Fericire
ESTE TIMPUL PENTRU

SĂNĂTATE • FRUMUSEȚE • BUNĂSTARE
Terapie cu Cafea și Ciocolată caldă, cu plante medicinale,
vitamine, minerale, Suplimente alimentare, Cosmetice și multe
altele într-un singur concept, Rainbow Vision.

CATALOG DE PRODUSE

Contribuie la o bună
functionare a organismului

Contribuie la oxigenarea
optimă a celulelor și a sângelui

Un produs inteligent pentru detoxifiere și optimizarea oxigenării celulare, cu rol, în același 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

INGREDIENTE 30ml
86,615%

L-glicină0,015%

Clorură de sodiu

5%

L-izoleucină0,015%

Acid citric

5%

L-histidină0,015%

Clorură de potasiu

1,3%

L-lizină0,015%

Clorură de magneziu

0,8%

L-metionină0,015%

Sulfat de magneziu

0,8%

L-prolină0,015%

Acid fosforic

0,1%

L-serină0,015%

Carbonat de calciu

0,1%

L-treonină0,015%

Acid L-aspartic

0,015%

L-triptofan0,015%

Acid L-glutamic

0,015%

L-tirozină0,015%

L-alanină0,015%

L-valină0,015%

L-arginină0,015%

Maltodextrină0,015%

L-cisteină0,015%

Alga Fucus vesiculosus
extract uscat furnizând 0,05% iod

Apă purificată

L-fenilalanină0,015%

0.015%

MOD DE ADMINISTRARE:

În prima zi se administrează câte 1 picătură de 3 ori/zi, dizolvată într-un
pahar cu apă. Se creşte 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.
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OPTIM CELL

EFECTE
Contribuie la:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• menținerea capacității de autoapărare a organismului și la prevenirea bolilor de origine virală, infecțioase, gripale;
• buna funcționare a sistemului
cardio-vascular, la reglarea aritmiei și hipertensiunii;
buna funcționare a plămânilor și bronhiilor; adjuvand în astm;
terapiile de reabilitare după efectele produse de chimioterapie, radioterapie şi intervenții chirurgicale;
oxigenarea normală a celulelor neuronale;
buna funcționare a aparatului auditiv;
buna funcționare a a organismului în probleme tipice 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 şi externe;
menținerea stării de tinerețe cu efect regenerator;
buna funcționare a organismului în cazul infecțiilor 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 colesterolului sanguin.

CUM LUCREAZA?
OPTIM CELL disociază molecula 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 radicalilor liberi.
,,Disocierea” moleculelor se obține 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.
Dr. Otto Warburg 1883-1970
Câștigătorul Premiului Nobel în
Fiziologie - Medicină:
,,Principala cauză a apariției cancerului este substituirea respirației normale (cu oxigen) a celulelor organismului, cu o respirație
celulară anaerobă (fără oxigen)”.
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Contribuie la multiplicarea
Celulelor Stem adulte

PROTECTOR
INGREDIENTE 450mg/cps
Gheara mâţei
20mg
Uncaria tomentosa
Gheara diavolului
60mg
Harpagophytum procumbens
Echinacea70mg
Echinacea purpurea
Aloe40mg
Aloe ferox
Coada calului
50mg
Equisetum arvense
Soc – flori60mg
Sambucus nigra
Urzică 
50mg
Lamium album
Algă calcaroasă
50mg
Lithothamnium calcareum

ACTIVATOR
INGREDIENTE 450mg/cps
Alga AFA

Aphanizomenon flos-aquae

60mg

Chlorella60mg

Chlorella pyrenoidosa

Spirulină50mg

Spirulina platensis

Astragalus80mg

Astragalus membranaceus

Ganoderma50mg

Ganoderma lucidum

Aloe50mg

Aloe ferox

Mesteacăn50mg

Betula alba

Glucozamină50mg

din crustacee marine

MSM50mg

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 ACTIVATOR. A se consuma înainte sau după masă
cu o oră.

