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Terapie cu Cafea și Ciocolată caldă, cu plante medicinale, 
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altele într-un singur concept, Rainbow Vision.
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EFECTE
• Adaptogen [Winson D. et al, 
2007]
• Protector și tonic hepatic, pul-
monar și nervin [Sangiovanni E. 
et al, 2017]

• Antioxidant, Anticancerigen [Załuski D et al., 
218; Kim CG. et al, 2018] 

• Stimulează buna funcționare a metabolismu-
lui celular

• Încetinește senescența celulară, previne îm-
bătrânirea prematură [Bjørklund G. et al, 
2018]

• Antiinflamator (stimulează sinteza de ARN și 
biosinteza proteică, precum și activitatea ma-
crofagelor, crescând rezistența organismului 
la infecții)

• Susține reducerea colesterolului și a țestului 
adipos [Nishina A. et al, 2017], previne apari-
ția arterosclerozei

• Crește rezistența fizică și intelectuală (îmbu-
nătățește memoria)

• Îmbunătățește funcțiile sexuale
• Nutritiv
• Contribuie la procesele de chimio și radio-

protecție
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EFECTE
Importante activități adaptogene, 
de tonifiere a sistemului imunitar, 
previne apariția afecțiunilor dege-
nerative
• Fortifică sistemul imunitar, pre-
zintă acțiuni antiinflamatoare [Han 

C. et al, 2011; Zhang L. et al, 2017; Ahn S.et al, 2018; 
Panossian A. et al, 2019]

• Îmbunătățește activitățile enzimelor antioxidan-
te hepatice (catalază, superoxid dismutaza totală, 
glutation peroxidază), prezintă acțiuni de reducere 
a glutationului

• Ameliorarea metabolismului energetic la nivel 
celular [Hinek A. et al, 2014; Załuski D. et al, 2018; 
Kim CG. et al, 2018]

• Participă la procesele de realizare a unei diviziuni 
celulare normale

• Activități anticancer, prin reducerea viabilității 
celulelor canceroase, reduce toxicitatea indusă de 
chimioterapia cancerului  [Yuen J.W. et al, 2012; Li T 
et al, 2016; Kim CG. et al, 2018; Seo EJ. et al, 2019]

• Gastroprotector, antiapoptotic [Kim HK. et al, 2016]
• Suține organismul în buna funcționare a aparatu-

lui cardiovascular
• Protejează și reglează funcțiile ficatului și ale 

pancreasului [Saito T et al, 2016]
• Contribuie la menținerea sănătății și elasticității 

pielii, părului și a unghiilor [Hinek A. et al, 2014; 
Pielesz A. et al, 2019] 

• Contribuie la menținerea sănătății sistemului 
osos și a dinților

• Neuroprotector, activează procesele anti-aging, 
[Zhou AY. et al, 2018]

• Îmbunătăţește procesele cognitive, ale memoriei 
și ale atenţiei [Lee S. et al, 2017; Lu X. et al, 2019; 
Liu SM. et al 2018]

• Susține organismul în perioadele de stres fizic și 
psihic

• Contribuie la menţinerea sănătăţii, tinereţii și 
longevităţii organismului

IMUNO

Im
u n i t a t e
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EFECTE
• Îmbunătățește metabolismul ce-
lular [Mandal A. et al, 2016; Xiong Y. 
et al, 2014; Yuan Z et al, 2020]
• Previne și reduce infertilitatea, 
îmbunătățește funcția sexuală mas-
culină, dar și cea feminină [Ștefă-

nescu R. et al, 2020; Khaleghi S et al, 2017; Zhu W. 
et al, 2017; Abadjieva D. et al, 2016; Elham Akhtari 
E. et al, 2014]

• Antioxidant cu spectru larg [Cheng P-G. et al, 2013; 
Kao P-F. et al, 2012; Tian C. et al, 2019]

• Îmbunătățește activitatea sistemului imunitar, 
efect antiviral, antigripal [Han Chunchao et al, 
2011; Zhou Y. et al, 2014], antiparazitar [Mandal A. 
et al, 2016; Chloe R. et al, 2018; Rodríguez-Angulo et 
al, 2018]

• Protector al sistemului cardiovascular [Liebgott 
T. et al, 2000; Liang C-J. et al, 2013; Qin D-W. Et al, 
2014; Peng KO. et al 2018; Rashid J. et al, 2020; Xiong 
Y. et al, 2014]

• Contribuie la apoptoza celulelor neoplazice [Gei-
ger R et al, 2016; Wang W-J. et al 2015] (neoplasm 
al vezicii urinare [Yuen J.W. at al 2012]), leucemie 
[Hsu J-W. et al 2009], cancer pulmonar [Yu Y-H. et 
al, 1012], de colon [Yusuke S. et al, 2020])

