilor și a tractu-

lui urinar;
• eliminarea stărilor de slăbiciune și fortifică orga-

nismul;
• reducerea riscului apariției afecțiunilor degenera-

tive (Alzheimer, Parkinson, scleroză în plăci, pso-
riazis);

• menţinerea sănătăţii, tinereţii și longevităţii.

BIOCITONAL 3

BIBLIOGRAFIE
• Lycopene or Green Tea for Men at 

Risk of Prostate Cancer (ProDiet), 
Dr Athene Lane, University of Bris-
tol, ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT01105338, Last verified: Septem-
ber 2013

• Sciatic nerve regeneration by trans-
plantation of Schwann cells via 
erythropoietin controlledreleasing 
polylactic acid/multiwalled car-
bon nanotubes/gelatin nanofibrils 
neural guidance conduit. Salehi M 
et all. J Biomed Mater Res B Appl 
Biomater. 2017 Jul 4. doi: 10.1002/
jbm.b.33952. [Epub ahead of print] 
PMID:28675568 https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/28675568

• Nano cellulose dispersed chitosan 
film with Ag NPs/Curcumin: An 
in vivo study on Albino Rats for 
wound dressing. Bajpai SK, Ahu-
ja S, Chand N, Bajpai M. Int J Biol 
Macromol. 2017 Jun 27;104(Pt 
A):1012-1019. doi: 10.1016/j.ijbio-
mac.2017.06.096. [Epub ahead of 
print] PMID:28666832 https:// www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28666832
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MOD DE ADMINISTRARE: 
1-3 capsule de 2 ori/zi
PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII: 
A se administra cu prudență femeilor însărci-
nate sau celor care alăptează, precum și celor 
cu hipertiroidie. Poate interacționa cu prepa-
rate pe bază de iod la administrare concomi-
tentă. A nu se utiliza de către persoanele aler-
gice la oricare dintre ingredientele produsului.

Contribuie la prevenirea  
formării țesuturilor tumorale

INGREDIENTE 450mg/cps
Spirulină 200mg
Spirulina platensis
Chlorella 100mg
Chlorella pyrenoidosa
Acerola – extract cu 17% vitamina C 100mg
Malpighi punicifolia
Drojdie-de-bere – pulbere uscată complex B 50mg
Saccharomyces cerevisiae

EFECTE 
Contribuie la:
• buna funcționare a sistemului imunitar;
• protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ;
• creșterea producţiei anumitor anticorpi (interferon, anticorpi monoclonari etc.);
• procesele de stimulare a telomerazei;
• menţinerea tinereţii biologice a organismului.
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• ameliorarea deficiențelor imuni-
tare care apar în cursul procedurilor 
chimio și radioterapiei;
• îmbunătăţirea oxigenării sânge-
lui, stimulând producerea de globu-
le roșii;
• creșterea absorbţiei de fier;
• eliminarea proceselor inflamato-

rii din organism;
• buna funcţionare a inimii și a sistemului car-

dio-vascular;
• echilibrul bacteriilor de la nivelul stomacului;
• buna funcţionare a stomacului și a tubului digestiv;
• buna funcţionare a ficatului și a pancreasului;
• buna funcţionare a sistemului reproducător (femi-

nin și masculin);
• creșterea și dezvoltarea organismului;
• buna funcționare a metabolismului glucidic și 

lipidic;
• menținerea sănătății mucoaselor, ochilor, pielii și 

unghiilor;
• buna funcționare a sistemului nervos central și 

periferic;
• reducerea stresului și a oboselii;
• producţia normală de celule stem;
• procesul de diviziune celulară normală;
• îmbunătățirea capacității de efort fizic și intelectual;
• menținerea sănătății psihicului.

