




MYRTILOVIT produs recomandat diabeticilor
NICOSTOP capsule contra fumatului
MARATON FORTE
MARATON GEL - lubrifiant
OMEGA-3 capsule cu ulei de pește
SUPER OMEGA3 + VITAMINA D3
PICĂTURI SUEDEZE
PROPOLIS picături
PROPOLIS GLICOLIC picături
POLEN GRANULE
PROPOLIS + VITAMINA C
PEPON capsule cu ulei de dovleac
PROSTAHERB
PSORISTOP
PSYLLIUM DETOX
CAFEA VERDE MĂCINATĂ
PULBERE DIN ORZ VERDE
PULBERE DIN IARBĂ DE GRÂU
PULBERE DIN OVĂZ VERDE
PULBERE DIN LUCERNĂ
PULBERE DIN CHLORELLA
PULBERE DIN SPIRULINĂ
SALIX + C
SENNA laxativ natural
SOMN UȘOR
SUPER COMPLEX B

PRODUSE DESTINATE SPORTIVILOR 
STIMULATOR HGH 1000
SUPER PURE BCAA
4G ENERGY

SUPER OMEGA 3-6-9 KRILL OIL
SUPERFITT
SPIROFORT spirulină cu cătină
SPIROGINS spirulină cu ginseng
TIROIDIN
ULEI DE CĂTINĂ + COENZIMA Q10
ULEI DE CĂTINĂ picături
ULEI DE DOVLEAC CU BETA-CAROTEN
ULEI DE DOVLEAC PEPON
ULEI DE RAPIȚĂ
ULEI DE IN OMEGA-3
UROMAGIC
VITAMINA C CU PULPĂ DE MACEȘE
VITAMINA C 600 ENTERO
VITAMINA E-100
XTZ tablete masticabile energizante

BALSAMURI ȘI CREME 

BALSAMURI ȘI CREME 
BALSAM CU EXTRACT DE CĂTINĂ
BALSAM CU EXTRACT DE MUȘEȚEL
BALSAM CU EXTRACT DE ROSTOPASCĂ
BALSAM CU EXTRACT DE TĂTĂNEASĂ
BALSAM CU GĂLBENELE ȘI PROPOLIS
BALSAM CU PROPOLIS
BALSAM PENTRU CĂLCÂIE
BALSAM CU EXTRACT DE GĂLBENELE
HERBALFETT BALSAM CU EXTRACT DE GĂLBENELE 
ȘI LAVANDA
HERBALFETT BALSAM CU EXTRACT DE 
GĂLBENELE, VITAMINA E ȘI VITAMINA A
D-PANTHEN
PSORISTOP
BALSAM CU BITTER SUEDEZ

GELURI ȘI EMULSII 
BAZNA RELAX GEL
EMULSIE DE CORP CU EXTRACT DE ARNICĂ
GEL DE ARNICĂ
GEL ANTICELULITIC
PEDIRELAX gel relaxant pentru picioare
GEL CU EXTRACT DE ARDEI IUTE
GEL CU EXTRACT DE GHEARA DRACULUI
GEL PUTEREA TIGRULUI

ULEIURI 
ULEI DE ARGAN VIRGIN
ULEI DE MIGDALE DULCI
ULEI DIN GERMENI DE GRÂU
ULEI DE MACADAMIA
ULEI DIN SÂMBURI DE CAISE

LOȚIUNI, SOLUȚII ȘI SPRAY-URI 
AKNESOL - loțiune / gel antiacneic
HERBA PANTHEN PLUS - loțiune pentru păr
MENTOLIN - spray de gură
PROPOLIS CU GĂLBENELE - spray
STYLING FIX - soluție de permanent la rece
VEROLIT - soluție împotriva negilor
VEROLIT FORTE - soluție împotriva negilor

DEPILATOARE 
QUICK DEPIL - Ceară naturală depilatoare
QUICK DEPIL - Ceară depilatoare hidrosolubilă
QUICK DEPIL - Cremă depilatoare cu ulei de trandafir
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ACETIL CISTEINĂ + C
ACNE STOP FORTE
ANTI-ALLERG
ARTROLIT FORTE

GAMA GEROPROTECT 
BIOCOLAGEN
BIOSELENIU + C
BIORESVERATROL
BIOMELATONINĂ + C

BIOLUTEINĂ PLUS
BITTER TAINA NATURII
BRUSTURE
BITTER SUEDEZ capsule
CALCIU DIN CORALI + Siliciu + D3
CAPSULE CU EXTRACT DE USTUROI, PĂDUCEL ȘI VÂSC
CEAI VERDE capsule
CEAI VERDE frunze
CEAI GINKGO BILOBA frunze
CEAI ANTIADIPOS
CEAI ANTIADIPOS CU GINSENG
CEAI HIBISCUS flori
CELULITSTOP
CIROSTOP
CURCUMA 500
DIABEVITAL-B
ECHINACEA
ECHINACEA + ZINC + VITAMINA C
EUDIGEST
EVENING PRIMROSE ulei din semințe de luminița nopții
ES-LIVER 100
GINKGO PLUS 
GARLICAPS capsule cu extract de usturoi 
GOJI CU VITAMINA C + D3
GLUCOFER PLUS
GUARANA + MATE
HAPPY CAPS capsule antistres
HAPPY LADY
HERPES STOP
INFLULIT tablete
LECITINĂ FORTE
LADIES' DREAM

PRODUSE PENTRU SLĂBIT 
LIPOSTOP CAPSAICINĂ+CROM
LIPOSTOP CAFEA VERDE
LIPOSTOP cu oțet de mere și bio-crom
LIPOSTOP CLA
LIPOSTOP RASPBERRY MEN + NOPAL
LIPOSTOP RASPBERRY WOMEN + NOPAL

LĂPTIȘOR DE MATCĂ capsule
LĂPTIȘOR DE MATCĂ proaspăt



produsele lunii



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Acetil Cisteină

Vitamina C

Pulpă de măcese (Cynosbasci fructus)

Acetil cisteina este un metabolit al aminoaci- 
dului cisteină, care se formează în organismul 
uman. 

După administrarea orală, acetilcisteina 
se metabolizează în cisteină. Favorizează 
fluidificarea secrețiilor și eliberarea lor din 
căile respiratorii. Este un antioxidant puternic. 

Vitamina C contribuie la funcționarea normală 
a sistemului imunitar, la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ, la reducerea 
oboselii și extenuării.

Acneea juvenilă, care apare preponderent 
la adolescenți, este cauzată de activitatea 
excesivă a glandelor sebacee și polisebacee. 

Se manifestă prin apariția comedoamelor și a 
papulopustulelor superficiale sau profunde, 
localizate mai ales pe față, pe spate și pe 
partea superioară a toracelui. Manifestarea ei 
execesivă este inestetică și deranjantă. 

Formula acestui supliment alimentar se 
bazează pe observația științifică conform căreia 
un regim alimentar bogat în zinc, antioxidanți 
și vitamina B6, reduce activitatea excesivă a 
glandelor sebacee. 

Pentru a preveni carența cuprului în organism, 
care poate să apară prin aport suplimentar 
de zinc, s-a introdus și acest microelement în 
formula produsului.

Administrare:

Se recomandă consumul de 2 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală, suc de fructe), 
după o masă principală de preferință dimineața 

ACETIL CISTEINĂ + C
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

acnestop forte
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Administrare:

Se recomandă consumul de 1-2 x 1 capsulă/zi, 
între mese, cu un pahar cu apă sau suc de 
fructe.

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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și seara. Tratamentul se continuă până la 
dispariția acneei. 

Folosirea simultană a produsului cosmetic 
Aknesol, produs de Laboratoarele Transvital 
Cosmetics, mărește eficiența tratamentului 
antiacneic.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(2 capsule) conține: 

Denumire - substanțe active                                Cantitate

500,00 mg

60,00  mg

7,00 mg

Gluconat de zinc                                                        210,00 mg              
                                                                                   corespunde la                                                                       
                                                                                   30,00 mg zinc

Vitamina C (Acid ascorbic)                                      174,00 mg

Extract uscat de Mielărea fruct                            167,00 mg
(Vitex agnus castus), solvent de 
extracție etanol/apă; raport de 
extracție 10:1 

Vitamina E (D-Tocoferol)                                        87,00 mg ()

Vitamina B6 (Clorhidrat de                                        50,00 mg 
piridoxină)

Gluconat de cupru                                                      24,80 mg                     
                                                                                   corespunde la  
                                                                                  3,50 mg cupru



Metil Sulfonil Metan (MSM)

Extract uscat din Boswellia serrata 

Glucozamin clorhidrat

Zinc sub formă de gluconat

Bor sub formă de acid boric

Mangan sub formă de gluconat

Cupru sub formă de gluconat

Molibden sub formă de molibdat

Este un supliment alimentar menit să reducă 
simptomele alergice provocate de polen, 
praf, spori de fungi, precum și alți alergeni 
din mediul înconjurător. Preparatul conține 
extracte din plantele medicinale tradiționale 
asiatice, vitamine și minerale cu efecte anti- 
alergice. Susanul sălbatic (Perilla frutescens) 
este folosit de secole în medicina tradițională 
orientală contra simptomelor de alergie. 

Coleus forskohlii este o plantă mult utilizată în 
medicina Ayurvedică. Componentul principal, 
forskolina asigură nivel crescut de AMP ciclic 
(adenozin monofosfat ciclic). Reacții alergice 
apar când nivelul de AMP ciclic scade sub 
nivelul normal în mușchii netezi bronhiali. 

Vitamina B6 și magneziul au rolul de a fluidiza 
transmiterea impulsului nervos și prin aceasta 
au efect spasmolitic. Cercetări recente au arătat 

Este un supliment alimentar conceput pentru 
menținerea sănătății cartilajului osos care 
optimizează funcționarea întregului aparat 
locomotor. 

Apa de Bazna a început să fie utilizată cu 
succes încă din secolul al XVIII-lea pentru 
eliminarea durerilor asociate diverselor afec- 
țiuni articulare. Studiile chimice efectuate, au 
evidențiat compoziția specială a acestei ape. 
Suplimentul conține un superconcentrat de 
microelemente din apă de Bazna, care prin 
administrare internă își exercită efectul rapid 
și foarte eficient. 

Arborele Boswellia Serrata, conține substanțe 
naturale cu efect antiinflamator la nivelul 
încheieturilor, iar prin creșterea fluxului sangu- 
in, accelerează refacerea cartilajelor atrofiate. 

Glucozamina obținută din cartilajul 
crustaceelor, împreună cu biosulful conținut în 
molecula de metil sulfonil metan (MSM), sunt 
componente cheie ale structurii cartilajelor. 

Anti-allerg
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Artrolit forte cu microelemente din sare de Bazna

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Perilla frutescens
(Susan sălbatic) extract

Coleus forskohlii extract

Vitamina B6

Magneziu (sub formă de gluconat)

Vitamina D3 

326,00 mg

300,00 mg

300,00 mg

22,50 mg

9,00 mg

4,50 mg

3,00 mg

0,375 mg

efectul pozitiv obținut împotriva simptomelor 
alergice, printr-o alimentație bogată în 
vitamina D3.

Administrare:

Se recomandă consumul de 1-2 capsule/zi, de 
preferință dimineața și/sau seara pe stomacul 
gol, cu un pahar de apă. Se recomandă cure de 
90 zile în perioadele critice de primăvară-vară.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Deși organismul uman are capacitatea de a 
produce aceste elemente, cu înaintarea în 
vârstă producția lor scade în ritm accelerat. 

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1-2 capsule/zi 
(în funcție de gravitatea bolii), cu un pahar de 
lichid (apă minerală), de preferință pe stomacul 
gol, între mesele principale. 

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate
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206,50 mg

43,30 mg

25,00 mg

8,60 mg

1000 UI



Pielea este în proporție majoritară constituită 
din colagen, dar întregul nostru organism 
conține acest tip de proteină care susține 
țesuturile și organele, oferindu-le în același 
timp elasticitate. 

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, o parte din 
colagen se deteriorează, iar corpul nu-l mai 
sintetizează într-o cantitate suficient de mare. 

Acest fenomen se observă cel mai bine la 
suprafața pielii: apar ridurile fine, apoi ridurile 
de expresie, urmează petele „de bătrânețe” 
și, în timp, se formează și ridurile profunde. 

După vârsta de 25 de ani este indicat un aport 
alimentar de colagen. 

Capsulele de BioColagen conțin colagen 
superpur, obținut din pește oceanic și ulei de in 
presat la rece. 

Seleniul este un microelement esențial în multe 
reacții chimice din organism, fiind încorporat în 
mai mult de 20 proteine. 

Este clasat printre nutrienții cei mai importanți 
în lupta împotriva cancerului. 

Carența de seleniu a fost asociată cu oboseala, 
cu dereglările de creștere, cu nivelul ridicat al 
colesterolului, infecții, insuficiență pancreatică, 
sterilitate și boli cardiovasculare.

Efecte adjuvante:

• antioxidan • ajută la producerea anticorpilor, 
influențând pozitiv activitatea sistemului imunitar 
• previne formarea multor tipuri de tumori 
• stimulează activitatea mușchiului cardiac 
• reduce vâscozitatea sângelui, formarea de 
cheaguri și crește raportul colesterolului HDL 
(bun), față de cel al colesterolului LDL (rău)

biocolagen
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase moi / cutie

bioseleniu+vitamina c
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate
Ulei de in presat la rece 

Colagen din pește oceanic

Vitamina C (Acid ascorbic)

Seleniu sub formă de selenit de sodiu

Printre efectele BioColagenului se numără 
hidratarea pielii în profunzime, îmbunătățirea 
fermității și a elasticității epidermei, efect 
revitalizant pentru pielea bronzată sau arsă de 
soare, reducerea ridurilor faciale, eliminarea 
coșurilor și regenerarea pielii.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, în 
timpul meselor principale, cu un pahar de apă 
sau suc de fructe.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține: 

• influențează benefic funcționarea glandei 
tiroide, prin activarea hormonului tiroidian T4         
• ameliorează bufeurile (valurile de căldură) la 
femei • Vitamina C întărește efectul antioxidant al 
seleniului și îi asigură o biodisponibilitate crescută.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi, cu un 
pahar de lichid (apă minerală, suc de fructe), de 
preferință cu 20 de minute înainte de o masă 
principală.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

gama geroprotect
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326,00 mg

300,00 mg

180,00 mg

0,15 mg



„Miracolul Francez” este denumirea 
fenomenului descoperit de oamenii de știință, 
și se referă la o serie de beneficii de sănătate 
dobândite de francezi prin consumul zilnic al 
unui pahar (200-250 ml) de vin roșu de bună 
calitate. Studiile clinice au demonstrat că 
antioxidanții și în special resveratrolul, sunt 
răspunzători de acest miracol. 

Acest supliment alimentar a fost elaborat 
pe baza celor mai noi date din literatura de 
specialitate. Are în compoziție extract de vin 
roșu, resveratrol natural și extract de piper 
negru, care mărește efectul antioxidant al 
resveratrolului printr-un efect sinergic. 

Un polifenol natural, resveratrolul este 
prezent în numeroase fructe, în special în cele 
negre, precum strugurii, murele, afinele. De 
asemenea, resveratrolul se regăsește în vinul 
roșu, datorită acestei substanțe vinul fiind 
considerat sănătos pentru organism. 