• Reglează metabolismul lipidic și glucidic, con-
tribuind la reducerea obezității, previne apariția 
sindromului metabolic și a afecțiunilor generate 
de acesta (diabet tip 2, etc.) [Szlas A. et al, 2022; 
Lucilla D. et al, 2018; Oluba OM. et al, 2012]

• Atiinflamator și neuroprotector, previne apariția 
afecțiunilor degenerative (Parkinson) [Oliveira 
DR. et al, 2009; Zhang R. 2009]

• Stimulent al creierului și al funcțiilor cognitive 
[Mazza M. et al, 2006; Hou Y. et al, 2010; Arushanian 
EB. et al, 2010]

• Susține activitatea antilitiazică renală [Kaushik J. 
et al, 2017]

• Susține efortul fizic și psihic prelungit [Stefani GP. 
et al, 2018]
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EFECTE
• Crește capacitatea de utilizare a 
oxigenului celular și susține buna 
funcționare a organismului
• Acțiuni antioxidante [Cheng P-G. 
et al, 2013; Kao P-F. et al, 2012]
• Susține echilibrarea funcțiilor sis-
temului imunitar [Han Chunchao et 

al, 2011; Zhou Y. et al, 2014]
• Amplifică procesele de ardere a grăsimilor prin re-

glarea nivelurilor de hormoni tiroidieni
• Adjuvant în curele de slăbire prin activarea lipazei, 

enzimă cu rol cheie în metabolismul lipidic și glu-
cidic, care inhibă adipogeneza [Patricia F. et al, 2015; 
Sun-Young  P. et al, 2016; Jaeyoung H. et al, 2016; Jisu 
K. et al, 2016; Andrea M.L. et al, 2018]

• Prezintă acțiuni de inhibare a biosintezei acizilor 
grași, colesterolului, determină reducerea semni-
ficativă a acumulărilor de grăsime subcutanată și 
viscerală [Hayder M. A.K. și colab., 2016]

• Contribuie la reducerea toxicității hepatice produ-
se de chimioterapie

• Determină importante acțiuni antimicrobiene, 
antivirale [Jamila N. și colab. 2016], antihelmintice, 
antiparazitare [Sujogya K.P. și colab., 2017; Hayder 
M. A.K. și colab., 2016], antibacteriene (Ex. Helico-
bacter pylori)

• Contribuie la reducerea proceselor inflamatorii ar-
ticulare [Wang QL. și colab. 2018]

• Acțiuni de apoptoză a celulei neoplazice; adjuvant 
în terapia cancerului, cancer de sân [Apurva Patel 
A. et al, 2019]

• Determină apoptoza celulelor canceroase din tu-
morile maligne [Geiger R et al, 2016; Wang W-J. et 
al 2015;Yu Y-H. et al, 1012; Yusuke S. et al, 2020; Yuen 
J.W. at al 2012; Hsu J-W. et al 2009]

• Susține și protejează activitatea sistemului cardio-
vascular [Liebgott T. et al, 2000; Liang C-J. et al, 2013; 
Qin D-W. Et al, 2014; Peng KO. et al 2018]

• Reduce tulburările date de menopauză, contribuie 
la reglarea ciclului menstrual, îmbunătățește ferti-
litatea

• Contribuie la prevenirea afecțiunilor degenerative, 
a depresiei și a anxietății [Oliveira DR. et al, 2009; 
Zhang R. 2009

• Susține stimularea secreției de serotonină. Previne 
îmbătrânirea celulară și întârzie apariția semnelor 
de îmbătrânire prematură.
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EFECTE
• Buna funcționare a ficatului  
și a pancreasului
• Îmbunătățirea proceselor de pro-
tecție față de stresul oxidativ
• Menținerea unui apetit alimentar 
normal
• Echilibrarea metabolismului glu-

cidic și a metabolismului lipidic
• Buna funcționare a tubului digestiv și a tranzitu-

lui intestinal
• Menţinerea glicemiei în limite normale
• Normalizarea raportului LDL/HDL-colesterol și a 

trigliceridelor
• Menținerea în limite normale a proporției țesutu-

lui adipos
• Susținerea proceselor de detoxifiere a ficatului, în 

special
• Controlul greutății corporale
• Buna funcţionare a sistemului imunitar
• Reducerea proceselor inflamatorii
• Funcționarea normală a celulelor.
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EFECTE
• Îmbunătățirea activităților antio-
xidante ce se desfășoară în organism 
[D. Załuski et al, 2018;D. Załuski 2017]
• Îmbunătățirea activității prosta-
tei (Palmier pitic) [P. Geavlete  et al, 
2011; JI. Hattan et al, 2018]