BIOCITONAL 4

BIBLIOGRAFIE
• Curcumin inhibits cell proliferation 

and promotes apoptosis of laryngeal 
cancer cells through Bcl- 2 and PI3K/
Akt, and by upregulating miR-15a.
Mou S, Zhou Z, He Y, Liu F, Gong 
L.Oncol Lett. 2017 Oct;14(4):4937-
4942. doi: 10.3892/ol.2017.6739. 
Epub 2017 Aug 10. PMID: 29085504 
Free PMC Article https://www.ncbi.
nlm.nih. gov/pubmed/29085504

• Curcumol inhibits the proliferation 
of gastric adenocarcinoma MGC-803 
cells via downregulation of IDH1. 
Zang S, Tang Q, Dong F, Liu H, Li 
L, Guo F, Pan X, Lin H, Zeng W, Cai 
Z, Zhong Q, Zang N, Zang L. Oncol 
Rep. 2017 Dec;38(6):3583-3591. doi: 
10.3892/or.2017.6028. Epub 2017 Oct 
12. PMID: 29039582 https://www.
ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/29039582

• Chemotherapeutical effects of the 
herbal medicine Uncaria tomentosa 
(Willd.) DC Almeida IV, Soares LC, 
Lucio FT, Cantagalli LB, Reusing AF, 
Vicentini VEP. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/ pubmed/28973761
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MOD DE ADMINISTRARE: 
Dozele recomandate sunt: 
• copii (3-14 ani) și adulţi: 3 capsule/zi; 
• femei însărcinate sau care alăptează: 6 capsule/zi.

CONTRAINDICAȚII: 
Persoanelor cu hipercalcemie.

EFECTE 
Contribuie la:
• menţinerea sănătăţii psihice, fiind recomandat în cazurile de astenie sau 
oboseală cronică;
• regenerarea organismului și oxigenarea celulară, datorită conținutului ridi-
cat în minerale și oligoelemente;
• refacerea organismului într-un timp mai scurt după intervenţii chirurgicale;

• reducerea proceselor ce apar în gastrită hiperacidă 
și ulcer;

• sănătatea dinţilor și a sistemului osos, este eficient 
în cazul fracturilor, datorită prezenței în cantități 
mari a calciului și magneziului organic;

• refacerea organismului pe toată perioada tratamen-
telor afecțiunilor pulmonare (pneumonie sau TBC);

• reglarea proceselor de fortifiere și creștere a orga-
nismului copiilor, fiind o sursă importantă de fier, 
calciu, magneziu, zinc, mangan, fosfor, seleniu, 
crom.

Bogat în minerale și oligoelemente 
Oase și dinți sănătoși

Fiecare capsulă conține 255 mg calciu organic și 19,83 mg magneziu organic

Fe+Mg+Ca
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MOD DE ADMINISTRARE: 
2-3 capsule de 3 ori/zi, cu o jumătate de oră 
înainte sau după masă.
CONTRAINDICAȚII: Nu se recomandă 
utilizarea produsului de către persoanele cu 
afecțiuni cardiace, celor care suferă de ulcere 
gastrice sau duodenale, precum și persoanelor 
alergice la oricare dintre ingredientele produ-
sului.

EFECTE 
Contribuie la:
• reducerea proceselor inflamatorii;
• buna funcționare a sistemului osteo-articular și 
a sistemului neuro-muscular;
• desfășurarea normală a proceselor de coagulare a sângelui;

• procesele normale de diviziune și diferențiere celulară;
• procesele enzimatice de la nivelul tubului digestiv;
• metabolismul energetic normal;
• menținerea în limite normale a aparatului cardio-vascular;
• sănătatea pielii, părului și a unghiilor;
• buna funcţionare a sistemului imunitar.