„Miracolul Francez” explică faptul că francezii, 
deși alimentația lor nu diferă de cea a altor 
popoare mediteraneene, beneficiază de:

• îmbolnăviri ale inimii și a sistemului circulator 
mult reduse • o frecvență a apariției cancerului și a 

Melatonina este un hormon produs de 
organismul uman. Producția de melatonină în 
organism începe seara, după apusul soarelui, în 
lipsa luminii. Prezența luminii artificiale poate 
împiedica acest proces. La fel, cu înaintarea 
în vârstă scade producția de melatonină a 
organismului. 

Melatonina contribuie la atenuarea tulburărilor 
de somn și la reducerea timpului necesar 
pentru a adormi. 

Melatonina asigură și un somn profund și 
odihnitor și facilitează adaptarea organismului 
la schimbările de fus orar, fără a avea efect 
sedativ a doua zi. 

bioresveratrol
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase / cutie

biomelatonină+c
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase / cutie

Denumire - substanțe active                                Cantitate
Resveratrol natural extras din
rădăcină de Polygonum cuspidatum

Extract din Piper negru (Piper 
nigrum), 95% piperină

Extract de vin roșu, 30% polifenoli

Vitamina C

Melatonină naturală, din surse vegetale

diabetului mult mai mică • tendințe de îngrășare 
mai mici • longevitate considerabil mai mare.

Explicația constă în consumul lor zilnic de vin 
roșu de bună calitate. Resveratrolul din vinul 
roșu are efecte miraculoase de prevenire a 
îmbătrânirii. 

O capsulă din suplimentul alimentar Bioresve- 
ratrol conține esența unei sticle (700 ml) de 
vin roșu de bună calitate, iar extractul de 
piper negru crește eficiența ei prin acțiune 
sinergică. Consumând zilnic o singură capsulă 
de Bioresveratrol puteți beneficia de toate 
avantajele „Miracolului Francez”.

Administrare:  

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi, de 
preferință în cursul dimineții, cu un pahar de 
apă sau suc de fructe. 

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Vitamina C contribuie la funcționarea normală 
a sistemului imunitar, la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ și la reducerea 
oboselii și extenuării. 

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1-2 capsule/zi 
seara, cu o oră înainte de culcare, cu un pahar 
de lichid (apă).

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate

gama geroprotect
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300,00 mg

67,00  mg

67,00 mg

180,00 mg

1,00 mg



Conține nutrienți esențiali pentru păstrarea 
nealterată a vederii. 

Carotenoizii naturali obținuți din alga 
Dunaliella conțin pe lângă alfa și beta-caroten, 
luteină și zeaxantină, compuși care dau culoa- 
rea galbenă a maculei (pata galbenă a ochilor), 
parte a ochilor răspunzătoare de vederea clară. 

Flavonoizii din fructul de afin (Vaccinium 
Myrtillus), seleniul și vitaminele E și B2 au un 
puternic efect de neutralizare a radicalilor 
liberi. Radicalii liberi, sunt răspunzători, în 
principal, pentru slăbirea prematură a vederii. 

Suplimentarea alimentației zilnice cu o capsulă 
de Bioluteină Plus asigură necesarul de micro- 
nutrienți pentru protecția ochilor.

Acest produs natural este obținut după o rețetă 
originală, datată din secolul al XVII-lea, a unui 
renumit farmacist din Transilvania. Conține 
plante medicinale prețioase. Rețeta se bazează 
pe o experiență seculară.  

Riboflavina contribuie la: 

• metabolismul energetic normal • funcționarea 
normală a sistemului nervos • menținerea 
sănătății membranelor mucoase • menținerea 
globulelor roșii normale • menținerea 
sănătății pielii • menținerea vederii normale      
metabolismul normal al fierului • protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1 linguriță 
(15 ml)/zi, cu puțin lichid.

Ingrediente: 

Conține extract hidroalcoolic din: Cynarae 
folium (anghinară), Cnicus benedicti herba 
(schinel), Millefoli herba (coada șoricelului), 
Aloe capensis (aloe), Menthae folium (mentă), 
Rhei rhizoma (rabarbară), Calami rhizoma 

bioluteină plus
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

bitter taina naturii
Mod de prezentare: sticlă de 200 ml ℮

Denumire - substanțe active                                Cantitate
Fruct de afin (Vaccinium myrtillus)

Amestec de carotenoizi naturali
(conține 7,5 mg de luteină naturală)

Vitamina E

Vitamina B2 (riboflavină)

Seleniu sub formă de selenit de sodiu

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi, cu un 
pahar de lichid (apă minerală, suc de fructe), de 
preferință cu 20 de minute înainte de o masă 
principală. 

Ingrediente - 1 capsulă conține:

(obligeană), Gentianae radix (ghințură), 
Cinnamomi cortex (scorțișoară), Liquiritae 
radix (lemn dulce), Myrrha (smirnă), Zedoariae 
radix (curcumă), Angelicae radix (angelică), 
Harpagophytum radix (ghiara diavolului), 
Cimicifugae rhizoma (iarba lui Cristofor), 
Taraxaci radix (păpădie), Cardamomi fructus 
(cardamon), Ilicium verum (anason stelat), 
Sennae folium (senna), Bardanae radix (brustu- 
re), Cichorium radix (cicoară), Carum carvi semen 
(chimen), Hyperici herba (sunătoare), Galium 
verum herba (sânziene), Calendula officinalis 
(gălbenele), Populus nigra resin extract (rășină 
de plop negru), Tormentillae radix (sclipeți), 
Carlinae radix (colacul babei), Hippophae 
rhamnoides fructus (cătină albă), Junniperus 
communis fructus (ienupăr), Myristicae 
aetheroleum (ulei volatil de nucșoară), Croci 
stigma (șofran), Camphora (camfor), Riboflavină, 
alcool etilic din cereale, apă. 

Conținut în Riboflavină/15 ml: 1,5 mg (88% DZR).
Conținut de alcool: 35% (v/v).
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180,00 mg

95,00 mg

45,00 mg

5,20 mg

 0,15 mg



Medicina populară îl utilizează de secole ca 
„purificator al sângelui” pentru menținerea 
sănătății și a unui aspect atrăgător al pielii și 
părului. 

Această plantă este recunoscută pentru 
efectele sale detoxifiante puternice și de 
durată, de unde și o gamă largă de indicații, 
de la toxiinfecțiile alimentare, boli de piele 
sau reumatism, la tulburările glandelor sau de 
metabolism. 

Pe termen lung are efecte benefice asupra 
activității rinichilor, ficatului și a vezicii biliare.

Efecte adjuvante:

• antioxidant - blochează activitatea radicalilor 
liberi • antibacterian, antifungic, antiviral 
• antipiretic (reduce febra) • stimulează 

Acest produs natural este obținut după o 
metodă originală Maria Treben, din cele 
mai prețioase plante medicinale cunoscute. 

Extractul uscat de Bitter Suedez Original, sub 
formă de capsule este destinat persoanelor 
cărora le este contraindicat consumul de alcool, 
dar vor să beneficieze de puterea tămăduitoare 
a acestui elixir.

Efecte adjuvante:

• tonic hepatic - hepatoprotector și hepatoregene- 
rator • stimulează eliminarea bilei • depurativ      
protejează mucoasa gastrică • crește capacitatea 
de autoapărare a organismului • efect antibiotic      
laxativ, prin creșterea mobilității intestinale 
• ameliorează bufeurile (valurile de căldură) la 
femei • reduce disconfortul înaintea și în timpul 
menstruației • crește libidoul.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală, suc de fructe), 
de preferință cu 20 de minute înainte de 
mesele principale.

brusture
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

bitter suedez capsule

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Extract standardizat 10:1 din                                450,00 mg
rădăcină de brusture (Arctium lappa) 

Nucșoară (Myristica fragrans, semen)

Armurariu - extract standardizat
(Silybum marianum, semen) 

Lemnul Domnului - extract
standardizat (Carlina acaulis, radix) 

Rabarbara - extract standardizat
(Rheum palmatum, rhizoma) 

Aloe - extract standardizat (Aloe vera)

Theriak venețian - conține extract standardizat din:

Obligeană (Accoru calamus, rhizoma)

Cimicifuga racemosa

Angelică - extract standardizat
(Angelica archangelica) 

Senna - extract standardizat
(Cassia senna) 

Smirnă (Commiphora molmol)

Camfor

Șofran (Crocus sativus)

fluidificarea și expectorația mucusului din 
căile respiratorii • detoxifică sângele, ficatul, 
pielea, rinichii • ajută la eliminarea excesului 
de fluide și a acidului uric • reglează activitatea 
glandelor sudoripare, atât în hiposecreție, cât și în 
hipersecreție • favorizează vindecarea rănilor și a 
abceselor.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi, cu un 
pahar de lichid (apă minerală), de preferință 
pe stomacul gol, între mesele principale.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Ingrediente - 1 capsulă conține:

www.quantumpharm.ro  |  09

80,00 mg

 80,00 mg

76,00 mg

40,00 mg

20,00 mg

20,00 mg

20,00 mg

20,00 mg

20,00 mg

10,00 mg

10,00 mg

4,00 mg



Coralii fosilizați din oceane reprezintă o sursă 
100% naturală de elemente minerale cu o 
biodisponibilitate mărită față de substanțele 
minerale obișnuite. 

Pe lângă componentul principal calciul, coralii 
fosilizați din Marea Caraibelor conțin o cantitate 
însemnată de siliciu și alte microelemente (Al, 
Cr, Co, Cu, I, Mn, V, Zn) indispensabile pentru 
păstrarea sănătății părului și a unghiilor. 

Siliciul favorizează producția de colagen și 
cheratină. 

Vitamina D3 contribuie la fixarea acestor 
minerale în organism. Produsul se recomandă 
ca o sursă de calciu și siliciu pentru contracara- 
rea carențelor și în special pentru revitalizarea 
părului și a unghiilor degradate, exfoliate, fără 
luciu natural. 

calciu din corali+siliciu+d3
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Pulbere obținută din corali naturali

Acid ortosilicic stabilizat

Vitamina D3

Se poate utiliza și preventiv în perioade când 
organismul este suprasolicitat și nevoia de 
minerale este pronunțată (de exemplu, în 
perioada alăptării).

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1-2 capsule/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală), de preferință 
pe stomacul gol. Se recomandă cure de câte 3 
luni, de două ori pe an.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(2 capsule) conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Această combinație unică de trei plante, recu- 
noscute pentru multiplele efecte benefice asu- 
pra organismului uman, se prezintă sub forma 
unor capsule conținând macerate uleioase. 

Efectele se datorează celor 200 de substanțe 
active prezente în aceste capsule: vitamine, 
minerale, aminoacizi și enzime. 

Dintre microelemente este de remarcat 
conținutul apreciabil de seleniu, sub forma de 
L-selenometionină, cel mai eficient blocator al 
radicalilor liberi din organismul uman. 

Această combinație nutritivă susține funcțiile 
vitale ale organismului, întărește imunitatea 
și asigură o protecție cardiovasculară și 
antioxidantă excelentă.

capsule cu extract 
de usturoi, păducel și vâsc
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase moi / cutie

Denumire - substanțe active                                Cantitate
Macerat uleios standardizat din                         150,00 mg 
usturoi (Allium sativum) 1:1 

Macerat uleios standardizat din fruct                 60,00 mg
de păducel (Crataegus oxyacantha - 
linne) 1:2 

Macerat uleios standardizat din vâsc                  60,00 mg
alb (Viscum album) 

Forma enterosolubilă a produsului asigură o 
absorbție totală a principiilor active, fără a avea 
efect laxativ.

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală, suc de fructe), 
de preferință cu 20 de minute înainte de 
mesele principale. 

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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696,00 mg

80,00 mg

24,00 mg-2400 UI
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Preparatul este un superconcentrat de ceai 
verde decofeinizat (din 500 kg frunze de ceai 
verde se obține 1 kg de superconcentrat) cu 
proprietăți deosebite.

Ceaiul verde este cel mai eficient antioxidant 
cunoscut, contribuie la neutralizarea radicali- 
lor liberi din organism (răspunzători de îmbă- 
trânirea prematură a celulelor), stimularea 
sistemului imunitar, asigură menținerea 
nivelului normal de zahăr din sânge.

ceai verde capsule

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Denumire - substanțe active                                Cantitate
Extract standardizat din frunze                          200,00 mg
de ceai verde (Camellia sinensis)
(corespunde la 1,5 l ceai verde 
preparat prin metoda clasică)

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi, 
dimineața cu 20 minute înainte de micul dejun, 
cu mult lichid (apă minerală, suc de fructe, ceai).

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Folosindu-se sub formă de infuzie apoasă, 
Ginkgo Biloba are următoarele efecte:

• îmbunătățește circulația sanguină periferică 
(înlătură sindromul de mâini și picioare reci)
• contribuie la optimizarea funcției cerebrale (mai 
ales capacitatea de memorare) • ameliorează 
simptomele ce apar odată cu îmbătrânirea
• crește capacitatea de muncă.

CEAI ginkgo biloba frunze

Mod de prezentare: 75 g ceai vrac / cutie

Mod de preparare / Administrare:

Infuzie - se toarnă 200-250 ml apă clocotită 
peste o linguriță plină de plantă (3-5 g). Se lasă 
în vasul acoperit timp de 4-5 minute, după care 
se strecoară și se consumă ca atare sau îndulcit 
după gust. Se recomandă consumul de 1- 3 
porții de ceai, pe parcursul primei părți a zilei.

Ceaiul verde este frunza uscată în condiții 
speciale a plantei Camellia sinensis.

Proprietățile Ceaiului Verde: 

• este cel mai eficient antioxidant natural, neutra- 
lizând radicalii liberi (răspunzători de îmbătrâni- 
rea prematură a celulelor) din organism • crește 
imunitatea organismului • dizolvă grăsimile, și 
prin conținutul de acid tanic stopează absorbția 
acizilor grași și a colesterolului • are efect revita- 
lizant, datorită conținutului de cafeină, dar spre 
deosebire de cafeina din cafea, se absoarbe 

ceai verde frunze

Mod de prezentare: 100 g ceai vrac / cutie

treptat și își manifestă efectul timp mai îndelungat 
• stimulează activitatea neuro-cerebrală, capaci- 
tatea de concentrare și preîntâmpină oboseala.

Mod de preparare / Administrare:

Infuzie - se toarnă 200-250 ml apă clocotită 
peste o linguriță plină de plantă (3-5 g). Se lasă 
în vasul acoperit timp de 4-5 minute, după care 
se strecoară și se consumă ca atare sau îndulcit 
după gust. Se recomandă consumul de 1- 3 
porții de ceai, pe parcursul primei părți a zilei.



48%

20%

15%

7%

5%

5%

Cunoscută încă din antichitate, floarea de 
hibiscus este și astăzi una dintre cele mai 
apreciate plante medicinale din întreaga lume. 

Efectele sale nutritive derivă din conținutul 
foarte ridicat de flavonoide și vitamina C, 
substanțe cu efect antioxidant recunoscut.

Mod de preparare / Administrare:

Infuzie - se toarnă 200-250 ml apă clocotită 
peste o linguriță plină de plantă (3-5 g). Se lasă 

Efecte / Acțiuni:

Participă la metabolismul lipidic, contribuind 
la arderea grăsimilor excedentare și la menți-
nerea greutății normale a corpului. 

Susține digestia și ajută la menținerea nivelu- 
rilor normale ale colesterolului sangvin și ale 
glicemiei. 

Contribuie la apărarea organismului împotriva 
efectelor nocive ale radicalilor liberi.