• Menținerea funcției urinare normale la bărbații de 
peste 45 de ani (Palmier pitic) [SH Al-Shukri et al, 
2000;G. Morgia et al, 2013]

• Reducerea frecvenței urinărilor nocturne, cantită-
ții de reziduu vezical și dezvoltării agenților pato-
geni în vezica urinară [I. Silvestri et al, 2013]

• Prevenirea măririi prostatei și reducerea volumu-
lui prostatei deja mărite [P. Geavlete  et al, 2011]

• Menținerea funcției de reproducere datorită sursei 
de acizi grași (Palmier pitic)

• Îmbunătățirea disfuncțiilor erectile
• Îmbunătățirea sesizabilă a vieții sexuale, eliminând 

disconfortul și îmbunătățind funcțiile sexuale
• Îmbunătățirea funcționării sistemului imunitar
• Procesele de protecție a structurii ADN-ului
• Menținerea metabolismului celular normal și a să-

nătății celulelor
• Procesul de diviziune și diferențiere celulară
• Întreținerea sau realizarea unei greutăți corporale 

normale
• Buna funcționare a sistemului nervos [X-J. Li et al, 

2017]
• Stimularea factorului de necroză tumorală și pre-

venirea apariției afecțiunilor neoplazice
• Metabolismul energetic normal și îmbunătăţirea 

tonusului general al organismului
• Creșterea rezistenței la efort și a performanțelor 

sportive
• Revigorarea organismului, reducerea oboselii și a 

extenuării [A. Panossiana et al, 2018; Ragavendran 
A. et al, 2016]

• Refacerea organismului în perioade de convales-
cenţă

• Ajută la refacerea organismului după terapii agre-
sive (chimioterapie, radioterapie) [C. Wanga et al, 
2019]
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EFECTE
• Susține sănătatea și creșterea păru-
lui și a unghiilor [Komorowski J. et al, 
2019]
• Conferă protecție dermică față de 
efectele dăunătoare ale poluanților at-
mosferici (radiații ultraviolete UV, fum 
de țigară, gaze de eșapament etc.) [Ali 
A. et al, 2019; Komorowski J. et al, 2019]

• Îmbunătățirea activității sistemului imunitar [CJ. Li-
ang et al, 2014]

• Antioxidant, antibacterian [J. Mishra et al, 2018]
• Crește producția unor aminoacizi și sinteza acizilor 

grași
• Îmbunătățește metabolismul glucidic, lipidic, protidic
• Contribuie la creșterea rezistenței osoase și a dinților 

prin îmbunătățirea metabolizării calciului și a fosfo-
rului [Schlegel P et al 2016]

• Participă la procesele de transcripţie și translaţie a 
ADN-ului

• Activitate imunomodulatoare [WJ. Wang et al 2015]
• Reduce generarea de specii reactive de oxigen, îmbu-

nătățind activitatea sistemului antioxidant endogen la 
nivel tisular - crește conținutul de glutation oxidază, 
superoxid dismutază, catalază, conducând la reducerea 
formării cataractei [Qi L. et al, 2019; El-Deep MH. et al, 
2019]

• Reduce incidența leziunilor colonului, modulează ex-
presia genelor implicate în răspunsul inflamator și car-
cinogeneza de colon asociată colitei, determină scăderea 
biomarkerilor stresului oxidativ în ficat și colon [Cuellar 
M. et al, 2019]

• Citotoxic față de celulele cancerului de sân, conduce la 
inducerea apoptozei și inhibarea formării de colonii de 
noi celule canceroase [Côrte-Real L. et al, 2019]

• Contribuie la apoptoza celulelor neoplazice din can-
cerul vezicii urinare [Yuen J.W. at al 2012], cancerul de 
sân [H. Zhao et al, 2012]

• Reduce efectele secundare date de tratamentele chimi-
oterapice din cancerul de cap și gât [Imperatori L. et al, 
2018]

• Conferă rezistență arterelor, previne disfuncțiile vas-
culare date de înaintarea în vârstă [Randriamboavonjy 
JI. et al, 2019]

• Susține buna funcționare a ficatului și a pancreasului 
[PG. Cheng et al, 2013]

• Reglează nivelul colesterolului și al lipoproteinelor din 
organism [Olarewaju M et al, 2012]

• Hepatoprotecție față de toxicitatea tetraclorurii de car-
bon [Sun C. et al, 2019]

• Contribuie la metabolizarea grăsimilor, a carbohidraților 
și a aminoacizilor [Ojialvo SP. et al 2019]

• Protector al creierului, previne degenerarea neuro-
nală [R. Zhang et al, 2011]

