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APROAPE CĂ NU EXISTĂ CEVA MAI BUN PE CARE POŢI
SĂ-L FACI PENTRU CORPUL TĂU, DECÂT EXTRAGEREA
TOXINELOR ŞI METALELOR GRELE DIN CORP!
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?

LINIA DETOXAMIN
Produse fabricate în Austria, prin tehnologie unică, patentată.
Substanţa de bază: 100% zeolit PMA (Micro Activation Process) purificat.
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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Oricât ne-am strădui să ne alimentăm cât mai sănătos, nu avem cum să facem
acest lucru complet, zilnic. Toate alimentele incluzând legume, fructe, carne,
peşte, mezeluri, băuturi etc. conţin pesticide, aditivi alimentari, coloranţi, E-ri,
hormoni, antibiotice etc. sau sunt contaminate direct prin sol, apă sau aer cu
metale grele. Peştele chiar dacă este pescuit şi nu crescut în acvacultură cu
hormoni poate fi infestat cu mercur. La fel şi fructele de mare.
Azi în categoria Bio, întâlneşti aproape tot ce există 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 toate
alimentele din rafturile principale sunt procesate şi/sau stropite/tratate. În
plus, aerul poluat pe care îl respirăm - subiect binecunoscut, alcoolul, ţigările,
medicamentele sunt factori care ne influenţează sanatatatea.
Numărul mare de toxine ne scade imunitatea şi conduce la declanşarea multor
boli şi afectiuni.
Când sunt în exces, toxinele şi metalele grele acţionează ca o otravă asupra
celulelor şi apar primele simptome precum: oboseală nejustificată, energie
scăzută, lipsa puterii de concentrare, de memorare, nervozitate sau chiar
stări depresive şi boli cum ar fi obezitatea, boli digestive, sindromul colonului
iritabil, diabetul de tip II, infertilitate, alergii, boli de inimă, boli autoimune.
Dezechilibrele hormonale sunt corelate cu imposibilitatea neutralizării corecte
şi a eliminării toxinelor din organism. Iar pe termen lung, apar afecţiunile foarte
grave, cancerigene cu cauze aparent necunoscute. Numeroşi oameni de
ştiinţă susţin că metalele grele sunt principala cauză pentru apariţia multor
boli ale sistemului nervos central (Parkinson, Alzheimer, probleme cognitive,
schizofrenia, scleroza multiplă, autismul).
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lot este supus unui proces de purificare patentat. Materialul este reanalizat prin
spectofometrie pentru verificarea purităţii şi pentru menţinerea compoziţiei
originale. Astfel, se obţine un material brut optim - ca bază de pornire pentru
succesul medical.

Detoxamin Basic Capule/Farina - prevenţie pentru cei sănătoşi,
ajutor pentru cei bolnavi
În prezent, curăţarea zilnică a organismului, reprezintă o necesitate.
Procesul este foarte simplu, natural şi eficient. Detoxamin conţine
cea mai eficientă substanţă pentru purificarea şi detoxifierea
organismului uman: zeolit purificat, micronizat şi activat, printr-o
tehnologie specială, patentată în Austria. Eficienţa lui este dovedită
prin studii clinice fiind astfel înregistrat ca PRODUS MEDICAL
NATURAL. Astfel, Detoxamin conţine singurul zeolit avizat pentru
administrare internă.

Pe măsură ce s-au efectuat teste ample pentru a compara calitatea
zeolitului purificat cu alte produse similare cu zeolit se poate afirma
că Detoxamin este cu adevărat unic, când vine vorba de siguranță
si eficienţă, fiind înregistrat ca produs medical în conformitate cu
Directivele Europene 93/42/CEE. Nici un alt zeolit nu îndeplineşte
cerințele de puritate, siguranță şi eficiență, astfel că toate
suplimentele alimentare care conțin ingredientul zeolit, au fost
interzise de la comercializare și promovare încă din anul 2018.

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

Deci calitatea materiei este decisivă pentru succesul medical anticipat.

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.

Urmează prelucrarea printr-un proces tehnologic unic, patentat. Prima
măcinare are loc controlat la viteze foarte mici, iar a 2-a măcinare are loc
la viteze foarte mari, unde particulele materialelor brute sunt accelerate la
energii cinetice foarte mari sub unghiuri foarte bine definite. Se obţin astfel
particule sferice, cu margini zimțate care au o suprafață exterioară optimizată și
o granulație medie de 3-5 µm. În plus la micronizarea dorită, rețeaua de cristale
este modificată, ducând astfel la o sarcină de suprafață puternic negativă
(capacitate de adbsorbţie foarte mare). Ulterior materialul este activat termic
la 5000C, pentru a obţine un schimb maxim de cationi şi proprietăti maxime
de încarcare a suprafeţei (potenţial zeta). Prin procedura de micronizare şi
activare capacitatea sa de adbsorbţie ajunge la 1.000 m2/kg. Acest procedeu
garantează un grad maxim de eficienţă al produselor medicale Detoxamin.