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE
GLUCOZAMINĂ - din crustacee marine 150mg; MSM 150mg; Gheara-Diavolului 100mg

Contribuie la procesele de menținere  
a elasticității articulațiilor și a ţesuturilor
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EFECTE: 
Produs cu proprietăți foarte bune 
de activare și susținere naturală a 
sistemului imunitar!
• Acțiuni antioxidante eficiente 
în întârzierea procesului de pero-
xidare a lipidelor și în elimina-

rea radicalilor liberi, acțiuni antiinflamatorii 
[Lombrea A. et al 2020; Sakkas H. et al 2017; Ro-
driguez-Garcia I. et al 2016]; 

• Previne deteriorarea oxidativă a ADN-ului din 
limfocitele umane (globulele albe) [Onder A. et 
al 2018];

• Acțiuni antimicrobiene, antibacteriene, an-
tifungice – alternativă naturală și eficientă 
pentru tratarea acneei și depășirea rezistenței 
emergente la antibiotice [Wahab O et al 2003; 
Taleb MH. et al, 2018; Lombrea A. et al 2020], fi-
ind util pentru tratarea înțepăturilor, arsurilor, 
rănilor și infecțiilor cutanate de toate tipurile;

• Acțiuni de stimulare a funcțiilor stomacului, a 
tractului digestiv și a ficatului, precum și acți-
uni antihiperglicemice [Lombrea A. et al 2020], 
antiobezitate [Dosoky NS. et al 2018]; 

• Poate reduce respirația urât mirositoare, sân-
gerările gingivale, bolile gingivale (gingivita) și 
bolile parodontale;

• Susține buna funcționare a sistemului nervos, 
previne apariția bolilor neurodegenerative (Al-
zheimer, Parkinson) [Lombrea A. et al 2020], fi-
ind un foarte bun stimulator al memoriei și un 
bun antidepresiv;

• Contribuie la creșterea neurotransmițătorilor 
care modulează starea de spirit (dopamina și 
serotonina), determinând apariția unei stări de 
bună dispoziție;

• Acțiuni antiparazitare, inclusiv fața de Toxo-
plasma gondii [Yao N. et al 2021], antihelminti-
ce [Dosoky NS. et al 2018];

• Prezintă importante proprietăți antitumorale, 
anticancerigene [Lombrea A. et al 2020; Dosoky 
NS. et al 2018]. 

ANTIV 7+Ag este un produs special con-
ceput pentru importantele proprietăți antioxi-
dante și antiinflamatorii, tonice, de protecție și 
de stimulare a imunității organismului, ce sunt 
îmbinate cu uimitoare efecte de bună dispoziție 
și reducere a asteniei. 

Compoziția chimică bogată în fitocompuși 
(metileugenolul, carvacrolul miristicina, timo-
lul și apiolina [Zhao Y et al 2020], D-Limonen,  
β-miren, α-pinen, cariofilen, octanal, β-phe-
llandren, .δ-cadinen, copaen, ftalat de metil, li-
nalool, 3-carene etc.) prezenți în ingredientele 
sale, fac din ANTIV7+Ag un produs cu    ex-
cepționale calități, ce poate fi utilizat cu succes 
în reducerea infecțiilor acute și a celor cronice, 
în  reducerea oboselii, refacerea tonusului ner-
vos, în prevenirea degenerescențelor date de 
afectarea neuronală și deteriorarea oxidativă a 
ADN-ului. 

A se agita înainte de folosire!
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EFECTE: 
Produs cu proprietăți foarte bune 
de activare și susținere naturală a 
sistemului imunitar!
• Acțiuni antioxidante eficiente 
în întârzierea procesului de pero-
xidare a lipidelor și în elimina-

rea radicalilor liberi, acțiuni antiinflamatorii 
[Lombrea A. et al 2020; Sakkas H. et al 2017; Ro-
driguez-Garcia I. et al 2016]; 

• Previne deteriorarea oxidativă a ADN-ului din 
limfocitele umane (globulele albe) [Onder A. et 
al 2018];

• Acțiuni antimicrobiene, antibacteriene, an-
tifungice – alternativă naturală și eficientă 
pentru tratarea acneei și depășirea rezistenței 
emergente la antibiotice [Wahab O et al 2003; 
Taleb MH. et al, 2018; Lombrea A. et al 2020], fi-
ind util pentru tratarea înțepăturilor, arsurilor, 
rănilor și infecțiilor cutanate de toate tipurile;

• Acțiuni de stimulare a funcțiilor stomacului, a 
tractului digestiv și a ficatului, precum și acți-
uni antihiperglicemice [Lombrea A. et al 2020], 
antiobezitate [Dosoky NS. et al 2018]; 