• Contribuie la reducerea oboselii și a extenuării

piele-păr-unghii
derm-hair-nails
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EFECTE
• Îmbunătățirea activităților antio-
xidante ce se desfășoară în organism 
[Stajner D et al, 2009; G. Min-Chang et 
al, 2014; Fajri M. et al, 2021]
• Menținerea sănătății sistemului 
osteoarticular și muscular
• Refacerea mobilității și a elastici-

tății articulațiilor
• Prezintă importante acțiuni antiinflamatoare 

[Dragos D. et al, 2017; Mncwangi N et al 2012; JW. 
Yuen et al, 2012], de prevenire și reducere a afec-
țiunilor osteoarticulare, a osteoartritei, a artri-
tei reumatoide [Menghini L et al, 2019; Shiba F. 
et al, 2021; Gründemann C. et al, 2014; Ryan, S. et 
al, 2011]

• Stimulează creșterea osoasă prin remodelarea 
osului și îmbunătățirea densității minerale osoase  
[Arbabzadegan N. et al, 2019]

• Protejează oasele prin prevenirea pierderii de cal-
ciu, ajutând astfel la prevenirea osteoporozei și a 
altor afecțiuni osteodegenerative și neurodegene-
rative

• Furnizează elementele esențiale pentru remodela-
rea osoasă, în condiții precum osteopenia, osteo-
poroza și fracturi

• Reducerea durerilor articulare [Ungerer G. et al 
2020; Farpour HR et al, 202; Parenti C. et al, 2016]

• Sănătatea părului, a pielii și a unghiilor
• Creșterea activității sistemului imunitar datorită 

importantelor efecte antibacteriene, antimicotice 
și antivirale

ARTHRO

1918



EFECTE
• Importante acțiuni biologice, acti-
vități antioxidare [Geng X. et. al, 2020; 
Horoszkiewicz M. et. al, 2012], antiin-
flamatorii, de reducere a tulburărilor 
de la nivelul ficatului, rinichilor, crește 
activitatea antitumorală și  reduce me-
tastazele [Geng X. et. al, 2020; Hu Z. et. 
al 2020; Zhou Y. et. al, 2016; Salekzamani 

S. et. al, 2019]
• Hepatoprotectoare asupra diferitelor leziuni hepatice 

care apar în boli hepatice, inclusiv carcinomul hepato-
celular, boala hepatică nealcoolică, boala hepatică alco-
olică, hepatita B, inflamația, fibroza și leziunea hepatică 
indusă de substanțe toxice [Qiu Z. et. al, 2019; Zhang Z. et. 
al, 2020; Sannia A. 2010]

• Reducerea hiperlipemiei ficatului gras de origine 
non-alcoolică [Panahi Y. et. al, 2018; Moradi S. et. al, 2021] 
și ateroscleroza [Lai P. et. al 2020; V.Castilla S. et. al, 2013; 
Kulza M. et. al, 2012; Santos HO. et. al, 2018]

• De protecție a ficatului și reducere a hiperglicemiei [Ben 
Salem M. et. al, 2015]

• De protejare față de oxido-inflamația hepatică indusă de 
substanțe toxice casnice sau profesionale - formaldehidă 
[Oluwafemi AB. et. al 2020], tetraclorură de carbon [Chen 
YS. et. al, 2019; Susilo RJK. et. al, 2019], acetaminonifen 
[Hewawasam RP. et. al, 2008; Elsayed Elgarawany G. et. al 
2020], etanol [Kim BY. et. al 2009; Choi BR. et. al 2020]

• Acțiuni chimiopreventive și de stimulare a reacțiilor 
imunologice prin producerea diferitelor citokine, mo-
bilizarea celulelor sistemului imunitar și proprietăți de 
inhibare a creșterii diferitelor tipuri de celule canceroa-
se [Kladar NV. et. al 2016; Zhang RS. et. al, 2021; Zhang L. 
et. al, 2021]

• Întârzie afectarea cognitivă și îmbunătățește calitatea 
vieții [Zhang Y et al, 2021; Awad OME. et. al 2020]

