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Linia Detoxamin
Produse fabricate în Austria, prin tehnologie unică, patentată. 
Substanţa de bază: zeolit PMA (microactivation process) - prelucrare 
prin micro-activare.

Examinările efectuate garantează calitatea și eficacitatea înaltă ca 
dispozitiv medical conform Directivei Europene 93/42/CEE.

Conţine singurul Zeolit avizat pentru administrare internă.
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Dacă sunt în exces, toxinele acţionează ca o otravă asupra celulelor şi apar simptome 
precum: oboseală nejustificată, energie scăzută, lipsa puterii de concentrare, de 
memorare, nervozitate sau chiar stări depresive. Boli cum ar fi obezitatea, sindromul 
colonului iritabil, boli digestive, diabetul de tip II, infertilitatea, alergiile, bolile de 
inimă, bolile autoimune, dezechilibrele hormonale sunt corelate cu imposibilitatea 
neutralizării corecte şi a eliminării toxinelor din organism. Iar pe termen lung, apar 
diverse afecţiuni grave, de multe ori cancerigene cu cauze aparent necunoscute. 

După mulţi oameni de ştiinţă, metalele grele sunt principala cauză pentru apariţia 
multor boli ale sistemului nervos central (Parkinson, Alzheimer, probleme cognitive, 
schizofrenia, scleroza multipla, autismul etc).

Din păcate, absolut nimic din ceea ce mâncăm în ziua de azi nu 
mai este natural. Totul este procesat. V-ati întrebat vreodată, dacă 
alimentele din colţul Bio sunt Bio, CELELALTE cum sunt? 

Azi în categoria Bio, întâlneşti aproape tot ce există şi în rafturile principale: roşii 
bio, banane bio, avocado bio, mere bio, ouă bio, lapte bio, iaurt bio etc. (mulţi se 
întreabă dacă acestea sunt într-adevăr bio). Se înţelege astfel că alimentele din 
rafturile principale sunt procesate şi/sau tratate. 

Rând pe rând alimentele de bază precum pâinea, laptele, făina sau mălaiul au 
fost dezbătute la diverse posturi de TV sau radio, ajungâdu-se la concluzia că nu 
mai există nimic natural, pornindu-se de la calitatea materiei prime, grâul sau 
porumbul care este în plus tratat şi procesat. Carnea, în general, se ştie că este 
un aliment greu, care conţine toxine, carnea de pasăre este tratată cu hormoni şi 
antibiotice, peştele sau fructele de mare care conţin mercur etc. 

Aerul poluat pe care îl respirăm este un subiect binecunoscut, alcoolul, ţigările, 
medicamentele sunt factori care ne influenţează de asemenea nivelul de toxine. 
România este pe primul loc în Europa în acordarea de licenţe farmaceutice. Asta 
înseamnă că suntem o ţară cu foarte mulţi oameni bolnavi. Numărul mare de 
toxine ne scade imunitatea. 
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Detoxamin Basic
Prevenţie pentru cei sănătoşi, ajutor pentru cei bolnavi

În prezent, curăţarea zilnică a organismului, reprezintă o necesitate. 
Procesul este simplu, natural și eficient. Detoxamin conţine cea mai 
eficientă substanţă pentru purificarea și detoxifierea organismului 
uman: zeolit purificat, micronizat și activat, prelucrat printr-o tehnologie 
specială, patentată în Austria. Eficienţa lui este dovedită și menţionată 
în foarte multe studii medicale fiind înregistrat ca DISPOZITIV 
MEDICAL NATURAL. 
Detoxamin, conţine singurul zeolit avizat pentru administrare internă! 

Ce este Zeolitul? Cosumatorul trebuie să înţeleagă că nu 
orice zeolit = zeolit

Zeolitul este un mineral de origine vulcanică care s-a format cu milioane de ani în 
urmă din interacţiunea lavei vulcanice cu apele sărate subterane. În limba greacă 
zeolit = piatra care fierbe.  

În lume există foarte multe tipuri/depozite de zeolit. Majoritatea acestor depozite 
nu îndeplinesc standardele de calitate care trebuie îndeplinite pentru a asigura 
un consum sigur şi prelungit de zeolit. Calitatea materiei prime, a zeolitului folosit 
este esenţială, depinde în principal de geneza sa precursoare, rezultând variaţii în 
compoziţia lor chimică şi mineralogică, dar şi în modul în care cresc şi îşi dobândesc 
forma finală. Zeoliţii au un cadru tridimensional caracteristic. Cu toate acestea, 
structura  diferitelor minerale zeolitice pot diferi de la cuburi, plăci, tije, până la ace 
şi fibre. Tufele în formă de ace şi fibre pot reprezenta un risc grav pentru sănătate. 
Detoxamin conţine doar materie primă de calitate maximă care este verificată 
riguros,  prelucrată intens printr-un proces de purificare patentat pentru a reduce la 
zero impurităţile legate în mod natural. 
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Pe baza sutelor de probe prelevate, Detoxamin poate revendica absenţa completă a 
cristalelor fibroase sau sub formă de ace. În plus, controlul periodic de calitate, asigură 
că pentru fiecare lot, nu este prezent nici un mineral fibros sau acicular. Acest proces 
de purificare brevetat garantează un produs care a fost supus unor teste toxice de 
siguranţă cuprinzătoare. Pe măsură ce s-au efectuat teste ample pentru a compara 
calitatea zeolitului purificat cu alte produse similare cu zeolit putem afirma că 
Detoxamin este cu adevărat unic, când vine vorba de siguranţă si eficienţă, înregistrat 
ca produs medical în conformitate cu Directivele Europene 93/42/CEE. 

Ceea ce îl face atât de special este structura sa specifică, de tip fagure, cu o încărcătură 
negativă. Astfel, el are capacitatea deosebită (fiind unicul mineral de acest fel), de a 
atrage toate tipurile de toxine, metalele grele (încărcate pozitiv) şi de a le ţine captive 
în structura sa de tip “cuşcă”, până la eliminarea lor pe cale naturală. 

Pentru a se intensifica efectele și acţiunea zeolitului, acesta este prelucrat 
printr-o metodă unică, patentată. Zeolitul atent selecţionat și verificat, 
este supus unei proceduri de purificare, micronizare și activare patentate. 
În timp ce zeolitul prelucrat în mod clasic are o capacitate de absorbţie 
de 300 m2/kg, prin procedura de micronizare și activare capacitatea sa 
de absorbţie ajunge la 1.000 m2/kg. Acest procedeu garantează un grad 
maxim de eficienţă al zeolitului din Detoxamin. 

Intestinul permeabil, boala omului modern

Intestinele reprezintă poarta către sănătate! Ştiai că 70% din sistemul nostru 
imunitar se regăseşte în intestine? Aici se dau cele mai mari ’’bătălii’’ de apărare ale 
organismului. Dacă ai intestine puternice, sănătoase, eşti un om sănătos! Acestea 
reprezintă poarta de intrare a hranei dar şi a altor elemente nedorite, în organism. 
Intestinul permeabil este definit prin creşterea permeabilităţii mucoasei intestinale - 
spaţiile/joncţiunile dintre celulele peretelui intestinal se lărgesc şi permit pătrunderea 
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şi recircularea toxinelor în tot organismul (sânge, limfă, organe). Aceste particule 
străine declanşează un răspuns imunitar susţinut, iar reacţiile în lanţ care urmează 
declanşează atât inflamaţie localizată intestinal, cât şi o reacţie inflamatorie generală. 
Dacă tulburarea persistă, inflamaţia devine cronică, iar de la acest stagiu la bolile 
degenerative nu este decât un pas. Când intestinul îşi pierde funcţia de barieră pentru 
substanţele toxice, în sistemul limfactic şi cel circulator apar radicalii liberi extrem de 
nocivi, care se pot cantona (opri) la orice organ din corp, unde pot cauza leziuni la 
nivel celular. În unele cazuri apare atrofia mucoasei intestinale şi malabsorbţia.

Detoxamin acţionează în primul rând la nivel gastro-intestinal, 
consolidând peretele intestinal! Studiile clinice în acest sens, au arătat că 
administrarea zeolitului din Detoxamin timp de cel puţin 12 săptămâni 
(cu 6 capsule/zi) au avut următoarele rezultate: reducerea endotoxemiei, 
efect antiinflamator şi întărirea semnificativ pozititivă a functiei/
integrităţii peretelui intestinal (s-a observat în acest caz scăderea nivelului 
de zonulină - marker al permeabilităţii mucoasei intestinale).

Detoxamin prezintă o acţiune antioxidantă foarte ridicată. Nu doar prevenind 
efectul radicalilor liberi, ci şi prin reducerea formării acestor radicali, prin 
capacitatea sa de a lega cationi (ioni pozitivi).

Radicalii liberi sunt molecule instabile, de reactivitate crescută, care în organism 
intră în reacţii chimice cu proteinele, lipidele, carbohidraţii şi moleculele de ADN, 
ducând astfel la dereglări biochimice, structurale şi funcţionale. Se consideră că 
organismul trebuie să se lupte anual cu 17 kg de radicali liberi din hrană, din apă 
şi din aer, însă mecanismele sale de apărare nu sunt întotdeauna capabile să facă 
acest lucru, astfel că, în locurile în care aceştia se acumulează cel mai mult, apar 
procese inflamatorii cronice, inflamaţii, boli degenerative, dar şi tumori, cărora le 
place prezenţa acestor „ajutoare”. S-a demonstrat clinic cum zeolitul din Detoxamin 
este capabil să regleze metabolismul, împiedicând formarea radicalilor liberi şi mai 
ales a anumitor specii reactive de oxigen (ROS).

Detoxamin 
actionează la 
nivel gastro-
intestinal, 
consolidând 
peretele 
intestinal!

 9 reduce 
endotoxemia

 9 efect 
antiinflamator

 9 întăreşte 
integritatea 
peretelui  
intestinal8 9

Mercurul este un metal greu. Metalele grele se comportă ca radicalii liberi. 
Ingerat, în principal din peşte sau fructe de mare, el este convertit în corp în metil-
mercur, o formă organică a mercurului elementar. Metil-mercurul, din cauza faptului 
că trece cu uşurinţă bariera sânge-creier, a fost asociat bolilor neuro-degenerative ca 
Alzheimer, scleroză multiplă şi scleroză laterală amiotrofică. Indiferent cât de toxic 
este mercurul elementar, metil-mercurul este de 120 de ori mai toxic. New England 
Journal of Medicine în 2003 a subliniat faptul că „se observă o susceptibilitate mai 
mare a creierului fetal, comparativ cu cel adult, în ceea ce priveşte deteriorarea 
cauzată de mercur”. Mai exact, metil-mercurul „inhibă divizarea şi migrarea 
celulelor neuronale şi perturbă citoarhitectura creierul în curs de dezvoltare”. 
De asemenea, numeroase studii au corelat creşterea explozivă a cazurilor de autism 
cu thiomersal (etil-mercur), prezent în multe vaccinuri. 

Detoxamin are o influenţă benefică în toate afecţiunile ficatului, 
hepatitele virale de tip B şi C, ciroza. Dispare oboseala şi flatulenţa, 
se reduc considerabil valorile GOT, GPT, Gama GT şi bilirubina. Prin 
acţiunea sa de neutralizare a radicalilor liberi, precum şi a capacităţii 
sale de preluare a toxinelor, Detoxamin uşurează semnificativ 
sarcina ficatului, reduce procesul de apariţie a fibrozei hepatice, 
care este responsabilă de presiunea creată în vena portă şi implicit, 
de apariţia lichidului de ascită. Detoxamin are, de asemenea, o 
capacitate extraordinară de a absorbi amoniacul din intestin care 
apare în urma descompunerii bacteriene a proteinelor. În acest fel se 
ajunge la o eliberare a ficatului, se îmbunătăţeşte funcţia acestuia şi 
se ameliorează starea fizică şi psihică generală. 

Detoxamin este un remediu excelent în boala diabetică. Prin neutralizarea 
radicalilor liberi, se realizează o protecţie maximă a celulelor B - producătoare de 
insulină. Microzeolitul activat este un antioxidant celulo-enzimatic puternic care 
determină o înaltă selectivitate a absorbţiei glucozei. 
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În 2003, la Congresul American din Seatle, Prof. Dr. Slavko Ivkovic, vicepreşedinte al 
Institutului de Nanomedicină din Berlin, în lucrarea sa intitulată “Noul agent natural 
antidiabetic la nivel celular”, a subliniat faptul că există date clinice care atestă că acest 
tip de zeolit absoarbe glucoza. Utilizarea de Detoxamin în cazul diabetului zaharat cu 
10 capsule/zi timp de 2 luni, reflectă o îmbunătăţire vizibilă a tuturor indicatorilor şi 
de asemenea previne dezvoltarea complicaţiilor târzii specifice diabetului.

Detoxamin are o capacitate mult mărită de schimb de ioni. Atrage şi elimină 
toate tipurile de toxine, dar, în acelaşi timp, cedează microelemente indispensabile 
organismului uman (cedează de exemplu calciu, magneziu şi potasiu - microelemente 
care se regăsesc în structura zeolitului!). Dacă se asociază tratamentului de bază cu 
Detoxamin şi alte suplimente naturale din extracte de plante sau ciuperci medicinale, 
luate în acelaşi timp, acest schimb se face mult mai eficient. Cedează tot ce este mai 
bun cu o eficienţă mult marită şi atrage tot ce este negativ. 

Hiperaciditatea duce la boli foarte răspândite precum reumatism, ateroscleroză, 
osteoporoză, poliartrită reumatoidă, gută, cancer. Osteoporoza şi poliartrita 
reumatoidă sunt afecţiuni strâns legate, datorită procesului patogen în sine şi aportului 
de calciu în organism. Tratamentul alopat în poliartrită, precum şi administrarea lui 
pe termen îndelungat, poate afecta toxic multiple ţesuturi şi organe (aparatul renal, 
gastrointestinal, sistemul nervos şi măduva). Tratamentul duce şi la apariţia anemiei. 
În osteoporoză şi poliartrită, Detoxamin se recomandă împreună cu Osteo D3. Astfel, 
organismul compensează calciul pierdut într-un mod simplu şi natural.

Cancerul este o boală care se datorează în mare măsură hiperacidităţii organismului. 
Dacă sângele este foarte acid, inevitabil corpul va depozita substanţe antiacide în 
anumite zone pentru a putea păstra caracterul alcalin al sângelui. Astfel, în unele zone 
ale corpului nostru creşte aciditatea (adică scade pH-ul) şi celulele mor (se transformă 
în deşeuri acide). Totuşi, o parte din celule se adaptează mediului acid, suferind 
mutaţii. Ele supravieţuiesc şi devin anormale. Acestea se numesc celule maligne. 
Ele nu corespund cu memoria codului genetic, cresc şi se înmulţesc fără ordine, 
comportându-se diferit faţă de celulele normale. De exemplu, celulele normale inspiră 
oxigen şi expiră dioxid de carbon, pe când celulele maligne expiră oxigen la fel ca 
plantele. Din acest motiv, putem compara cancerul cu o plantă care creşte în interiorul 
organismului. Celula malignă trăieşte, se hrăneşte şi se înmulţeşte în mediu acid. 
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La nivel enzimatic, Detoxamin reuşeşte să distrugă celula canceroasă, 
prin reglarea pH-ului mediului în care celula bolnavă trăieşte, 
se hrăneşte şi se înmulţeşte. În plus, microzeolitul activat induce 
moartea programată a celulelor maligne şi blochează recepţionarea 
semnalelor de creştere de către tumori. În acest sens, primul studiu 
clinic din 2005 la Congresul Mondial de nanotehnologie şi aplicaţiile 
sale din California, a fost prezentat tot de Dr. Slavko Ivkovic şi 
s-a intitulat: „Efectul zeolitului microactivat asupra căilor de 
transmitere a semnalului de moarte programată a celulelor’’. 