Mod de preparare:

Infuzie - se toarnă 200-250 ml apă clocotită 
peste 1-2 plicuri de ceai și se lasă vasul acoperit 
timp de 4-5 minute.

Mod de utilizare ceai antiadipos:

Se beau 3-4 căni pe zi, în loc de apă. A nu se 
depăși doza recomandată pentru consumul 
zilnic.

Mod de utilizare ceai antiadipos cu ginseng:

Se beau 2-3 căni pe zi, în loc de apă. A nu se de-
păși doza recomandată pentru consumul zilnic.

ceai de hibiscus flori

Mod de prezentare: 75 g ceai vrac / cutie

CEAI ANTIADIPOS / 
CEAI ANTIADIPOS CU GINSENG
Mod de prezentare: 30 plicuri a 2 g ℮ / cutie

în vasul acoperit timp de 4-5 minute, după care 
se strecoară și se consumă ca atare sau îndulcit 
după gust. Se recomandă consumul de 1- 3 
porții de ceai, pe parcursul primei părți a zilei.

Ingrediente ceai antiadipos:

Ingrediente ceai antiadipos cu ginseng:
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Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Frunze de ceai-verde (Camellia sinensis)

Părți aeriene de Urzică (Urtica dioica)

Frunze de Senna (Cassia sp.)

Frunze de Nalba (Malva sp.)

Frunze de Dud (Morus sp.)

Frunze de ceai-verde (Camellia sinensis)

Părți aeriene de Urzică (Urtica dioica)

Frunze de Senna (Cassia sp.)

Rădăcină de Ginseng-siberian 
(Eleutherococcus senticosus)

Frunze de Nalba (Malva sp.)

Frunze de Dud (Morus sp.)

55%

20%

15%

5%

5%



Acest produs se bazează pe combinarea 
științifică a două plante medicinale cu efect 
venotonic și anticelulitic. Eficacitatea deosebită 
constă în folosirea unor superconcentrate din 
aceste plante, care au fost obținute prin 
tehnologii de extracție de ultimă generație. 

Centella asiatica este o plantă medicinală din 
Orientul Îndepărtat cu efect clinic dovedit de 
stimulare a sintezei colagenului în fibroblastul 
pielii umane și, prin aceasta, înlătură celulita și 
stopează formarea ridurilor. 

Extractul din semințe de Castan sălbatic are 
efect protector asupra pereților vaselor sanguine 
înlăturând formarea vergeturilor. Efectul pro- 
tector se manifestă și prin reducerea tendinței 
de formare a varicelor și de umflare a picioarelor.

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, 
înainte cu 20 de minute de mesele principale, 

celulitstop capsule

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Denumire - substanțe active                                Cantitate
Centenella asiatica, extract uscat       260,00 mg

Hippocastani semen, extract uscat                     104,00 mg
(castan sălbatic) 

cu un pahar de lichid (apă minerală, suc de 
fructe). Durata recomandată a tratamentului 
este de trei luni, acesta putând fi reluat după o 
pauză de treizeci de zile.

Pentru obținerea unor rezultate rapide de înlă- 
turare a celulitei, vă recomandăm suplimentarea 
tratamentului cu masaj anticelulitic folosind „Gel 
Anticelulitic cu cafea verde, guarana și castan” 
produs de Laboratoarele Transvital Cosmetics.

În timpul sarcinii produsul poate fi utilizat 
numai cu acordul medicului.   

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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Rostopasca, ingredient principal al suplimen- 
tului, denumită din cele mai vechi timpuri 
„Darul cerului”, este un puternic stimulant al 
funcției hepatice și un calmant al colicilor 
hepato-biliare. Conține alcaloizi, sparteină, 
vitamina C, ulei volatil, flavonoizi, saponoide, 
săruri minerale, compuși care o recomandă în 
tratamentul a peste 100 de afecțiuni. 

Cea mai importantă utilizare a acestui 
supliment alimentar este în bolile hepatice. 

Rostopasca este un adevărat panaceu pentru 
bolile de ficat de orice natură. Calitățile cu 
adevărat remarcabile ale produsului, prin 
actiunea semințelor de armurariu sunt 
regenerarea celulei hepatice și eliminarea 
toxinelor de la acest nivel.

Recomandat ca adjuvant în:

• hepatita virală • icter, insuficiență hepatică  
• diskinezie biliară, litiază biliară • ciroza hepatică      

cirostop CAPSULE CU EXTRACT DE ROSTOPASCĂ

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Extract din rostopască                                            200,00 mg
(Chelidonium majus)    

Extract din pufuliță cu flori mici                         100,00 mg
(Epilobium parviflorum) 

Extract hidrosolubil din semințe de                 100,00 mg
armurariu cu conținut de 80% silimarină 
(Sylibum marianum semen) 

• cistite, enterite, hepatite cronice chiar evolutive 
- pufulița cu flori mici este foarte eficientă mai ales 
în combinație cu alte plante amare (armurariu, 
rostopască) • antiinflamator, dezinfectant, 
stimulează eliminarea bilei și ajută la recon- 
strucția celulelor hepatice.

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi cu 
un pahar de lichid (apă) cu 20 de minute înainte 
de mesele principale.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate



Este un supliment alimentar recomandat în 
special persoanelor care suferă de diabet. 

Plantele medicinale componente sunt 
recunoscute pentru efectul lor benefic asupra 
metabolismului glucidic. 

Cercetările recente au arătat că sâmburii și 
coaja fructelor de afin au un efect regenerator 
remarcabil asupra celulelor secretoare de 
insulină din pancreas. 

Fructul de cătină se remarcă prin conținutul 
ridicat de vitamina C, beta-caroten și oligomi- 
nerale esențiale cu efect fortifiant și revitalizant. 

Planta mediteraneană schinduful și cele asiatice 
Gymnema sylvestre, ceaiul verde și Ginkgo 
biloba au un conținut ridicat de flavonoizi cu 
efect antioxidant puternic care protejează 
organismul de principalul factor de risc al 
acestei boli, stresul oxidativ.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală), de prefe- 
rință pe stomacul gol, înainte de mesele 
principale.

diabevital b
Mod de prezentare: 30 capsule gelatinoase tari / cutie

Fruct de afin (Vaccinum myrtillus)        100,00 mg

Fruct de cătină (Hypophae rhamnoides)          100,00 mg

Gymnema sylvestre - extract standardizat      80,00 mg

Semințe de schinduf (Trigonella foenum             80,00 mg
graecum) - extract standardizat 

Ceai verde (Camellia sinensis) - extract               20,00 mg
standardizat 

Ginkgo biloba - extract standardizat          20,00 mg

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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Curcuma 500

Suplimentul alimentar conține extract din 
rădăcină de curcuma cu un conținut de 90% 
de curcumină și seleniu. Este un antioxidant 
remarcabil.   

Seleniul contribuie la:

• protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ 
• funcționarea normală a glandei tiroide 
• funcționarea normală a sistemului imunitar
• menținerea sănătății unghiilor • menținerea 
sănătății părului • spermatogeneza normală.

Mod de prezentare: 30 capsule gelatinoase tari / cutie

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi, în 
timpul unei mese, cu un pahar de apă sau ceai.  

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Extract din rădăcină de curcumă
(Curcuma spp.)

Seleniu (sub formă de selenit de sodiu)

Denumire - substanțe active                                Cantitate
500,00 mg

55,00 µg

Denumire - substanțe active                                Cantitate



Acest supliment alimentar conține un extract 
standardizat din Echinacea purpurea și este 
destinat stimulării sistemului imunitar. 

Ajută organismul să lupte mai eficient 
împotriva atacurilor bacteriene și virale. 

Compușii activi sunt polizaharide imunosti- 
mulatoare, uleiuri volatile și flavonoizi. 

Studiile clinice au demonstrat un efect stimu- 
lent al acestei plante. 

S-a demonstrat și efectul protector al extrac- 
tului de echinacea asupra colagenului din 

pielea umană. Suplimentul alimentar crește 
imunitatea nespecifică a organismului și 
totodată poate fi utilizat pentru păstrarea 
elasticității pilelii.

echinacea
Mod de prezentare: 30 capsule gelatinoase tari / cutie

Echinacea purpurea - extract 
standardizat

Administrare: 

Se recomandă consumul de 2 x 1 capsulă/zi 
(pentru copii peste 12 ani 1 capsulă/zi), cu un 
pahar de lichid (apă minerală), de preferință pe 
stomacul gol, dimineața și seara. 

Este foarte eficientă folosirea în cure de 30 zile, 
în perioadele de iarnă-primăvară, pentru 
întărirea în mod natural a sistemului imunitar.  

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(2 capsule) conține:
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Acest supliment alimentar este destinat întăririi 
sistemului imunitar. 

Compușii activi sunt extractul standardizat din 
planta Echinacea sp, vitamina C și zincul. 

Echinacea este o plantă originară din America 
de Nord. Studiile clinice arată efectul ei 
stimulant asupra sistemului imunitar celular 
nespecific. 

Combinat cu zincul, acest efect benefic crește 
în mod semnificativ. 

Vitamina C face parte din grupa vitaminelor 
hidrosolubile și administrat în mod susținut 
stimulează apărarea față de bacterii și virusuri 
patogene și crește rezistența generală a 
organismului. 

Consumul regulat al acestor tablete contribuie 
la întărirea sistemului de autoapărare, mai ales 
în perioadele critice ale anotimpului rece.

echinacea+zinc+vitamina c
Mod de prezentare: 30 tablete masticabile / cutie

Vitamina C (acid ascorbic)

Echinacea sp. - extract standardizat

Zinc (sub formă de gluconat)

Administrare: 

Se recomandă consumul tabletelor prin 
dizolvare lentă în gură, la intervale de o oră 
(maxim 10 tablete/zi, pentru adulți și maxim 5 
tablete/zi pentru copiii de peste 3 ani). 

Este indicată folosirea în cure a câte 10 zile, în 
perioadele de iarnă-primăvară, pentru întărirea 
sistemului imunitar.  

Ingrediente - 1 tabletă conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate
200,00 mg

Denumire - substanțe active                                Cantitate

132,00 mg

20,00 mg

2,25 mg



Digestia este un proces complex ce începe în 
cavitatea bucală și ia sfârșit odată cu intrarea 
în acțiune a florei bacteriene de la nivelul 
colonului. 

Descompunerea substanțelor nutritive are loc 
în tractul digestiv, cu implicarea unor substanțe 
chimice numite enzime. 

Acestea sunt produse de celulele glandelor 
digestive, fiind prezente, în consecință, în salivă, 
în secreția gastrică sau cea intestinală. 

Eudigest are un rol adjuvant în stimularea și 
îmbunătățirea digestiei, datorate extractului de 
papaya și chimen. 

Extractul de papaya conține papaină, o enzimă 
asemănătoare pepsinei secretate de glandele 
gastrice, a cărei efecte sunt:

• ajută stomacul să digere proteinele • stimulează 
eliminarea bilei • alungă stările de greață 
• tratează flatulența • distruge paraziții intestinali.

eudigest produs natural pentru uȘurarea digestiei

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

extract din fruct de papaya 
(Carica papaya)

semințe de chimen (Carum carvi)

Chimenul este o plantă erbacee condimentată, 
aromatică și medicinală, care:

• stimulează secreția gastrică • îndepărtează 
meteorismul (balonarea) • stimulează perista- 
ltismul intestinal (efect laxativ) • este un antiseptic 
gastro-intestinal.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1-3 capsule/zi, 
cu un pahar de apă, de preferință înainte sau 
în timpul meselor. Produsul se poate folosi 
ocazional sau permanent.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:
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Uleiul de luminița nopții este foarte apreciat, 
fiind o sursă foarte bogată în acizi grași esențiali 
importanți organismului: acidul gama-linoleic 
(GLA - Omega-6) și acidul alfa-linoleic (ALA - 
Omega-3). 

GLA din uleiul de luminița nopții este transfor- 
mat în compuși asemănători prostaglandinelor, 
hormoni care reglează o serie de funcții: 
scad tensiunea arterială, reduc riscul formării 
cheagurilor sanguine, stimulează sistemul 
imunitar și induc o stare de bine și vitalitate 
crescută.

Efecte adjuvante: 

• ameliorează simptomele eczemelor (pruritul)
• reduce secreția de sebum și inflamația pielii cu- 
perozice sau cu acnee juvenilă și rozacee 
• menține sănătatea pielii • contribuie la sănătatea 
vaselor de sânge și la păstrarea tensiunii arteriale 

evening primrose ulei din semințe de luminița nopții 

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase moi / cutie

Ulei presat la rece din semințe de
Oenothera biennis 

Vitamina E

normale • menține o concentrație normală a 
colesterolului • reduce furnicăturile și senzațiile 
de amorțeală în neuropatia diabetică • reduce 
durerile și inflamația în artrita reumatoidă • scade 
dorința de a consuma alcool și ameliorează stările 
depresive la alcoolici • administrat împreună 
cu un supliment de Ca și Mg ameliorează 
simptomele spasmofiliei.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, 
în timpul sau după mesele principale, cu mult 
lichid (apă minerală, suc de fructe sau ceai).  

Ingrediente - 1 capsulă conține:

882 mg

273 mg

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate
499,00 mg

1,00 mg



Es-Liver 100 este un supliment hepatoprotector 
și hepatoregenerator foarte eficient. În compo-
ziția lui intră extracte vegetale, vitamine, 
oligominerale esențiale și aminoacizi sub 
formă superactivă, de exemplu S-Adenozil 
metionina (SAME), despre care s-a demonstrat 
prin teste clinice efectuate în SUA că este 
singurul compus cunoscut care are capacitatea 
de a regenera ficatul cirozat. Acidul linoleic 
conjugat (CLA) este componenta principală 
a membranei celulare hepatice și ajută la 
refacerea acesteia. Pe lângă efectul protector 
are și efect hepatoregenerator, astfel:

• elimină grăsimile acumulate în ficat • activează 
celula hepatică • regenerează ficatul cirozat.

Recomandări: 

• profilactic, ca și hepatoprotector și regenerator, 
ca urmare a unei alimentații haotice, bogate 
în alimente prăjite sau procesate și cu aditivi 
chimici, grăsimi hidrogenate, dulciuri și produse 
de patiserie, alimente foarte sărate • în afecțiuni 
hepatice: hepatita acută și cronică, steatoză 
(ficat gras), ciroză, diskinezie biliară • expuneri la 
radiații, după tratamentele chimioterapice 
• eliminarea metalelor grele (Pb) • în cazurile de 
otrăvire cu substanțe chimice • în curele de slăbire, 
pentru detoxifiere și digestie optimă • nivel crescut 
al colesterolului • hipotiroidism.

es-liver 100
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Acid linoleic conjugat (CLA)

L-Ornitin cetoglutarat

S-Adenozil metionină (SAME)

D,L- Metionină

Extract uscat din Schisandra chinensis, 
fruct   

Vitamina B3 (inozitol hexanicotinat)

Extract uscat din armurariu 
(Silybum marianum), semințe

Acid α-lipoic

Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină)

Vitamina B2 (riboflavină)

Vitamina B1 (clorhidrat de tiamină)

Vitamina B9 (folat)

Crom (sub formă de picolinat)

Seleniu (sub formă de selenit de sodiu)

Vitamina B12 (cobalamină)

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1-2 capsule/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală), de preferință 
pe stomacul gol, între mesele principale. 
Se poate administra și copiilor peste 6 ani, doza 
recomandată fiind 2 x 1 capsulă/zi.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:
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O combinație unică din trei plante medicinale 
cu conținut ridicat și diversificat de flavonoizi. 
Cele mai importante efecte ale flavonoizilor 
sunt: 

• optimizarea funcțiilor cerebrale (mai ales 
capacitatea de memorare) • efectul antitrombic 
și normalizarea tensiunii arteriale • întărirea 
capacității de contracție a mușchilor inimii
• foarte eficienți în tratamentul tulburărilor de auz 
(țiuit în urechi).