PRECAUȚII: Persoanelor cu boli autoimune

li se recomandă sfatul specialistului înainte de
utilizarea produsului.
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EFECTE

Contribuie la:
• Procesul de producere a celulelor
stem adulte și favorizează deplasarea lor în țesuturile de care organismul are nevoie;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

• Refacerea unor țesuturi (articulare, 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 organismului;
Activitatea ficatului și menţinerea valorilor normale ale transaminazelor;
Refacerea organismului în afecţiuni ale sistemului nervos central și periferic;
Prevenirea și combaterea tulburărilor psiho emoţionale: insomnie, depresie, sindrom anxios-depresiv, sindrom de oboseală cronică, atacuri
de panică;
Lupta organismului în cazul afecțiunilor tumorale şi în timpul tratamentului cu chimioterapie şi
radioterapie;
Susținerea organismului în cazul deficienţei imunitare cronicizate, traduse prin sensibilitate la infecţii respiratorii, reno-urinare;
Buna funcționare a aparatului reproducător masculin şi feminin.

Odată cu înaintarea în vârstă, numărul celulelor stem
existente în circulaţia sanguină scade semnificativ

BIOSTEM

Diviziunea şi diferenţierea
celulelor stem

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 Echinacea 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/articles/PMC4833461/
• Natural cures for breast cancer treatment. Shareef M, Ashraf MA, Sarfraz M.
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4881189/
• Providing evidence for use of Echinacea supplements in Hajj pilgrims
for management of respiratory tract
infections.Daneshmehr MA, Tafazoli A. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27157957
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Contribuie la multiplicarea
Celulelor Stem adulte

PROTECTOR

ACTIVATOR

INGREDIENTE 455mg/cps
Astragalus – extract 4,5:1 cu 16% polizaharide100mg
Astragalus membranaceus
Lăptișor de matcă – extract liofilizat 3,5:1100mg
Apis mellifera
Palmier pitic – extract 4:1100mg
Serenoa repens
Aloe50mg
Aloe ferox
Coada calului – extract cu Siliciu 7%50mg
Equisetum arvense
Gheara mâței – extract cu 3% alcaloizi50mg
Uncaria tomentosa
Piper negru – extract cu 95% piperină5mg
Piper nigrum

INGREDIENTE 455mg/cps
Palmier pitic – extract 4:1100mg
Serenoa repens
Afin-american-Flowens100mg
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% piperină5mg
Piper nigrum

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 ACTIVATOR. A se consuma înainte sau după masă
cu o oră.

PRECAUȚII: Persoanelor cu boli autoimune

li se recomandă sfatul specialistului înainte de
utilizarea produsului.
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EFECTE
Contribuie la:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Procesul de producere a celulelor
stem adulte și favorizează deplasarea
lor în țesuturi, acolo unde organismul are nevoie;
• Funcționarea normală a aparatului 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 sănătății 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 testosteron din sânge și a fertilității și reproducerii normale (Zn);
Refacerea organismului în perioadele de convalescenţă.

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,Małgorzata Sobiecka, and Barbara Joanna
Bałan https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27095919
• Phytopharmacologic
preparations
as predictors of plant bioactivity:
A particular approach to Echinacea purpurea (L.) Moench antioxidant 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 Norwegian 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 tomentosa (Willd.) DC. Almeida IV1, Soares
LC2, Lucio FT2, Cantagalli LB2, Reusing AF2, Vicentini VEP2.