Celebru este studiul clinic realizat în anii 90, la secţia de Medicină Moleculară a 
Institutului ’’Ruder Boskovic’’ din Croaţia cu cei 22 de patrupezi (câini splendizi dar 
bolnavi de diferite forme de cancer, mulţi dintre ei în fază terminală). Pacienţii au 
primit timp de 3 luni, între 1 şi 4 gr de zeolit pe zi (în funcţie de kg şi stadiul bolii). 
Rezultatul i-a bulversat pe toţi oamenii de ştiinţă. Deşi studiul era pe un lot relativ 
mic, procentajul de 63% - rată de vindecare nu fusese atins niciodată, de nici un 
medicament, fie el de medicină umană sau veterinară (graniţa dintre medicina 
umană şi cea veterinară este mult mai ’’subţire’’ decât s-ar crede, aşa încât aceste 
rezultate au făcut valuri mari în lumea ştiinţifică). Au urmat zeci de studii făcute pe 
culturi de celule canceroase pentru a obiectiva aportul şi eficienţa microzeolitului 
activat în boala canceroasă. Rezultatele, pe cât de spectaculoase, pe atât de greu 
de acceptat de către o mare parte a comunităţii ştiinţifice legată de industria 
medicamentelor de sinteză.

De asemenea, Detoxamin reduce semnificativ urmările negative ale radiaţiilor şi 
chimioterapiei. În tratamentul cu citostatice, se foloseşte mercur, cadmiu şi plumb. 
Acestea sunt metale grele foarte toxice pentru organism. În cazul acestor terapii odată 
cu celule bolnave mor şi celule sănătoase. Din acest motiv, aceste terapii sunt foarte 
greu de suportat. Datorită capacităţii extraordinare de absorbţie a Detoxaminului, 
aceste molecule de mercur, cadmiu şi plumb sunt atrase în structura de tip “cuşcă” a 
zeolitului, şi eliminate  din organism pe cale naturală. 
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Eficienţa Detoxaminului este mai evidentă la pacienţii cu tumori care au urmat sau 
urmează tratament chimioterapeutic şi/sau radioterapie, deoarece toleranţa acestor 
terapii s-a îmbunătăţit în mod considerabil după administarea de Detoxamin, la fel 
şi indicatorii tumorali, motiv pentru care Detoxaminul trebuie privit ca un excelent 
adjuvant în multe boli grave. Prin acţiunea sa biofizică el controlează creşterea, 
diviziunea şi diferenţierea celulară - protejează şi regenerează celulele.

Este important de subliniat că Detoxamin nu are efecte secundare, nu 
este toxic. Zeolitul este un mineral inert, nu reacţionează chimic cu 
alte medicamente, fluide ale corpului sau cu alimentele consumate. 
El acţionează doar biofizic şi din acest motiv nu există efecte secundare.

Recomandări

 y curăţare/detoxifiere/prevenţie;
 y excelent agent chelator al metalelor grele, plumb, arseniu, cadmiu, mercur, etc;
 y elimină toate tipurile de toxine, xenoestrogeni, pesticide; 
 y reduce formarea radicalilor liberi;
 y protejează celulele împotriva radicalilor liberi, a stresului oxidativ;
 y întăreşte şi consolidează peretele intestinal;
 y excelent în toate bolile digestive, infecţii şi inflamaţii intestinale, diaree;
 y reduce aciditatea în organism, reglează pH-ul, are rol imunostimulator; 
 y neutralizează aciditatea gastrică;
 y aprovizionează organismul cu microelemente indispensabile (Ca, Mg, K); 
 y sprijină funcţiile hepatice afectate de virusuri (hepatita B, hepatita C);
 y diabet, artrită şi poliartrită reumatoidă, distrofie musculară;
 y tiroidită autoimună, noduli tiroidieni, hipertiroidie;
 y reglează sistemul cardiovascular, întăreşte muşchiul cardiac şi accelerează  

regenerarea post-infarct;
 y excelent însoţitor în toate afecţiunile grave, alături de tratamentul alopat;
 y excelent în terapia cu chimioterapice, citostatice şi prin iradiere - protejează şi 

regenerează celulele; 
 y inhibă dezvoltarea celulelor maligne, declanşează apoptoza - moartea celulelor 

canceroase;
 y infertilitate; 
 y autism.

Detoxamin 
nu are efecte 
secundare, 
nu este toxic. 
Zeolitul este un 
mineral inert, 
el acţionează 
doar biofizic şi 
din acest motiv 
nu există efecte 
secundare.
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Detoxamin Basic Capsule | 200 capsule
Prevenţie pentru cei sănătoşi, ajutor pentru cei bolnavi!

Utilizarea de Detoxamin s-a dovedit a fi extrem de benefică pentru curăţarea/
detoxifierea zilnică. Organismul trebuie să facă faţă în ziua de azi, unui număr tot 
mai mare de substanţe dăunătoare acumulate din hrana procesată, fructe/legume 
tratate şi stropite, medicamente, alcool, tutun, aer poluat etc. Examinările au arătat că 
efectele Detoxaminului în cazul diverselor afecţiuni depind atât de felul şi numărul 
iniţial de bacterii, toxine, celule canceroare, timpul de incubare cât şi de cantitatea de 
microzeolit administrată. 

Compoziţie per capsulă (500 mg): Zeolit PMA - 410 mg, capsulă vegetală - 90 mg.

Administrare: 
Curăţare/detoxifiere/prevenţie: 2 capsule de 3 ori/zi cel puţin 12 săptămâni. 
Afecţiuni medii: 3 capsule de 3 ori/zi cel puţin 12 săptămâni.
Afecţiuni grave: 4-5 capsule de 3 ori/zi cel puţin 12 săptămâni.

Cu alte medicamente, se recomandă o distanţă de 2 ore. În cazul chimioterapiei 
este indicată întreruperea administrării de Detoxamin cu 2 zile înainte de 
începerea şedinţelor şi reluarea administrării după 2 zile de la încheierea acestora. 

Detoxamin Basic Pudră | 125 gr
Prevenţie pentru cei sănătoşi, ajutor pentru cei bolnavi!

90% dintre bolile şi afecţiunile organismului uman sunt atribuite unui exces de 
metale grele, toxine, substanţe chimice toxice, care provoacă în corpul uman 
dezechilibre grave şi deficienţe de minerale şi oligoelemente. Organismul uman nu 
are resurse de auto-regenerare dacă este hrănit cu chimicale. Substanţele chimice 
toxice sunt interpretate ca fiind proteine străine, care nu servesc altui scop decât 
sporirii acidităţii ţesuturilor provocând tulburări grave şi o reacţie imunitară 
inflamatoare constantă. Prevenţia este cel mai bun medicament!

Tratamentul cu Detoxamin aplicat pacienţilor cu afecţiuni maligne a arătat o 
ameliorare clară a statutului antioxidativ total la toţi pacienţii. Detoxamin, sub formă 
de capsule sau pudră, şi-a dovedit eficienţa asupra tuturor tipurilor de tumori.  

Compoziţie: 100% Zeolit PMA pulbere internă.

Administrare: Se amestecă o linguriţă rasă în apă, de 3 ori/zi. 
În toate afecţiunile grave, cantitatea zilnică se măreşte corespunzător.

DT-002 | 56 €

DT-001 | 46 €
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Detoxamin Skin Powder | 60 gr
Excelent în toate afecţiunile pielii!

Detoxamin Skin Powder este deosebit de eficient în toate afecţiunile pielii datorită 
proprietăţilor sale de vindecare, regenerare şi detoxifiere. Fiind un produs 100% 
natural, este recomandat pentru vindecarea rapidă a pielii la copii, sugari şi adulţi.

Recomandări: Excelent în cazul tăieturilor şi rănilor sau arsurilor, piele iritată 
(inclusiv la sugari), acnee juvenilă, dermatită, psoriazis, ulcer varicos, escare, herpes, 
zona zoster, veruci, hemoroizi. Este semnificativă acţiunea sa în cazurile de infecţii 
fungice ale pielii, mucoaselor, unghiilor, în cazul mirosurilor neplăcute. De asemenea, 
se întrebuinţează cu succes în igiena cavităţii bucale, în cazul paradontozei, prin 
aplicarea directă a prafului pe gingii. De multe ori este necesar atunci când tratăm o 
afecţiune dermatologică să se utilizeze şi Detoxamin Basic intern.

Utilizare: 2-5 aplicaţii/zi, pe zona dorită, curăţată în prealabil. În completarea 
tuturor tratamentelor pentru afecţiunile de piele (corp sau faţă) vă recomandăm 
Săpunul Sano-Nano de îngrijire specială din Linia Natural Beauty.

Compoziţie: 100% Zeolit PMA.

OSTEO D3 | 60 tablete
Pentru oase puternice!

Chiar dacă nu figurează printre primele cauze de deces, osteoporoza este o 
afecţiune de temut. Osteoporoza este supranumită şi „hoţul tăcut” pentru că 
poate slăbi oasele timp de ani de zile fără să fie detectată. Ţesutul osos este un 
ţesut viu, în care au loc permanent atât depuneri de os, cât şi pierderi de os. După 
vârsta de 35 de ani, pierderea de os depăşeşte depunerea. Când acest proces este 
accelerat, oasele devin tot mai fragile (chiar dacă la exterior pot părea solide) 
structura lor se aseamănă tot mai mult cu a unui burete cu găuri mari în interior. 
Osteoporoza poate apărea, şi ca urmare a utilizării prelungite a unui tratament 
cu antiinflamatoare de ex: diprophos, corticosteroizi, antiepileptice şi sedative, 
precum şi din cauza utilizării excesive de cafea, tutun, alcool.

Recomandare: prevenirea şi tratarea osteoporozei.

Compoziţie per comprimat: Calciu (carbonat de calciu) - 500 mg, Vit. D - 5 μg.

Administrare: 1-2 comprimate pe zi. Vit. D îmbunătăţeşte absorbţia Ca.

DT-004 | 30 €

DT-010 | 40 €
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Detoxamin Acai Slim Plus | 90 capsule
Indispensabil în curele de slăbire!

Glucomananul este o fibră extrasă din rădăcina plantei Konjac, supranumită şi 
“buretele de slăbit al naturii”. În combinaţie cu apa acestea îşi măresc volumul 
ocupând spaţiul gol din stomacul nostru. Aceste fibre nu forţează mecanismele de 
slăbire ale organismului, ci acţionează fizic, natural, la nivelul sistemului digestiv. 
În plus aceste fibre creează o reţea moleculară (gel) care leagă o parte dintre acizii 
graşi şi glucidele din alimente, eliminându-le în mod natural. Fibrele solubile sunt 
necesare şi pentru un tranzit intestinal corect.

Efecte: Reduce apetitul creând astfel o senzaţie îndelungată de saţietate.

Recomandări: persoanelor hiperponderale sau celor care vor să-şi păstreze 
greutatea normală. Se recomandă alăturat Detoxamin Basic. 

Compoziţie per capsulă: Glucomanan - 380 mg, Extract fructe Sabal Palmetto - 30 mg.

Administrare: 2-4 capsule (în funcţie de kg)/de 3 ori/zi, cu multă apă, cu o oră înainte 
de orice masă. Se recomandă o dietă fără abuz de dulciuri, prăjeli, carbohidraţi.

Detoxamin Tobacco Toxin Cleanser
O decizie sănătoasă a oricărui fumător!

Din păcate, fumatul este un fenomen social foarte răspândit. Se stie că fumatul 
este răspunzător pentru foarte multe boli şi afecţiuni. Pe lângă cele mai cunoscute 
substanţe dăunătoare: nicotina, gudronul, există încă 43 de substanţe cancerigene, 
plumb, fibrele de azbest se adaugă pentru fărâmiţarea scrumului, dioxid de titaniu etc. 

TTC-10 este un produs nou şi revoluţionar, care creează o punte între caracterul 
dăunător al ţigării şi plăcerea de a fuma ca stil de viaţă. Principiul de funcţionare se 
bazează pe potenţialul ridicat de ionizare şi absorbţie al zeolitului microactivat şi 
pe soluţia tehnologică unică a microcurenţilor de aer introduşi în structura de bază 
a TTC-10. Se generează instantaneu un mediu de pH ideal în pachetul de ţigări care 
face posibilă eliminarea substanţelor toxice din ţigară. Toxinele eliminate se leagă 
stabil în structura tetraedrică a zeolitului din TTC-10.

Utilizare: După ce aţi luat prima ţigară, puneţi în locul acesteia TTC-10. Efectul optim 
se atinge după 30 de minute. Întotdeauna luaţi ţigara de lângă TTC-10! Apoi, TTC-
10 se transferă din pachetul vechi, în pachetul nou. TTC-10 se poate folosi pentru 
detoxifierea a 30 de pachete (aprox 1 lună, dacă se fumează un pachet pe zi).

DT-011 | 50 €

TTC-10 (1 buc) | 12 €
TTC-11 (5 buc) | 48 €
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Linia Panactive
Chiar mai mult din puterea naturii! 
Partenerul perfect pentru Detoxamin.

Linia Panactive este o linie de produse premium care satisface 
cele mai înalte standarde de calitate. Toate produsele liniei 
Panactive conţin ingrediente 100% naturale, chiar și capsulele, 
așa-numitele capsule vegetale, sunt produse fără niciun fel de 
aditivi chimici. 

Linia Panactive reprezintă cel mai înalt nivel posibil de eficienţă 
și naturaleţe. În combinaţie cu Detoxamin Basic - “dirijorul 
schimbului de minerale”, efectul produselor din linia Panactive 
este mult accentuat!

171717

Panactive Weihrauch | 90 capsule
Pentru bolile şi afecţiunile inflamatorii

Tămâia reprezintă răşina preţioasă a arborelui Boswellia Serrata, originar din 
India. Extractul de tămâie de înaltă calitate din Linia Panactive conţine acizi 
boswellici în proporţie de 70%. Acizii boswellici sunt unii dintre cei mai activi 
agenţi antitumorali cunoscuţi. Atacă doar celulele care au suferit mutaţii (celulele 
canceroase) fiind testată în afecţiuni oncologice cu peste 40 de localizări (cancerul 
de sân, de colon, pancreatic, hepatic, bucal, faringian, esofagian, pulmonar, al 
vezicii urinare, al stomacului, al creierului, etc.).

Efecte:

 9 Antiinflamator puternic, inhibă migrarea leucocitelor către locul inflamaţiei;
 9 Reduce redoarea matinală din bolile reumatice (dureri osoase şi musculare);
 9 Împiedică degradarea ţesutului osos, care are loc în procesul inflamator;
 9 Puternic caracter analgezic, ajută la decongestionarea aparatului respirator;
 9 Agent anti-tumoral activ, atacă selectiv celulele canceroase;
 9 Creşte activitatea sistemului imunitar;
 9 Contribuie la eliminarea chisturilor de pe ficat, plămâni şi rinichi;
 9 Reduce cu 60% edemele care apar după iradierea terapeutică, ajută la protecţia 

ţesuturilor sănătoase, stimulează eliminarea ţesuturilor şi fragmentelor de ţesut 
moarte, precum şi refacerea organismului;

 9 Efecte anti-depresive şi anxiolitice datorită unei substanţe existente în această 
răşină (incensol) împiedicând astfel apariţia stărilor de panică. 