În natură se găsesc sute de tipuri de zeolit cu diverse structuri de puritate.
Majoritatea acestor depozite zeolitice nu îndeplinesc standardele de calitate
necesare pentru a asigura un consum sigur și prelungit de zeolit. Calitatea
materiei prime este esenţială, depinde în principal de geneza sa precursoare,
rezultând variații în compoziția lor chimică și mineralogică, dar și în modul în
care cresc și își 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 și fibre. Tufele în formă de ace şi fibre reprezinta
un risc grav pentru sănătate. În plus, la un conținut de clinoptilolit de peste 80
– unul dintre cei mai importanți parametri de calitate minerologică, trebuie să
existe şi un raport Si per Al mare (> 5:1).

Prelucrat cu ajutorul unei astfel de tehnologii avansate, zeolitul din Detoxamin
devine una dintre cele mai sigure şi eficiente substanţe de curăţare a
organismului, îndeplinind acest rol fără nici un efect secundar, dimpotrivă
intesificând semnificativ acţiunea oricărui element care i se adaugă, acţionând
ca un dirijor de schimb de ioni.

Producătorul austriac verifică în mod regulat, structura zeoliţilor, calitatea
depunerilor și achiziționează materialul de pornire doar din locuri sigure,
certificate şi auditate în avans. Pe baza sutelor de probe prelevate, Detoxamin
poate revendica absența completă a cristalelor fibroase sau sub formă de ace.

6

Principalul mecanism de acțiune al schimbătorului unic natural de cationi – al
zeolitului din Detoxamin se bazează pe adbsorbția de contaminanți conform
unui principiu clar definit de „încuietoare și cheie” în tractulul gastro-intestinal
și pe eliberarea de minerale și oligoelemente.

Controlul periodic de calitate efectuat asupra fiecărui lot, oferă garanția și
siguranța că nu este prezent nici un mineral fibros sau acicular. Ulterior fiecare
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Relația de cauză – efect este fundamentală pentru a înțelege mecanismul de acțiune. Cel mai bun mod de a
explica acest lucru este printr-o analogie cu un produs medical care are un scop similar, adică înlătură substanțele
nedorite. Ca și în cazul hemodializei, curățarea/detoxifierea/livrarea de produse dorite se face prin intermediul
sângelui. Aceasta protejează corpul și organele sale, prevenind astfel bolile secundare. Același principiu este
folosit și pentru zeolit. În cazul hemodializei, schimbul de ioni are loc prin osmoză. În cazul zeolitului, schimbul de
ioni are loc între rețeaua cristalină de zeolit (încărcată negativ) și cationii (încărcați pozitivi) care vor fi absorbiți
datorită unei interacțiuni electromagnetice sau electrostatice definite. Schimbul de ioni al cationilor apare în baza
selectivității specifice a zeolitului pur, micronizat dublu activat.
Este important să înțelegem că zeoliții naturali au o sarcină de cadru specifică, unică, negativă, care este balansată
de cationii care există în sistemul canalului. Cationii includ minerale cum ar fi sodiu, potasiu, calciu sau magneziu
precum și oligoelemente cum ar fi zinc, mangan sau siliciu care adeseori apar în formă dizolvată și sunt astfel
relativ ușor de accesat și schimbat. Prin seriile de absorbție definită, contaminanți definiți sunt absorbiți prin
intermediul schimbului de ioni. În cadrul schimbului, sunt eliberate mineralele și oligoelementele menţionate mai
sus - foarte importante din punct de vedere fiziologic, iar seriile de absorbție ale zeolitului cuprind cesiu, amoniu,
plumb, arsenic, cadmiu, crom, nichel, aluminiu, diverse tipuri de toxine, acestea fiind legate de zeolit direct în
tractul gastrointestinal.
Ca rezultat, aceşti contaminanţi nu mai pot trece prin bariera peretelui intestinal. Intestinul este „gardianul”
sistemului nostru imun. Detoxifierea este astfel evident susținută (prin legarea patogenilor definiți în tractul
gastrointestinal) iar bariera peretelui intestinal este întărită. Funcția de sită moleculară a zeolitului din produsele
medicale Detoxamin definește această selecție moleculară prin intermediul mărimii porilor de numai aprox. 0,4
nm a cavităților din structura sa.