• Crește rezistența la stres, contribuind la prelungirea du-
ratei de viață [Peng HH. et. al, 2021; Liao GC.et. al, 2021]
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COMPLEX B
Vitamine: B1 (clorhidrat de tiamină), 
B2 (riboflavină), B3 / PP (niacină), 
B5 (acid pantotenic), B6 (clorhidrat 
de piridoxină), B8 (biotină), B9 (Acid 
folic), B12 (cianocobalamină), colină, 
inozitol
Minerale: calciu, crom, cupru, fier, 

litiu, magneziu, mangan, moblibden, nichel, fosfor, 
potasiu, seleniu, sodiu, staniu, zinc
Aminoacizi: alanină, arginină, acid aspartic, cistină, 
acid glutamic, glicină, histidină, izoleucină, leuci-
nă, lizină, metionină, penilalanină, prolină, serină, 
treonină, tirozină, valină, triptofan
EFECTE
Conținutul de micronutrienți cu valori nutriționale și 
terapeutice prezenți în ingredientele produsului confe-
ră acestuia efecte ce sunt confirmate și de studii științi-
fice specifice:
• Îmbunătățește calitatea vieții, prin creșterea imu-

nității virale [H.Chunchao et al, 2011]

vitamine minerale
aminoacizi
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Vitamina B12 sau 
cianocobalamina
• formarea globulelor roșii din sân-

ge și sinteza hemoglobinei 
• formarea ADN-ului și ARN-ului
• buna funcționare a sistemului 

nervos periferic și central.

B3 sau niacina sau vitamina PP 
• producerea sau susţinerea producerii hormonilor
• îmbunătățirea proceselor de detoxifiere
• îmbunătățirea activității sistemului imunitar datori-

tă efectelor antioxidante
Vitamina B5 sau acidul pantotenic
• procesele de regenerare nervoasă
• procesele de detoxifiere a organismului
• îmbunătățirea funcțiilor dermului și a părului
• buna dezvoltare și creștere a organismului
• îmbunătățirea proceselor hemostazice
• sinteza și metabolismul normal al hormonilor tiroi-

dieni
Vitamina B6 sau piridoxina 
• buna funcționare a pancreasului și producerea 

insulinei
• procesele de regenerare a ADN-ului și a ARN-ului
• sinteza de neurotransmiţători (serotonina, dopami-

na, acidul gama-aminobutiric sau norepinefrina)
• buna desfășurare a unor activități metabolice (dez-

aminarea serinei și treoninei, producerea de cistei-
nă, metionină)

• buna funcționare a sistemului nervos
• buna funcționare a sistemului locomotor
• buna funcționare a sistemului limfatic (reducerea 

edemelor)
Vitamina B7 sau biotina sau vitamina H 
• creșterea producției unor aminoacizi
• metabolismul colesterolului, al aminoacizilor și sin-

teza acizilor grași
• îmbunătățirea metabolismului glucidic, lipidic, 

protidic
• reglarea nivelului glucozei din sânge
• îmbunătățirea proceselor de glucogeneză 
• controlul diviziunii celulare
• procesele de transcripţie și translaţie a ADN-ului
Vitamina B9 sau acidul folic
• dezvoltarea prenatală a sistemului nervos al copi-

lului
• realizarea unei bune diviziuni celulare
• formarea celulelor roșii din sânge
• protecţia împotriva cancerului pulmonar, esofagi-

an, gastric, pancreatic, de colon și cervical uterin
• ameliorarea declinului memoriei la persoanele 

vârstnice
• reducerea nivelului crescut al homocisteinei

• Importante activități antioxidante [Liang L et al, 2019; El-Deep MH et al, 2019]
• Îmbunătățește metabolismul de asimilare a calciului și fosforului [Schlegel P et al, 2017]
• Protector și tonic al funcțiilor ficatului [Sun C et al, 2019]
• Susține imunoterapia în cancerul vezicii urinare [JW.Yuen et al, 2012]
• Antiinflamator – previne neurodegenerarea progresivă care apare în boala Parkinson [R. 

Zhang et al, 2011]
• În asociere cu seleniu, prezintă rol important în terapia de gestionare a astmului [G. Min-

Chang et al, 2014]
• Importante activități împotriva tulburărilor imunologice, ce determină apariția bolilor vas-

culare de etiologie inflamatorie [CJ. Lianget al, 2014]
• Contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Complexul B contribuie la:
B1 sau tiamina:
• buna funcționare a proceselor de transformare a carbohidraţilor și a altor 
compuși macromoleculari în energie
• buna funcţionare a inimii

• buna funcționare a sistemului nervos
• îmbunătățirea sistemului gastrointestinal (la reglarea acidului clorhidric din stomac);
• procesele de formare a celulelor sanguine

B2 sau riboflavina:
• îmbunătăţirea funcționării sistemului imunitar
• creșterea producției de anticorpi
• creșterea și dezvoltarea normală a părului și a pielii
• menținerea structurii și a funcțiilor normale ale pielii și ale mucoaselor 
• protecția ADN-ului, proteinelor și a lipidelor față de stresul oxidativ
• transportul și metabolismul fierului
• menținerea sănătății ochilor
• reducerea stresului și a oboselii
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EFECTE
• Proprietăți antioxidante, cu reduce-
rea proceselor inflamatorii din diferite 
afecțiuni inclusiv cele oculare [Parra-
vano M. et. al, 2019; Madhavan J. et. al, 
2018; Yao N. et. al, 2010; Harikumar KB. 
et. al, 2008]
• Inhibă apoptoza celulelor fotorecep-
toare și protejează funcția retinei [Gao Y. 