Recomandări:

 y Reumatism, artrită, artroză, poliartrite reumatoide, osteomielită, osteoporoză;
 y Hernie de disc, spondiloză;
 y Boala Crohn (colită ulceroasă), sindromul de colon iritabil, intestin inflamat;
 y Astm, bronşite, laringite;
 y Adjuvant excelent în terapia anticanceroasă;
 y Depresie, anxietate.

Compoziţie per doză zilnică:

Extract de tămâie (acid boswellic 70%) - 614,6 mg 
Dolomit - 105,4 mg

Administrare: 2 capsule pe zi.

 z Puternic efect 
antiinflamator;

 z Creşte activitatea 
sistemului imunitar;

 z Conţine 70% acizi 
boswellici;

PN-001 | 52 €
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Panactive Oliven-Blatt | 90 capsule
Pentru un sistem cardio-vascular sănătos

Frunza de măslin ascunde comori de sănătate greu de bănuit. Lista aplicaţiilor 
terapeutice ale acestei plante este foarte mare, fiind susţinută de o cercetare 
ştiinţifică solidă şi de o tradiţie medicală extrem de veche. Măslinul (Olea europaea L) 
conţine săruri minerale (potasiu, calciu, fier, fosfor, cupru, mangan, magneziu, 
protide), vitamine (A, B1, B2, C, E), acizi graşi nesaturaţi sau monosaturaţi şi fibre. 
Cea mai importantă indicaţie terapeutică a extractului din frunză de măslin este 
în tratarea afecţiunilor cardiovasculare. Extractul din frunze de măslin are şi efect 
antioxidant şi neuroprotector.

Efecte:

 9 Reducerea tensiunii arteriale datorită oleuropeinei din compoziţie;
 9 Împiedică depunerea colesterolului „rău” (LDL) pe artere, menţine elasticitatea 

vasculară;
 9 Previne formarea cheagurilor de sânge şi migrarea acestora;
 9 Ajută la dilatarea arterelor coronare, împiedicând ischemia cardiacă;
 9 Util pentru pacienţii cu Parkinson, oferă protecţie împotriva bolii Alzheimer;
 9 Ajută împotriva obezităţii prin oprirea genelor care produc grăsime 

(termogeneză);
 9 Opreşte angiogeneza - responsabilă în creşterea celulelor canceroase şi 

metastaza tumorilor;
 9 Susţine imunitatea corpului datorită conţinutului ridicat de acizi graşi omega 3;
 9 Proprietăţi anti-îmbrătânire, fiind benefic la orice vârstă.

Recomandări:

 y În tratarea şi prevenţia afecţiunilor cardiovasculare precum: tensiunea 
arterială, ischemia cardiacă, tromboflebită, tromboză venoasă profundă;

 y Viroze, laringită, pneumonie;
 y Diabet, Obezitate;
 y Parkinson, Alzheimer;
 y Bolile canceroase.

Compoziţie per doză zilnică:

Extract de frunză de maslin - 100 mg
Dolomit - 310 mg

Administrare: 1 capsulă pe zi.

 z Pentru toate 
afecţiunile inimii;

 z Reduce tensiunea 
arterială;

 z Efect antioxidant şi 
neuroprotector;

 z Susţinut de o 
cercetare ştiinţifică. 
solidă;

PN-002 | 52 €
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Panactive Urtica | 80 capsule
Susţine sistemul renal!

Extractul de urzică conține numeroși compuși biologici, extrem de activi. Este 
un bun vitaminizant, mineralizează, învigorează întregul organism. În mod 
tradiţional, urzica este utilizată în cadrul programelor de detoxifiere, împotriva 
retenţiei de lichide şi împotriva anemiei, că sursă de fier. 

PN-003 | 50 €

Efecte:

 9Contribuie la formarea globulelor 
roșii, fiind suport pentru purificarea 
și fluidificarea sângelui;
 9Elimină acidul uric, menține funcția 
urinară și sănătatea prostatei, 
stimulează secreția pancreatică;
 9Menţine sănătatea rinichilor şi a 
colecistului, reglează glicemia; 
 9Menține sănătatea articulațiilor.

Recomandări:

 y Nisip şi pietre la rinichi, infecţii sau 
retenţii urinare, prostată;

 y Diabet, afecţiuni articulare, anemie; 
 y Menstruaţie neregulată şi dureroasă, 
Infertilitate.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract din urzica - 1050 mg.

Administrare: 3 capsule pe zi.

Panactive OPC+C | 80 capsule
Protejează celula în mod natural

Extractul din sâmburi de struguri împiedică deteriorarea vaselor de sânge și 
previne hipertensiunea arterială. Vit. C din fructele de Acerola are un puternic efect 
antioxidant, contribuind la lupta cu radicalii liberi care produc stres oxidativ.

Efecte:

 9 Sprijină sistemului imunitar;
 9 Stimulează formarea colagenului;
 9 Sprijină sistemul nervos;
 9Crește absorbția fierului;
 9Neutralizează radicalii liberi;
 9Menține sănătatea ochilor și a pielii;
 9 Îmbunătățirea funcției cognitive;
 9Reglează nivelul de zahăr în sânge.

Recomandări:

 y Afecțiuni cardiovasculare;
 y Varice, tromboflebite;
 y Ateroscleroză;
 y Creșterea imunității.

Compoziţie per doză zilnică:

Extract Acerola - 1156,8 mg
Extract sâmburi de struguri - 373,2 mg

Administrare: 3 capsule pe zi. PN-004 | 50 €
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Panactive Ginkgo | 90 capsule
Îmbunătăţeşte memoria, concentrarea

Arborele Ginkgo Biloba, supranumit şi „arborele vieţii”, este renumit pentru 
proprietăţile curative cunoscute încă din antichitate. Extractul din frunzele acestui 
arbore conţin cantităţi mari de antioxidanţi (flavonoide şi terpenoide).

Panactive Bio-Maca | 90 capsule
Creşte libidoul, stimulează fertilitatea

Maca, supranumită „miracolul din Peru”, este o plantă originară din America de 
Sud, foarte apreciată pentru acţiunea tonică, revigorantă şi creşterea virilităţii. 
Extractul din Maca este o sursă foarte bogată de vitamine, minerale, acizi graşi, 
aminoacizi, proteine şi fibre dietetice. Oamenii din Anzii Peruvieni consumă o 
jumătate de kg de Maca pe zi.

PN-006 | 52 €

PN-008 | 52 €
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Efecte:
 9 Susţine circulaţia cerebrală şi periferică;
 9Ajută la o bună oxigenare şi nutriţie a 
celulei nervoase
 9 Înlătură senzaţia de „mâini şi 
picioare reci”
 9Protector cardiac (asigură suportul 
unui ritm cardiac normal)
 9 Susţine memoria, efortul intelectual şi 
capacitatea de concentrare;
 9Menţine integritatea venelor la nivel 
hemoroidal.

Recomandări:
 y Memorie deficitară, lipsă de 
concentrare;

 y Afecţiuni circulatorii, varice, 
hemoroizi;

 y Glaucom, degenerescenţă maculară;
 y Psoriazis, vitiligo.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract de Ginkgo - 137,7 mg
Dolomit - 372,3

Administrare: 1 capsulă pe zi.

Efecte:

 9Tonifică organismul şi creşte 
rezistenţa;
 9Revigorează şi energizează;
 9 Susţine funcţia sexuală şi creşte 
libidoul la ambele sexe;
 9 Îmbunătăţeşte funcţia reproductivă;
 9Reglează nivelul hormonal.

Recomandări:

 y Performanţe fizice şi psihice;
 y Pentru creşterea apetitului sexual;
 y Menopauză, andropauză;
 y Infertilitate.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract de Maca - 2460 mg

Administrare: 2 capsule de 3 ori pe zi.
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Panactive Curcuma | 90 capsule
Sprijină sistemul imunitar, funcţia hepatică şi biliară

Extractul de curcuma este un excelent antiinflamator, antioxidant şi antibacterian.
Are peste 100 de aplicaţii şi recomandări! Curcuma este una dintre cele mai 
studiate plante pentru rolul său în prevenţia îmbolnăvirilor şi protecţia sănătăţii. 
Combinat cu extract de piper negru, absorbţia şi implicit beneficiile extractului de 
curcuma sunt mult amplificate.

Efecte:

 9 Antiinflamator, antioxidant, excelent hepatoprotector;
 9 Reduce colesterolul „rău“ (LDL), îmbunătăţeşte fluxul sangvin, scade agregarea 

plachetară şi reduce riscul de infarct;
 9 Reglează nivelul de zahăr în sânge;
 9 Îmbunătăţeşte tranzitul, digestia şi restabileşte flora intestinală;
 9 Susţine sistemul imunitar, neutralizează radicalii liberi,
 9 Ajută la vindecarea rănilor şi a bolilor de piele 
 9 Efect de “ardere a grăsimii”, datorită acţiunii benefice asupra  

metabolismului lipidic;
 9 Protejează integritatea neuronilor;
 9 Proprietăţi anticancerigene, încetineşte răspândirea celulelor canceroase;

Recomandări:

 y Protecţia şi sprijinirea funcţiei ficatului, hepatită, colite ulcerative, diabet;
 y Balonare, gaze, dispepsie, sindromul de colon iritabil;
 y Inflamaţia articulaţiilor, artrită reumatoidă, artroză, spondiloză;
 y Menţinerea nivelului normal de colesterol;
 y Reducerea acţiunii viruşilor, gripe şi răceli;
 y Scleroză multiplă, Alzheimer, Parkinson;
 y Echilibrarea sistemului imunitar, astm, boli cardiovasculare;
 y Protecţie împotriva dezvoltării celulelor anormale, boli canceroase.

Compoziţie per doză zilnică:

Extract de curcuma - 359,1 mg
Extract de piper negru - 22,8 mg
Dolomit - 438.1 mg

Administrare: 2 capsule pe zi.

 z Antiinflamator, 
antioxidant şi 
antibacterian de 
excepţie;

 z Protector hepatic;

 z Contribuie la un 
sistem imunitar 
puternic.

PN-005 | 52 €
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Linia Micoactive 
Întotdeauna cu un pas înainte!

Micoterapia are drept scop întărirea întregului organism şi 
refacerea echilibrului natural, cu ajutorul anumitor specii de 
ciuperci medicinale. 

Se cunosc peste 100 de astfel de ciuperci cu virtuţi terapeutice.
Vechii chinezi le numeau „elixirul vieţii“, iar romanii „hrana zeilor“. 
Astăzi, sunt pe cale să producă o adevărată revoluţie în terapia unor 
afecţiuni din cele mai grave, cum ar fi cancerul, bolile autoimune 
sau infecţiile virale. În China şi Japonia, există un adevărat cult al 
ciupercilor medicinale, iar cercetătorii au creat sute de formule 
farmaceutice care au la bază extractele din aceste ciuperci, 
care sunt utilizate cu o mare rată de vindecare în clinici.

22 23

Ciupercile medicinale conţin o multitudine de substanţe valoroase remarcabile, 
vitamine, minerale, oligoelemente şi aminoacizi. Bilanţul excepţional al substanţelor 
nutritive din ciuperci le fac superioare legumelor şi fructelor. Ciupercile medicinale 
au efect de echilibrare, ceea ce sporeşte capacitatea de autovindecare a organismului. 
Pot fi consumate şi de diabetici, deoarece nu conţin zahăr sau lipide. Pot fi folosite 
în curele de slăbire, fiindcă nu conţin amidon. În ciuperci, se regăseşte în special 
grupul B de vitamine, pentru un sistem nervos sănătos, dar şi Vit. D care stimulează 
formarea oaselor şi a cartilajelor. Ciupercile medicinale sunt extrem de bine tolerate 
de organism şi ajută la diluarea sângelui. Astfel, se reduce riscul de infarct. Dar cel 
mai important potenţial care stă ascuns în pălăria ciupercilor medicinale este efectul 
anticancerigen, confirmat de numeroase studii ştiinţifice.

Cultivate de fermieri experimentaţi, 
în zone naturale nealterate

Producătorul austriac al liniei MICOACTIVE are peste 40 de ani de experienţă 
profesională în cultivarea si prelucrarea ciupercilor medicinale chiar la ele ’’acasă’’. 
Doar fermierii locali au experienţa şi cunoştinţele necesare, care sunt foarte 
importante în obţinerea unor soiuri organice, de calitate înaltă! Această expertiză 
lipseşte printre europeni, deoarece cunoştinţele de specialitate despre ciuperci au 
fost în mare parte pierdute ca parte a industrializării şi a medicinei moderne. Chiar 
de la început, calitatea materiilor prime a contat cel mai mult. 

Cultivarea ciupercilor medicinale din linia MICOACTIVE se face în inima 
zonelor montane din Asia de Sud-Est, într-un cadru natural pur, în 
afara oricărei industrii, departe de influenţele dăunătoare ale toxinelor 
industriale. Doar în Asia ciupercile originale sunt cultivate fără presiune 
temporală, în timp ce, în Europa, sunt cultivate soiuri de ciuperci în 
sere profesionale, precum alte legume, tratate, stropite. Importul de 
ciuperci din Asia este astfel un criteriu semnificativ pentru calitatea 
și eficacitatea deosebită a soiurilor individuale. Nu numai că zonele 
de cultivare, au o calitate a solului absolut perfectă dar și condiţiile 
climatice sunt ideale acolo, pentru creșterea ciupercilor. Aceste criterii 
sunt semnificativ responsabile pentru dezvoltarea componentelor 
preţioase ale ciupercilor - în special a polizaharidelor. 

2323
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Datorită condiţiilor de cultivare stricte, ciupercile nu conţin metale grele sau alte 
substanţe inadecvate. Unii producători expun ciupercile la radiaţii pentru a distruge 
microorganismele. Ciupercile medicinale din linia MICOACTIVE nu sunt expuse 
radiaţiilor radioactive în nici o fază de producţie. 

Recoltare atentă, uscare

După recoltarea atentă, ciupercile sunt supuse imediat procesului de uscare. Pentru 
a păstra polizaharidele - cele mai importante, ciupercile sunt uscate în diferite 
moduri, în funcţie de soi: direct la soare, sau pentru ciupercile mai sensibile, în 
facilităţi moderne de uscare unde temperaturile pot fi reglate cu o mare precizie.

Prelucrare atentă, măcinare, pulbere

Odată ce faza de uscare este completă, corpurile ciupercilor sunt verificate manual. 
Doar ciupercile de calitate impecabilă sunt aprobate pentru prelucrare ulterioară. 
Procesele de măcinare diferă, de asemenea, în funcţie de soiul de ciuperci. Pe baza 
caracteristicilor lor, unele soiuri de ciuperci necesită pre-tratare cu tocare abrazivă 
sau mai multe cicluri de măcinare pentru a atinge fineţea dorită. Aici este foarte 
important să se facă distincţia între pulberea de ciuperci grosieră, cu o granulaţie 
de până la 0,5 mm şi pulberea fină de ciuperci cu o granulaţie de până la 0,1 mm. 
Fineţea pulberii de ciuperci este un indicator important al calităţii produsului final. 