• Poate reduce respirația urât mirositoare, sân-
gerările gingivale, bolile gingivale (gingivita) și 
bolile parodontale;

• Susține buna funcționare a sistemului nervos, 
previne apariția bolilor neurodegenerative (Al-
zheimer, Parkinson) [Lombrea A. et al 2020], fi-
ind un foarte bun stimulator al memoriei și un 
bun antidepresiv;

• Contribuie la creșterea neurotransmițătorilor 
care modulează starea de spirit (dopamina și 
serotonina), determinând apariția unei stări de 
bună dispoziție;

• Acțiuni antiparazitare, inclusiv fața de Toxo-
plasma gondii [Yao N. et al 2021], antihelminti-
ce [Dosoky NS. et al 2018];

• Prezintă importante proprietăți antitumorale, 
anticancerigene [Lombrea A. et al 2020; Dosoky 
NS. et al 2018]. 

ANTIV 7

Mod de administrare:
Pentru aromoterapie, se pun câte-

va picături într-un difuzor de uleiuri 
esențiale. 

De asemenea, puteți turna 2-4 pi-
cături de ulei în palme, frecați palmele 
și apoi inhalați adânc de câteva ori. 

O altă metodă eficientă de ad-
ministrare a uleiurilor esențiale este 
direct la nivelul pielii. Însă, datorită 
concentrației ridicate a acestora, este 
recomandat ca uleiurile esențiale să 
fie mai întâi diluate în ulei de măsline, 
migdale sau jojoba. 

Puteți turna 10-20 de picături de 
ulei esențial într-o sticluță de 50 ml de 
ulei de măsline, de exemplu. 

Agitați sticluța, apoi folosiți ames-
tecul astfel obținut pe piele, pe zona 
dorită, de 2-3 ori pe zi. 
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EFECTE: 
• Acțiuni antiseptice, expectoran-
te și antiinflamatoare de reducere a 
tulburărilor respiratorii (febră, ră-
ceală, tuse, gripă, laringită, dureri 
în gât, sinuzită, infecții bronșice);
• Îmbunătățește funcția căilor res-

piratorii;
• Acțiuni de protecție a structurii ADN-ului;
• Acțiuni antioxidante, antibacteriene (E. coli, S. 

aureus, Clostridium genus, Mycobacterium tu-
berculosis), antifungice (Aspergilus niger, Candi-
da albicans) [Galgano M. et al 2022; Kačániová M. 
et al 2014; Benzaid C et al 2019];

• Importante activități de vindecare a rănilor și a 
proceselor antiinflamatorii de la nivelul pielii 
(dermatite, erupții cutanate, eczeme) [Süntar I. et 
al 2012; Modarresi M. et al, 2019];

• Acțiuni antiparazitare față de parazitul Echino-
coccus granulosus, răspunzător de boala hidatică 
(chist hidatic) [Kozan E. et al 2019], cât și față de 
parazitul Giardia intestinalis;

• Contribuie la îmbunătățirea digestiei, previne balo-
narea, protejează inima, scade colesterolul și riscul 
de infarct miocardic sau accident vascular cerebral;

• Îmbunătățește funcțiile ficatului și contribuie la 
detoxifierea organismului;

• Previne apariția diabetului și a sindromului me-
tabolic;

• Acțiuni citotoxice de suprimare a viabilității mai 
multor linii de celule canceroase umane, demon-
strând o anumită selectivitate pentru celulele de 
cancer de sân; [Hoai NT. et al 2015];

• Contribuie la prevenirea și reducerea infecțiilor 
renale și ale tractului urinar;

• Susține activitatea sistemului nervos central, îm-
bunătățește performanțele cognitive, reduce stă-
rile de oboseală (fizică și psihică) și astenia [Ken-
nedy D. et al 2018];

• Contribuie la reducerea durerilor articulare, 
musculare, ligamentare, precum și a crampelor 
musculare;

• Contribuie la reglarea calciului din organism 
[Kennedy D. et al 2018];

RESPIRADIN+Ag reprezintă o rețetă 
magistrală din uleiuri esențiale cu certe pro-
prietăți curative și imunostimulatoare date 
de conținutul bogat în fitoconstituenți (timol, 
carvacol, acid cafeic, rozmarinic, β-cariofilen, 
tanin, serpilin, mentol, mentonă, limonen, eu-
genol, citronellol, linalol etc.), ce determină 
importante acțiuni antioxidante și de reducere 
a radicalilor liberi, antimicrobiene, antifungice, 
antivirale. 