et. al, 2010]
• Benefic, susține reînnoirea fiziologică și homeostazia 

celulelor epiteliale corneene [Song J. et. al, 2010]
• Îmbunătățește activitatea vasculară cerebrală periferică, 

inclusiv vascularizația oculară [Sabaner MC. et. al, 2021]
• Ameliorează acomodarea tonică a mușchiului ciliar ca-

uzată de sarcinile terminalului de afișare vizuală și sarci-
nile vederii de aproape [Kosehira M. et. al, 2020]

• Redece stresul oxidativ, previne și reduce degeneres-
cența maculară [Pinelli R. et. al, 2021; Parravano M. et. al, 
2019; Evans JR, 2013; Alishir A. et. al, 2021; Yu H. et. al, 
2022] și alte afecțiuni oculare (cataracta, glaucomul, re-
tinopatia diabetică etc.) [Bungau S. et. al, 2019]

• Previne sau întârzie debutul retinopatiei diabetice pre-
coce [Kim J. et. al, 2015]

• Reduce stresul oxidativ și leziunile epiteliale ale suprafe-
ței oculare [Tsai IL. Et. al, 2021; Wang S. et. al, 2017]

• Contribuie la reducerea presiunii intraoculare crescute, 
răspunzătoare de deteriorarea celulelor ganglionare re-
tiniene și pierderea câmpului vizual ce apar în glaucom 
[Labkovich M. et. al, 2020]

• Contribuie la proliferarea celulară și vindecarea rănilor 
determinate de arsuri chimice superficiale ale corneei 
[Chen RN et al, 2012]

• Contribuie la relaxarea organismului și reducerea in-
somniei [Cui XY. et. al, 2012]
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BRAINEFECTE
• Acțiuni de neuroprotecție și modu-
lare a răspunsurilor inflamatorii micro-
gliale [Cai Q. et. al, 2017; Zhou QP. et. al 
2010; Mikoian VD. et. al 1994]
• Reglarea tulburărilor lipidice, pro-
tecția sistemului nervos și acțiunile an-
tiinflamatorii și antioxidante [Lee D. et. 
al, 2012; Wang R. et. al 2021]

• Îmbunătățește activitatea cognitivă, atenuează leziuni-
le neuronale și inhibă apoptoza țesuturilor neuronale 
afectate în bolile neurodegenerative - Alzheimer [Zhang 
Y. et. al, 2021], Parkinson  [Ren ZL. et. al, 2019]

• Reduce inflamația și edemul, prevenind degenerarea ce-
lulelor neuronale și gliale din traumatismul cranio-cere-
bral [Özevren H. et. al 2017]

• Neuroprotector al funcțiilor neuronale, îmbunătățirea 
memoriei [Yamauchi Y. et. al 2019; Huang YH. et. al, 2022]

• Contribuie la reducerea unora dintre sechelele neuro-
logice asociate cu boala Alzheimer, cu leziuni cerebra-
le traumatice, accident vascular cerebral, îmbătrânire 
normală, edem, tinitus și degenerescență maculară da-
torită proprietăților antioxidante, de modulare a neu-
rotransmițătorilor/receptorilor și factorului de activare 
antiplachetară [Diamond BJ. et. al, 2000]

• Acțiuni de reducere a efectelor stresului și a stărilor de-
presive [Zhao S. et. al 2021]

• Reduce incidența demenței sau a bolii Alzheimer la per-
soanele în vârstă cu cogniție normală sau la cei cu defi-
ciență cognitivă ușoară [DeKosky ST. et. al 2008; Liang W. 
et. al, 2020]

• Crește nivelul de neurotrofine din creier și contribuie la 
îmbunătățirea învățării și a memoriei [Sadeghinejad M. 
et. al 2019]

• Întârzie afectarea cognitivă și îmbunătățește calitatea 
vieții [Zhang Y. et. al, 2021]
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EFECTE
• Protector și tonic hepato-pancre-
atic, pulmonar, nervin, renal [San-
giovanni E. et al, 2017; Y. Zhang et al, 
2021]
• Conferă protecția ADN-ului față 
de acțiunile determinate de radiați-

ile UVB [JI. Eid et al, 2021]
• Antioxidante, ajută la echilibrarea activității sis-

temului imunitar [B. Wei et al, 2018]
• Protector al sistemului cardiovascular
• Normalizarea nivelului de colesterol [Oluba OM.et 

al, 2012], inhibă și reduce plăcile de aterom de la 
nivelul vaselor de sânge, prevenind ateroscleroza 
și apariția accidentelor vasculare