Extracţia
 

Complexele de polizaharide sunt principalele ingrediente active din 
ciupercile medicinale. Întregul proces de extracţie are loc într-un 
mediu certificat. În timpul procesului de extracţie, ciupercile măcinate 
sunt încălzite în mod repetat timp de câteva ore în rezervorul de apă 
- fără fierbere! Acest pas necesită o vastă experienţă. Fiecare tip de 
ciupercă necesită o perioadă diferită de timp și temperaturi diferite, 
altfel - polizaharidele - vor deveni indisponibile.  

Polizaharidele sunt blocate într-un cadru de chitină în peretele ciupercilor. Oamenii 
nu au enzimele necesare pentru digestia chitinei, deci substanţele active din peretele 
celular al ciupercilor în timpul digestiei nu se pot elibera.
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Procesul complex şi extins de extracţie cu apă fierbinte graduală dizolvă treptat 
legăturile de chitină şi astfel substanţele vitale (precum polizaharidele) sunt 
eliberate din pereţii celulari. Şlefuirea, măcinarea, oricât de fină, a ciupercilor nu 
poate deschide acest cadru de chitina. Polizaharidele conţin de exemplu beta-D-
glucani, care, ca şi alte polizaharide, se află în centrul multor studii internaţionale. 
Dezavantajul extractelor este preţul lor mai mare comparativ cu pulberea de 
ciuperci, deoarece se consumă mult mai multă biomasă în timpul producţiei. De 
exemplu din 100 kg de ciuperci uscate folosite, numai 2 până la 10 kg de extract 
rămân după extracţie, în funcţie de varietatea de ciuperci. 

Extract sau pulbere

Pulberea de ciuperci/biomasa ciupercii conţine 0,5 până la maxim 
3% polizaharide, în funcţie de soiul de ciuperci. Extractul din linia 
MICOACTIVE conţine minim 30% polizaharide. Deci acestea sunt de până 
la 30 de ori mai concentrate (mai eficiente) decât pulberea de ciuperci. 

Conţinutul de polizaharide este cel mai ridicat în primele luni de creştere a 
ciupercilor. De aceea se folosesc doar ciupercile tinere, deoarece atunci au conţinutul 
cel mai ridicat de polizaharide. Există două beneficii esenţiale ale EXTRACTULUI faţă 
de PULBERE: Biodisponibilitatea substanţelor active şi concentraţia lor (de până la 
30 de ori) mai mare în produsul final. Astfel, extractul din ciupercile medicinale este 
cu mult mai valoros decât pulberea formată din biomasa ciupercii.

De ce se menţionează procentul de polizaharide? 

Procentul de polizaharide este foarte important şi fiecare producător bun 
trebuie să îl indice pentru fiecare produs.  

Proporţia polizaharidelor prezentate în produsele MICOACTIVE este proporţia pură 
şi reală a polizaharidelor din ciuperci - numiţi şi beta-glucani. Beta-glucanii sunt 
polizaharide având o structură cu ramificaţie specială fiind frecvent obiectul a 
numeroase studii clinice. De departe, cele mai investigate polizaharide sunt cele din 
ciupercile medicinale având în vedere potenţialul lor terapeutic.
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Unele companii fac trucuri cu ciuperci: folosesc amidon pentru a le procesa. Deoarece 
amidonul este de asemenea o polizaharidă, nu este usor de identificat printre alte 
polizaharide. Aceasta explică de ce unele ciuperci de calitate inferioară şi mai ieftine 
prezintă un conţinut foarte ridicat din aceste substanţe! 

NU se folosește amidon în produsele MICOACTIVE. Toate loturile sunt testate 
pentru cantitatea și calitatea de polizaharide fungice în laboratoarele AGROLAB 
- Institut german acreditat și certificat independent.

O altă metodă populară de a produce ciuperci în masă, de calitate inferioară, este 
cultivarea ciupercilor pe un amestec de lemn, paie sau mei şi pulverizarea culturii 
pentru a creşte mai repede. Calitatea acestor produse constă în principal din lemn 
şi paie. Si aici procentul de polizaharide va fi unul fals, iar eficienţa biologică în 
promovarea sănătăţii va fi cu siguranţă absentă în acest caz. 

Asigurarea calităţii/marcă de calitate, produse premium

Livrările de materii prime spre Austria sunt inspectate la Dronania 
Pharmaceuticals, companie germană certificată GMP (Good 
Manufacturing Practices) şi IFS (International Food Standard).  
Controlul efectuat de Dronania este un SOP GMP care include mai 
multe etape; metoda proprie de măsurare a cantităţii de polizaharide 
în ciuperci (beta-glucani, triterpeni, cordi-cepine, d-manni-tol şi 
multe altele) de SEC (cromatografie de excludere a dimensiunii) se 
obţine, de asemenea, o amprentă unică pentru fiecare ciupercă. Prin 
aceasta se determină puritatea şi calitatea produselor. 

Controalele de calitate continuă prin grupul german AGROLAB - 
care primeşte mostre din fiecare lot. Sunt testate a doua oară pentru 
metale grele, pesticide, impurităţi microbiologice şi radioactive, 
precum şi HAP (hidrocarburi aromatice policiclice), în conformitate 
cu legislaţia germană privind alimentele. Acest examen cuprinde 
aproximativ 250 de parametri diferiţi. 

26 27

Prin urmare, producătorul autriac a stabilit criterii noi de control, mult mai stricte 
decât cele stabilite în mod normal în legislaţia germană privind produsele alimentare. 

Prin controalele continue ale loturilor individuale, materiile prime 
ale produselor din linia MICOACTIVE pot fi urmărite prin certificări 
de la locul de origine până la capsula finisată. Astfel, producătorul 
liniei MICOACTIVE este producătorul nr 1 în Austria şi în Europa, 
în producerea şi livrarea de ciuperci medicinale de înalta calitate, 
premium, fără rabat de la calitate în nici o etapa de producţie. 

Capsulele sunt 100% vegetale 

Dacă există o problemă de glutiţie deschideţi capsula şi  dizolvaţi extractul într-un 
lichid (apă, ceai sau suc). 

Este minunat să efectuaţi
tratamente de prevenţie cu ciuperci medicinale 

Este important de menţionat că, în plus faţă de polizaharide, ciupercile conţin 
multe alte substanţe active. Şi acest raport unic este ceea ce diferenţiază efectele 
unei ciuperci de efectele alteia. De aceea, Reishi armonizează mai bine psihicul, iar 
Coriolus distruge HPV mai eficient. 

Ciupercile pot fi folosite mult timp. În cazul utilizării pe termen lung, se recomandă o 
pauză de 7 zile după 3 luni. Combinarea ciupercilor, creşte eficienţa acestora, în special 
prin consolidarea sistemului imunitar. Adesea se combină de exemplu, Cordyceps 
CS-4 (2cps dimineaţa) şi Reishi (2cps seara). Unii pacienţi au raportat o îmbunătăţire 
după câteva zile de utilizare. În medie, îmbunătăţiri semnificative apar după 3 luni 
de utilizare în cazul bolilor cronice. O orientare generală a medicinei spune: „Câţi ani 
durează boala, de atâtea luni este nevoie pentru a fi vindecată”. Este important să vă 
ajustaţi dieta şi stilul de viaţă general (dacă este necesar). Tratamentul cu ciuperci 
medicinale nu are efecte secundare. 
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Nu există interacţiuni
cu alte suplimente alimentare/medicamente 

Dimpotrivă, potenţează efectul tratamentului administrat. Este recomandat să se 
respecte principiul consumului de ciuperci „pe stomacul gol” regulă valabilă în 
general şi la alte suplimente alimentare/medicamente. Intervalul minim este de 30 
de minute înainte de masă sau 60 de minute după masă.  

Este foarte oportună utilizarea ciupercilor medicinale în 
combinaţie cu tratamentul convenţional al bolilor tumorale 

Cancerul este o boală foarte rapidă şi agresivă. Acesta este motivul pentru care 
medicina convenţională a dezvoltat sisteme relativ drastice de tratament - 
chimioterapie şi radioterapie. Este o încercare de a opri creşterea canceroasă prin 
substanţe toxice sau prin radioactivitate. Problema este că celulele sănătoase sunt 
distruse împreună cu cele canceroase. Şi acest lucru duce la slăbirea unui organims 
care este deja slăbit. Prin urmare, efectele secundare sunt oboseală accentuata, 
căderea părului, greaţă. Şi acesta este motivul pentru care cancerul reapare adesea. 
Prin urmare, este foarte potrivit să se utilizeze ciuperci medicinale.

În cazul bolilor oncologice, se recomandă utilizarea de ciuperci medicinale din Linia 
Micoactive pe toată durata tratamentului convenţional (chimioterapie, radioterapie, 
tratament biologic şi/sau chirurgie) şi încă 3 luni minim, de la încheierea 
tratamentului. De asemenea se recomandă tratamentul cu ciupercile medicinale cu 
cel puţin o lună înainte de a începe chimioterapia. Ulterior, se recomandă anual 
un tratament preventiv cu ciuperci medicinale din Linia Micoactive timp de 3 luni 
minim. Ciupercile medicinale din Linia Micoactive susţin sistemul imunitar şi în 
acelaşi timp, vor reduce în mod activ multiplicarea şi creşterea celulelor canceroase. 
Pe de altă parte, nu vor slăbi efectele chimioterapiei sau radioterapiei. Aceste atribute 
ale ciupercilor medicinale au fost demonstrate în multe cazuri de practică clinică şi 
prin numeroase studii ştiinţifice.

Producătorul austriac garantează eficienţa maximă din punct de 
vedere biologic a produselor din linia MICOACTIVE. Un suport 
continuu provine şi din îndelungata şi strânsa colaborare cu oameni 
de ştiinţă din diferite universităţi, dat fiind că aceste produse 
reprezintă o componentă constantă a activităţii de cercetare, precum 
şi cu diversi medici, terapeuţi şi practicieni alternativi.
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Micoactive Bio Reishi Extract | 80 capsule
Tinereţe fără bătrâneţe

Reishi sau Ganoderma, supranumită şi „Ciuperca Nemuririi” este utilizată 
de secole în Medicina Tradiţională Chineză pentru proprietăţile sale de a 
îmbunătăţi capacitatea organismului de a se vindeca. Aceasta conţine peste 200 
de microelemente active, cele mai importante fiind polizaharide, triterpenoide, 
flavonoide, germaniu organic, aminoacizi, acidul ganodermic, acidul oleic, acizi 
nucleici şi Vit. A. Studiile clinice au ajuns atât de departe încât Japonia include 
aceasta ciupercă în lista oficială a medicamentelor utilizate în chimioterapie. 

Efecte:

 9 Antioxidant, protejează împotriva radicalilor liberi;
 9 Creşte rata de oxigenare celulară; 
 9 Creşte sensibilitatea receptorilor celulari insulinici;
 9 Menţine nivelul normal de colesterol;
 9 Susţine sănătatea ficatului;
 9 Reduce nivelul glicemiei - creşte sensibilitatea receptorilor celulari insulinici;
 9 Relaxează sistemul nervos, reduce anxietatea şi stresul;
 9 Reglează echilibrul acido-bazic (alcalinizant); 
 9 Relaxează sistemul muscular;
 9 Reduce formarea vaselor anormale la nivelul ţesuturilor;
 9 Stimulează celulele NK, creşte producţia de interferon;
 9 Reglează dezvoltarea celulelor stem în măduvă şi în ţesutul limfatic;
 9 Creşte semnificativ numărul celulelor T, efecte antitumorale directe;
 9 Reduce efectele secundare ale chimioterapiei, radioterapiei, citostatice;
 9 Previne senilitatea şi bolile asociate bătrâneţii;
 9 Suport imunitar, creşte energia vitală (Qi) care susţine întregul organism;
 9 Creşte vitalitatea organismului, prelungind durata de viaţă.

 z Conţine peste 200 de 
microelemente active;

 z Creşte vitalitatea 
organismului, forţa şi 
rezistenţa;

 z Reglează şi întăreşte 
sistemul imunitar.

MC-001 | 50 €
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Recomandări:

 y Imunitate scăzută;
 y Boli autoimune, alergii;
 y Hepatită, diabet;
 y Stări de oboseală, epuizare;
 y Protecţia sistemului nervos;
 y Afecţiuni oncologice.

Compoziţie - per doză zilnică:

Extract de Reishi - 1400 mg 
din care polizaharide - 420 mg
Extract de Acerola (Vit. C) - 13 mg

Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.
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Micoactive Bio Chaga Extract | 80 capsule
Energia de zi cu zi!

Micoactive Cordyceps CS Extract | 80 capsule
Leacul bun la toate!

MC-002 | 50 €

MC-003 | 50 €
30

Cordyceps este o ciupercă cu proprietăţi deosebite, care se metamorfozează din 
larvă în plantă.

Efecte:

 9Excelent antibiotic natural, cu acţiune 
bacteriostatică asupra mai multor 
clase de bacterii patogene (streptococ, 
pneumococ şi stafilococul auriu);
 9Adjuvant în tratamentul cu antibiotice, 
protejând ficatul şi rinichii;
 9Decongestionant;
 9Combate oboseala, creşte 
performanţele fizice şi intelectuale;
 9Reglează trombocitele;
 9Adjuvant în chimioterapie, radioterapie.

Recomandări:
 y Bronşită, pneumonie, atsm, emfizem 
pulmonar, tuberculoză;

 y Artroză, ateroscleroza, infarct miocardic, 
ischemie cardiacă, tromboze;

 y Hepatite, ciroze, nefrită, colici renali;
 y Toate tipurile de cancer;

Compoziţie per doză zilnică:
Extract Cordyceps - 1400 mg
din care polizaharide - 420 mg
Extract Acerola (Vit. C) - 13 mg
Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.

Extractul de Chaga reprezintă o sursă valoroasă de minerale (potasiu, magneziu, 
calciu, fier, mangan, zinc, siliciu), fibre, fenoli, acizi organici, mai ales acid oxalic şi 
acizi triterpenici.

Efecte:

 9 Susţine sistemul cardiovascular;
 9Reglează tensiunea arterială;
 9Normalizează colesterolul;
 9Acţiune anti-inflamatoare, antivirală 
şi analgezică;
 9Este un puternic adjuvant în terapiile 
pentru boala canceroasă, datorită 
conţinutului de acid oxalic, stopează 
formarea celulelor tumorale;
 9Reglează metabolismul;

Recomandări:
 y Afecţiuni cardiovasculare;
 y Gastrită, ulcer;
 y Infecţii virale, alergii, psoriazis.
 y Cancer: pulmonar, gastric, la ficat,    
de sân, uterin

Compoziţie per doză zilnică: 
Extract Chaga - 1400 mg  
din care polizaharide 420 mg
Extract Acerola (Vit. C) - 13 mg
Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.
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Micoactive Bio Hericium Extract | 80 capsule
Puternic din interior!

Micoactive Bio Coriolus Extract | 80 capsule
Protecţie şi imunitate!

MC-004 | 50 €

MC-005 | 50 €
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Cunoscută sub numele de „Coama Leului”, Hericium este utilizată cel mai des în 
boli infecţioase, afecţiuni neurologice şi digestive.

Efecte:

 9Regenerează mielina, teaca 
neuronului responsabilă pentru 
conducerea impulsului nervos;
 9 Susţine funcţia creierului, 
ameliorând simptomele bolilor 
neurodegenerative;
 9Creşte capacitatea cognitivă în cazul 
în care memoria a fost afectată. 
 9 Stimulează creşterea şi regenerarea 
celulelor nervoase;
 9Restabileşte flora microbiană 
intestinală.