RESPIRADIN+Ag prezintă proprietăți de 
stimulare a activității circulației alveolare și 
bronșice, dar și a circulației vasculare periferice 
și centrale. Astfel, produsul poate fi utilizat cu 
succes atât în reducerea tulburărilor și afecți-
unilor căilor respiratorii, cât și a tulburărilor 
tubului digestiv, rinichilor și sistemului excre-
tor, în calmarea durerilor articulare, în astenie, 
pentru îmbunătățirea performanțelor cognitive 
și reducerea unor afecțiuni dermice.

A se agita înainte de folosire!
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EFECTE: 
• Acțiuni antiseptice, expectoran-
te și antiinflamatoare de reducere a 
tulburărilor respiratorii (febră, ră-
ceală, tuse, gripă, laringită, dureri 
în gât, sinuzită, infecții bronșice);
• Îmbunătățește funcția căilor res-

piratorii;
• Acțiuni de protecție a structurii ADN-ului;
• Acțiuni antioxidante, antibacteriene (E. coli, S. 

aureus, Clostridium genus, Mycobacterium tu-
berculosis), antifungice (Aspergilus niger, Candi-
da albicans) [Galgano M. et al 2022; Kačániová M. 
et al 2014; Benzaid C et al 2019];

• Importante activități de vindecare a rănilor și a 
proceselor antiinflamatorii de la nivelul pielii 
(dermatite, erupții cutanate, eczeme) [Süntar I. et 
al 2012; Modarresi M. et al, 2019];

• Acțiuni antiparazitare față de parazitul Echino-
coccus granulosus, răspunzător de boala hidatică 
(chist hidatic) [Kozan E. et al 2019], cât și față de 
parazitul Giardia intestinalis;

• Contribuie la îmbunătățirea digestiei, previne balo-
narea, protejează inima, scade colesterolul și riscul 
de infarct miocardic sau accident vascular cerebral;

• Îmbunătățește funcțiile ficatului și contribuie la 
detoxifierea organismului;

• Previne apariția diabetului și a sindromului me-
tabolic;

• Acțiuni citotoxice de suprimare a viabilității mai 
multor linii de celule canceroase umane, demon-
strând o anumită selectivitate pentru celulele de 
cancer de sân; [Hoai NT. et al 2015];

• Contribuie la prevenirea și reducerea infecțiilor 
renale și ale tractului urinar;

• Susține activitatea sistemului nervos central, îm-
bunătățește performanțele cognitive, reduce stă-
rile de oboseală (fizică și psihică) și astenia [Ken-
nedy D. et al 2018];

• Contribuie la reducerea durerilor articulare, 
musculare, ligamentare, precum și a crampelor 
musculare;

• Contribuie la reglarea calciului din organism 
[Kennedy D. et al 2018];

RESPIRADIN

Mod de administrare:
Pentru aromoterapie, se pun câte-

va picături într-un difuzor de uleiuri 
esențiale. 

De asemenea, puteți turna 2-4 pi-
cături de ulei în palme, frecați palmele 
și apoi inhalați adânc de câteva ori. 

O altă metodă eficientă de ad-
ministrare a uleiurilor esențiale este 
direct la nivelul pielii. Însă, datorită 
concentrației ridicate a acestora, este 
recomandat ca uleiurile esențiale să 
fie mai întâi diluate în ulei de măsline, 
migdale sau jojoba. 