Datorită faptului că îmbunătățesc circulația 
sangvină, flavonoizii întârzie simptomele ce 
apar odată cu îmbătrânirea.

ginkgo plus capsule cu extract de Ginkgo Biloba, Passionflower și Păducel

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Extract standardizat din flori de                           80,00 mg
Crataegus oxycantha

Extract standardizat din frunze de                      40,00 mg
Ginkgo biloba 

Extract standardizat din                                           20,00 mg
Passiflora incarnata 

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, 
înainte de mesele principale, cu mult lichid (apă 
minerală, suc de fructe sau ceai).

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate
295,00 mg

184,00 mg

150,00 mg

150,00 mg

150,00 mg

60,00 mg

45,00 mg

45,00 mg

6,00 mg

5,10 mg

4,80 mg

1,20 mg

0,30 mg

0,15 mg

6,00 μg

Denumire - substanțe active                                Cantitate



Usturoiul, unul dintre cele mai valoroase 
alimente, este o plantă cu multiple calități 
terapeutice. 

Conține peste 200 de substanțe biologic 
active: vitamine, minerale importante precum 
magneziul, fosforul, manganul, cuprul și fierul.

Efecte adjuvante ale usturoiului:

• menținerea unei tensiuni arteriale normale, 
datorate componentei sale metil-alil-trisulfida
• reglează nivelul colesterolului, fiind util în 
prevenirea și tratarea aterosclerozei • acțiune 
anticoagulantă, fiind deosebit de important 
pentru prevenirea accidentelor vasculare 
cerebrale • îmbunătățește fluxul sanguin la 
nivelul membrelor inferioare, fiind recomandat 
în claudicația intermitentă (arterită) • puternic 
efect antibiotic, fiind eficient în tratarea infecțiilor 
gâtului, amigdalite, infecții streptococice, otite 
medii • eficient antiviral împotriva ambelor 
tipuri de virusuri herpetice (facial și genital) și a 
virusului gripal • efect antimicotic asupra micozei 

garlicaps caspule cu extract de usturoi 

Mod de prezentare: 30 capsule gelatinoase moi / cutie

Extract uleios standardizat de usturoi       270,00 mg

piciorului (picior de atlet), candidoze repetate și 
micoze vaginale • eficient în eliminarea viermilor 
intestinali (limbrici și oxiuri).

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, 
înainte de mesele principale, cu mult lichid (apă 
minerală, suc de fructe sau ceai). 

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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Denumire - substanțe active                                Cantitate

Goji cu Vitamina C+D3 este un supliment ali- 
mentar obținut din fructe de goji, vitamine și 
un prebiotic (fructooligozaharide). 

Fructele de goji sunt fructul arborelui Lycium 
barbarum din familia Solanaceae. Au un 
conținut ridicat de vitamine și provitamine 
(carotenoide în special), minerale, uleiuri 
polinesaturate Omega-3 și antocianozide.  

Fructooligozaharidele naturale, din rădăcină 
de cicoare, stimulează creșterea bacteriilor 
benefice din intestine, dau o senzație de 
sațietate și reglează tranzitul intestinal.

Vitamina C contribuie la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ și la reducerea 
oboselii și extenuării. 

Vitamina D3 contribuie la absorbția normală 
a calciului și a fosforului și menținerea concen- 
trațiilor normale de calciu din sânge. 

Goji cu vitamina C+D3
Mod de prezentare: 60 de tablete

Totodată contribuie la menținerea sănătății 
sistemului osos, a dinților și la menținerea 
funcției normale a sistemului muscular.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1 tablete/zi; 
tabletele se mestecă cu 20 de minute înainte 
de mâncare. 

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 tablete) conține:

Fructooligozaharide

Fruct de goji (Lycium barbarum)

Vitamina C

Extract din fructe de goji 
(Lycium barbarum)

Viamina D3 (100000 UI/g)

Denumire - substanțe active                                Cantitate

1579,41 mg

654,00 mg

490,00 mg

65,40 mg

13,08 mg
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Produsul Glucofer Plus este un supliment 
alimentar destinat exclusiv persoanelor ce 
prezintă deficit de fier, cum ar fi: adolescenții, 
sportivii, vegetarienii, sau persoanele, care 
au suferit pierderi de sânge și vârstnicii. 

Fierul bivalent sub formă de gluconat are o 
biodisponibilitate excelentă, iar acidul ascorbic 
potențează absorbția lui. 

Fierul, acidul folic, provitamina A, vitaminele B2 
și B12, joacă un rol esențial în hematopoieză. 

Prin administrarea unei singure capsule de 
Glucofer Plus timp de 40 de zile, se obține 
normalizarea nivelului de fier în organism și 
implicit o stare fizică și intelectuală normală.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi, cu un 
pahar de lichid (apă minerală, suc de fructe), de 
preferință cu 20 de minute înainte de o masă 
principală.

Guarana și Mate sunt două plante din pădurile 
tropicale amazoniene, folosite de secole de 
indieni pentru creșterea vitalității organismului 
și alungarea oboselii. 

Cele două plante sunt recunoscute pentru 
efectul lor stimulant asupra sistemului nervos 
central și prin accelerarea proceselor de ardere, 
crescând producția de energie a organismului.

Suplimentul alimentar conține un 
superconcentrat din aceste plante, având 
următoarele efecte adjuvante:

• reduce oboseala • crește puterea de concentrare      
• crește energia fizică a organismului • contribuie 
la scăderea în greutate prin transformarea 
depunerilor adipoase în energie.

Neavând efecte secundare, folosirea zilnică 
a suplimentului este o alternativă excelentă 
pentru înlocuirea cafelei.

glucofer plus
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

guarana+mate
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Gluconat de fier (II) dihidrat

Vitamina C (Acid ascorbic)

Vitamina B2 (Riboflavină)

Beta-Caroten (Provitamina A)

Acid Folic

Vitamina B12 (Cianocobalamină)

Guarana - extract standardizat din                   600,00 mg
semințele arborelui Paullinia cupana 

Mate - extract standardizat din frunza            600,00 mg
arborelui Ilex paraguariensis        

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Administrare: 

Se recomandă consumul de 2-4 capsule/zi 
(mai ales în prima parte a zilei), cu un pahar 
de lichid (apă minerală), de preferință pe sto- 
macul gol. 

Este foarte utilă folosirea curativă pentru 
combaterea asteniei de primăvară. 

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(4 capsule) conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate
200,00 mg               

corespunde la                                                                              
24,00 mg Fe

100,00 mg

3,00 mg

1,00 mg

0,40 mg

2,00 μg

Denumire - substanțe active                                Cantitate



Omul modern este supus în permanență 
stresului cotidian. Responsabilitățile perma-
nente față de familie și serviciu, conflictele, 
bolile și traumatismele, problemele financiare, 
zgomotul și poluanții din mediul existențial, 
precum și stilul de viață cu ritm accelerat, 
constituie factori de stres. 

Îmbolnăvirile sunt cauzate frecvent de influ-
ențele nocive ale stresului asupra organismului. 

Ulcerul, ateroscleroza, hipertensiunea, diabetul, 
stările depresive, scăderea apetitului sexual 
sunt doar câteva dintre aceste boli. 

Cele două plante medicinale, care intră în 
compoziția acestor capsule, sunt recunoscute 
pentru efectul lor adaptogen și relaxant. 

Magneziul este un element, care joacă un 
rol crucial în transmiterea impulsului nervos, 
iar lipsa lui poate să conducă la stări de 
nervozitate.

Suplimentul alimentar Happy Lady este 
destinat femeilor de toate vârstele. 

Conține extracte din plante medicinale cu 
conținut ridicat de fitoestrogeni, menite să 
restabilească dezechilibrele hormonale care 
cauzează disconfortul cunoscut sub numele de 
„sindrom premenstrual”. 

La vârste ceva mai înaintate, ajută la reducerea 
manifestărilor neplăcute ale menopauzei. 

Produsul se poate utiliza cu succes și pentru 
reducerea nivelului prea ridicat de prolactină 
din organism. 

Capsulele Happy Lady oferă o soluție nechirur- 
gicală pentru obținerea unor sâni mai plini și 
mai fermi. 

Fitoestrogenii din compoziția capsulelor ajută 
la creșterea țesutului mamar. 

happy caps capsule antistres

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

happy lady 
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Lactat de magneziu                                    450,00 mg

Extract uscat din Hypericum                                        370,00 mg
perforatum (0,3% hipericină)

Extract uscat din Pipper methysticum                370,00 mg 
(30% kavalactone) 

Extract uscat de Angelică                                      200,00 mg
(Angelica archangelica, radix) 

Extract uscat din Mielărea                                     100,00 mg
(Vitex agnus castus, fruct) 

Black cohosh, extract uscat din                             80,00 mg 
rădăcina plantei Cimicifuga racemosa 

Extract de izoflavonoide din semințe                 20,00 mg
de Soia, Glicine max, semen 

Administrare: 

Se recomandă consumul de 2 x 2 capsule/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală, suc de 
fructe), de preferință cu 20 de minute înainte de 
o masă principală sau, în caz de nevoie, într-o 
singură doză 2-4 capsule. 

Este contraindicată depășirea dozei zilnice 
recomandate. Produsul nu se recomandă 
copiilor și femeilor în timpul sarcinii și alăptării. 

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(4 tablete) conține:

Fitonutrienții conținuți în produs aduc multe 
alte beneficii sănătății precum calmarea 
dezechilibrelor hormonale asociate cu 
sindromul premenstrual și cu menopauza.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1-3 capsule/zi, 
în funcție de gravitatea simptomelor, cu un 
pahar de lichid (apă minerală), de preferință pe 
stomacul gol, între mesele principale.

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate
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Suplimentul alimentar Herpestop este destinat 
persoanelor care suferă de apariția periodică a 
unor erupții veziculare, denumite herpes, 
datorate infecției cu virusul Herpes simplex. 
Când puterea de autoapărare a organismului 
scade (din diverse cauze: stres, insolație, 
oboseală), în zone specifice ale corpului apar 
vezicule dureroase. Cele mai frecvente localizări 
sunt: în jurul gurii, pe buze, în jurul ochilor sau 
în jurul organelor genitale. Suplimentarea 
alimentației cu aminoacidul L-lizină constituie 
un mijloc eficient de luptă împotriva acestui 
virus. Efectul lizinei se datorează competitivi-
tății lui cu L-arginina, cea din urmă, fiind un 
factor esențial pentru dezvoltarea virusului. 
Totodată se recomandă evitarea alimentelor 
care conțin mari cantități de arginină: ciocolata, 
alunele, migdalele, miezul de nucă. Extractul 
din plantele medicinale Echinacea purpurea 
(echinacea) și Hypericum perforatum (sunătoa-
re), sunt recunoscute pentru efectul lor stimu- 
lator asupra sistemului imunitar al organismului. 
În același scop în formula produsului s-a 
introdus propolisul (care conține flavonoizi), 
vitamina C și zincul. Acest supliment alimentar 
este un mijloc eficient pentru eliminarea 

herpestop
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

L- Lizină, acetat                                    321,20 mg

Vitamina C                                                                  55,00 mg

Extract uscat din Echinacea purpurea,                55,00 mg
echinacea 

Extract uscat din Hypericum                                    55,00 mg
perforatum, sunătoare 

Extract uscat de propolis 90%          27,50 mg

Zinc, sub formă de gluconat            4,70 mg

simptomelor neplăcute cauzate de virusul 
Herpes simplex.

Administrare: 

Pentru reducerea duratei unei erupții se va 
administra o doză de atac de 3 capsule (cu cel 
puțin 200 de ml apă minerală, ceai sau suc de 
fructe). Doza se repetă de două ori, la interval 
de două ore. Tratamentul se continuă cu 
administrarea de 2 x 3 capsule/zi până la 
dispariția erupției dureroase. Pentru scăderea 
frecvenței erupțiilor se consumă 2 x 2 capsule/
zi înainte cu 20 de minute de o masă principală, 
de preferință pe stomacul gol.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Produs de excepție recomandat contra îmbol- 
năvirilor virale. Acest supliment alimentar este 
destinat întăririi sistemului imunitar. Compozi- 
ția specială include vitamine și extracte din 
plante medicinale recunoscute pentru efectul 
lor benefic asupra sistemului de autoapărare al 
organismului uman.
Vitamina C contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului nervos și men- 
ținerea sănătății psihice • funcționarea normală a 
sistemului imunitar • protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ • reducerea oboselii și extenuării 
și la metabolismul energetic normal. 
Vitamina D3 contribuie la: 
• menținerea concentrațiilor normale de calciu din 
sânge • menținerea funcției normale a sistemului 
muscular • funcționarea normală a sistemului 
imunitar.

influlit
Mod de prezentare: 30 tablete masticabile / cutie

Vitamina C                                                               540,00 mg

Extract de sâmburi de grapefruit                         60,00 mg
(Citrus paradisi) 

Extract de echinacea (Echinacea sp)          60,00 mg

Extract de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra)       60,00 mg

Vitamina D3 1 000 000 UI/g            6,00 mg

Administrare: 
Pentru adulți se recomandă consumul de 
3 x 1-2 tablete/zi, lăsând să se dizolve în gură. 
Pentru copiii între 3-12 ani se recomandă 
consumul de 3 x 1 tabletă/zi, lăsând să se 
dizolve în gură.    
Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 tablete) conține:

tablete masticabile cu extract de sâmburi de Grapefruit, Echinacea, 
Lemn dulce și Vitaminele C și D3

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate



Suplimentul alimentar Ladies’ Dream este 
destinat femeilor de toate vârstele, având ca 
efect creșterea apetitului sexual feminin. 

Prin combinarea științifică a celor mai prețioase 
plante medicinale asiatice și sud-americane cu 
aminoacizi naturali, a rezultat un produs, care 
asigură un libido sănătos și o plăcere sexuală 
sporită

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1-2 capsule/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală), de preferință 
pe stomacul gol. 

Efectul produsului este maxim la două ore 
după administrare. Produsul se poate folosi 
ocazional sau permanent.

ladies’ dream CAPSULE PENTRU CREșTEREA APETITULUI SEXUAL FEMININ  

Mod de prezentare: 2 capsule gelatinoase tari / cutie

Extract Kava-Kava (Piper methysticum)

Frunze de damiana (Turnera diffusa)

L-histidină

Rizom de ghimbir (Zingiber officinale)

Extract uscat de angelică 
(Angelica archangelica)

Extract muira puama 
(Ptychopetalum olacoides)

Extract de tribulus (Tribulus terrestris)

112,50 mg

112,50 mg

90,00 mg

67,50 mg

45,00 mg

11,25 mg

11,25 mg

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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Lecitina este o sursă excelentă de colină 
și inozitol, pe care le conține sub formă de 
fosfolipide (fosfaditilcolină, fosfaditilinozitol). 