8

Contribuie la procesele de
protecție a structurii ADN-ului

ACTIVATOR

PROTECTOR

INGREDIENTE 455mg/cps
Astragalus – cu 2 % astragaloside IV100mg
Astragalus membranaceus
Coacăz negru – fructe cu 3% polifenoli100mg
Ribes nigrum
Resveratrol – extract din struguri 100mg
Vitis vinifera
Algă roșie
50mg
Haematoccus pluvialis
Lycopen – din tomate50mg
Lycopersicum esculentum
Coada calului – extract cu 7% siliciu40mg
Equisetum arvense
Drojdie de bere – cu Seleniu (2.000ppm Se/g)10mg
Saccharomyces cerevisiae
Piper negru – extract cu 95% piperină5mg
Piper nigrum

INGREDIENTE 455mg/cps
Astragalus – extract 4,5:1 cu 16% polizaharide100mg
Astragalus membranaceus
Lăptișor de matcă – extract liofilizat 3,5:1100mg
Apis mellifera
Gheara diavolului – extract 20:1 cu harpogoside100mg
Harpagophytum procumbens
Gheara mâței – extract cu 3% alcaloizi100mg
Uncaria tomentosa
Ciuperca tibetană – extract 4:1 50mg
Cordyceps sinensis
Piper negru – extract cu 95% piperină5mg
Piper nigrum

MOD DE ADMINISTRARE:

Câte 1–2 capsule de 2 ori/zi din fiecare flacon,
cu pauză de o oră între ele. Mai întâi se administrează capsula PROTECTOR, iar apoi capsula ACTIVATOR. A se consuma înainte sau
după masă cu o oră.

PRECAUȚII: A nu se administra persoanelor
alergice la produsele apicole, la celelalte ingrediente ale produsului sau cărora le-a fost efectuat sau urmează să li se efectueze operație de
transplant.

9

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 sănătății 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
şi creatinină din sânge;
• buna funcționare a sistemului nervos și a circulației 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 testosteron din sânge, a fertilității și reproducerii normale
(Zn), susține spermatogeneza normală (Se);
• metabolismul energetic normal.

TELOMERAZĂ

BIBLIOGRAFIE

• Pharmacokinetic Evidence on the
Contribution of Intestinal Bacterial
Conversion to Beneficial Effects of
Astragaloside IV, a Marker Compound of Astragali Radix, in Traditional Oral Use of the Herb” Drug
Metabolism and Pharmacokinetics,
Volume 27, Issue 6, 2012, Pages 586597 Rui-Na Zhou, Yue-Lin Song, Jian-Qing Ruan, Yi-Tao Wang, Ru Yan
www.greenmedinfo.com/substance/
astragalus
• Reversal of P-glycoprotein-mediated 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.greenmedinfo. com/article/reversal-p-glycoprotein-mediated-multidrug-resistance-human-hepatic-cancer
• Cycloastragenol (Telomeres Activator) and its relation with Cancer.
https://rroij.com/open-access / cyclo
astragenoltelomeres-activator.
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Contribuie la menținerea
greutății corporale normale

COMPONENTA 1 ZI

COMPONENTA 2 NOAPTE

INGREDIENTE 455mg/cps

INGREDIENTE 455mg/cps
Cărbune medicinal activ
155mg
Carbo ligni
Algă calcaroasă
150mg
Lithothamnium calcareum
Aloe50mg
Aloe ferox
Anghinare – extract 5:1 din frunze cu 5% acid cafeic50mg
Cynara scolymus

Bromelaină 1.200 GDU/g din tulpini de Ananas150mg
Cetonă de zmeură – extract 99%150mg
Garcinia – extract 5-6:1 din fruct 100mg
Garcinia cambogia
Cafea verde – extract 5-6:150mg
Coffea robusta
Piper negru – extract cu 95% piperină
5 mg
Piper nigrum

L-Carnitină50mg

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, afecțiuni psihice severe (demență, Alzheimer). A
se evita utilizarea în caz de alergie la oricare
dintre componentele produsului.
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EFECTE

Contribuie la:

• dobândirea unui apetit normal,
la buna funcționare a metabolismului energetic;
• procesele de detoxifiere a organismului;
• funcționarea normală a procese-

lor digestive;
• menținerea unei flore și a unui pH normale la nivelul tubului digestiv;
• realizarea unui tranzit intestinal normal;
• buna funcționare a ficatului, căilor biliare și pancreasului;
• 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 norepinefrină, 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 bioabsorbție – determină efecte puternice și rapide ale
principiilor active ale ingredientelor produsului.