• Reducerea proceselor inflamatorii gastrice și ar-
ticulare

• Contribuie la apoptoza celulelor neoplazice și a 
tumorilor maligne [Wang W-J. et al 2015; PA. Ayeka 
et al, 2018; A. Géry et al, 2018; M-J. Youn et al, 2008], 
susține activitatea celulelor normale [D. Shen et al, 
2022]

• Susține organismul în perioadele de stres fizic 
sau metabolic, datorită abundenței de adaptogeni 
(este cel mai puternic adaptogen); atunci când 
este utilizat pe o perioadă prelungită de timp, ofe-
ră o stare de echilibru, calm și bunăstare

• Neuroprotector, previne apariția afecțiunilor de-
generative (Parkinson, Altzheimer)

• Previne îmbătrânirea celulară și întârzie apariția 
semnelor de îmbătrânire prematură.
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EFECTE 
Tonic al sistemului imunitar, imu-
nomodulator, previne apariția ate-
rosclerozei, a tulburărilor degene-
rative
• Prezintă importante activități 
antioxidante [Han Chunchao et al, 

2011; Zhou Y. et al, 2014]
• Contribuie la metabolizarea grăsimilor, a carbohi-

draților și a aminoacizilor [Ojalvo SP. et al, 2019]
• Importante activități privind controlul diviziunii 

celulare normale
• Conferă protecție față de hepatotoxicitatea dată 

de alcool [Patricia F. și colab., 2015]
• Anticancerigen, induce apoptoza celulelor can-

ceroase [Geiger R. et al, 2016; Wang W-J. et al 
2015], pulmonare [Yu Y-H. et al, 1012], de la 
nivelul colonului [Yusuke S. et al, 2020], a ve-
zicii urinare [Yuen J.W. at al 2012], din leuce-
mie [Hsu J-W. et al 2009], dar inhibă și forma-
rea de noi celule canceroase în cancerul de sân  
[Côrte-Real L. et al, 2019]

• Contribuie la menținerea elasticității țesuturilor, 
a pielii [Ali A. et al, 2019], părului și a unghiilor 
[Komorowski J et al, 2019]

• Susține reducerea colesterolului, a țesutului 
adipos, previne ateroscleroza

• Susține procesele de transcripţie și translaţie a 
ADN-ului [Zhou Y. et al, 2019]

• Previne apariția fenomenelor de îmbătrânire și a 
osteoporozei [R Rizzoli et al, 2013]

• Ameliorează funcțiile sexuale la bărbații cu 
disfuncție erectilă sau care prezintă ejaculare 
precoce (previne scăderea testosteronului și a 
DHEA-dehidroepiandrosteron)

• Reduce manifestările neplăcute specifice meno-
pauzei

• Contribuie la reglarea ciclului menstrual în ame-
noreea secundară și susține îmbunătățirea fertili-
tății (menține nivelul de progesteron și estrogen);

• Crește rezistența fizică și intelectuală (îmbunătă-
țește memoria)

• Contribuie la procesele de chimio și radioprotecție
• Susține organismul în perioadele de suprasolici-

tare fizică și intelectuală, în perioadele de surme-
naj și în convalescență

Bibliografie: 
• Côrte-Real L, Karas B, Brás AR, Pi-

lon A, Avecilla F, Marques F, Preto 
A, Buckley BT, Cooper KR, Doherty 
C, Garcia MH, Valente A. Inorg 
Chem. 2019 Jun 26. 

•  Ali A, Iqbal S, Ilyas A, Khan H, Asad 
MHHB, Fatima N, Akhtar N. Drug 
Deliv Transl Res. 2019 Jun 25. 

•  Komorowski J, Ojalvo SP, Sylla S, 
Cicek D, Demir B, Orhan C, Tuzcu 
M, Sahin N, Sahin K. The Curr Dev 
Nutr. 2019 Jun 13;3(Suppl 1). pii: 
nzz031.P06-026-19. 

•  Ojalvo SP, Sylla S, Komorowski J, Or-
han C, Tuzcu M, Sahin N, Sahin K. 
Curr Dev Nutr. 2019 Jun 13;3(Suppl 
1). pii: nzz031.P06-029-19.

•  Zhou Y, Wang G, Wang P, Li Z, Yue 
T, Wang J, Zou P. Angew Chem Int 
Ed Engl. 2019 Jun 26. 