Intestinul permeabil, boala omului modern
Intestinele reprezintă poarta către sănătate. 70% din sistemul nostru imunitar se regăseşte în intestine. Aici se dau
cele mai mari „bătălii’’ de apărare ale organismului. Acestea reprezintă poarta de intrare a hranei şi a substanţelor
nocive, în organism.
Intestinul permeabil este definit prin creșterea permeabilității mucoasei intestinale - spaţiile/joncţiunile dintre
celulele peretelui intestinal se lărgesc şi permit pătrunderea şi recircularea toxinelor în tot organismul (sânge,
limfă, organe). Aceste particule străine declanșează un răspuns imunitar susținut, iar reacțiile în lanț care urmează
declanșează atât inflamaţie localizată intestinal, cât și o reacție inflamatorie generală. Dacă tulburarea persistă,
inflamaţia devine cronică, iar de la acest stadiu la bolile degenerative nu este decât un pas.
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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 și malabsorbția.
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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).
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 metilmercur, o formă organică a mercurului elementar. Metil-mercurul, din cauza
faptului că trece cu ușurință bariera sânge-creier, a fost asociat bolilor neurodegenerative ca Alzheimer, scleroză multiplă și 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 privește deteriorarea cauzată de mercur”. Mai exact, metil-mercurul
„inhibă divizarea și migrarea celulelor neuronale și perturbă citoarhitectura
creierul în curs de dezvoltare”. De asemenea, numeroase studii au corelat
creșterea explozivă a cazurilor de autism cu thiomersal (etil-mercur), prezent
în multe vaccinuri.

Detoxamin
actionează la
nivel gastrointestinal,
consolidând
peretele
intestinal!
9reduce
9
endotoxemia
9efect
9
antiinflamator
9întăreşte
9
integritatea
peretelui
intestinal
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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. Micro-zeolitul activat este un antioxidant celulo-enzimatic
puternic care determină o înaltă selectivitate a absorbţiei glucozei. În 2003,
la Congresul American din Seatlle, 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, acest schimb se face mult mai eficient. Cedează
tot ce este mai bun cu o eficienţă mult marită şi atrage tot ce este negativ.
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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. Prin administrarea de Detoxamin în
osteoporoză şi poliartrită, 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.
La nivel enzimatic, Detoxamin reușește să distrugă celula canceroasă, prin reglarea pH-ului mediului în care
celula bolnavă trăieşte, se hrăneşte şi se înmulţeşte. În plus, micro-zeolitul 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 și aplicațiile sale din California, a fost prezentat
tot de Dr. Slavko Ivkovic și s-a intitulat: „Efectul zeolitului microactivat asupra căilor de transmitere a semnalului
de moarte programată a celulelor’’.
Este celebru studiul clinic realizat în anii 90, la secția de Medicină Moleculară a Institutului ’’Ruder Boskovic’’
din Croaţia cu cei 22 de patrupezi (câini splendizi dar bolnavi de diferite forme de cancer, mulți dintre ei în fază
terminală). Pacienții au primit timp de 3 luni, între 1 și 4 gr de zeolit pe zi (în funcție de kg și stadiul bolii). Rezultatul
i-a bulversat pe toți oamenii de știință. Deși 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 (granița dintre medicina
umană și cea veterinară este mult mai „subțire’’ decât s-ar crede, așa încât aceste rezultate au făcut valuri mari
în lumea științifică). Au urmat zeci de studii făcute pe culturi de celule canceroase pentru a obiectiva aportul și
eficiența micro-zeolitului activat în boala canceroasă. Rezultatele, pe cât de spectaculoase, pe atât de greu au
fost de acceptat de către o mare parte a comunității științifice 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.
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.
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zz Zeolit premium
zz Tehnologie Patentată
zz Cercetat ştiinţific
zz Efecte dovedite clinic
zz Produs medical natural CE0477

Mod de administrare:
2 - 3 capsule de 3 ori / zi în timpul
meselor cu un pahar de apă.
Se recomandă o distanţă de 2 ore
între Detoxamin Basic Capsule şi alte
medicamente.