Puteți turna 10-20 de picături de 
ulei esențial într-o sticluță de 50 ml de 
ulei de măsline, de exemplu. 

Agitați sticluța, apoi folosiți ames-
tecul astfel obținut pe piele, pe zona 
dorită, de 2-3 ori pe zi. 
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CUIȘOARELE (Eugenia caryophyllata) sunt 
mugurii florali ai arborelui de cuișoare, arborele 
veșnic verde ce este cunoscut și sub denumirea 
de Syzygium aromaticum. Datorită efectelor pe 
care le prezintă, cuișoarele sunt considerate ca 
fiind miraculoase și sunt supranumite și ,,docto-
rul celor 100 de boli”. Ele au importante acțiuni 
de menținere a sănătății, de creștere a rezistenței 
organismului, acestea datorită conținutului bo-
gat în principii active cu caracter antioxidant, 
nutritiv și cu un bogat conținut de vitamine (A, 
C, B1, B2, B3, B6, B9, B12, D, E, K), acizi grași 
Omega-3,  minerale (Ca, Mg, P, Zn, Mn). 

Eugenolul, prezent în proporție de peste 50 
% din totalul fitocompușilor, este recunoscut 
științific ca fiind principalul compus responsa-
bil de acțiuni de scădere a stresului oxidativ, de 
îmbunătățire a funcției ficatului, de reducere a 
inflamațiilor, fiind un bun agent antiinflalator, 
anticancerigen -  stopează formarea tumorilor și 
participă la apoptoza celulelor canceroase.

A se agita înainte de folosire!
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OREGANO (Origanum vulgare), plantă de 
origine mediteraneană, cunoscută pentru bene-
ficii aduse organismlui datorită prezenței unor 
cantități semnificative de ulei volatil, fitoconstitu-
enți (flavonoide, acizi fenolici, acidul rozmarinic 
și antociani, carvacrol,  timol, cariofilen, ocime-
na, etc), vitamine (A, C, E, K, B6), minerale (Mg, 
Ca, K), fibre, ce fac din Oregano o plantă cu pro-
prietăți remarcabile antibacteriene, antifungice 
dovedite față de Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermi-
dis, Streptococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vul-
garis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi 
Ty2, Candida albicans, cu efecte remarcabile de 
stopare și eliminare a infecțiilor sanguine, intes-
tinale urinare, bucale, dermice, de protecție celu-
lară și apoptoza celulelor neoplazice. Oreganum 
vulgare datorită proprietăților sale remarcabile 
este considerat ca fiind un foarte bun antibiotic 
natural.

A se agita înainte de folosire!
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Zeolit – UE – Republica Moldova 
– Notă informativă –

Din 2018, datorită reglementărilor Uniunii Eu-
ropene – Comisia Europeană pentru Suplimente 
Alimentare (EFSA), zeolitul nu mai poate fi reco-
mandat ca produs utilizat pentru uz intern. 
În prezent, zeolitul este trecut în categoria pro-
duselor Novel Food.
Având în vedere noile reglementări, în Uniunea 
Europeană zeolitul va fi prezentat, recomandat și 
consumat pentru uz extern.
Pentru piața din Republica Moldova și alte țări 
non UE, zeolitul va putea fi prezentat, recomandat 
și consumat atât pentru uz intern, cât și extern. 
Ministerul Agriculturii din S.U.A. recunoaște 
zeolitul clinoptilolit ca fiind un produs ce poate 
fi utilizat atât pentru uz intern, cât și extern, iar 

Agenția Guvernamentală FDA (Food and Drug 
Administration) consideră zeolitul drept GRAS 
(termen atribuit produselor sigure), inclusiv pen-
tru copii și femei însărcinate.
În cercetările științifice realizate în ultimele două 
decenii, zeolitul clinoptilolit este prezentat ca 
având efecte benefice în diverse domenii de ac-
tivitate, inclusiv în menținerea și îmbunătățirea 
stării de sănătate a organismului. 
Din studiile in vitro și in vivo realizate asupra 
organelor și sistemelor corpului uman și din 
specificațiile EFSA pentru aditivi și produse sau 
substanțe utilizate în hrana animalelor, pot fi sta-
bilite acțiuni majore și efecte ale zeolitului asupra 
organismului.