Recomandări:
 y Parkinson, Alzheimer, demenţă;
 y Stări de panică, depresie, insomnii;
 y Scleroză multiplă, distrofie musculară; 
 y Reflux gastroesofagian, gastrită, ulcer 
gastric, infecţii duodenale, dereglări 
ale florei intestinale.

Compoziţie per doză zilnică:

Extract Hericium - 1400 mg 
din care polizaharide - 420 mg
Extract Acerola (Vit. C) - 13 mg
Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.

Cunoscută şi sub numele de „Ciuperca Cerului”, aceasta este una dintre cele mai 
studiate ciuperci, având proprietăţi imunostimulatoare excepţionale.

Efecte:

 9Proprietăţi antivirale excelente 
împotriva virusului herpetic, 
hepatic, HPV (Papiloma), EBV 
(mononucleoză), HIV;
 9Combate infecţiile urinare şi digestive.
 9 Imunostimulator natural;
 9Minimizează efectele negative ale 
chimio- şi radioterapiei;
 9Efecte anti-tumorale directe;
 9Detoxifică plămânii fumătorilor;

Recomandări:

 y Imonudeficienţă, infecţii virale;
 y Infecţii cu HPV, EBV, HIV, herpes;
 y Infecţii genitale recidivante;
 y Hepatita de tip B sau C;
 y Afecţiuni oncologice.

Compoziţie per doză zilnică:

Extract Coriolus - 1400 mg 
din care polizaharide - 420 mg
Extract Acerola (Vit. C) - 13 mg

Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.

Reprezentant Detoxamin Energetix Romania | 0743-019108  | energetixmures.ro |  zeolit-activat.ro | magnawell.ro

Reprezentant Detoxamin Energetix Romania | 0743-019108  | energetixmures.ro |  zeolit-activat.ro | magnawell.ro

https://energetixmures.ro/


32

AFECŢIUNI RECOMANDĂRI EFECTE TERAPEUTICE

PREVENŢIE, DETOXIFIERE DT002 Eliminarea toxinelor, eliminarea stresului oxidativ, 
blocarea radicalilor liberi, eliminarea metalelor grele.

AFECŢIUNI  HEPATICE 
ŞI BILIARE

DT002
PN005
MC005
MC003

Efect antiviral, protector hepatic, stimulează digestia, 
măreşte secreţia biliară, are efect analgezic şi 
antiinflamator. Reglează nivelul transaminazelor în 
hepatita virală B, C. 

AFECŢIUNI
URO-GENITALE

DT002
PN003
PN004
MC003

Elimină nisipul şi pietrele de la rinichi, tratează 
inflamaţiile şi infecţiile tractului urinar, elimină acidul 
uric, tonic uterin. Acţiune antibacteriană.

AFECŢIUNI 
ALE SISTEMULUI CIRCULATOR, 
DEPRESIE, ANXIETATE

DT002
PN006
PN002
MC001
MC004

Îmbunătăţeşte memoria, concentrarea, reglează 
tensiunea, îmbunătăţeşte circulaţia periferică, previne 
demenţa senilă şi boala Alzheimer. Stimulează creşterea 
şi regenerarea celulelor nervoase. Îmbunătăţeşte funcţia 
creierului.

AFECŢIUNI 
ALE APARATULUI RESPIRATOR

DT002
PN001
MC003
MC005

Efect antiinflamator, decongestionant. Ameliorează 
tusea şi dispneea, adjuvant în bronşită, pneumonie, 
astm, emfizem pulmonar, tuberculoză, etc. 

ANEMIE

DT002
PN003
PN004
MC002

Creşte nivelul fierului, susţine aportul
de vitamine şi minerale

BOLI ALE SISTEMULUI NERVOS 
CENTRAL

DT002
PN006
MC004

Eliminarea toxinelor care obturează absorbţia de Calciu. 
Regenerează mielina, îmbunătăţeşte funcţia creierului.

BOLI CARDIOVASCULARE
DT002
PN002
MC002

Normalizează tensiunea arterială, reglează nivelul 
hemoglobinei, reduce colesterolul şi trigliceridele. 
Menţine sănătatea sistemului cardiovascular.

BOLI GASTRO-INTESTINALE, 
HELICOBACTER PYLORI

DT002
PN005
MC004
MC005

Previne durerea, tratează inflamaţiile gastro-intestinale
şi reglează activitatea enzimatică.
Efecte benefice în infecţii şi probleme
ale sistemului digestiv. 

BOLI ŞI AFECŢIUNI INFLAMATORII,
BOLI ARTICULARE

DT002
PN001
PN005
MC002

Împiedică degradarea ţesutului conjunctiv, 
îmbunătăţeşte alimentarea cu sânge a articulaţiilor, 
efect antiinflamator şi analgezic.32 33

CHIMIOTERAPIE
DT002
MC001
MC003

Îndepărtează efectele secundare prin eliminarea 
chemo-toxinelor. Efecte antitumorale şi anticancerigene, 
reduce metastazele şi efectele secundare ale chimioterapiei.

TOATE TIPURILE DE CANCER 

DT002
PN001
PN005
Extractele
MICOACTIVE

Efect imunostimulator şi antitumoral direct, impiedica 
formarea radicalilor liberi, reglează pH-ul, elimină toxinele.

COLESTEROL CRESCUT, 
ATEROSCLEROZA,  

DT011
DT002
PN004
MC001

Reglează nivelul zaharului în sânge, reduce colesterolul 
şi stresul oxidativ, protejează celula.

CURE DE SLĂBIRE, CONSTIPATIE DT002
DT011 Absoarbe grăsimile, scade senzaţia de foame

DIABET DT002
PN004 Reglează nivelul zahărului din sânge

DISFUNCŢII SEXUALE, 
INFERTILITATE

DT002
PN003
PN008

Echilibrează sistemul endocrin (hormonal),
creşte funcţia sexuală, creşte fertilitatea,
excelent tonic uterin.

EFORT FIZIC ŞI INTELECTUAL MC001 Energizează, creşte vitalitatea organismului,
forţa şi rezistenţa

INFECŢII FUNGICE ALE PIELII, 
MUCOASEI, UNGHIILOR

DT004
PN006
MC002

Refacerea accelerată a rănilor, regenerarea accelerată 
a celulelor, eficient în Vitiligo. Conţinutul de melanină 
asigură frumuseţea unghiilor, a părului şi a pielii.

IRADIERE DT002 Decontaminare radioactivă a organismului

OSTEOPOROZĂ
(PREVENIRE  ŞI TRATARE)

DT002
DT010
MC003

Susţinerea aportului de Vit. D şi Calciu

LINIA DETOXAMIN
Cod produs Denumire produs
DT001 Basic Pudră
DT002 Basic Capsule
DT004 Pudră de Piele
DT010 Osteo D3
DT011 Acai Slim Plus

LINIA PANACTIVE
Cod produs Denumire produs
PN001 Weihrauch 
PN002 Oliven Blatt
PN003 Urtica
PN004 OPC+C
PN005 Curcuma
PN006 Ginkgo
PN008 Bio-Maca

LINIA MICOACTIVE
Cod produs Denumire produs
MC001 Reishi Extract 
MC002 Chaga Extract
MC003 Cordyceps CS-4 Extract
MC004 Hericium Extract
MC005 Coriolus Extract
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Apa Micelară | 500 ml
2 în 1! Demachiere delicată într-un singur pas! Iubită de toţi!

Cele trei ingrediente cheie - uleiul de imortele, uleiul de cocos şi uleiul de 
palmier curăţă, hidratează şi tonifică pielea, fiind recomandate pentru toate 
tipurile de ten. La fel ca toate produsele din linia Natural Beauty, apa micelară 
este un produs preparat exclusiv din ingrediente naturale, fără coloranţi sintetici, 
arome, alcool, conservanţi sau parabeni.

Linia Natural Beauty Cosmetics
O viziune sănătoasă asupra frumuseţii şi naturaleţii.

Omul este fără îndoială parte din natură. De-a lungul timpului am încercat din răsputeri să demonstrăm că suntem mai 
inteligenţi decât ea sau cel puţin că suntem reprezentanţii ei cei mai buni. Din momentul în care realizăm că nu aceasta 
este calea, reintrăm în echilibru şi acceptăm ideea de interdependenţă cu natura şi, în final, ajungem la concluzia că 
avem nevoie de ea mai mult decat are ea nevoie de noi. 

În acest spirit şi din dorinta de a ne întoarce la un stil de viaţă sănătos, vă prezentăm o colecţie de produse cosmetice 
complet naturale - Linia Natural Beauty Cosmetics - o abordare complet naturală pentru întreaga familie, singura cale 
către o piele sănătoasă şi cu un aspect plăcut pe termen lung. 

În crearea acestei linii de produse ne-am inspirat din modalitatea în care facem alegeri în fiecare zi. Alegând produsele 
din această linie, alegeţi un mod sănătos de a vă îngriji şi o cale de a nu dezechilibra balanţa naturală a pielii Dvs.! 
Credem cu sinceritate că numai prin comuniunea cu natura putem fi mai buni. Misiunea noastră este să profităm cu 
blândeţe şi înţelepciune de tot ceea ce ne oferă natura. În paginile ce urmează vă prezentăm viziunea acestui vis.

Efecte:

 9Apa micelară curăţă delicat, 
îndepărtează impurităţile şi 
reziduurile de machiaj;

 9Nu perturbă echilibrul pielii şi nu 
lasă tenul uscat;

 9Pielea devine suplă şi catifelată.

Recomandare:
Pentru toate tipurile de ten.

Aplicare: 
Aplicaţi o cantitate potrivită pe o 
dischetă demachiantă şi curăţaţi faţa, 
gâtul şi decolteul. Se recomandă apoi 
utilizarea tonicului şi a unei creme 
hidratante (de zi, noapte, antirid). SV-3040 | 22 €

353535

Tonic Curăţare şi Tonifiere | 200 ml
Pentru o piele curată, relaxată şi proaspătă!

Prin combinaţia unică a celor 6 ingrediente - extractul de ghimbir, gălbenelele, 
uleiul esenţial de lavandă, extractul de pătlagină, sunătoarea şi 
microzeolitul, tonicul conferă tenului o curăţare în profunzime, lasând pielea 
hidratată, fermă şi strălucitoare.

Efecte:

 9Utilizat într-o rutină corectă, după ce 
tenul a fost curăţat la suprafaţă prin 
demachiere, tonicul are rolul de a îl 
curăţa în profunzime;
 9Calmează tenul, reduce 
hiperpigmentarea, previne apariţia 
ridurilor, redă pielii strălucirea şi 
luminozitatea.

Recomandare:

Pentru toate tipurile de ten, 

Aplicare: Aplicaţi o cantitate 
potrivită pe o dischetă demachiantă şi 
curăţaţi faţa, gâtul şi decolteul, după 
demachierea tenului cu apă micelară.

Tonic Reparator | 200 ml
Pentru pielea cu impurităţi şi probleme!

Extractul de Echinaceea, lemn dulce şi propolis calmează şi repară pielea cu 
ajutorul proprietăţilor antiinflamatorii, antibacteriene, antivirale, antifungice, 
antioxidante şi cicatrizante. Pătlagina reduce secreţia de sebum, extractul de 
ghimbir este eficient în combaterea petelor, microzeolitul detoxifică blând tenul 
dar în profunzime.

SV-3006 | 28 €

SV-3019 | 28 €

Efecte:
 9Curăţă şi calmează pielea iritată, 
având proprietăţi antiinflamatorii 
puternice;
 9Favorizează regenerarea şi 
vindecarea pielii afectate de acnee.

Recomandare:
În special pentru tipurile de ten cu 
probleme, precum acneea, iritaţii, 
eczeme, furuncule.

Aplicare: Aplicaţi pe o dischetă demachiantă şi curaţaţi faţa, gâtul şi decolteul, 
după demachierea tenului cu apă micelară. Utilizat înaintea cremei reparatoare, 
dimineaţa şi seara, are efecte excelente pentru tratarea tenului cu probleme.
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Crema de Zi | 50 ml
Îngrijire activă pe toată durata zilei!

Datorită conţinutului bogat de Vit. E, uleiul din germeni de grâu este un puternic 
antioxidant, ce regenerează pielea şi previne îmbătrânirea. Foarte bogat în zinc, 
uleiul de susan menţine elasticitatea şi acţionează ca un filtru solar. Untul de 
cacao şi uleiul de macadamia sunt emoliente şi conţin acizi graşi esenţiali, fiind 
excelente în menţinerea hidratării şi a barierei protectoare a pielii. Extractul 
de tătăneasă conţine alantonină, cu proprietăţi cunoscute de vindecare. 
Microzeolitul acţionează în profunzime, pentru curăţarea şi detoxifierea tenului.

Crema de Noapte | 50 ml
Trebuie să o aveţi! Pentru un ten rafinat, hrăneşte pielea în profunzime. 

Crema de noapte ar trebui sa fie nelipsită din orice rutină de îngrijire, datorită 
proprietăţilor de vindecare şi regenerare a pielii pe timpul nopţii. Uleiul de 
sâmburi de caise este perfect pentru piele deshidratată, având şi proprietăţi 
antibacteriene. Uleiul de primula, bogat în acizi graşi şi Vit. E, menţine hidratarea 
pielii şi are proprietăţi antiinflamatoare. Uleiul de măsline este emolient, hrăneşte 
pielea în profunzime şi este foarte bine tolerat. Extractul de lemn dulce combate 
semnele îmbătrânirii cu succes pe timpul nopţii. Gălbenelele stimulează producţia 
de colagen şi grăbesc vindecarea pielii prin acţiunea lor imunostimulatoare. 
Microzeolitul actionează rapid ca detoxifiant puternic şi antioxidant.

Efecte:
 9Menţine tenul proaspăt, hidratat şi 
strălucitor pe toată durata zilei;
 9Menţine elasticitatea pielii;
 9 Stimulează producţia de celule noi;
 9Acţionează ca un filtru solar.

Efecte:

 9Hrăneşte şi regenerează tenul pe 
toată durata nopţii;

 9Calmează, iluminează, uniformizează 
semnele cauzate de îmbătrânire.

Recomandare:
Pentru toate tipurile de ten.

Aplicare:
Aplicaţi pe tenul curat, cu mişcări 
circulare, înainte de culcare.

Recomandări: 
Pentru toate tipurile de ten.

Aplicare: 
Aplicaţi crema pe tenul curat, cu 
mişcări circulare. Crema de zi poate fi 
folosită şi ca bază de machiaj. SV-3001 | 38 €

SV-3002 | 40 €
373737

Ser Facial cu Vitamina C | 30 ml
Combinaţia perfectă pentru un ten radiant!

Fără nici o îndoială, cel mai puternic şi eficient produs din rutina de îngrijire 
a tenului este serumul. Vit. C are un efect antioxidant puternic, uniformizează 
şi iluminează tenul, oferindu-i un aspect de prospeţime. Acidul Hialuronic, 
componentă naturală a pielii, celebru pentru abilitatea de a reţine apa în ţesuturi şi 
de a reface pielea afectată de riduri, conferă prospeţime, hidratare şi luminozitate.

Efecte:

 9 Iluminează instant tenul şi conferă 
un aspect de odihnă şi prospeţime;
 9Hidratează în profunzime, „umple” 
liniile fine cauzate de deshidratare;
 9 Stimulează producţia de colagen, 
pentru o piele fermă şi tânără;
 9Reduce efectele stresului oxidativ şi 
vizibilitatea petelor pigmentare.