SLIM 1

BIBLIOGRAFIE

• Heme oxygenase-1 mediates anti-adipogenesis 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 product enhances body composition,
reduces hip and waist girth, and increases energy levels in overweight
men and women. Lopez HL, Ziegenfuss TN, Hofheins JE, Habowski SM, Arent SM, Weir JP, Ferrando
AA.J Int Soc Sports Nutr. 2013 Apr
19;10(1):22. doi: 10.1186/1550-278310-22. PMID: 23601452 https://www.
ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/23601452
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Contribuie la menținerea
greutății corporale normale

COMPONENTA 1 ZI

COMPONENTA 2 NOAPTE

INGREDIENTE 455mg/cps

INGREDIENTE 455mg/cps
Chitosan205mg
Crustacee
Păpădie – extract 5:1 din rădăcină100mg
Taraxacum officinale
Coacăz negru – fructe cu 3% polifenoli50mg
Ribes nigrum
Coada calului – extract 4:1 cu 7% siliciu50mg
Equisetum arvense
Gymnema – extract cu 25% acid gimnemic50mg
Gymnema sylvestre

Bromelaină 1.200 GDU/g din tulpini de Ananas150mg
Cetonă de zmeură – extract 99%150mg
Garcinia – extract 5-6:1 din fruct 100mg
Garcinia cambogia
Cafea verde – extract 5-6:150mg
Coffea robusta
Piper negru – extract cu 95% piperină
5 mg
Piper nigrum

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, afecțiuni psihice severe (demență, Alzheimer) și în diabet de tip I.
A se evita utilizarea în caz de alergie la crustacee
sau la oricare dintre componentele produsului.
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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 hiperlipidemie;
menținerea greutății corporale normale și la funcționarea 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 norepinefrină, previne apariția obezității prin activarea
mecanismelor de acțiune asupra adipogenezei în
preadipocitele 3T3-L1;
procesele de drenare și detoxifiere a limfei și îmbunătățește funcția renală prin reglarea nivelului de
acid uric și creatinină;
procesele de asimilare a calciului și a altor minerale, favorizează refacerea masei osoase, îmbunătățește calitatea pielii, a părului și a unghiilor;
menținerea pH-ului fluidelor extra și intracelulare
ale organismului în jurul valorii de 7,35 (ușor alcalin).

Bromelaina și piperina sunt potențatori de bioabsorbție – 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 Takata, 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 Systematic 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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Contribuie la menținerea
greutății corporale normale

COMPONENTA 1 ZI

COMPONENTA 2 NOAPTE

INGREDIENTE 455mg/cps

INGREDIENTE 505mg/cps
Ceai verde – extract 4:1 cu 40% polifenoli205mg
Camellia sinensis
Afin-american – extract cu 7% antocianidine100mg
Vaccinium macrocarpon
Garcinia – extract 5-6:1 din fruct100mg
Garcinia cambogia
Lăptișor de matcă – extract liofilizat 3,5:1 
50mg
Apis mellifera
Mătase din porumb
50mg
Zea mays

Bromelaină 1.200 GDU/g din tulpini de Ananas150mg
Cetonă de zmeură – extract 99%150mg
Garcinia – extract 5-6:1 din fruct 100mg
Garcinia cambogia
Cafea verde – extract 5-6:150mg
Coffea robusta
Piper negru – extract cu 95% piperină
5 mg
Piper nigrum

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, afecțiuni psihice severe (demență, Alzheimer) și în
diabet de tip I. A se evita utilizarea în caz de
alergie la crustacee sau la oricare dintre componentele produsului.
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EFECTE
Contribuie la:

•
•
•
•

•
•
•
•

• îmbunătățirea efectelor antioxidante enzimatice și non-enzimatice;
• obținerea unui apetit normal –
modulează profilurile hormonale și
apoproteinice la persoanele ce prezintă hiperlipidemie;
modularea profilurilor hormonale și apoproteinice la persoanelor ce prezintă hiperlipidemie;
menținerea în limite normale a glicemiei și trigliceridelor;
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 norepinefrină, 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 bioabsorbție – determină efecte puternice și rapide ale
principiilor active ale ingredientelor produsului.