BIBLIOGRAFIE  
Studii de evidenţiere a proprietăţilor ingredientelor 

• The potential of a microencapsulated urease-zeolite oral sorbent for the removal of urea in ure-
mia.Cattaneo MV, Chang TM. ASAIO Trans. 1991 Apr-Jun;37(2):80-7. PMID:1649615, https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1649615

• ZEOLITE: “THE MAGIC STONE”; MAIN NUTRITIONAL, ENVIRONMENTAL, EXPERIMEN-
TAL AND CLINICAL FIELDS OF APPLICATION. Laurino C, Palmieri B. Nutr Hosp. 2015 Aug 
1;32(2):573-81. doi: 10.3305/nh.2015.32.2.8914. Review. PMID:26268084 Free Article https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26268084

• Clinoptilolite for Treatment of Dyslipidemia: Preliminary Efficacy Study.Cutovic M et all.  Al-
tern Complement Med. 2017 Sep;23(9):738-744. doi: 10.1089/acm.2016.0414. Epub 2017 Jun 12. 
PMID: 28605233 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28605233

• Fabrication and evaluation of novel zeolite membranes to control the neoplastic activity and an-
ti-tumoral drug treatments in human breast cancer cells. Part 1: Synthesis and characterization of 
Pure Zeolite Membranes and Mixed Matrix Membranes for adhesion and growth of cancer cells. 
Tavolaro P, Martino G, Andò S, Tavolaro A. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016 Dec 1;69:894-
904. doi: 10.1016/j.msec.2016.07.073. Epub 2016 Jul 30. PMID:27612784 https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/27612784

• Zeolite scaffolds for cultures of human breast cancer cells. Part II: Effect of pure and hybrid zeoli-
te membranes on neoplastic and metastatic activity control. Tavolaro P, Martino G, Andò S, Tavo-
laro A. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016 Nov 1;68:474-81. doi: 10.1016/j.msec.2016.06.013. 
Epub 2016 Jun 8.PMID: 27524044 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27524044

• Modified natural clinoptilolite detoxifies small mammal’s organism loaded with lead I. Lead dis-
position and kinetic model for lead bioaccumulation. Beltcheva M, Metcheva R, Popov N, Teodo-
rova SE, Heredia-Rojas JA, Rodríguez-de la Fuente AO, Rodríguez-Flores LE, Topashka-Ancheva 
M. Biol Trace Elem Res. 2012 Jun;147(1-3):180-8. doi: 10.1007/s12011-011-9278-4. Epub 2011 
Dec 7. PMID: 2214733 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22147334
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EFECTE: 
Algă brună (Laminaria japonica)

Antiinflamatoare [J. Cui et al 2022]; Capacitate 
antibacteriană puternică (Bacillus cereus, Esche-
richia coli și Staphylococcus aureus); Acțiuni an-
tivirale (norovirusul Murin) [H. Kim et al, 2020];
Acțiuni antidiabetice, atenuează rezistența mus-
culară la insulină ce apare în obezitea data de exces 
alimentar și atenuează inflamația asociată acesteia 
[S. Kang et al, 2018];
Protejează împotriva degenerescenței progresive 
(îmbătrânire, scăderea memoriei, a unor funcții 
fizice SRO) [SNS. Reid et al, 2018];
Conferă protecția pielii față de radiațiile ultravio-
lete (UVB) [ KS. Lee et al, 2020];
Acțiuni de reducere a inflamației acute sau croni-
ce a pielii, a dermatitei atopice [YH. Hwang et al, 
2020];