Colina contribuie la:

• metabolismul normal al homocisteinei 
• metabolismul normal al lipidelor              
• menținerea funcției normale a ficatului

Fosforul contribuie la:

• metabolismul energetic normal • funcționarea 
normală a membranelor celulare • menținerea 
sănătății sistemului osos • menținerea sănătății 
dinților

Recomandat ca adjuvant în:

• dificultăți de concentrare, pierderi de memorie, 
depresie, stres, insomnii • hepatită virală, alcooli-
că, steatoză, litiază biliară• boli de piele, prin 
dereglarea metabolismului lipidic (psoriazis, 
eczeme) • radioterapie.

lecitină forte 

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase / cutie

Lecitină naturală pură                                   1500,00 mg

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1-2 capsule/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală, suc de 
fructe), de preferință în timpul mesei. 

Lecitina poate fi consumată timp îndelungat 
fără a declanșa efecte secundare.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate



produse pentru slăbit
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LIPOSTOP CAFEA VERDE

Este un preparat modern, în care componen-
tele acționează sinergic și ajută la scăderea 
greutății corporale.  

Extract de cafea verde conține extractul din 
boabe de cafea (Coffea arabica), cu conținut de 
acid clorogenic 50%. Acidul clorogenic accele- 
rează metabolismul și inhibă absorbția 
zaharurilor.

Extract din fructul de Garcinia cambogia cu 
conținut de acid hidroxicitric de 60%. 

Acidul hidroxicitric intervine în metabolizarea 
grăsimilor, determinând o mai bună folosire a 
acestora ca și sursă de energie; totodată induce 
scăderea apetitului.  

Cromul contribuie la:

• metabolismul macronutrienților • menținerea 
concentrațiilor normale ale glucozei din sânge

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi cu un 
pahar de apă sau ceai; în timpul zilei se reco- 
mandă consumul de 1,5 litri de apă.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Extract din boabe de cafea verde                      468,00 mg
(Coffea arabica), cu conținut de 
50% acid clorogenic

Extract din fructul de                                                 63,00 mg
Garcinia cambogia, cu conținut 
de acid hidroxicitric 60%

Crom (III) sub formă de picolinat                                300 µg

Extract din ardei iute (Capsicum spp.)

Crom trivalent, sub formă de picolinat

LIPOSTOP CApsaicină+crom

Este un preparat modern, în care componen- 
tele acționează sinergic și ajută la scăderea 
greutății corporale.  

Extract din ardei iute conține în principal 
capsaicină și dihidrocapsaicină. 

Capsaicina are efect detoxifiant, gastroprotec- 
tiv și activator al termogenezei din organism. 

Astfel, prin accelerarea proceselor metabolice, 
poate contribui la arderea grăsimilor și prin 
aceasta la scăderi de greutate corporală. 

Cromul contribuie la:

• metabolismul macronutrienților • menținerea 
concentrațiilor normale ale glucozei din sânge

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Administrare: 

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi cu un 
pahar de apă sau ceai; în timpul zilei se reco- 
mandă consumul de 1,5 litri de apă.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate
397,60 mg

300,00 µg

Denumire - substanțe active                                Cantitate



Conținând substanțe naturale, Lipostop este 
un preparat modern, care acționează prin redu-
cerea cantității de țesut adipos, fără să influen- 
țeze starea de sănătate. 

Prin folosire regulată, oțetul de mere împiedică 
depunerea grăsimilor. Sub formă de concentrat 
(extract uscat), poate fi utilizat fără a avea 
contraindicații. 

Prin acțiunea sinergică a cromului și a manga-
nului, care participă la metabolismul glucozei, 
scade apetitul pentru dulciuri, crește capacita-
tea de muncă și de regenerare a organismului. 

Folosirea regulată a produsului asigură, prin 
stimularea proceselor metabolice, transforma-
rea depunerilor adipoase în energie, ceea ce 
contribuie la atingerea și păstrarea greutății 
ideale. 

Regimul hipocaloric moderat și mișcarea sunt 
adjuvante prețioase.

Principala funcție a acidul linoleic conjugat 
(Conjugated Linoleic Acid-CLA) este reglarea 
metabolismului grăsimilor din organism prin 
stimulare enzimatică. 

Acest acid stimulează arderea grăsimilor sto-
cate în țesuturile adipoase și reduce activitatea 
lipoproteinelor responsabile de stocarea 
grăsimilor. 

Acidul linoleic conjugat favorizează și dezvolta-
rea masei musculare, pe măsură ce masa de 
grăsime este redusă și asigură un nivel optim al 
colesterolului în sânge. 

Este de mare ajutor în reducerea grăsimilor, 
în special a grăsimilor abdominale, fiind un 
instrument important în combaterea obezității.

lipostop capsule pentru slăbit

Mod de prezentare: 60 capsule gelatinoase tari / cutie

lipostop cla capsule pentru slăbit

Mod de prezentare: 120 capsule gelatinoase moi / cutie

Acid Linoleic Conjugat                                            500,00 mg

Administrare:

Se recomandă consumul de 2 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală, suc de fructe), 
de preferință cu 20 de minute înainte de o masă 
principală.  

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(2 capsule) conține:

Administrare:

Se recomandă  consumul  de 3 x 1-2 capsule/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală, suc de 
fructe), de preferință în timpul  mesei.

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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produse pentru slăbit

Extract uscat din oțet de mere                             211,00 mg
(corespunde la 100 ml oțet de mere)           

Vitamina C                                                                  20,00 mg

Mangan (II) sub forma de sulfat de                         2,00 mg
mangan monohidrat 

Crom (III) sub forma de clorură            0,30 mg

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate



Slăbește sănătos până 
la 10 kilograme în doar 
13 săptămâni! 

Lipostop Raspberry Women+Nopal și Lipostop 
Raspberry Men+Nopal sunt suplimente 
alimen-tare obținute din extracte vegetale, 
ingredientul principal fiind extractul de zmeură 
cu conținut ridicat de cetonă de zmeură (90% 
Raspberry Ketone). 

Alături de principala substanță activă, aceste 
suplimente alimentare conțin crom, care con- 
tribuie la metabolizarea normală a macronu- 
trienților, dar și la menținerea concentrațiilor 
normale ale glucozei din sânge.

Mod de prezentare:

    lipostop raspberry women+nopal  

• 1 flacon cu 60 capsule gelatinoase Lipostop 
Raspberry Women • 1 flacon cu 30 capsule 
gelatinoase Lipostop Nopal

    lipostop raspberry men+nopal  

• 1 flacon cu 60 capsule gelatinoase Lipostop 
Raspberry Men • 1 flacon cu 30 capsule 
gelatinoase Lipostop Nopal

LIPOSTOP RASPBERRY WOMEN
Este un supliment alimentar creat special pentru 
femei.

Efecte:

• scăderea rapidă și durabilă în greutate;  
• protejarea organismului  în timpul curei de 
slăbire.

Literatura de specialitate recomandă un consum 
zilnic de minim 720 mg Cetonă de Zmeură (4 
capsule).

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Extract din fruct de zmeură, (Rubus spp.) cu 
conținut de cetonă de zmeură de 90% - 230,00 
mg; Extract de algă marină (Laminaria spp.) - 
60,00 mg; Resveratrol - 30,00 mg; Extract din 
frunze de ceai verde (Camellia sinensis) - 30,00 
mg; Extract din rădăcină de curcumă (Curcuma 
xanthorrhizia) - 30,00 mg; Cofeină - 30,00 mg; 
Extract din piper negru, (Piper nigrum) - 18,00 
mg; Crom(III) sub forma de picolinat - 250 μg.

LIPOSTOP RASPBERRY MEN
Este un supliment alimentar creat special pentru 
bărbați. 

Efecte:

• scăderea rapidă și durabilă a grăsimilor din corp      
• creșterea masei musculare • protejarea organis- 
mului  în timpul curei de slăbire

Literatura de specialitate recomandă un consum 
zilnic de minim 720 mg Cetonă de Zmeură 
(4 capsule)

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Extract din fruct de zmeură, (Rubus spp.) cu 
conținut de cetonă de zmeură de 90% - 200,00 
mg; Extract de algă marină (Laminaria spp.) - 
40,00 mg; Resveratrol - 30,00 mg; Extract din 
frunze de ceai verde, (Camellia sinensis) - 30,00 
mg; Extract din rădăcină de curcumă (Curcuma 
xanthorrhizia) - 30,00 mg; Cofeină - 30,00 mg; 
Extract de Tribulus terrestris - 20,00 mg; Extract 
din piper negru, (Piper nigrum) - 18,00 mg; 
Crom(III) sub forma de picolinat - 250 μg. 

LIPOSTOP NOPAL
Lipostop Raspberry Men și Lipostop Raspberry 
Women sunt completate de Lipostop Nopal, un 
supliment alimentar, care conține extracte 
vegetale precum extractul de frunze de dud sau 
cel din fructe de cactus, care stopează asimilarea 
excesivă a grăsimilor și zaharurilor din alimenta-
ția zilnică. Aceste extracte au ca efect scăderea 
apetitului, eliminând senzația de foame 
permanentă.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Extract din fruct de cactus (Opuntia ficus indica) 
- 400,00 mg; Extract din frunze de dud (Morus 
nigra) - 100,00 mg.

Administrare:

Pentru Lipostop Raspberry Women sau 
Lipostop Raspberry Men - se recomandă 
consumul zilnic de 2 capsule dimineața la micul 
dejun și 2 capsule la masa de prânz, cu un un 
pahar de apă (250 ml); 

Lipostop Nopal - se recomandă consumul zilnic 
de 2 capsule înainte cu 30 de minute de masa 
de seară, cu un un pahar de apă (250 ml).
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Lăptişorul de matcă este o substanță secretată 
de glandele cefalice ale albinelor și constituie 
regimul de hrană exclusiv al reginelor. 

Produs biologic excepțional conține glucide, 
aminoacizi (mai ales cei 8 aminoacizi esențiali ai 
organismului uman, pe care nu-i poate sinteti- 
za), minerale, vitaminele A, C, D, E, complexul B 
(în special vitamina B5), acidul 10 HDA (substan-
ță cu efect antiviral, antibacterian și imunosti-
mulator) și acetilcolina. Această compoziție 
constituie un concentrat nutritiv miraculos.

Consumul lăptișorului de matcă poate fi 
indicat în:

• vitalizarea și creșterea imunității • oboseală 
cronică, insomnii • depresie, boala Alzheimer
• osteoporoză, menopauză, deoarece favorizează 
secreția de estrogen • scăderea nivelului coleste- 
rolului și trigliceridelor • probleme de fertilitate la 
bărbați, având ca efect creșterea cantității de 
testosteron • probleme de fertilitate la femei.

Lăptișorul de matcă este o substanță naturală 
complexă, produsă de albine, prin concentrarea 
factorilor esențiali din polen și miere. Conține în 
cantități însemnate vitaminele A, C, D și E, 
complexul B, minerale, aminoacizi esențiali, 
acetilcolină. 

Are un efect nutritiv valoros regenerând 
organismul, crește vigoarea și menține 
integritatea morfofuncțională a sistemului 
osteo-articular, a ficatului și a pielii. 

Este un energizant natural care întârzie 
procesul de îmbătrânire al organismului.

Este singura sursă naturală de acid 10-hidroxi 
decenoic (10-HDA) care întăreşte sistemul 
imunitar al organismului. 

lăptișor de matcă capsule

Mod de prezentare: 30 capsule gelatinoase moi / cutie

lăptișor de matcă proaspăt
Mod de prezentare: 12 g, 100 g / cutie

Lăptișor de matcă liofilizat                                 1500,00 mg

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1-2 capsule/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală, suc de 
fructe), de preferință în timpul mesei. 

Având în vedere, că lăptișorul de matcă este 
produs din diferite polenuri, aceasta poate fi 
alergizant pentru unele persoane. 

La apariția reacțiilor alergice se va sista 
consumul.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:

Administrare: 

Pentru adulți se recomandă consumul de 
3 x 1 ml/zi, înainte de mese, lăsând să se dizolve 
în gură. Pentru copiii între 6-12 ani se recoman-
dă consumul de 2x1 ml/zi, lăsând să se dizolve 
în gură.  

Se recomandă consumul în cure de câte 3 luni, 
de două ori pe an, mai ales iarna și primăvara.

Poate fi folosit fără restricții și de către diabetici.

Ingrediente:

Lăptișor de matcă proaspăt (conținut minim 
de 10-HDA: 1,5%) stabilizat cu 0,05% propolis 
pur.
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Capsulele Nicostop conțin o combinație de 
plante care diminuează stresul creat de 
renunțarea la fumat. 

Plantele din compoziția sa sunt recunoscute 
pentru capacitatea lor de a reduce nevoia de a 
fuma. 

Baza renunțării la fumat trebuie să o constituie 
dorința personală puternică. Programarea curei 
este utilă într-o perioadă liniștită, lipsită de stres.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală, suc de fructe), 
de preferință pe stomacul gol. 

Tratamentul recomandat este de 30 de zile, 
care poate fi reluat după o lună de repaos.

Myrtilovit este un supliment alimentar obținut 
din fructe de afine și cătină, vitamine, oligomi- 
nerale și un prebiotic (fructooligozaharide).  

Afinele și cătina sunt bogate în vitamine, 
minerale, uleiuri polinesaturate omega-3 
și antocianozide.    

Fructooligozaharidele naturale, obținute 
din rădăcină de cicoare, stimulează creșterea 
bacteriilor benefice din intestine, dau o 
senzație de sațietate și reglează tranzitul 
intestinal.  

Vitamina C contribuie la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ și la reducerea 
oboselii și extenuării.   

Vitamina B2 contribuie la menținerea vederii 
normale și a sănătății membranelor mucoase. 

Cromul contribuie la metabolismul normal al 
macronutrienților și la menținerea concentra- 
țiilor normale ale glucozei din sânge. 

nicostop capsule contra fumatului

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

myrtilovit produs recomandat diabeticilor

Mod de prezentare: 60 de tablete / cutie

Extract standardizat din rizom de                      570,00 mg
Piper methysticum (Kava-Kava) 

Extract standardizat din pedicuță                      513,00 mg
(Lycopodium clavatum) 

Camfor                                                                  28,50 mg

Mentol                                                                  28,50 mg

Fructooligozaharide                                              4501,80 mg

Fruct de afine (Vaccinium myrtillus)                    327,00 mg

Fruct de cătină                                                            327,00 mg 
(Hippophae rhamnoides) 

Vitamina C                                                                    294,30 mg

Extract din afine standardizat                                65,40 mg 
în antocianidine 25% (Vaccinium 
myrtillus)

Viamina B2 (Riboflavină)                                             6,00 mg

Crom trivalent, sub formă                                      600,00 µg 
de picolinat 

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:

Administrare: 

Se recomandă consumul de 3 x 2 tablete/zi; 
Tabletele se mestecă cu 20 de minute înainte 
de mâncare. Produsul nu conține conservanți, 
coloranți, îndulcitori sintetici și zahăr.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 tablete) conține:
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Eficacitatea deosebită și efectul imediat al 
acestui produs se datorează folosirii unor 
superconcentrate din plante alături de o formă 
activă a aminoacidului L-arginină. 

Acesta din urmă este un donator de monoxid 
de azot, moleculă care joacă un rol crucial în 
realizarea erecției.

Efecte adjuvante:

• erecții ferme de lungă durată;
• senzație de tinerețe și vigoare;
• atracție sexuală mărită;
• plăcere sexuală sporită.

Efectul acestui supliment alimentar se va simți 
încă de la prima administrare. Nu este necesară 
folosirea curativă, dar administrările repetate 
dau efecte net superioare în timp.