SLIM 3

BIBLIOGRAFIE

• Beneficial effects of cocoa, coffee,
green tea, and garcinia complex supplement 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 cocoa, coffee, green tea and garcinia
on lipid profiles, glycaemic markers
and inflammatory responses in hamsters 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/s12906-0150806-PMCID: PMC4533957 https://
www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/
PMC4533957/
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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;

INGREDIENTE 450mg/cps
Cartilaj de rechin

200mg

Chitosan – crustacee100mg
Păpădie – extract 5:1 din rădacină100mg
Taraxacum officinalis
Ciupercă tibetană – extract 4:1 din miceliu50mg
Cordyceps sinensis

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 persoanele alergice la oricare dintre ingredientele
produsului.

CONTRAINDICAȚII: Hipercalcemie (nivel

crescut de calciu) și persoanele alergice la pește sau crustacee.
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• realizarea unor terapii antitumorale, 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 sistemului 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 organism;
• buna funcționare a aparatului excretor și a rinichilor;
• procesele de detoxifiere limfatică prin stimularea
diurezei;
• îmbunătățirea aspectului pielii, a părului și a unghiilor;
• refacerea organismului după terapii agresive (chimioterapie, radioterapie);
• buna gestionare a stresului organic produs de poluanți chimici – metalele grele (Pb, Hg, Cd), substanţele medicamentoase și diversele tipuri de
radiații prin procese de neutralizare și detoxifiere
(prin efecte de chelatare);
• creșterea rezistenței și a performanțelor organismului 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 Alternat 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 effects of cordycepin, an active component of Cordyceps sinensis. Nakamura 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 Article https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25704018
• A review on the effects of current
chemotherapy drugs and natural agents in treating non-small
cell lung cancer.Huang CY, Ju DT,
Chang CF, Muralidhar Reddy P,
Velmurugan BK.Biomedicine (Taipei). 2017 Dec;7(4):23. doi: 10.1051/
bmdcn/2017070423. Epub 2017
Nov 13. PMID: 29130448 Free Article https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/29130448
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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 stimularea 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;
INGREDIENTE 455mg/cps
Ceai verde cu 40% polifenoli250mg
Camellia sinensis
Algă roșie – cu 1,5% astaxantină100mg
Haematococcus pluvialis
Turmeric – extract din rădacină100mg
Curcuma longa
Piper negru – extract cu 95% piperină5mg
Piper nigrum

MOD DE ADMINISTRARE:
1-3 capsule de 2 ori/zi

PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:
A se administra cu prudență femeilor însărcinate sau celor care alăptează, precum și copiilor. Turmericul nu trebuie utilizat de către persoanele cu calculi biliari sau obstrucție biliară.
A nu se utiliza de către persoanele alergice la
oricare dintre ingredientele produsului.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• mărirea randamentului de formare a globulelor roșii și menținerea
calității sângelui;
• buna funcționare a circulației periferice;
• procesele de tonifiere a sistemului 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, colesterolului și trigliceridelor din sânge;
procesele de detoxifiere de la nivelul ficatului, intestinului și al pielii;
îmbunătățirea metabolismului;
buna funcționare a tranzitului intestinal;
îmbunătățirea funcției excretoare a rinichilor;
menținerea sănătății plămânilor și a căilor respiratorii superioare;
menținerea elasticității și sănătății pielii, țesutului
conjunctiv și articulațiilor;
procesele de protecție a pielii față de radiațiile solare și iradierii UV;
menținerea sănătății ochilor;
menținerea acuității vizuale prin procese de eliminare 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 systematic-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: Properties for use in bone substitution.
Stępniewski M, Martynkiewicz
J, Gosk J. Polim Med. 2017 JanJun;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 peripheral 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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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;