Acțiuni de reduce a proceselor inflamatorii intesti-
nale [HS. Yang et al, 2019];
Activități anticoagulante și antitrombotice exce-
lente [Zhigang Xu et al, 2020];
Acțiuni de protecție față de tulburările neuronale 
(ischemie, traumatisme), care apar datorită stresu-
lui fizic [HY. Jung et al, 2020];
Acțiuni de protecție a celulei hepatice față de stre-
sul oxidativ [EJ. Jang et al 2018];
Reglator al funcțiilor și metabolismului hepatic și 
îmbunătățirea funcțiilor renale – susține excrețiile 
renale de urați [D. Zhang et al, 2018];
Contribuie la îmbunătățirea funcției renale și la 
prevenirea insuficienței renale cronice [M. Long et 
al, 2019].
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MOD DE ADMINISTRARE: 
De 2 ori/zi câte 5 ml, se ţin în gură timp de 3-5 minute. 
Se poate înghiţi fără a prezenta vreun pericol.

OMS recomandă 0,05 – 0,1mg de argint 
pentru fiecare litru de apă potabilă.

INGREDIENTE/flacon pentru o soluție de 50 ppm
Argint metalic sub formă coloidală 0,005% 0,025g
Puritate 99,99%
Apă purificată 99,995% 499,975g
Puritate <1μS/cm

EFECTE: 
Foarte bun dezinfectant și susținător al sistemului imunitar, prin importante proce-
se de cataliză. Dr. Hery Margaff, în urma rezultatelor obținute, prezintă argintul ca 
având o mare capacitate de distrugere a microorganismelor patogene (în 6 minute 
distruge peste 650 de categorii de microorganisme patogene - virusuri, bacterii, pa-
raziți și fungi).
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EFECTE:
• Antibiotic natural – acționea-
ză foarte bine față de Streptococul 
pneumonie, Streptococul mutans 
(cauzator al cariilor dentare) etc.;

• Antioxidant puternic – prin 
neutralizarea rapidă a radicalilor liberi, preve-
nind astfel apariția a peste 60 de boli, printre care 
cancerul și bolile degenerative (Alzheimer); 

• Bun imunomodulator, ajută la creșterea imu-
noglobinei din clasa A, M, G și a limfocitelor T;

• Contribuie la refacerea funcțiilor celulare 
normale – cercetările dr. Robert Becker au 
evidențiat faptul că argintul readuce celulele 
canceroase la starea lor normală de celule să-
nătoase;

• Restabilește fluxul bioelectric celular, permite 
corpului să se detoxifice, reface câmpul elec-
tromagnetic al trupului;

• Participă la ample procese de reîntinerire și re-
generare celulară și tisulară; 

• Contribuie la buna funcționare a aparatului 
cardio-vascular, digestiv și nervos; 

• Bun protector, tonic și purificator al pielii;

• Contribuie la refacerea rapidă a țesuturilor le-
zate, favorizează formarea de cicatrici discre-
te, previne apariția chelozelor;

• Bun protector, tonic și purificator al danturii – 
ajută la întărirea dinților și consolidarea smal-
țului, previne apariția cariilor;

• Contribuie la reducerea eficientă a plăcii bac-
teriene.

ARGINTBIOTIC

PRECAUȚII:
Nu există efecte secundare. Nu este to-
xic sau alergenic. Particulele de Argint-
biotic sunt eliminate în aproximativ 72 
de ore de la data ingerării. Nu creează 
fenomene de dependență sau obișnu-
ință, fiind posibilă utilizarea de lungă 
durată. Nu afectează ficatul, rinichii 
sau alte organe ale corpului și nu exis-
tă pericolul acumulării particulelor de 
argint în organism. Persoanelor care 
manifestă sensibilități deosebite (ane-
mii, boli rare etc.) li se recomandă sfa-
tul specialistului înainte de utilizarea 
produsului. Ionii de argint (Ag+) nu 
interacţionează cu niciun medicament 
sau remediu.
Nu este toxic. Poate fi folosit de către 
femeile însărcinate sau cele alăptează, 
ajută la dezvoltarea fetusului și a co-
pilului.Prezintă un important rol de 
potențare a efectelor oricărui remediu 
natural. Produs recomandat a fi utili-
zat zilnic pentru întreținerea și menți-
nerea sănătății. 
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