Administrare:

Se recomandă consumul ocazional de 
1-2 capsule/zi, într-o singură doză cu un pahar 
de lichid (apă minerală, suc de fructe), înainte 
cu aproximativ două ore de actul sexual. 

Se poate folosi și curativ consumând o capsulă 
zilnic.

maraton forte 

Mod de prezentare: 4 și 20 de capsule gelatinoase tari / cutie

L-Arginină alfa cetoglutarat

Epimedium - extract uscat 
(Epimedium brevicorum Maxim)

Muira puama - extract uscat 
(Ptychopetalum olacoides)

Ginseng asiatic - extract uscat 
(Panax ginseng)

Ginseng siberian - extract uscat 
(Eleuterococcus senticosus)

Tribulus - extract uscat 
(Tribulus terrestris)

Polygonum - extract uscat 
(Polygonum multiflorum Thunb)

Guarana - extract uscat 
(Paullinia cupana - Kunth)

Pentru obținerea efectului maxim se recomandă 
consumul capsulelor pe stomacul gol cu un pahar 
de suc proaspăt de grapefruit.

Contraindicații:

Produsul este contraindicat persoanelor cu 
afecțiuni cardiace grave, și în general, când 
efortul fizic este contraindicat.

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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capsule pentru creșterea performanței 
sexuale masculine

Denumire - substanțe active                                Cantitate
140,00 mg

48,00 mg

40,00 mg

40,00 mg

40,00 mg

40,00 mg

32,00 mg

20,00 mg

Acțiune:

Poate fi utilizat pentru sex vaginal, anal și oral; 
pH-ul special asigură menținerea sănătății 
mucoasei vaginale.

Mod de utilizare:

Se aplică prin pompa dozatoare cantitatea 
de gel dorită pe organele sexuale; operațiunea 
se poate repeta după preferință.

maraton gel - lubrifiant
Mod de prezentare: flacon de 50 ml

Ingrediente (INCI):

Aqua, Propylene glycol, Hydroxyethylcellulose, 
Sodium benzoate, Lactic acid



Uleiul de pește oceanic conține în concentrații 
mari doi acizi grași polinesaturați esențiali: 
acidul eicosapentaenoic (EPA) și acidul docosa-
hexaenoic (DHA). Aceștia sunt implicați în 
sinteza prostaglandinelor, care la nivelul lor 
răspund de:

• funcționalitatea aparatului cardiovascular
• reducerea nivelului colesterolului și al trigliceri-
delor • agregarea trombocitară scăzând riscul de 
ateroscleroză, hipertensiune arterială și infarct de 
miocard.

Datorită faptului că reduce vâscozitatea sânge-
lui, contribuie la îmbunătățirea circulației san- 
guine, crescând aportul de oxigen în țesuturi. 

S-a constatat de asemenea efectul benefic al 
uleiului de pește asupra persoanelor afectate 
de psoriazis și scleroza în plăci.

omega-3 capsule cu ulei de pește

Mod de prezentare: 30 și 90 de capsule gelatinoase moi / cutie

Ulei de pește oceanic (cod și rechin)     1500,00 mg

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală, suc de 
fructe), de preferință în timpul sau după 
servirea mesei.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:
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Uleiurile omega-3 și vitamina D3 sunt nutrienți 
esențiali pentru dezvoltarea sănătoasă a orga- 
nismului. Uleiurile Omega-3 din pește oceanic 
sunt surse prețioase de acizi polinesaturați EPA 
și DHA. 

Vitamina D având funcții multiple în organism, 
participă la procesul de diviziune celulară și 
contribuie la: 

• absorbția/utilizarea normală a calciului și 
fosforului • menținerea concentrațiilor normale de 
calciu în sânge • menținerea sănătății sistemului 
osos • menținerea funcției normale a sistemului 
muscular • menținerea sănătății dinților 
• funcționarea normală a sistemului imunitar

Acizii polinesaturați Omega-3 (EPA și DHA) 
contribuie la funcționarea normală a inimii, 
iar DHA contribuie și la menținerea vederii 
normale și a funcției normale a creierului. 

Aportul matern de acid docosahexanoic (DHA) 
contribuie la dezvoltarea normală 

Super Omega-3 + Vitamina D3
Mod de prezentare: 30, 60 și 90 bomboane gumate moi / cutie

Ulei de pește oceanic 
(ton) concentrat în EPA și 
DHA (10/50% sub formă 
de trigliceride)

Vitamina D3 
(1 milion UI/g)

75,30 mg (din care 
EPA 7,53 mg și 

DHA 37,65 mg)

0,1 mg (corespunde la 
200,00 UI vitamina D)

a creierului și a ochilor fătului și a sugarului 
alăptat la sân. 

Administrare:

Pentru adulți și copii de peste 2 ani se recoman-
dă consumul de 4 bomboane gumate/zi. 

Pentru femeile însărcinate și care alăptează se 
recomandă consumul de 8 bomboane 
gumate/zi.

Ingrediente - o bomboană gumată de 2,5 g, 
conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate



picături suedeze
Mod de prezentare: sticle de 100 ml, 250 ml, 500 ml

Maria Treben

Acest produs natural este obținut după o rețetă 
originală Maria Treben, din cele mai prețioase 
plante medicinale cunoscute. Plantele folosite 
în acest produs sunt culese și prelucrate 
în condiții ecologice strict controlate. 

Producătorul garantează respectarea rețetei 
originale. Aceste picături se folosesc în medici- 
na populară nord-europeană ca tonic general, 
pentru menținerea vitalității și sănătății. 

Multiplele efecte tămăduitoare ale acestor 
picături sunt descrise în „Manuscrisul Vechi” 
din cartea „Sănătate din grădina Domnului” de 
Maria Treben.

Administrare: 

Se recomandă consumul de 2 x 1 linguriță/zi, 
dimineața și seara, cu puțin lichid. Doza se 
poate mări treptat în cursul tratamentului până 
la 30 ml/zi (două linguri mari).

Ingrediente:   

Nucșoară, anghinară, aloe, rizom de 
rabarbară, rizom de obligeană, rădăcină de 
gențiană, rădăcină de colacul babei (Carlina 
acaulis), mentă, scorțișoară, lemn dulce, 
smirnă, rizom de zedoaria, rădăcină de 
angelică, rădăcină de dictamn alb, rădăcină 
de tormentila, senna, castoreu, șofran, theriac 
venețian, camfor, alcool etilic, apă.
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Propolis înseamnă în limba greacă „partea 
dinaintea cetății” deoarece propolisul servește 
ca apărare împotriva dăunătorilor stupului 
(microbi și mucegai) și căptușește pereții cu un 
strat etanș care nu permite formarea curenților 
de aer. 

Acțiunea propolisului este antibacteriană și 
antimicotică, fapt ce împiedică îmbolnăvirea 
albinelor. 

Propolisul picături este un extract alcoolic care 
conține 30% propolis.

Efecte adjuvante:

• antibacterian, antiviral și antimicotic, 
remarcându-se prin proprietatea de a nu da 
fenomene de rezistență, crescând totodată 
sensibilitatea microbilor la medicamente
• stimulează sistemul imunitar • cicatrizant, 
antiseptic pentru mucoase și piele • revitalizant.

Recomandat ca adjuvant în:

• boli infecto-contagioase: guturai, angine, gripă, 
tuse, febră tifoidă, meningite • propolis glicolic 
picături este foarte eficient în combaterea 

Efecte adjuvante:

Cicatrizant, antiseptic, antiviral (foarte eficient 
în combaterea herpesului, prin aplicații locale), 
revitalizant.

Ingrediente:

Propolis natural, propilenglicol.

Administrare:

Pentru adulți se recomandă consumul de 20 
picături de 1-2 ori/zi; pentru copiii între 3-12 ani 
se recomandă consumul de 10 picături de 
1-2 ori/zi.

propolis PICăTURI
Mod de prezentare: sticluțe de 30 ml, 100 ml

propolis glicolic picături

Mod de prezentare: sticluțe de 30 ml

herpesului facial și genital prin aplicații locale      
• ulcer gastric și duodenal, enterite, colite      
• afecțiuni ORL: sinuzite, otite acute, rinite, 
rino-sinuzitele micotice • afecțiuni dermatologice, 
ginecologice, stomatologice.

Administrare:

Se recomandă consumul de 20 picături/zi.

Produs obținut cu o tehnologie de extracție 
originală, prin care bioflavonoidele din 
propolisul natural se păstrează nealterate.

Ingrediente:

Propolis natural 30%, alcool etilic, apă.

Produsul nu conține alcool.

Poate fi administrat fără restricții copiilor, și 
în general, persoanelor la care alcoolul este 
contraindicat!
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Polenul are un efect benefic asupra organis-
mului uman. Împreună cu mierea, polenul este 
considerat un produs alimentar complet care 
conține 22 de nutrienți: aminoacizi (metionină, 
valină, cistină, glutamină etc.), vitamina A, B1, 
B2, B5, C, D, E, lecitină, minerale indispensabile 
precum fierul, magneziul, enzime, flavonoizi, 
substanțe antibiotice, grăsimi, carbohidrați 
(1,5%-30%).

Efecte adjuvante:

• puternic energizant și fortificator al organismului      
înlătură surmenajul fizic și intelectual • reduce 
nervozitatea, iritabilitatea, redă calmul • combate 
anorexia, mărind pofta de mâncare • accelerează 
funcțiile ficatului și ajută implicit la detoxifierea 
organismului • dizolvă calculii biliari • reglează 
funcțiile gastrointestinale, fiind eficient în 
constipație • întărește sistemul imunitar 
• depurativ, diuretic • stimulator al funcției sexuale  
• antigutos, antireumatismal.

polen granule

Mod de prezentare: flacon de 220 g și cutie de 100 g

Recomandat ca adjuvant în:
• anemii, anorexii • afecțiuni ale ficatului
• afecțiuni ale aparatului intestinal: enterite, 
enterocolite • întârzieri de creștere la copii
infertilitate la bărbați • menopauză prematură.

Administrare:

Se recomandă consumarea unei lingurițe 
înaintea fiecărei mese. Se fac cure de câte 60 de 
zile, care se repetă de două ori pe an. Nu este 
recomandat persoanelor alergice la polen!

Ingrediente:

Polen natural.

Folosit încă din antichitate, propolisul 
constituie cea mai bogată sursă naturală de 
bioflavonoide, având un efect benefic asupra 
organismului uman. Bioflavonoidele asociate 
cu vitamina C își potențează reciproc efectele 
complexe.

Efecte adjuvante:

• stimulează sistemul imunitar și crește rezistența 
organismului față de bolile infecto-contagioase      
• crește și menține randamentul fizic, având un rol 
important în respirația celulară • este o combina- 
ție eficientă împotriva herpesului.

propolis+vitamina C
Mod de prezentare: 30 tablete / cutie

Administrare:

Pentru adulți se recomandă consumul de 1-10 
tablete/zi, lăsând să se dizolve în gură. Pentru 
copii între 3-12 ani se recomandă consumul de 
1-5 tablete/zi, lăsând să se dizolve în gură.

Ingrediente - 1 tabletă conține:

Vitamina C                                                                120,00 mg

Extract uscat de propolis 90%          41,25 mg
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Extract uscat din rădăcină de Urzică       303,60 mg 
(Urtica dioica, radix)

Extract uscat din Mielărea                                     207,00 mg 
(Vitex agnus castus, fructus)

Glicină                                                                207,00 mg 

L- Alanină                                                                207,00 mg

Acid-L-glutamic                                    207,00 mg

Extract de izoflavonoide din semințe                 69,00 mg 
de soia (Glicine max, semen)

Zinc (sub formă de gluconat)          22,50 mg

Cupru (sub formă de gluconat)            3,00 mg

Preparatul conține ulei de dovleac presat la 
rece, în care toți componenții activi sunt menți- 
nuți în stare intactă. 

Are un conținut ridicat de acizi grași polinesa-
turați, dintre care se remarcă acidul alfa-linoleic.

Acidul alfa-linoleic contribuie la menținerea 
concentrațiilor normale ale colesterolului din 
sânge.

Efecte adjuvante:

• utili în profilaxia afecțiunilor de prostată • prin 
conținutul de seleniu și acizi polinesaturați scade 
cantitatea de LDL-colesterol din sânge • foarte 
eficient împotriva viermilor intestinali și giardioză.

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, de 
preferință în timpul sau după mesele principa-
le, cu mult lichid (apă minerală, suc de fructe 
sau ceai).

pepon capsule cu ulei de dovleac 

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase moi / cutie

Ulei presat la rece din semințe de                            275 mg
Cucurbita pepo 

Ingrediente - 1 tabletă conține:

Este un supliment alimentar destinat în exclu-
sivitate bărbaților și asigură funcționarea nor-
mală a prostatei. 

Plantele medicinale din compoziție restabilesc 
echilibrul hormonal perturbat, diminuând 
creșterea în volum (hiperplazie benignă) a 
prostatei. 

Datorită combinației cu aminoacizi naturali, 
produsul scade frecvența urinărilor (inclusiv 
cele nocturne), asigurând un mod de viață 
normal.

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală), de preferință 
pe stomacul gol, înainte de mesele principale.

prostaherb forte
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:
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Psoristop este un supliment alimentar destinat 
persoanelor care suferă de psoriază. 

Psoriaza este rezultatul unor defecte în func-
ționarea celulelor dermice; ultimele cercetări 
științifice arată o legătură foarte strânsă între 
alimentația zilnică și aparitia acestei boli. 

În compoziția suplimentului alimentar se 
regăsesc elementele nutritive care au efect 
benefic asupra persoanelor afectate de această 
boală. Suplimentarea dietei zilnice cu Psoristop 
asigură menținera sănătății pielii.

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1-2 capsule/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală), de prefe- 
rință pe stomacul gol, între mesele principale.

Acest supliment alimentar este o sursă naturală 
de fibre alimentare solubile și insolubile, acizi 
grași esențiali omega-3, uleiuri eterice și 
minerale. 

În organismul uman, majoritatea bolilor apar 
din cauza funcționării defectuoase a aparatului 
digestiv, în urma căreia se acumulează 
substanțe toxice rezultate din metabolism.

Acest produs modern, trecând prin aparatul 
digestiv, absoarbe și elimină toxinele din 
organism, împiedică absorbția zaharurilor, 
grăsimilor și a colesterolului.

Fibrele alimentare naturale din compoziția 
suplimentului alimentar absorb o cantitate 
însemnată de lichide, prin care volumul lor 
crește semnificativ, iar aceasta creează o 
senzație de sațietate. 

Prin aceasta se reduce senzația de foame și 
produsul se poate utiliza eficient în cura de 
slăbire. Prin dublul efect de absorbție a 
lichidelor și cel mecanic al fibrelor insolubile 
reglează tranzitul intestinal.

Recomandat ca adjuvant în: 

• cure de slăbire • detoxifierea organismului   

psoristop
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

psyllium detox
Mod de prezentare: 250 g / cutie

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:

• probleme de tranzit intestinal • diabet • colesterol 
și trigliceride mărite.

Administrare:

Se recomandă consumul zilnic al produsului, 
astfel: 1-3 linguri (8 - 24 g) pentru adulți; 1-2 
linguri pentru tinerii între 14-18 ani; 1 lingură 
pentru copiii între 6-14 ani. Se consumă în două 
doze, preferabil cu 20 de minute înainte de mese, 
cu mult lichid (cel puțin 200 ml pentru o doză). 