INGREDIENTE 450mg/cps
Coacăz negru
200mg
Ribes nigrum
Lycopen – din tomate100mg
Lycopersicum esculentum
Resveratrol – extract din struguri100mg
Vitis vinifera
Gheara mâței – extract 5:1 din scoarță50mg
Uncaria tomentosa

MOD DE ADMINISTRARE:
1-3 capsule de 2 ori/zi

PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:
A se administra cu prudență femeilor însărcinate sau celor care alăptează, precum și copiilor. A nu se utiliza în caz de alergie la oricare
dintre componentele produsului.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• refacerea organismului după terapii agresive (chimioterapie, radioterapie);
• menținerea și buna funcționare a
metabolismului celular;
• realizarea diviziunii celulare normale;
• 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 articulațiilor;
îmbunătățirea proceselor de detoxifiere a organismului;
eliminarea acumulărilor de apă din organism
controlul greutății corporale;
buna funcționare a prostatei, rinichilor și a tractului urinar;
eliminarea stărilor de slăbiciune și fortifică organismul;
reducerea riscului apariției afecțiunilor degenerative (Alzheimer, Parkinson, scleroză în plăci, psoriazis);
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 Bristol, ClinicalTrials.gov Identifier:
NCT01105338, Last verified: September 2013
• Sciatic nerve regeneration by transplantation of Schwann cells via
erythropoietin controlledreleasing
polylactic acid/multiwalled carbon 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, Ahuja S, Chand N, Bajpai M. Int J Biol
Macromol. 2017 Jun 27;104(Pt
A):1012-1019. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.06.096. [Epub ahead of
print] PMID:28666832 https:// www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28666832
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Contribuie la prevenirea
formării țesuturilor tumorale

EFECTE

Contribuie la:
•
•
•
•
•

buna funcționare a sistemului imunitar;
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ;
creşterea producţiei anumitor anticorpi (interferon, anticorpi monoclonari etc.);
procesele de stimulare a telomerazei;
menţinerea tinereţii biologice a organismului.

INGREDIENTE 450mg/cps
Spirulină200mg
Spirulina platensis
Chlorella100mg
Chlorella pyrenoidosa
Acerola – extract cu 17% vitamina C100mg
Malpighi punicifolia
Drojdie-de-bere – pulbere uscată complex B50mg
Saccharomyces cerevisiae

MOD DE ADMINISTRARE:
1-3 capsule de 2 ori/zi

PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:
A se administra cu prudență femeilor însărcinate sau celor care alăptează, precum și celor
cu hipertiroidie. Poate interacționa cu preparate pe bază de iod la administrare concomitentă. A nu se utiliza de către persoanele alergice la oricare dintre ingredientele produsului.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ameliorarea deficiențelor imunitare care apar în cursul procedurilor
chimio și radioterapiei;
• îmbunătăţirea oxigenării sângelui, stimulând producerea de globule roşii;
• creşterea absorbţiei de fier;
• eliminarea proceselor inflamatorii din organism;
buna funcţionare a inimii şi a sistemului cardio-vascular;
echilibrul bacteriilor de la nivelul stomacului;
buna funcţionare a stomacului şi a tubului digestiv;
buna funcţionare a ficatului şi a pancreasului;
buna funcţionare a sistemului reproducător (feminin şi 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):49374942. 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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Bogat în minerale și oligoelemente
Oase și dinți sănătoși

Fe+Mg+Ca
Fiecare capsulă conține 255 mg calciu organic și 19,83 mg magneziu organic

EFECTE
Contribuie la:

•
•
•
•

• menţinerea sănătăţii psihice, fiind recomandat în cazurile de astenie sau
oboseală cronică;
• regenerarea organismului şi oxigenarea celulară, datorită conținutului ridicat în minerale și oligoelemente;
• refacerea organismului într-un timp mai scurt după intervenţii chirurgicale;
reducerea proceselor ce apar în gastrită hiperacidă
şi ulcer;
sănătatea dinţilor şi a sistemului osos, este eficient
în cazul fracturilor, datorită prezenței în cantități
mari a calciului și magneziului organic;
refacerea organismului pe toată perioada tratamentelor afecțiunilor pulmonare (pneumonie sau TBC);
reglarea proceselor de fortifiere și creștere a organismului copiilor, fiind o sursă importantă de fier,
calciu, magneziu, zinc, mangan, fosfor, seleniu,
crom.

MOD DE ADMINISTRARE:

Dozele recomandate sunt:
• copii (3-14 ani) şi adulţi: 3 capsule/zi;
• femei însărcinate sau care alăptează: 6 capsule/zi.

CONTRAINDICAȚII:

Persoanelor cu hipercalcemie.
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Contribuie la procesele de menținere
a elasticității articulațiilor şi a ţesuturilor

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

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 şi a unghiilor;
• buna funcţionare a sistemului imunitar.

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 produsului.
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Produse pentru îngrijire corporală

Zeolit – UE – Republica Moldova
– Notă informativă –

Din 2018, datorită reglementărilor Uniunii Europene – Comisia Europeană pentru Suplimente
Alimentare (EFSA), zeolitul nu mai poate fi recomandat ca produs utilizat pentru uz intern.
În prezent, zeolitul este trecut în categoria produselor 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 pentru copii și femei însărcinate.
În cercetările științifice realizate în ultimele două
decenii, zeolitul clinoptilolit este prezentat ca
având efecte benefice în diverse domenii de activitate, 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 stabilite 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 uremia.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, EXPERIMENTAL 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. Altern 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 anti-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;69:894904. 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 zeolite membranes on neoplastic and metastatic activity control. Tavolaro P, Martino G, Andò S, Tavolaro 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 disposition and kinetic model for lead bioaccumulation. Beltcheva M, Metcheva R, Popov N, Teodorova 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
28
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EFECTE:

Algă brună (Laminaria japonica)

Antiinflamatoare [J. Cui et al 2022]; Capacitate
antibacteriană puternică (Bacillus cereus, Escherichia coli și Staphylococcus aureus); Acțiuni antivirale (norovirusul Murin) [H. Kim et al, 2020];
Acțiuni antidiabetice, atenuează rezistența musculară 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 ultraviolete (UVB) [ KS. Lee et al, 2020];
Acțiuni de reducere a inflamației acute sau cronice a pielii, a dermatitei atopice [YH. Hwang et al,
2020];

Acțiuni de reduce a proceselor inflamatorii intestinale [HS. Yang et al, 2019];
Activități anticoagulante și antitrombotice excelente [Zhigang Xu et al, 2020];
Acțiuni de protecție față de tulburările neuronale
(ischemie, traumatisme), care apar datorită stresului fizic [HY. Jung et al, 2020];
Acțiuni de protecție a celulei hepatice față de stresul 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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OMS recomandă 0,05 – 0,1mg de argint
pentru fiecare litru de apă potabilă.

EFECTE
Foarte bun dezinfectant și susținător al sistemului imunitar, prin importante procese 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, paraziți și fungi).
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

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.
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EFECTE
• Antibiotic natural – acționează foarte bine față de Streptococul
pneumonie, Streptococul mutans
(cauzator al cariilor dentare) etc.;

ARGINTBIOTIC

• Antioxidant puternic – prin
neutralizarea rapidă a radicalilor liberi, prevenind astfel apariția a peste 60 de boli, printre care
cancerul și bolile degenerative (Alzheimer);
• Bun imunomodulator, ajută la creșterea imunoglobinei 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 sănătoase;
• Restabilește fluxul bioelectric celular, permite
corpului să se detoxifice, reface câmpul electromagnetic al trupului;
• Participă la ample procese de reîntinerire și regenerare 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 lezate, favorizează formarea de cicatrici discrete, previne apariția chelozelor;
• Bun protector, tonic și purificator al danturii –
ajută la întărirea dinților și consolidarea smalțului, previne apariția cariilor;
• Contribuie la reducerea eficientă a plăcii bacteriene.