•  R Rizzoli, S Boonen, M-L Brandi, 
O Bruyère, C Cooper, J A Kanis, 
J-M Kaufman, J D Ringe, G Wery-
ha, J-Y. Curr Med Res Opin. 2013 
Apr;29(4):305-13. 

•  Sangiovanni E, Brivio P, Dell'Agli 
M, Calabrese F. Neural Plast. 2017; 
2017:5965371. 
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Contribuie la o bună  
functionare a organismului



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

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)”.

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%

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
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
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

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

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

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.

4342



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

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

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

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;

• 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;

• 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;

• 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.

• 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

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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Produse pentru îngrijire corporală



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 6362



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].

BIBLIOGRAFIE  
Kelp (Laminaria japonica) 

• Kwang-Soo Lee, Eunae Cho, Jin Bae Weon, Deokhoon Park, Mathilde Fréchet, Hanane Chajra, 
Eunsun Jung. Nutrients. 2020 Jul; 12(7): 1958.

• Hyo-Seon Yang, Fawaz G Haj, Myoungsook Lee, Inhae Kang, Guiguo Zhang, Yunkyoung Lee. Nu-
trients. 2019 May; 11(5): 1001.

• Xiaodan Fu, Yuming Zhan, Nannan Li, Dongxing Yu, Wei Gao, Ziqiang Gu, Lin Zhu, Rong Li, 
Changliang Zhu. Front Bioeng Biotechnol. 2021; 9: 820892.

• Zhigang Xu, Zheng-Qin Zuo, Baibujiafu Gaowa, Yuan-Yun Gu, Chen Hui, Yong-Le Shen, Hou-
Ping Xu. Med Sci Monit. 2020; 26: e920221-1–e920221-9.

• Hyo Young Jung, Woosuk Kim, Hyun Jung Kwon, Dae Young Yoo, Sung Min Nam, Kyu Ri Hahn, 
Sun Shin Yi, Jung Hoon Choi, Dae Won Kim, Yeo Sung Yoon, In Koo Hwang. Mar Drugs. 2020 
Dec; 18(12): 587.

• Jayanta Kumar Patra, Gitishree Das, Kwang-Hyun Baek. Molecules. 2015 Jul; 20(7): 12093–12113.
• Storm N. S. Reid, Je-kwang Ryu, Yunsook Kim, Byeong Hwan Jeon. Evid Based Complement Al-

ternat Med. 2018; 2018: 8109621.
• Jiamei Cui, Yunpeng Wang, Eunyoung Kim, Chongyu Zhang, Guiguo Zhang, Yunkyoung Lee. 

Front Nutr. 2022; 9: 762595.
• Youn-Hwan Hwang, Hyun-Kyung Song, Ami Lee, Hyunil Ha, Taesoo Kim. Nutrients. 2020 Nov; 

12(11): 3238.
• Hyojin Kim, Chae Yeon Lim, Dan Bi Lee, Jong Hyeon Seok, Kyung Hyun Kim, Mi Sook Chung. 

Viruses. 2020 Sep; 12(9): 997.
• Storm N. S. Reid, Je-kwang Ryu, Yunsook Kim, Byeong Hwan Jeon. Nutr Res Pract. 2018 Jun; 

12(3): 199–207.
• Eun Jeong Jang, Sang Chan Kim, Ju-Hee Lee, Jong Rok Lee, Il Kon Kim, Su Youn Baek, Young Woo 

Kim. BMC Complement Altern Med. 2018; 18: 97.
• Sae-ym Kang, Eunyoung Kim, Inhae Kang, Myoungsook Lee, Yunkyoung Lee. Nutrients. 2018 

Apr; 10(4): 491.
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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).

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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GEL DE DUȘ
Oferă-ți un moment de calm în care te 
vei simți ca într-un adevărat spa, rela-
xându-te cu un gel de duș cu miros pă-
trunzător 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! 

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

BIO-KERATINA

GEL DE DUȘ
Parfumul inconfundabil al trandafi-
rului te învăluie discret atunci când îți 
dezmierzi pielea cu gelul de duș cu pe-
tale de trandafir, cu un efect puternic 
hrănitor. 

VELVET  CARE
Nutritiv și emolient! 

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

CHOCOLATE PASSION 
Hrănește și parfumează! 

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! 
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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 recoman-
dă folosirea produsului în primele 30 de 
minute după baie și nici în timpul sau  
după expunerea prelungită la soare.

GEL ARTICULAR cu VENIN de VIPERĂ

VENIN DE VIPERĂ 
AMMODYTES

SALVIE
Activează circulaţia periferică

SALCIE
Reduce procesul inflamator

ECHINACEA
Stimulează imunitatea

• mobilitate

• antiinflamator

• dureri musculare

• dureri reumatice

• dureri articulare
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