Este benefică amestecarea suplimentului ali- 
mentar cu 200-500 ml de iaurt sau chefir natur. 
Pentru eficiența maximă a curelor, se recoman-
dă consumul zilnic de cel puțin 2l de lichid. 

Pentru detoxifiere se recomandă cure de câte 
trei luni (1-2 ori pe an). În cazul curelor de slăbire 
produsul poate fi consumat fără întrerupere 
timp îndelungat. Nu se recomandă copiilor sub 
6 ani.

Ingrediente:

Semințe de in (Linum usitatissimum); tărâțe de 
psyllium (Plantago ovata), chimen (Carum carvi), 
rădăcină de păpădie (Taraxum officinale), 
rădăcină de cicoare (Cichorium intybus).

Acid linoleic conjugat (CLA)                                 240,00 mg
microcapsule 40% 

Extract uscat din Smilax sarsparilla 10:1          240,00 mg

Extract uscat din Hydrastis canadensis 10:1    240,00 mg

Extract uscat din Silybum marianum, semen  138,60 mg

Vitamina E, 50%                                                            90,00 mg

Quercetină                                                                      60,00 mg

Zinc (sub formă de gluconat)                                  22,50 mg

Vitamina D3, 100 000 ui/g                                          6,00 mg

Cupru (sub formă de gluconat)                         3000,00 μg

Crom (sub formă de picolinat)                              300,00 μg

Seleniu (sub formă de selenit)                               150,00 μg
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Cafea verde măcinată. 100% Arabica. Neprelucrată termic. 

Iarba de grâu (Triticum aestivum) are un conținut ridicat de vitamine, 
minerale, aminoacizi esențiali și enzyme și este o sursă bogată de 
clorofilă și proteine.

Spirulina este una dintre cele mai mari surse disponibile de nutrienți: 
proteine, aminoacizi esențiali, vitaminele B, vitamina C, D, A și E, 
potasiu, calciu, crom, fier, magneziu și cupru.

Lucerna (Alfalfa) conține cele mai cunoscute vitamine, minerale și 
aminoacizi necesare dezvoltării armonioase a corpului omenesc, fiind 
de până la 10 ori mai bogată în minerale decât majoritatea cerealelor.  
De asemenea, lucerna este una dintre cele mai bogate surse de 
nutrienți.

Pulberea din orz verde conține în cantități considerabile cele mai valo-
roase elemente necesare dezvoltării armonioase a corpului omenesc. 
Aceasta conține vitamine, minerale, aminoacizi, enzime și alți nutrienți.

Ovăzul (Avena satina) este bogat în proteine, minerale (calciu, magne-
ziu), oligoelemente (siliciu, potasiu, fier) și vitamine.

Chlorella este foarte bogată în clorofilă și nutrienți. Are un conținut 
bogat de proteine 60% și vitamine incluzând porții generoase de 
vitamina B12, B2 (Riboflavina) și vitamina E. Conține toți aminoacizii 
esențiali, fiind de asemenea o sursă excelentă de minerale cu cantități 
mari de fier și zinc.

CAFEA VERDE MĂCINATĂ / Mod de prezentare: 250 g

PULBERE DIN IARBĂ DE GRÂU / Mod de prezentare: ℮ 250 g

PULBERE DIN SPIRULINĂ / Mod de prezentare: ℮ 250 g

PULBERE DIN LUCERNĂ / Mod de prezentare: ℮ 250 g

PULBERE DIN ORZ VERDE / Mod de prezentare: ℮ 250 g

PULBERE DIN OVĂZ VERDE / Mod de prezentare: ℮ 250 g

PULBERE DIN CHLORELLA / Mod de prezentare: ℮ 250 g
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Cunoscută drept „aspirina vegetală”, extractul 
din scoarță de salcie este unul din cele mai 
utilizate remedii naturale împotriva răcelilor, 
durerilor articulare, nevralgiilor sau a durerilor 
de cap.

Extractul din scoarța de salcie a fost folosit 
din timpuri străvechi ca un remediu polivalent 
pentru menținerea sănătății. 

Vitamina C contribuie la funcționarea normală 
a sistemului imunitar, la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ și la reducerea 
oboselii și extenuării.

Se recomandă consumul acestui supliment 
alimentar în perioada iernii și primăverii, pentru 
menținerea sănătății.

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1-2 capsule/zi, 
cu un pahar de apă sau suc de fructe.

Suplimentul alimentar Senna este un produs 
natural care se recomandă pentru: 

• constipație cronică • constipație ocazională 
• detoxifierea generală a organismului.

Este un produs natural care nu creează depen- 
dență, iar folosirea lui pe perioade de timp 
îndelungate este sigură, fără efecte secundare.

Administrare:

Se recomandă consumul de 1 capsulă/zi, cu un 
pahar de lichid (apă minerală). 

Produsul se poate folosi ocazional sau 
permanent.

salix+c
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

senna laxativ natural

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Extract din scoarță de salcie (Salix alba            267,00 mg
cortex) cu conținut de salicină 50% 

Vitamina C                                                               267,00  mg

Extract de senna (Cassia angustifolia)             500 mg

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate
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Somn Ușor este un supliment alimentar desti- 
nat reechilibrării tonusului psihic. Favorizează 
somnul natural, odihnitor. 

În formula produsului se află aminoacizi, 
vitamine și magneziu. 

L-tirozina este precursorul unor substanțe 
(epinefrină, norepinefrină și dopamină) care 
asigură deconectarea naturală a sistemului 
nervos central față de stimulii de peste zi. 

L-taurina este un aminoacid cu efect stimulator 
asupra mușchilor inimii și relaxant asupra 
sistemului nervos. 

Aminoacidul 5-hidroxi triptofan contribuie la 
creșterea nivelului de serotonină din organism 
influențând în mod pozitiv tonusul psihic și 
somnul. 

Melatonina este un somnifer natural, care 
apare în organism în lipsa luminii. Producția ei 
scade treptat, odată cu înaintarea în vârstă. 

somn ușor
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Suplimentul alimentar Somn Ușor este deo- 
sebit de util pentru combaterea oricărei stări de 
insomnie. 

Produsul are marele avantaj, că nu provoacă 
dependență și nu are efecte secundare.

Administrare:

Se recomandă consumul de 1 x 1-2 capsule/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală, suc de 
fructe), cu o oră înainte de culcare.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Gluconat de magneziu                                   100,00 mg

Acid nicotinic                                      60,00 mg

L-Tirozină                                                                  50,00 mg

Taurină                                                                  50,00 mg

5-hidroxi triptofan                                      50,00 mg

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină)             6,00 mg

Melatonină                                                                     2,00 mg
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Complexul de vitamine B este esențial pentru 
păstrarea nealterată a funcțiilor creierului, a 
presiunii arteriale, asigură producția de energie 
și neutralizează homocisteina din organism. 

Homocisteina rezultă din procesele metabolice 
și este un intermediar deosebit de toxic, alte-
rând sistemul cardiovascular. 

Nivelul său ridicat este direct asociat cu carența 
de vitamine din complexul B. 

Vitaminele din această clasă sunt solubile în 
apă, eliminându-se ușor. 

Organismul uman nu are capacitatea de a le 
sintetiza, astfel suplimentarea alimentației 
zilnice cu o capsulă de Super Complex B este 
extrem de utilă în menținerea sănătății.

super complex b
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase moi / cutie

Vitamina PP (Vitamina B3,                                        60,00 mg
acid nicotinic)

Acid pantotenic (Vitamina B5,                                30,00 mg
pantotenat de calciu)

Vitamina B6 (piridoxină, clorhidrat)                       6,00 mg

Vitamina B2 (riboflavină)                                              5,10 mg

Vitamina B1 (tiamină, clorhidrat)                             4,80 mg

Acid folic (Vitamina B9)                                                1,20 mg

Vitamina B12 (cobalamină)                                          6,00 μg

Administrare:

Se recomandă consumul de 1 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală), de preferință 
pe stomacul gol, între mesele principale.

Ingrediente - 1 capsulă conține:
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Ingredientele din compoziția produsului 
Stimulator HGH-1000 acționează sinergic 
asupra secreției intermitente a hormonului de 
creștere, stimulând puternic secreția acestuia în 
timpul nopții sau ziua, în timpul odihnei.
Suplimentul alimentar HGH -1000, înbunătățeș- 
te lipoliza, dezvoltă masa musculară și întârzie 
simptomele de îmbătrânire a organismului. 
Administrare:
Se recomandă consumul de 1 x 3 capsule/zi, pe 
stomacul gol, seara înainte de culcare. Pentru 
sportivi se recomandă consumul de 3 capsule 
după antrenament și 3 capsule seara, pe stoma- 
cul gol, înainte de culcare.

stimulator hgh-1000
Mod de prezentare: 90 capsule / cutie

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:
Acid gama-amino-butiric (GABA) - 288,00 mg; 
L-Arginin-α-cetoglutarat - 288,00 mg; L-Ornitin-
α-cetoglutarat - 144,00 mg; Lizină-acetat - 
144,00 mg; Extract vegetal din Tribulus terrestris 
- 144,00 mg; Extract vegetal de ginseng american 
(Eleutherococcus senticosus) - 144,00 mg; 
Procaină - 90,00 mg; Glicină - 72,00 mg; Extract 
vegetal din ceai verde (Cammelia sinensis) - 
72,00 mg; Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină) 
- 50,00 mg; Crom, sub formă de picolinat - 
480 µg.
Acest supliment alimentar nu conține hormoni.

produse pentru sportivi

super pure bcaa
Mod de prezentare: 120 capsule gelatinoase moi / cutie

mentelor pentru a obține un beneficiu maxim.
Produs recomandat sportivilor de performanță.
Administrare:
Se recomandă consumul de 3 capsule înainte 
cu o oră de antrenament și 3 capsule după 
antrenament cu un pahar de lichid (apă); 
capsulele se pot administra împreună cu alte 
suplimente alimentare fără nicio restricție.
Ingrediente - 1 capsulă conține:
Amestec de aminoacizi esenţiali cu catenă 
ramificată (leucină:isoleucină: valină= 2:1:1) - 
433,00 mg

Aminoacizii esențiali cu catene ramificate 
(essential branched chain amino acids BCAA) 
includ leucina, isoleucina și valina. Aceștia sunt 
de importanță specială pentru atleți pentru că 
sunt metabolizați direct în mușchi, astfel contri- 
buie direct la creșterea și dezvoltarea muscula-
turii scheletice. Fiind aminoacizi esențiali, aceș- 
tia nu pot fi produși de organism din alți 
aminoacizi. Numai aportul direct nutrițional 
poate asigura necesarul pentru dezvoltarea 
musculaturii. Raportul optim de componente 
(leucină:isoleucină:valină = 2:1:1) asigură o nu- 
triție perfectă a organismului în timpul antrena- 

Este un produs energizant, destinat în principal 
sportivilor și celor care depun un efort fizic 
intens. Formula specială, cu un conținut ridicat 
de substanțe stimulante, aminoacizi, vitamine 
și extracte naturale, are proprietatea de a 
crește energia fizică, puterea de concentrare, 
rezistența și vitalitatea.
Administrare:
Se recomandă consumul de 1-2 capsule ocazio- 
nal, cu un pahar de apă, de preferință pe stoma- 

4g energy
Mod de prezentare: 2 capsule / cutie

cul gol; efectul maxim se instalează după o oră; 
produsul se poate folosi ocazional sau permanent.
Ingrediente - 1 capsulă conține:
Cafeină - 90,00 mg; Extract de schizandra 
(Schisandra chinensis) - 75,00 mg; Extract de 
algă brună (Laminaria hyperborea) - 55,00 mg; 
Guarana - extract standardizat din semințele 
arborelui Paullinia cupana - 50,00 mg; Taurină 
- 30,00 mg, Extract de pelargonia (Pelargonium 
graveolens) - 25,00 mg; L-Arginină - 25,00 mg; 
L-fenilalanină - 20,00 mg; Vitamina B12 - 30,00 μg.
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Tabletele Superfitt sunt destinate persoanelor 
care doresc să slăbească, reducând aportul 
energetic zilnic. 

Produsul acționează prin intermediul a trei 
principii active, stopând pe cale naturală 
asimilarea carbohidraților:

• extractul special de fasole albă (Phase 2 - 
produs de Pharmachem SUA) inhibă digestia 
carbohidraților complecși.

• extractul din fructul plantei orientale Garcinia 
cambogia împiedică transformarea zaharurilor 
în grăsimi.

• picolinatul de crom accelerează arderile din 
organism.

Tabletele nu conțin zahăr, nu produc carie dent-
ară și pot fi consumate și de către persoane cu 
diabet.

superfitt
Mod de prezentare: 30 tablete masticabile / cutie

Extract uscat din Garcinia cambogia,                550,00 mg
fruct      

Extract uscat din fasole Phaseolus                      550,00 mg
vulgaris, semințe Phase 2 

Vitamina C (acid ascorbic)                                    180,00 mg

Crom, sub formă de picolinat             0,30 mg

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1 tabletă/zi, 
înainte de o masă principală; tabletele se lasă să 
se dizolve în gură.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:

super omega 3-6-9 krill oil
 Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase moi / cutie

Uleiul obținut din crustacee antarctice este un 
amestec echilibrat de uleiuri polinesaturate 
(omega-3, omega-6 și omega-9) și provine din 
apele nepoluate ale Antarcticii. 

Acizii omega-3, eicosapentaenoic (EPA) și 
docosahexaenoic (DHA) se găsesc sub formă 
de fosfolipide ușor asimilabile. 

De asemenea, conține astaxantină, un caro- 
tenoid cu proprietăți antioxidante remarcabile.

• EPA și DHA contribuie la funcția normală a inimii      
• DHA contribuie la menținerea funcției normale 
a creierului • DHA contribuie la menținerea vederii 
normale.

Ulei din crustacee antarctice, din care:                1000 mg

   - acid eicosapentaenoic (EPA)                                 220 mg 

   - acid docosahexaenoic (DHA)                                150 mg

Administrare:

Se recomandă consumul de 2 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală, suc de fructe), 
de preferință în timpul sau după servirea mesei, 
în prima parte a zilei (dimineața și la prânz).

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(2 capsule) conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate



40  |  www.quantumpharm.ro

Spirulina și cătina sunt doi nutrienți naturali de 
excepție, care își potențează reciproc efectele 
benefice asupra organismului. 

Spirulina constituie o sursă inegalabilă de 
aminoacizi esențiali, vitamine din complexul 
B, vitamina E și microelemente indispensabile 
vieții, iar fructul de cătină (Hippophae rhamnoi-
des) are un conținut ridicat de vitamina C 
naturală, vitamina A și F.

Efecte adjuvante:

• hepatoprotector natural • are efect hipolipemi-
ant și hipocolesterolemiant • imunostimulator 
• stimulează creșterea masei musculare • crește 
performanțele sportive.

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1-2 capsule/zi 
cu 20 de minute înainte de mesele principale, 
cu mult lichid (apă minerală, suc de fructe sau 
ceai).

Această combinație nutritivă cumulează 
efectele benefice ale spirulinei, drept cea mai 
bogată sursă de micronutrienți naturali, și al 
ginsengului denumit în China „Rădăcina Vieții”. 