PRECAUȚII:

Nu există efecte secundare. Nu este toxic sau alergenic. Particulele de Argintbiotic sunt eliminate în aproximativ 72
de ore de la data ingerării. Nu creează
fenomene de dependență sau obișnuință, fiind posibilă utilizarea de lungă
durată. Nu afectează ficatul, rinichii
sau alte organe ale corpului și nu există pericolul acumulării particulelor de
argint în organism. Persoanelor care
manifestă sensibilități deosebite (anemii, boli rare etc.) li se recomandă sfatul 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 copilului.Prezintă un important rol de
potențare a efectelor oricărui remediu
natural. Produs recomandat a fi utilizat zilnic pentru întreținerea și menținerea sănătății.
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GEL DE DUȘ

Oferă-ți un moment de calm în care te
vei simți ca într-un adevărat spa, relaxându-te cu un gel de duș cu miros pătrunzător de lavandă, a cărui amintire
o vei purta pe piele ore întregi.

RELAX & SPA

Calmează și relaxează!

GEL DE DUȘ

Un gel de duș proaspăt ca o zi de vară,
ce te învăluie într-o aromă exotică de
cocos și mosc, de care pur și simplu te
vei îndrăgosti.

FRESH BREEZE

Hrănește și protejează!

GEL DE DUȘ
Bucură-te de aroma dulce și irezistibilă a gelului de duș cu ciocolată, care-ți
învăluie întregul corp, lăsându-ți pielea hidratată și catifelată.

CHOCOLATE PASSION
Hrănește și parfumează!
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GEL DE DUȘ

Lasă parfumul delicat al florii de
iasomie să-ți alinte simțurile și să-ți
răsfețe corpul, cu o atingere blândă și
catifelată ce durează întreaga zi.

SUAVE POEM

Hidratează și catifelează!

GEL DE DUȘ
Parfumul inconfundabil al trandafirului te învăluie discret atunci când îți
dezmierzi pielea cu gelul de duș cu petale de trandafir, cu un efect puternic
hrănitor.

VELVET CARE
Nutritiv și emolient!

ȘAMPON
Oferă-i părului tău îngrijirea zilnică de
care are nevoie, cu ajutorul șamponului cu bio keratină care îi dă strălucire, vitalitate și volum, hidratându-l și
crescându-i rezistența.

BIO-KERATINA
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VENIN DE VIPERĂ
AMMODYTES
SALVIE

Activează circulaţia periferică

• mobilitate
• antiinflamator

SALCIE

Reduce procesul inflamator

• dureri musculare
• dureri reumatice
• dureri articulare

ECHINACEA

Stimulează imunitatea

GEL ARTICULAR cu VENIN de VIPERĂ
Ingrediente (provenite din agricultură biologică):

aqua carbopol, methylsalicilate, menthol, Salvia officinalis, Salix alba,
Echinacea angustifolia, VENIN DE VIPERĂ AMMODYTES.

Mod de utilizare:

Se aplică o cantitate mică de produs pe zona dureroasă, de 1-2/zi,
și se masează ușor până la absorbția completă a
gelului în piele.

Atenționări:

A nu se utiliza de către persoanele alergice
la veninul de viperă. A nu se aplica pe pielea
iritată sau pe răni deschise. Nu se recomandă folosirea produsului în primele 30 de
minute după baie și nici în timpul sau
după expunerea prelungită la soare.
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