Recomandare:    
Pentru toate tipurile de ten, în special 
cel deshidratat, lipsit de strălucire şi 
afectat de semnele îmbătrânirii.
Aplicare:    
Aplicaţi pe tenul curăţat cu apă 
micelară si tonic, înainte de aplicarea 
cremei. Utilizarea corectă şi constantă 
este foarte importantă în vederea 
obţinerii rezultatelor dorite.

Ser Facial cu Peptide | 30 ml
O formulă unică pentru tenul tău!

Peptidele reprezintă cea mai recentă şi importantă descoperire în industria 
„skincare”, având rezultate vizibile împotriva îmbătrânirii. Ele reprezintă lanţuri 
de aminoacizi care acţionează ca “blocuri de construcţie“ pentru proteine cum ar 
fi colagenul, elastina şi keratina, care definesc textura şi rezistenţa pielii Acidul 
hialuronic, unul dintre cele mai studiate şi utilizate ingrediente în cosmetică, 
componentă naturală a organismului, oferă hidratare şi umplere a ridurilor fine. 

SV-3042 | 38 €

SV-3043 | 40 €

Efecte:

 9Peptidele determină celulele să 
producă colagen nou şi elastină;
 9Uniformizează şi revitalizează 
aspectul tern al pielii;
 9Acidul hialuronic reţine apa în 
ţesuturi şi oferă pielii hidratare pe o 
durată îndelungată.

Recomandare:
Pentru toate tipurile de ten, după vârsta 
de 35 de ani.
Aplicare:
Aplicaţi pe tenul curăţat cu apă 
micelară şi tonic, înainte de aplicarea 
cremei. Utilizarea corectă şi constantă 
este foarte importantă în vederea 
obţinerii rezultatelor dorite.
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Ser Hidratant Anti-rid | 50 ml
Îngrijirea specială este ca înţelepciunea şi bunătatea!

Serul conţine un ingredient special, alga marină Wakame, care este bogată 
în proteine, aminoacizi şi vitamine. Un alt ingredient important este uleiul de 
morcov, bogat în beta-caroten şi antioxidanţi.

Efecte:

 9Alga Wakame regenerează celulele 
pielii. Ridurile se netezesc vizibil;
 9Hidratează şi catifeleaza tenul;
 9Uleiul de morcov excelent pentru 
hrănirea pielii mature; 
 9Tonifică şi redă elasticitatea şi 
strălucire tenului;
 9Tenul devine mai ferm.

Recomandare:

În special pentru tenul matur.

Aplicare: 

Aplicaţi serul cu mişcari circulare 
uşoare, pe pielea curăţată în prealabil. 
Dupa aplicare, asteptaţi câteva 
momente până intră în piele. 
Este excelent ca bază pentru 
celelalte creme. Vă recomandăm
să continuaţi cu crema anti-rid.

Crema Anti-rid | 50 ml
Să se mire toţi!

Crema anti-rid este creată special pentru a întârzia apariţia ridurilor sau pentru 
a le diminua pe cele deja existente. Uleiul de trandafir sălbatic, bogat în Vit. 
A, Omega 3 şi Omega 6, previne apariţia ridurilor şi a petelor pigmentare şi le 
diminuează pe cele deja existente. Uleiul de germeni de grâu, sursă naturală 
de Vit. E, A şi D, promovează regenerarea pielii. Uleiul de măsline, antioxidant 
puternic, hidratează pielea şi îi menţine hidratarea pe o perioada îndelungată.

Efecte:

 9Previne formarea de riduri şi pete 
pigmentare, le diminuează pe cele 
existente;
 9Hidratează si hrăneşte pielea în 
profunzime.

Recomandare:

Persoanelor cu vârsta de peste 30 de 
ani. Se recomandă utilizarea serului 
anti-rid în prealabil. Alternaţi folosirea 
cremei anti-rid cu crema de zi şi/sau 
cea de noapte;

Aplicare: Aplicaţi pe tenul curat, cu mişcări circulare, în special în jurul ochilor, 
gurii, pe gât şi decolteu. 

SV-3005 | 44 €

SV-3015 | 42 €
393939

Crema Regeneratoare | 50 ml
Un lux simplu, pentru regenerare intensivă, 24 de ore pe zi!

Crema regeneratoare este creată special pentru pielea obosită şi lipsită de vitalitate. 
Uleiul de măsline din compoziţie este emolient, hrăneşte pielea în profunzime, 
protejează împotriva radicalilor liberi şi este foarte bine tolerat de piele. Uleiul de 
susan, bogat în zinc, previne îmbătrânirea şi menţine elasticitatea pielii, acţionând 
totodată şi ca un filtru solar. Untul de cacao ajută la regenerarea filmului 
hidrolipidic al pielii şi întăreşte bariera protectoare proprie pielii, prevenind 
deshidratarea. Extractul de lemn dulce are rol antiinflamator şi antibacterian, 
iar zeolitul micronizat stimulează regenerarea celulară şi transferul rapid de 
substanţe, astfel încât aprovizionează celulele şi ţesuturile cu energia necesară. 

Efecte:

 9Regenerează pielea lipsită de 
vitalitate, obosită şi cu probleme;

 9Hidratează şi menţine hidratarea 
pielii pe o perioadă îndelungată.

Recomandare:
Pentru regenerarea pielii

Aplicare: 
Aplicaţi seara, pe tenul curat, 
cu mişcari circulare.

Crema Reparatoare | 50 ml
Cremă reparatoare pentru tenul cu impurităţi şi probleme!

Uleiul de măsline, emolient şi nutritiv, hrăneşte pielea în profunzime, echilibrează 
sistemul de hridatare al pielii, antioxidant, protejează împotriva radicalilor liberi 
şi reduce efectele îmbătrânirii. Uleiul din germeni de grâu, sursă naturală de 
Vit. E, A şi D, are un efect benefic asupra pielii. Propolisul este considerat un 
excelent antibiotic natural, antiviral şi antiseptic, fiind indicat în prevenirea şi/
sau eliminarea acneei, previne şi calmează inflamaţia. Rozmarinul are efecte 
terapeutice multiple: analgezic, tonic, astringent, purifiant. Microzeolitul 
acţionează ca detoxifiant puternic şi antioxidant.

SV-3004 | 42 €

SV-3018 | 42 €

Efecte:
 9 Intensifică circulaţia sângelui, 
elimină toxinele;
 9Hidratează şi hrăneşte în profunzime;
 9Efect antiinflamator, reparator şi 
calmant, reduce roşeaţa, iritaţiile.
 9Efect blând, fiind foarte bine tolerat şi 
de piele cea mai sensibilă.

Recomandare:
Se recomandă pentru tenul cu 
probleme, acneic sau inflamat.

Aplicare: 
Se aplică pe tenul curăţat în prealabil 
cu apa micelară şi tonic reparator.
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Crema CC Naturală | 50 ml
Cu o atingere uşoară a naturii, faţa şi decolteul dvs. vor arăta perfect!

Uleiul de susan, bogat în zinc, previne îmbătrânirea şi menţine elasticitatea pielii, 
acţionând şi ca un filtru solar. Uleiul de macadamia, bogat în acizi graşi, hidratează 
în profunzime, este absorbit imediat şi nu lasă urme grase. Uleiul esenţial de 
primula cu o concentraţie mare de acid gamma-linoleic, conferă strălucire, hidratare 
şi catifelare, previne şi ameliorează ridurile. Uleiul de imortele are un puternic efect 
anti-rid şi de revitalizare a pielii obosite. Aloe Vera, cicatrizant şi reparator, tonifică şi 
calmează iritaţiile, stimulează sinteza de colagen şi acid hialuronic proprii pielii.

Efecte:
 9Acoperă excelent imperfecţiunile pielii;
 9Uniformizează tenul; 
 9Calmează, hidrateată şi redă aspectul 
sănătos al pielii.
 9Protejează pielea de factorii externi 
negativi (soare, vânt, poluare) având 
un factor de protectie solară SPF12;

Recomandări:
Excelent înlocuitor al fondului de ten, 
complet natural! Pentru toate tipurile 
de ten, chiar şi cel sensibil sau cu acnee.
Aplicare: 
Aplicaţi pe tenul curat, după folosirea 
cremei de zi sau a cremei regeneratoare 
ca bază de machiaj.

Săpun Antibacterian Sano-Nano | 100 gr
Cu nano-particule de argint! Pentru întreaga familie! 

Sano-nano este unicul săpun din lume prelucrat prin nanotehnologie. Astfel se obţin 
nano particule de argint cu o puritate maximă de 99,99% cu beneficii extraordinare 
pentru sănătate şi frumuseţe. Acesta mai conţine: extracte din plante, extract de 
Aloe Vera, ulei de seminţe de cacao, ulei de jojoba, ulei din sâmburi de struguri. 
Sano-nano oferă o protecţie de lungă durată, chiar şi după actul spălării!

Efecte:
 9Protecţie antibacteriană, antimicrobiană;
 9Redă fermitate pielii, elimină roşeaţa 
şi mâncărimile;
 9Reface şi regenerează pielea.

Aplicare: Lăsaţi spuma săpunului pe 
zona dorită până se usucă, apoi clătiţi 
cu apă călduţă. Sano-Nano are o durată 
de folosire de 3 ori mai mare, faţă de 
orice alt săpun. 

Recomandări:

 y În acneea juvenilă, curăţă profund şi 
protejează tenul tinerilor. 

 y Curăţarea rănilor, elimină ciupercile 
pielii, mirosurilor neplăcute;

 y Perfect pentru pielea bebeluşilor, în 
special în zona scutecului;

 y În toate afecţiunile pielii se recomandă 
împreună cu Detoxamin Skin Powder! 

SV-3032 | 40 €

SV-3030 | 16 €
414141

Săpun Lichid Pentru Igienă Intimă | 200 ml
Şi privilegiul nostru feminin...

Şampon de Plante, Hipoalergenic (pH 5,6) | 200 ml
O curăţare blândă şi o strălucire vizibilă pentru toţi!

Săpunul lichid pentru igiena intimă este îmbogăţit cu uleiuri eterice din arbore 
de ceai şi lavandă cu acţiune antiseptică, prevenind apariţia infecţiilor genitale. 
Prin folosirea regulată a acestui produs care are un pH scăzut (pH 4,5), veţi 
menţine aciditatea şi umiditatea mucoasei la niveluri optime şi veţi face posibilă 
existenţa unui număr suficient de bacili Döderlein (care fac parte din flora bună a 
vaginului) cu rol de protecţie la femei.

SV-3029 | 18 €

Uleiul de brusture are acţiune antibacteriană şi antiseptică, intensifică circulaţia 
sângelui la nivelul pielii capului, părul este hrănit de la rădăcină. Uleiul de 
ricin stimulează creşterea părului. Pantenolul este o vitamină din grupul B 
(ProVitamina B5), o componentă esenţială a pielii şi părului. Carenţa ei duce la 
depigmentarea şi descuamarea pielii. Microzeolitul oferă o curăţare blândă la 
nivelul scalpului. În combinaţie cu emulsia uleioasă, aplicată ca mască de păr peste 
noapte, reface total structura părului care va căpăta vitalitate şi o strălucire vizibilă.

SV-3027 | 18 €

Efecte:
 9Prin folosirea regulată aciditatea şi 
umiditatea mucoasei se menţin la 
nivel optim; 
 9Antibacterian, antiinflamator şi 
antiseptic.

Aplicare: Sunt suficienţi câţiva stropi 
pentru igiena intimă zilnică. Exclusiv 
pentru uz extern.

Recomandări:

 y Îngrijirea şi hidratarea zonei intime;
 y În perioada tratamentelor cu 
antibiotice, în zilele de menstruaţie, 
după folosirea bazinelor publice, în 
perioada de pubertate şi de sarcină;

 y Tratarea candidozelor şi infecţiilor 
vaginale.

Efecte: 
 9Combate mătreaţa;
 9 Stimulează circulaţia sângelui la 
nivelul capului;
 9Menţine hidratarea scalpului şi a 
firelor de păr;
 9 Stimulează creşterea acestora;
 9 Întăreşte rădăcina firelor de păr.

Recomandări:
Pentru toate tipurile de păr, în special 
cel gras sau cu fire deteriorate.
Aplicare: 
Aplicaţi pe părul ud, masând uşor 
scalpul. Ulterior clătiţi cu apă. 
Se poate folosi şi ca gel de duş.
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Deodorant Cremă cu Rozmarin şi Lămâie | 50 ml
Protecţie blândă cu arome citrice, întreaga zi!

Deodorant Cremă cu Mentă şi Lavandă | 50 ml
Protecţie blândă şi răcoritoare cu arome de lavandă, întreaga zi!

Prin acţiunea antispetică a rozmarinului din compoziţie, deodorantul previne 
proliferarea microorganismelor şi a mirosurilor neplăcute, distrugând bacteriile 
răspunzătoare de mirosul neplăcut al transpiraţiei. Uleiul de cocos hidratează, 
catifelează şi calmează iritaţiile, iar uleiul de shea asigură elasticitatea pielii 
şi protejează pielea de factori externi. Bicarbonatul de sodiu, sub formă 
de microparticule de cristal adaptate aplicării cutanate, este excelent pentru 
neutralizarea transpiraţiei şi a mirosurilor neplăcute. 

SV-3039 | 20 €

Combinaţia dintre uleiurile esenţiale de mentă şi lavandă au un efect plăcut 
şi răcoritor asupra pielii, neutralizează mirosurile neplăcute având şi efect 
antibacterian. Parfumul de mentă durează întreaga zi, în timp ce prospeţimea 
lavandei adaugă o aromă subtilă acestei creme. Bicarbonatul de sodiu, sub formă 
de microparticule de cristal adaptate aplicării cutanate, este excelent în neutralizarea 
mirosurilor neplăcute apărute ca urmare a transpiraţiei. Uleiul de cocos hidratează 
şi catifelează pielea, calmează iritaţiile. Untul de Shea stimulează producţia de 
colagen, asigură elasticitatea pielii, protejează pielea de factorii externi.

SV-3038 | 20 €

Efecte:

 9Elimină mirosul neplăcut cauzat de 
transpiraţie;
 9Hidratează şi calmează iritaţiile.

Recomandare:

Pentru îngrijire zilnică, complet 
naturală! Protecţie 24h! 

Aplicare: Aplicaţi un strat subţire de cremă în zona axilei, pe pielea curată.

Efecte:

 9Elimină mirosul neplăcut cauzat de 
transpiraţie;

 9Hidratează şi calmează iritaţiile.

Recomandări:

Pentru îngrijire zilnică, complet 
naturală! Protecţie 24h! 

Aplicare: Aplicaţi un strat subţire de cremă în zona axilei, pe pielea curată.

434343

Crema de Mâini | 75 ml
Mâinile exprimă totul... nici nu mai este nevoie de cuvinte! Ele spun totul!

Datorită conţinutului de uleiuri de jojoba şi ylang-ylang, crema de mâini 
protejează, hrăneşte şi ameliorează iritaţiile pielii. Tătăneasa, bogată în alantonină, 
are proprietăţi de vindecare fiind foarte eficientă în dermatite, eczeme şi psoriazis.  
Hreanul, bogat în Vit. C, întinereşte pielea uscată, albeşte şi uniformizează pielea. 
Microzeolitul acţionează ca detoxifiant şi antioxidant.