Efectele benefice ale acestor plante se amplifi-
că sinergic, iar consumul lor regulat este folosi-
tor pentru oricine, indiferent de vârstă sau sex:

• menține forța și pofta de viață • stimulează 
activitatea cerebrală • reglează procesele 
digestive și facilitează asimilarea vitaminelor și a 
substanțelor minerale • stimulează procesele de 
ardere și de creștere a masei musculare.

Conține spirulină pură și extract de ginseng 
care este de 50-100 de ori mai eficient decât 
rădăcina pură.

spirofort capsule cu spirulină și cătină

Mod de prezentare: 60 de capsule gelatinoase tari / cutie

spirogins capsule cu spirulină și ginseng

Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1-2 capsule/zi 
cu 20 de minute înainte de mesele principale; 
se consumă cu mult lichid (apă minerală, suc de 
fructe sau ceai).

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Cătină fruct (Hippophae fructus)                     170,00 mg

Spirulină pură (Spirulina platensis)                 100,00 mg

Spirulină pură (Spirulina platensis)        250,00 mg

Extract de rădăcină de ginseng                       100,00 mg
(Panax ginseng) 

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate
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Acest supliment alimentar este destinat per- 
soanelor care suferă de hipotiroidism, acuzând 
o funcționare deficitară a glandei tiroide. 

Hormonii tiroidieni coordonează sistemul 
hormonal al întregului organism.

Secreția deficitară a glandei tiroide se 
manifestă prin:

• oboseală cronică, letargie, depresie, încetineală 
a mișcărilor, tulburări de memorie • creștere în 
greutate, constipație, toleranță scăzută față de 
frig • păr, respectiv piele uscată, edem în jurul 
ochilor, menstruație abundentă.

Hormonii tiroidieni sunt sintetizați dintr-un 
aminoacid esențial denumit L-tirozină și iod. 
Lipsa acestora conduce la deficit hormonal. 
Aportul deficitar din alimentație a acestor 
„materii prime” conduce la un nivel scăzut de 
hormoni tiroidieni în organism. 

Spirulina (Spirulina platensis), prin microele-
mente, acizi grași esențiali și proteine, stimu-
lează funcționarea glandei tiroide. 

tiroidin
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase tari / cutie

Seleniul și vitamina E sunt antioxidanți, care 
protejează tiroida de efectul nociv al radicalilor 
liberi. 

Suplimentarea alimentației zilnice cu o capsulă 
de Tiroidin asigură necesarul de nutrienți 
pentru buna funcționare a acestei glande.

Administrare:

Se recomandă consumul de 1 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de lichid (apă minerală), de preferință 
pe stomacul gol, între mesele principale.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Spirulină                                                                180,00 mg

L-Tirozină                                                                  90,00 mg

Vitamina E (alfa-tocoferol)                                      45,00 mg

Iod (sub formă de iodură de potasiu)                      0,30 μg

Seleniu (sub formă de selenit de sodiu)                  0,15 μg

Uleiul obținut din fructul de cătină se remarcă 
prin conținutul ridicat de vitamine și provita-
mine, printre care cei mai importanți sunt 
carotenoidele. 

Coenzima Q10 este o substanță prezentă în 
toate celulele organismului și joacă un rol major 
în formarea energiei necesare la nivel celular. 

Este indispensabilă desfășurării normale a 
proceselor biochimice. 

Studiile clinice arată că suplimentarea alimenta-
ției cu coenzima Q10 crește capacitatea 
funcțională a inimii. 

De asemenea, s-au obținut rezultate remarca-
bile în încetinirea procesului de îmbătrânire și 
combaterea obezității. 

ulei de cătină și coenzima q10
Mod de prezentare: 30 de capsule gelatinoase moi / cutie

Ulei de cătină                                 1500,00 mg

Coenzima Q10                                      45,00 mg

Combinația unică de ulei de cătină și coenzima 
Q10, crește biodisponibilitatea compușilor 
activi prin sinergism.

Administrare:

Se recomandă consumul de 3 x 1 capsulă/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală, suc de 
fructe), de preferință în timpul sau după 
servirea mesei.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 capsule) conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate
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Uleiul obținut din fructul de cătină se remarcă 
prin conținutul ridicat de vitamine și provita-
mine printre care, cei mai importanți sunt 
carotenoidele.  

Este si o importantă sursă de acid alfa-linoleic 
(Omega-3), care este molecula cheie în sinteza 
hormonilor umani. 

Acidul alfa-linoleic contribuie la menținerea 
concentrațiilor normale ale colesterolului din 
sânge.

Administrare:

Pentru adulți se recomandă consumul de 3 x 20 
picături/zi; 

Pentru copiii între 3-12 ani se recomandă 
consumul de 3 x 10 picături/zi.  

Uleiul de dovleac presat la rece este un produs, 
care conservă în totalitate principiile active ale 
semințelor de dovleac. 

Conține acizi grași polinesaturați, care sunt 
precursorii prostaglandinelor și cerebrozidelor. 

Conținutul crescut de beta-caroten (provitami- 
na A), de vitamina E și de seleniu are efect 
antioxidant, de protecție a hormonilor, enzi- 
melor și vitaminelor din organism. 

Recomandat ca adjuvant în:

• prostatită • insuficiență cardiacă cu edem   
• viermi intestinali, giardioză • afecțiuni hepatice.

Administrare:

Se recomandă consumul de 2 x 1 lingură/zi, 
dimineața și înainte de masa de seară;

ulei de cătină
Mod de prezentare: sticluțe de 30 ml

ulei de dovleac cu beta-caroten
Mod de prezentare: sticlă de 250 ml

Ingrediente:

Macerat uleios din fruct de Hyppophae 
rhamnoides (cătină albă).

Se recomandă o testare prealabilă a toleranței 
individuale la produs.

Ingrediente:

Ulei de Cucurbita pepo semen, ß-caroten.
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Uleiul de Dovleac presat la rece este un 
produs, care conservă în totalitate principiile 
active ale semințelor de dovleac. 

Componente active: 

Aminoacizi (alanina, glicina și glutamina), acizi 
grași esențiali, vitamine (A, B1, B2, B6, C, D, E și 
K), carotenoizi (betacaroten, luteină și zeaxan- 
tină), minerale (calciu, magneziu, zinc, seleniu, 
mangan, fier), flavonoide (kaempferol, querce- 
tina), enzime, acid cafeic, acid ferulic și acid 
clorogen.

Efecte adjuvante:

• reduce transformarea testosteronului în dihi- 
drotestosteron (DHT) - forma activă care 
favorizează proliferarea celulelor prostatei
• datorită conținutului ridicat de zinc, alanină, 
glicină și glutamină, reduce volumul prostatei
• antioxidant puternic • datorită conținutului 
ridicat de vitamina A, E și carotenoizi (beta-
caroten, luteină și zeaxantină) contribuie la 
menținerea sănătății ochilor • sporește fertilitatea 
la femei • antiparazitar • diuretic.

ulei de dovleac pepon
Mod de prezentare: sticlă de 250 ml și 500 ml

Recomandat ca adjuvant în:

• adenomul de prostată (hipertrofia benignă de 
prostată), prostatită • tulburări asociate afecțiuni-
lor prostatei: urinări frecvente diurne și nocturne, 
flux urinar scăzut, infecții urinare • insuficiență 
cardiacă cu edeme • colită de putrefacție, însoțită 
de constipație • infestări parazitare: giardiază, 
oxiuroză și helmintiază.

Administrare:

Se recomandă consumul de 2 x 1 lingură/zi, 
dimineața și înainte de masa de seară; se reco- 
mandă o testare prealabilă a toleranței 
individuale la produs.

Ingrediente: 

Ulei presat la rece din semințe de dovleac.

Este un ulei obținut din semințe de rapiță 
(Brassica napus) prin presare la rece. 

Acest ulei este bogat în acizi grași esențiali 
omega 3-6-9. 

Se recomandă consumul uleiului în cure de 
slăbire, pentru dislocarea grăsimilor depuse în 
organism.

Administrare:

Se recomandă consumul de 2 linguri (30 ml) de 
ulei zilnic, cu o masă principală.

ulei de rapiță
Mod de prezentare: sticlă de 250 și 500 ml

Ingrediente: 

Produs natural obținut din semințe de rapiță, 
prin tehnologia presării la rece.



44  |  www.quantumpharm.ro

Semințele de in sunt o sursă bogată de acizi 
grași esențiali: omega-3 (acid alfa linoleic) și 
omega-6 (acid linoleic). 

În plus, furnizează lignani, care au efecte 
benefice asupra multor hormoni și pot juca un 
rol important în prevenirea cancerului, mai ales 
a cancerului de sân. 

Semințele de in conțin fitoestrogeni, care imită 
estrogenul produs în organismul femeii, echi- 
librând raportul între estrogen și progesteron.

Efecte adjuvante:

• scade nivelul colesterolului, fiind benefic în 
angină pectorală și hipertensiune arterială
• favorizează scăderea glicemiei • laxativ și 
lubrifiant al scaunelor • protejează membranele 
celulare în întreg organismul • efecte benefice 
asupra ciclului menstrual.

ulei de in omega-3
Mod de prezentare: sticlă de 100 ml

Recomandat ca adjuvant în:

• hipercolesterolemie • diabet tip II, neuropatie 
diabetică • depresii, tulburări de memorie 
• constipație acută și cronică • crampe menstruale      
infertilitate • reducerea simptomelor de 
menopauză.

Administrare:

Se recomandă consumul unei linguri (15 ml) de 
ulei zilnic, înainte de o masă principală.

Ingrediente:

Ulei presat la rece din semințe de in.

Suplimentul alimentar Uromagic conține 
extract superconcentrat din fructe de merișor. 

Aceste fructe reprezintă o sursă foarte bogată 
de flavonoizi care scad aderența microorganis-
melor patogene, la pereții căilor urinare și ajută 
la desprinderea lor. 

Medicina populară utilizează fructele de meri- 
șor pentru menținerea sănătății tractului urinar.

Administrare:

Se recomandă consumul de 1-3 capsule/zi, cu 
mult lichid (cel puțin 200 ml de ceai sau apă), pe 
stomacul gol, cu cel puțin 30 minute înainte de 
mese.

uromagic
Mod de prezentare: 30 capsule gelatinoase tari / cutie

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Extract standardizat din fruct de                        367,00 mg
merișor (Vaccinium vitis-idaea) 

Denumire - substanțe active                                Cantitate
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Vitamina C face parte din grupa vitaminelor 
hidrosolubile și are rol crucial în metabolismul 
și funcțiile creierului, ficatului și ale glandelor 
endocrine. 

Administrat în mod susținut stimulează siste- 
mul imunitar și crește rezistența organismului. 

Participă la activarea multor sisteme enzimatice 
și are rol important în respirația celulară. Crește 
și menține randamentul fizic. 

Acest preparat modern conține atât vitamina C 
cât și bioflavonoide, care favorizează absorbția 
acesteia.

Tabletele nu conțin zahăr, astfel nu produc 
carie dentară și pot fi consumate și de către 
persoanele cu diabet.

Administrare:

Pentru adulți se recomandă consumul de 1-10 
tablete/zi, lăsând să se dizolve în gură; pentru 

Suplimentul alimentar Vitamina C 600 Entero 
are un înveliș gelatinos special, care eliberează 
substanța activă doar în intestine, de unde se 
absoarbe eficient, fără degradare.

Forma specială entero are și avantajul de a nu 
crea aciditate suplimentară în stomac, astfel 
poate fi folosită fără restricții și de către 
persoane care suferă de ulcer gastric.

Vitamina C contribuie la: 

• formarea normală a colagenului pentru func- 
ționarea normală a vaselor de sânge, funcționa- 
rea normală a sistemului osos, a ligamentelor, a 
gingiilor, a pielii și a dinților • funcționarea nor- 
mală a sistemului nervos și menținerea sănătății 
psihice • funcționarea normală a sistemului 
imunitar • protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ • reducerea oboselii și extenuării, la 
metabolismul energetic normal.

vitamina c cu pulpă de măceșe
Mod de prezentare: 30 tablete / cutie

vitamina c 600 entero
Mod de prezentare: 30 de capsule enterosolubile / cutie

Vitamina C (acid ascorbic)                                   180,00 mg

Pulpă de măceșe (Cynobasci fructus)           30,50 mg

Vitamina C (acid L-ascorbic)       600,00 mg

copiii între 3-12 ani se recomandă consumul de 
1-5 tablete/zi, lăsând să se dizolve în gură.

Ingrediente - 1 tabletă conține:

Administrare:

Se recomandă consumul de 1 x 1 capsulă/zi, cu 
un pahar de apă, ceai sau suc de fructe.

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Denumire - substanțe active                                Cantitate

Denumire - substanțe active                                Cantitate
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Vitamina E face parte din categoria vitaminelor 
liposolubile și se găsește sub formă de amestec 
de tocoferoli în alune și nuci. Cel mai activ 
dintre tocoferoli este D-α tocoferolul.

Efecte adjuvante:

• antioxidant puternic - protejează membranele 
celulare împotriva distrugerii provocate de 
radicalii liberi • cardioprotector - reduce efectul 
nociv al colesterolului LDL „rău” și împiedică 
formarea cheagurilor de sânge • imunostimulator 
- stimulează imunitatea celulară, scăzând riscul 
diferitelor infecții • rol important în metabolismul 
proteinelor, glucidelor, lipidelor și în echilibrul 
hidroelectrolitic • influență benefică asupra 
sistemului nervos • reduce sensibilitatea 
premenstruală a sânilor.

vitamina e-100
Mod de prezentare: 40 capsule gelatinoase moi / cutie

Ingrediente - 1 capsulă conține:

Vitamina E (D-α tocoferol) - 120 mg.

Administrare:

Se recomandă consumul de 1 x 1 capsulă/zi, 
cu un pahar de lichid (apă minerală sau suc de 
fructe), de preferință în timpul meselor.

Atenționare:

Persoanele care iau medicamente pentru sub-
țierea sângelui (anticoagulante) sau aspirină să 
consulte medicul înainte de a folosi vitamina E.

Guarana și Mate sunt două plante din pădurile 
tropicale amazoniene, folosite de secole de 
indienii amazonieni pentru creșterea vitalității 
organismului. 

Cele două plante sunt recunoscute pentru 
efectul lor stimulativ asupra sistemului nervos 
central. Prin accelerarea proceselor de ardere 
crește producția de energie a organismului. 

Vitaminele C, B12 și cei doi aminoacizi (taurina 
și fenil-alanina) au efect stimulant asupra 
proceselor biochimice de producție a energiei.

Efecte adjuvante:

• reduce oboseala • crește puterea de concentrare      
• crește energia fizică, rezistența și vitalitatea 
• contribuie la scăderea în greutate prin 
transformarea depunerilor adipoase în energie.

Se poate folosi cu succes și în condiții extreme, 
când organismul are nevoie de un șoc 
energetic. 

xtz tablete masticabile energizante

Mod de prezentare: 30 tablete / cutie

Tabletele nu produc carie dentară și pot fi 
consumate și de către persoanele cu diabet.

Administrare:

Se recomandă consumul de 1-3 tablete/zi. 
Produsul se poate folosi ocazional sau 
permanent.

Ingrediente - doza zilnică recomandată 
(3 tablete) conține:

Vitamina C                                                                    531 mg

Mate (extract standardizat din frunza                261 mg
arborelui Ilex paraguariensis 

Guarana (extract standardizat din                       226 mg
semințele arborelui paulinia cupana) 

Taurină                                                                              87 mg

L-fenilalanină                                                                 87 mg

Vitamina B12                                                                    35 µg

Denumire - substanțe active                                Cantitate