Emulsia Uleioasă de Corp | 200 ml
Este pur şi simplu iubire!

Extractul din rădăcină de ghimbir detoxifiază şi intensifică transferul de 
substanţe în ţesuturile pielii. Uleiul de măsline, puternic antioxidant, hidratează 
pielea şi menţine efectul de hidratare un timp îndelungat. Uleiul de susan şi cel 
de jojoba hidratează, tonifică şi catifelează. Uleiul de migdale dulci calmează şi 
previne iritaţiile, luptă împotriva vergeturilor şi reface pH-ul pielii. Microzeolitul 
acţionează delicat dar în profunzime pentru detoxifierea pielii.

Efecte:

 9 Îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, 
regenerează şi revitalizează pielea, 
acţionând împotriva vergeturilor;
 9 Îngrijeşte şi hrăneşte în profunzime.

Recomandări:

Se recomandă în special pentru pielea 
uscată pentru hidratare, dar şi pentru 
pielea normală pentru menţinerea 
frumuseţii pielii.

SV-3016 | 20 €

SV-3011 | 44 €

Efecte:

 9Protejează împotriva factorilor externi 
(vânt, soare, săpun, detergenţi);
 9Calmează şi hrăneşte, ameliorând 
pielea iritată sau cu eczeme;
 9 Îndepărtează pistruii şi diferitele 
dereglări pigmentare ale pielii;
 9Redă aspectul sănătos al pielii mâinilor.

Recomandări:

Pentru îngrijirea mâinilor. În special 
pentru pielea uscată, deshidratată 
sau cu probleme.

Aplicare: 

Utilizaţi crema de mâini de ori de 
câte ori este nevoie, atât acasă, cât şi 
la serviciu.

Aplicare: Se aplică zilnic după baie / duş, sau de minim 3-4 ori pe săptămână. Pentru 
un scalp cu probleme, masaţi şi lăsaţi emulsia peste noapte. Spălaţi cu şampon.
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Accelerator Bronz | 250 ml
Pentru un bronz rapid, natural şi seducător

Uleiul de nucă, bogat în vitamine şi minerale, este recomandat pentru o piele netedă 
şi cu un bronz natural. Uleiul de măsline atrage căldura soarelui, astfel, veţi obţine 
rapid o culoare arămie atrăgătoare. Uleiul de morcovi accelerează bronzul prin 
stimularea producţiei de melanină, substanţă care pigmentează pielea şi o apară 
de razele UV. Untul de cacao întăreşte rezistenţa pielii, calmează arsurile şi asigură 
un bronz de lungă durată. Uleiul de gălbenele hidratează pielea uscată şi ajută la 
refacerea ţesutului cutanat. Uleiul de susan protejează pielea de radiaţiile solare, 
hidratează în profunzime şi ajută la fixarea unui bronz frumos şi uniform.

Gel Pentru Vene | 250 ml
Acum mergi cu încredere!

Gelul pentru vene conţine substanţe active din plante, foarte eficiente pentru 
problemele de circulaţie venoasă. Castanul sălbatic, unul dintre cele mai 
valoroase medicamente naturale, conţine escină, care reduce semnificativ 
umflarea şi durerea. Gălbenelele, utilizate pe scară largă în fitoterapie, conţin 
carotenoide, flavonoizi, glicozide şi steroli, cu un puternic efect anti-inflamator. 
Camforul este o răşină bine cunoscută pentru proprietăţile ei antireumarice.

Efecte:
 9Creşte rezistenţa pereţilor vasculari, 
scade permeabilitatea vasculară 
şi reduce inflamaţia, umflarea 
şi durerea cauzate de deficienţa 
circulaţiei venoase;
 9Relaxează muşchii, reduce crampele 
piciorului şi stimulează circulaţia 
periferică.

Recomandări:

 y Probleme cu circulaţia venoasă, varice, 
vene deteriorate sau capilare sparte;

 y Relaxarea picioarelor după ce aţi stat 
foarte mult în picioare, în prevenirea 
formării varicelor.

Aplicare: Se aplică cu mişcări circulare 
uşoare de 2-3 ori pe zi.

SV-3036 | 20 €

SV-3035 | 20 €

Efecte:

 9Asigură un bronz rapid, uniform şi 
natural;
 9Hidratează şi catifelează pielea.

Aplicare: Folosiţi în prealabil o cremă/
spray cu factor de protecţie solară. 
Se va reaplica după fiecare baie. 

Recomandări: 

Tuturor celor care îşi doresc un bronz 
rapid şi 100% natural! 

Persoanelor cu pielea foarte deschisă, li 
se recomandă folosirea acceleratorului 
în afara orarului 11:00 şi 15:00, şi 
numai după o primă expunere la soare.

454545

Gel Antireumatic | 250 ml 
Fără dureri, totul este mai uşor!

Extractul de castan sălbatic este cunoscut pentru proprietăţile lui anti-
inflamatoare, de aceea este adesea folosit pentru eliminarea durerilor reumatice, 
a durerilor musculare. Arnica calmează durerile musculare şi reduce procesele 
inflamatorii. Camforul, originar din Asia este utilizat cu mult succes pentru dureri 
reumatice, dureri musculare, nevralgii. Mentolul ameliorează durerea care rezultă 
ca urmare a inflamaţiei articulaţiilor şi tendoanelor sau ca urmare a entorselor, 
luxaţiilor si a echimozelor.

Efecte:

 9Gelul reumatic acţionează chiar pe 
locul inflamat ameliorând durerea 
musculară şi articulară;
 9 Îmbunătăţeşte circulaţia sângelui,
 9Redă mobilitatea şi asigură o 
recuperare rapidă.

Recomandări: În toate afecţiunile 
reumatice, pentru dureri articulare, 
luxaţii, întinderi, echimoze.
Aplicare: Se aplică cu mişcări circulare 
uşoare, de 2-3 ori/zi, pe locul dureros. 
În cazul răcelilor, aplicaţi din prima zi 
un strat generos şi masaţi bine gâtul, 
decolteul şi fruntea. Înfăşuraţi-vă bine!

Magneziu Spray | 100 ml
Alinare imediată, rezistenţă sporită!

Spray-ul este o soluţie apoasă de Magneziu, puternic concentrată. Magneziul 
este al patrulea mineral abundent din organism şi este esenţial pentru sănătate. 
Administrarea de magneziu pe cale transdermală este cea mai importantă cale de a 
creşte nivelul de magneziu în organism, rapid şi foarte eficient pentru ţesuturi.

Efecte:

 9Oferă alinare imediată pentru 
muşchii încordaţi şi obosiţi, 

 9Este tonic general al organismului, 
creşte producţia de energie în celule, 
relaxează musculatura, stimulează 
vitalitatea şi rezistenţa.

Recomandări:

 y Dureri articulare, ideal în artroze, 
fibromialgii;

 y Cârcei, dureri musculare;
 y Edeme ale mâinilor şi picioarelor;
 y Sindrom premenstrual, dureri 
abdominale, de sâni, menopauză.

SV-3034 | 20 €

SV-3041 | 24 €
Aplicare: Pulverizaţi, masând uşor locul dureros, până se absoarbe în piele. 
Se recomandă până la 12 pulverizări pe zi. Pentru uz extern.
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Linia Magnawell
Puterea Revigorantă a Naturii
Împotriva Durerilor 
Sisteme magnetice speciale 

Bandajele MAGNAWELL conţin ultimele descoperiri în domeniul câmpurilor magnetice alternative cu adâncime mare de 
acţiune. Bandajele MAGNAWELL sunt fabricate sub patent în Germania si sunt încadrate ca dispozitive medicale şi au o 
garanţie de 15 ani! Ţesătura unică este realizată din 4 straturi speciale, la care se adaugă fire de argint.

Foliile magnetice din interioriul bandajelor MAGNAWELL sunt realizate sub patent de laboratoarele din Germania. Prin 
aranjamentul alternativ al segmentelor magnetice realizate din pulbere magnetică, sunt influenţate un număr mare 
de vase sangvine, indiferent de poziţia lor. Inducţia magnetică ridicată şi puterea câmpului se păstreaza timp de ani de 
zile fără să scadă în intensitate. Câmpurile magnetice puternice pătrund blând prin piele prin intermediul unor curenţi 
turbionari care au ca efect eliminarea blocajelor dureroase. 

Ţesătură unică, patentată, cu fir de argint

Tesătura cuprinde 4 straturi speciale. Primul strat care conţine magneţii speciali, un strat intermediar de lână care 
absoarbe căldura emisă de corp, o stochează în mod optim şi o difuzează omogen, un strat alcătuit din spumă expandată cu 
milioane de bule de aer care asigură izolarea termică şi stratul exterior realizat din bumbac organic pur cu fibre de argint.
Corpul nostru elimină căldură. Cu ajutorul Bandajele MAGNAWELL dispunem de avantajele stocării căldurii benefice. 
Aceasta este preluată şi stocată de structura unică a Bandajelor MAGNAWELL. În plus, magneţii speciali stimulează în 
mod natural irigarea cu sânge şi dezvoltarea de căldură. După scurt timp, temperatura de sub produsele pe bază de câmp 
magnetic, creşte cu până la 6 0C şi rămâne constantă.

Firele de argint sunt produse din argint pur, acoperite cu un strat (film) subţire transparent, ferind argintul de aer şi 
umezeală, împiedicând astfel oxidarea lui. Argintul protejat astfel rămâne activ şi emite ioni de argint care au efect 
antibacterian la nivelul pielii. Pielea umană sănătoasă este colonizată de diverse bacterii. Aceste particule de ioni de argint 
se activează atunci când există un nivel de umiditate, împiedicând dezvoltarea bacteriilor sau a larvelor de acarieni, 
elimină mirosul neplăcut, protejează epiderma, oferind protecţie şi prospeţime pe parcursul întregii nopţi. 

În plus firele de argint au capacitatea de a descărca energia statică acumulată în corp, prin aer în mediul înconjurător 
(efectul corona). Încărcarea electrostatică provine de la bluze, haine, accesorii şi încălţăminte din materiale sintetice. De 
exemplu, picioarele târşâite pe un covor cu fire sintetice, papucii sau şosetele sintetice, pot provoca energie statică. Simţi 
când eşti supraîncărcat electrostatic atunci când la contactul cu un metal (clanţa uşii etc) sau la contactul cu o altă persoană 
care este încărcată la fel simţi că te “curentezi”. Descărcarea electrostatică, şocul pe care întreg organismul îl resimte în 
momentul în care te curentezi nu este niciodată plăcut. Aceste “scântei” pot dura zile întregi! Energia statică acumulată în 
corp, poate afecta organele corpului şi poate acutiza bolile. 474747

MagnetBandage
Bandaj pentru spate

Descriere: ţesătură unică patentată, cu fire de argint, produsă sub licenţă de 
laboratoarele MAGNAWELL cu sisteme magnetice speciale: 3 folii cu 6 magneţi 
bipolari de înaltă calitate, tehnologie germană patentată.

Recomandări: dureri de coloană, sciatice, lumbago, necroză tisulară, dureri de rinichi, 
dureri musculare, articulare şi reumatice, contracturi musculare, circulaţie 
deficitară, traumatisme asociate sportului, dureri de spate în general. 

Utilizare: Se montează cu firul de argint în interior, direct pe piele. 
În cazul afecţiunilor cronice se recomandă purtarea bandajelor pe o 
durată de 6 săptămâni. Se recomandă utilizarea continuată a bandajelor 
MAGNAWELL chiar şi atunci când, numai după câteva ore sau zile, se 
constată o îmbunătăţire considerabilă a stării generale. Pentru o creştere 
a eficienţei tratamentului, se recomandă consumul de 2 litri de apă 
magnetizată pe zi şi Panactive Weihrauch. Bandajul poate fi purtat pe 
spate, pe coapse ori pe zona gâtului şi a umerilor. Poate fi aşezat şi sub 
cap, fixat sub faţa de pernă. Spălaţi manual la 30 OC cu detergent blând.

MagnetBandage Motion
Bandaj pentru articulaţii

Descriere: ţesătură unică patentată, cu fire de argint şi sisteme magnetice 
speciale: 8 magneţi multipolari, tehnologie germană patentată.

Recomandări: dureri articulare, umăr, coate, genunchi, şold, accidentări 
sportive (întinderi, entorse, etc) afecţiuni ale tendoanelor şi ligamentelor, etc.

Utilizare: Se montează direct pe articulaţia vizată (umăr, şold, genunchi 
sau cot) cu eticheta în exterior. Cu ajutorul benzilor elastice se asigură o 
fixare fermă şi precisă. Spălaţi manual la 30 OC cu detergent blând.

Datorită microcurenţilor produşi de discurile magnetice s-a 
constatat o creştere osoasă şi o recuperare mult mai bună si în 
cazul fracturilor. Studiile au arătat o îmbunătăţire semnificativă a 
condiţiei generale a organismului la pacienţii trataţi cu produsele 
MAGNAWELL. Pacienţii cu o circulaţie deficitară la nivelul mâinilor 
şi picioarelor au început să simtă o încălzire la nivelul acestor zone 
după numai câteva zile de folosire a produselor MAGNAWELL. 

5000-1 | 149 €

5001-1 | 139 €
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MagnetRelax
Mască pentru relaxare

Fie că vă aflaţi acasă,  sau în vacanţă,  masca MagnetRelax vă ajută să vă bucuraţi 
de un somn profund şi odihnitor. Magneţii echilibrează eliberarea de hormoni 
din interiorul creierului, serotonina şi melatonina, responsabili cu ciclul somnului 
dumneavoastră. De asemenea exista studii care au  demonstrat că magneţii 
stimulează activitatea cerebrală. 

Descriere: material fin, catifelat, cu croială specială, pliabilă în zona 
nazală, cu  închizătoare căptuşită Velcro® care permite o fixare 
perfectă si o husa pentru protectie.  Include  7 magneţi permanenţi de 
neodim (1200 Gauss fiecare). 

Recomandări: tulburări de somn, insomnie,  migrene, dureri de cap, 
febră, lăcrimare la nivelul ochilor, probleme ale sinusurilor, etc

Utilizare: MagnetRelax se monteaza cu eticheta in exterior. Se poate purta 
pe zona ochilor sau pe frunte. Spălaţi manual la 30 OC cu un detergent uşor. 4000-1 | 89 €

4010-1 | 119 €

MagnetComfort
Pernă-suport pentru susţinerea capului si a gâtului

Perna MagnetComfort, este ideală atât pentru acasă cât şi în călătorii (cu maşina, cu 
autocarul, cu trenul sau cu avionul). Atunci când stăm acasă relaxaţi şi ne uităm la TV, 
”cineva” lucrează pentru noi şi ne asigură un confort şi o terapie de înaltă calitate.

Descriere: Forma ergonomică susţine capul ajutând la prevenirea durerii şi a 
tensiunii. Spuma de memorie, de înaltă calitate, este învelită într-un material 
exterior foarte fin şi moale. Terapia este asigurată prin 3 magneti montaţi 
în partea de sus - pentru zona de gât şi ceafă şi 5 magneti inseraţi la baza 
suportului - pentru zona umerilor. Puterea fiecărui magnet este de 1200 
gauss. Perna MagnetComfort vine împreuna cu o husă de transport.
 
Recomandări: dureri de gât, de ceafă, spondiloză, dureri în zona umerilor, 
etc. MagnetComfort susţine greutatea capului ajutând astfel la prevenirea 
durerii şi a tensiunii.

Utilizare: Se montează după gât şi se poate fixa cu ajutorul celor 2 şnururi 
foarte practice. Spălaţi manual la 30 OC cu detergent blând.

49

MagnetWalk! 
Bucuria de a te simţi minunat!

Zilnic, o persoană activă face cel putin 10.000 paşi, susţinând astfel zeci de 
kilograme şi exercitând o presiune puternică asupra picioarelor. Această presiune 
cauzează de multe ori durere şi disconfort. Este imposibil să te simţi bine atunci 
când picioarele te dor. Picioarele obosite şi umflate sunt primul semn de oboseală, 
care se poate întinde în tot corpul! 

Descriere: Branţurile MagnetWalk sunt realizate din piele naturală 100%, fiind 
potrivite atât pantofilor de damă cât şi bărbăteşti. Fiecare branţ include 6 magneţi 
din neodim de înaltă calitate, fiecare cu o putere de 1200 Gauss. În plus, cei 6 
magneţi de neodimiu sunt orientaţi în branţ conform centrilor  energetici din 
talpa piciorului care influenţează în mod semnificativ pozitiv, buna funcţionare a  
organelor din interiorul corpului nostru (reflexoterapie). Branţurile MagnetWalk 
conferă un plus de confort prin pernuţele care lasă aerul să treacă şi previn 
alunecarea. 

Recomandări: Pentru sănătatea picioarelor, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, 
reduce disconfortul muscular, acţionează asupra punctelor reflexogene,  
favorizează respiraţia piciorului, absorb şi previn apariţia mirosurilor. Pentru 
picioarele umflate cu varice, vă recomandăm în plus, produsul de îngrijire specială 
din linia Natural Beauty - Gelul de Vene. 

Utilizare: Introduceţi branţurile magnetice în pantofi, ghete sau cizme şi bucuraţi-
vă de efectele lor benefice! Branţurile din piele naturală, ultrafină MagnetWalk vor 
fi o bucurie zilnică pentru Dvs. şi picioarele Dvs.!

3009-1 (34-35) | 49 €
3009-2 (36-37) | 49 €
3009-3 (38-39) | 49 €
3009-4 (40-41) | 49 €
3009-5 (42-43) | 49 €
3009-6 (44-45) | 49 €

4949
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MagnetMassage
Pentru masaj şi relaxare

Forma ingenioasă a acestui articol 
magnetic pentru masaj a fost special 
concepută pentru o experinţă cât mai 
relaxantă. Nu doar maseurii pot folosi 
acest accesoriu relaxant, deosebit de 
confortabil la folosire, pentru un masaj 
liniştitor. 

MagnetMassage este realizat din 
oţel inoxidabil şi permite folosirea 
sa cu ambele capete, fiecare având 
incorporat câte un magnet permanent, 
de neodim. MagnetMassage se simte 
foarte plăcut pe piele.

50 515151

MagnetHeart şi MagnetStrip
Protecţie 24 ore!

Broşa Inimă este compusă din două părţi: broşa magnetică - reprezentată de 
elementul mai gros care include magnetul (2200 gauss), care se aplică direct pe 
piele, pe locul dureros, cu logo-ul companiei (broscuţa fericită) îndreptat spre 
corp şi un căpăcel - accesoriu decorativ (elementul subţire) - care se aplică pe 
exterior, peste materialul textil, pentru a prinde broşa inimă în locul respectiv.

Inima Magnetică, unul din cele mai populare produse Energetix, poate fi 
purtată atât ziua cât şi noaptea, în orice zonă a corpului! Pentru protecţie 
zilnică, pentru a ne proteja de lipsa câmpului magnetic, indispensabil unei 
bune funcţionări a organismului, inimioara se recomandă a fi purtată exact ca 
o broşă în zona pieptului.

Inimioara magnetică este un excelent remediu pentru dureri de cap! Se aplică 
cât mai aproape de zona cu dureri (pe lateral, creştet, ceafă) şi cât mai aproape 
de scalp. Cu ajutorul unei şuviţe de păr şi a accesoriului, inimioara se fixează 
în locul dorit. Pentru dureri menstruale, alte dureri în acea zonă, inimioara se 
aplică pe abdomen, sub buric şi se fixează pe slip cu ajutorul accesoriului.

Combinaţia dintre elementul magnetic şi cupru sprijină sistemul imunitar. 
Cuprul este recunoscut pentru efectul benefic în cazul proceselor inflamatorii. 
Cuprul este indispensabil pentru formarea elastinei şi colagenului, este un 
bun antireumatic natural şi, din acest motiv, inima de cupru se recomandă 
în diferitele afecţiuni osoase. Foarte multe cercetări clinice au arătat eficienţa 
cuprului în tratarea şi ameliorarea artritei, artrozei, etc. 

În plus, o mai mare cantitate de oxigen este transmisă către ţesut, iar 
metabolismul celulei şi fluxul sangvin se îmbunătăţesc.

Se poate întâmpla ca, din cauza diverselor afectiuni din organism, cuprul de 
pe suprafaţa inimioarei să se absoarbă în totalitate, lăsând în urmă o pată 
negricioasă pe piele. Aceasta se şterge imediat cu apă călduţă şi săpun. Nu 
aruncaţi inimioara, pentru că şi-a pierdut doar proprietăţile legate de cupru 
dar nu şi forţa magnetică!

MagnetStrip, prin forma sa organică reprezintă o alternativă neutră, mai 
discretă, la broşa magnetică în formă de inimă.
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Bara Magnetică
Apă magnetizată = Apă vie!

Bara magnetică se prezintă în 7 modele diferite! Fiecare 
baghetă are la capătul inferior un magnet puternic (2000 
gauss). Acesta va crea un câmp magnetic direct în băutura 
Dvs! Lăsaţi bara magnetică în pahar timp de 15 min sau 
amestecaţi continuu timp de 2-3 minute în sensul acelor de ceas. 

Sub influenţa magnetului, apa îşi modifică structura. 
Se micşorează unghiul dintre legăturile moleculare, se 
schimbă densitatea apei, vâscozitatea, conductivitatea şi 
pH-ul, precum şi tensiunea de suprafaţă, lucru care este 
important pentru viaţă şi pentru accelerarea proceselor 
metabolice, pentru solubilitatea proteinelor, a enzimelor, 
pentru schimbul de substanţe. 

Apa magnetizată are o influenţă pozitivă asupra calciului 
din corp care se ionizează şi formează astfel cristale 
laminare. Formele ionizate de calciu se elimină cu 
uşurinţă din rinichi şi din vasele de sânge şi, de asemenea, 
se asimilează uşor în oase, servind la prevenirea 
osteoporozei, dar şi la recuperarea din această afecţiune.

Apa magnetizată are efect terapeutic pronunţat în 
problemele sistemului digestiv, acţionând asupra 
celulelor epiteliale ale intestinului subţire, astfel că 
procesele peristaltice se accelerează, iar constipaţia 
devine o problemă uitată. Celulita şi obezitatea se reduc 
considerabil consumând 2-3 litri de apă magnetizată pe zi.
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MagnetStraw
O alternativă durabilă şi elegantă pentru savurarea băuturilor 
răcoritoare. Acest set format din două paie (2000 gauss fiecare), 
realizate din oţel inoxidabil cu finisaj lucios, poate fi refolosit 
la nesfârşit, fiind, în acelaşi timp, şi foarte igienic. 

Setul include o perie mică pentru curăţarea cu uşurinţă a 
magneţilor care au fost încorporaţi în paiul de băut.

CorkCoaster
Acest set este format din 4 suporturi magnetice pentru pahare 
(1800 gauss fiecare). Realizate dintr-un material natural - plută, 
incorporează magneţi care direcţionează puterea magnetică 
direct în băutura dvs.!

MagneticCoaster
Vă puteţi bucura de beneficiile unei băuturi magnetizate 
şi cu ajutorul MagneticCoaster - suport magnetic pentru 
pahare (1800 gauss) realizat din oţel inoxidabil cu un model 
ornamental care redă un simbol puternic - „floarea vieţii”, 
apreciat ca simbol sacru, în multe culturi din lume.

3973-1 | 84 €*

3973-1*

4005-1 | 59 €**

3147-1 | 68 €*2er Set | Set of 2 | Set format din 2 paie magnetice
**4er Set | Set of 4 | Set format din 4 suporturi magnetice pentru pahare
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WaterQuartet
Cvartetul ideal pentru apa dumneavoastră

Piatra din oţel inoxidabil cu magnet incorporat (2200 gauss) transmite puterea 
magnetică băuturii dumneavoastră în armonie cu alte elemente naturale din: 
ametist, cristal de cuarţ roz şi cristal de stâncă.

Despre ametist, sau cuarţul violet, grecii considerau că aduce dragoste, fericire 
şi ajută la vindecare. Este benefic pentru sistemul nervos central, digestiv şi cel 
endocrin, reglează glicemia.

Cuarţul roz este benefic pentru inimă, sistemul circulator, sinusuri, sprijină 
fertilitatea, echilibrează activitatea rinichilor, ficatului, regenerează ţesuturile.

Cristalul de stâncă, numit şi Piatra Puterii, este considerat un talisman de 
noroc, aduce protecţie şi echilibru emoţional. Stimulează activitatea cerebrală, 
reduce durerile, benefic în caz de anemie, astm şi afecţiuni ale stomacului.

3064-1 | 64 €

5555
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BalancePlus
Energie în cea mai pură formă!

4030-1 | 119 €

56

Recipientul BalancePlus (550 ml) este realizat din sticlă borosilicată (sticlă de înaltă 
calitate, termorezistentă, inertă chimic, folosită în special în domeniul sticlei de 
laborator) şi oţel inoxidabil. BalancePlus vine împreună cu o husă din neopren 
bleumarin şi 1 pliculeţ de BalancePlus-Mix utilzabil pentru o lună de zile!

Săculeţul - filtru BalancePlus-Mix - transformă apa de la robinet în apă 
potabilă, purificată, alcalină, ionizată si imbogaţită! BalancePlus-Mix conţine: 
piatra de Maifan plus calciu, magneziu, zinc şi fier.

Piatra de Maifan este supranumită şi „piatra medicament” sau „piatra 
sănătăţii”. Maifanul este o piatră terapeutică excelentă pentru purificarea 
şi remineralizarea apei. Maifanul conţine un mare complex de minerale, 
inclusiv 68% dioxid de siliciu şi alte minerale sub formă de oxid. Oxizii 
reacţionează cu apa formând hidroxizi care ridică pH-ul apei pe măsură ce 
mineralele sunt eliberate. 

De asemenea, maifanul este o piatră puternic adsorbtivă, cunoscut fiind 
faptul că elimină metalele grele şi alte impurităţi din apă. În acelaşi timp, 
eliberează minerale. Este o piatră ideală pentru susţinerea remineralizării 
apei „goale” având în acelaşi timp o rezonanţă puternică a Pământului. 

Pietrele de Maifan conţin până la 70 de oligoelemente, inclusiv potasiu, calciu, 
sodiu, mangan care sunt esenţiale pentru sângele uman şi sistemul fluid. 

De exemplu,  manganul,  este un oligoelement important pentru 
organism, în special datorită efectelor benefice asupra memoriei 

şi pentru înlăturarea senzaţiei de oboseală. De asemenea, 
manganul ajută la fixarea calciului şi a fierului în 

organism, ajută digestia, accelerează arderile şi are 
rol deosebit de important în activitatea glandelor 
endocrine, dar şi în funcţia sexuală. Manganul 

ajută în acelaşi timp la sinteza colagenului, care 
ajută la menţinerea elasticităţii şi fermităţii pielii. 

Printre numeroasele efecte în urma 
folosirii apei purificate cu piatră de 

Maifan se remarcă echilibrarea pH-
ului, efecte antiinflamatorii, detoxifierea 
şi fortificarea organismului.
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4031-1 | 69 €

Un pachet BalancePlus-Mix include 3 săculeţi-filtru!

Un săculeţ de BalancePlus-Mix poate filtra până la 75 de litri de apă. Dacă se 
consumă 2,5 litri de apă zilnic, un săculeţ de BalancePlus-Mix este suficient 
pentru 1 lună de utilizare. Deci 3 săculeţi vă vor ajunge 3 luni!

BalancePlus, fiind îmbogăţit cu ioni şi minerale, purifică alcalinizează şi 
revitalizează apa dumneavoastră de băut. În plus, magnetul puternic (2200 
gauss) incorporat în partea inferioară, va magnetiza apa îmbogăţită din recipient.

Cum utilizaţi BalancePlus:

1. Desfiletaţi baza sticlei BalancePlus precum şi filtrul din oţel inoxidabil.
2. Introduceţi pliculeţul cu BalancePlus-Mix în interior şi înfiletaţi la loc.
3. La prima utilizare, umpleţi BalancePlus cu apă.
4. Lăsaţi 1 minut cu pliculeţul BalancePlus-Mix în interior, după care vărsaţi apa.
5. Reumpleţi recipientul cu apă. Prima apă filtrată va fi gata în 3-5 minute!

5757
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Pericolele folosirii telefoanelor mobile

În această lume modernă, în cunoştinţă de cauză sau fără să ştim, 
ne expunem la pericole invizibile. Suntem agăţaţi de tehnologia 
wireless şi există o latură întunecată. În prezent, sunt nenumarate 
dovezi ştiinţifice ale pericolelor folosirii telefoanelor mobile. 

Rezultatele celui mai amplu studiu internaţional despre 
telefoanele mobile a arătat că participanţii la studiu care au 
folosit telefonul mobil timp de 10 minute au dublat rata gliomului 
la creier, care este un tip de tumoare. Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii a publicat în 2010 un studiu realizat pe parcursul a 
zece ani, în care se arată că folosirea regulată a telefoanelor 
mobile cauzează cancer la creier. Potrivit studiului, jumătate de 
oră petrecută cu telefonul mobil la ureche în fiecare zi sporeşte 
riscul de apariţie a cancerului la creier cu 40 %. 

Cercetări ample, efectuate la nivel mondial au demonstrat că 
radiaţiile telefonului mobil ne expun la riscuri. Dovezile arată că 
folosirea telefonului mobil pentru doar câteva minute începe să 
încălzească ţesuturile creierului şi provoacă schimbări în celule, 
un precursor al cancerului. Chiar şi instructiunile de utilizare a 
telefoanelor mobile menţionează riscul, iar unele emit avertizări 
sfătuind ca telefoanele mobile să fie ţinute la distanţă faţă de 
corp. Dacă ţinem telefonul mobil în buzunarul de la pantalon 
(în special bărbaţii) nu facem decât să mutăm radiaţiile la talie 
afectând astfel, organele genitale. 

Un telefon mobil este un dispozitiv care radiază microunde în 
două sensuri, a cărui folosire pe termen lung a fost asociată cu 
tumori cerebrale, tumori ale urechii interne, meningiom, tumori ale 
glandelor salivare, cancer al ochiului, cancer testicular şi leucemie, 
împreună cu o gamă largă de alte efecte nocive: tensiune crescută, 
pierderea auzului, anomalii ale spermei, infertilitate. Studii ştiinţifice 
demonstrează creşterea incidenţei cancerului la nivelul creierului, a 
glandelor salivare şi chiar a unor tipuri de cancere rare ale ochiului 
de pe partea capului unde s-a ţinut cu precădere telefonul mobil, la 
adulţii care au folosit telefonul mobil aproximativ 10 ani. 
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