Magazin Energetix

Din păcate în ziua de azi, numărul tot mai mare de toxine, metale grele, pesticide, substanţe chimice acumulate
în organism din alimente (inclusiv legume şi fructe), substanţe chimice din medicamente, alcool, ţigări, aerul
poluat etc, ne influenţează în mod negativ imunitatea/sănătatea.
Azi, mai mult ca oricând, este nevoie de o curăţare a toxinelor în fiecare zi.
Detoxamin Basic Capsule/Farina - sunt produse medicale naturale, realizate printr-o metodă unică, patentată,
de prelucrare şi purificare, care conţin zeolit de înaltă calitate, 100% purificat, micro-activat. Acesta are
capacitatea dovedită, de a capta şi de reţine în mod eficient substanțele toxice direct din tractul gastrointestinal, prin schimb de ioni selectiv și adsorbție, fiind apoi eliminate în siguranţă, prin căi naturale, fără a
împovăra metabolismul.
Beneficii:

Pentru a sprijini detoxifierea și reglarea
proceselor, asigurați-vă că există un
aport suficient de lichide în ceea ce
privește rația zilnică (2-3 litri / zi).









Ingrediente/capsulă:




Zeolit premium, purificat,
micro-activat - 410 mg;




elimină eficient metalele grele şi toate tipurile de toxine (pesticide, ierbicide, aditivi alimentari);
elimină reziduurile toxice în timpul sau în urma tratamentelor cu antibiotice, antiinflamatoare, chimioterapie;
creşte imunitatea organismului;
consolidează şi fortifică peretele intestinal;
neutralizează radicalii liberi, reduce semnificativ stresul oxidativ;
reduce nivelul acidităţii din organism, reglează valoarea pH-ului;
excelent însoţitor în tratamentul multor afecţiuni: boli inflamatorii intestinale (boala Chron, colita ulcerativă),
colon iritabil, boli ale ficatului (de ex. hepatita B, C), diabet, artrită, cancer - inhibă dezvoltarea celulelor
maligne şi declanşează apoptoza celulelor canceroase;
susţinător indispensabil în terapiile invazive (de ex. chimioterapia);
infertilitate, autism - afecţiuni care sunt corelate cu imposibilitatea neutralizării corecte a toxinelor şi
metalelor grele din organism, etc.;
recomandat şi în curele de slăbire (orice dietă ar trebui însoţită de procesul de detoxifiere);
excelent pentru sportivii de performanţă (reduce nivelul acidului lactic).

Capsulă vegetală - 90 mg.
DT-002 | 56 €
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Este recomandată utilizarea Detoxamin minim 12 săptămâni (3 luni) sau atât timp cât apar stresuri fizice
recurente. Regularitatea utilizării influenţează eficacitatea, în timp ce întreruperile o pot reduce la minimum.
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zz Zeolit premium
zz Tehnologie Patentată
zz Cercetat ştiinţific
zz Efecte dovedide clinic
zz Produs medical natural CE0477
Mod de administrare:
O linguriţă rasă de 2-3 ori pe zi, în
timpul meselor, cu un pahar de apă.
Se recomandă o distanţă de 2 ore între
Detoxamin Farina şi alte medicamente.
Pentru a sprijini detoxifierea și reglarea
proceselor, asigurați-vă că există un
aport suficient de lichide în ceea ce
privește rația zilnică (2-3 litri / zi).
Este recomandată utilizarea
Detoxamin minim 12 săptămâni (3 luni)
sau atât timp cât apar stresuri fizice
recurente.
Regularitatea utilizării influenţează
eficacitatea, în timp ce întreruperile o
pot reduce la minimum.
Ingrediente:

Permeabilitatea peretului intestinal - „boala omului modern’’ este cauzată de nivelul ridicat de substanţe nocive.
Părintele medicinei, Hipocrate spunea: „Orice boala începe în intestin’’.
Într-adevăr, intestinul, reprezintă centrul sistemului imunitar. Peste 80% din celule imunitare se află în
intestin. Aici se duc cele mai importante „bătălii’’, reacţii de apărare. Creşterea permeabilităţii intestinale
din cauza nivelului mare de contaminanţi (prin lărgirea joncţiunilor membranei intestinale), duce la trecerea
substanţelor nocive din lumenul intestinal în circulaţia sistemică şi localizarea acestora pe cale limfatică sau
sangvină la diverse organe.
O perturbare a funcţiei peretelui intestinal duce la apariţia a numeroase afecţiuni grave de sănătate. Se pot
manifesta atât boli intestinale cât şi extraintestinale, boli inflamatorii intestinale, boli alergice, boli neoplastice.
Este dovedit clinic faptul că Detoxamin consolidează, fortifică şi întăreşte bariera vitală a peretelui intestinal
susţinând în acelaşi timp, într-un mod riguros şi natural funcţia organelor de detoxifiere.
Beneficii:











elimină eficient metalele grele şi toate tipurile de toxine (pesticide, ierbicide, aditivi alimentari);
elimină reziduurile toxice în timpul sau în urma tratamentelor cu antibiotice, antiinflamatoare, chimioterapie;
creşte imunitatea organismului;
consolidează şi fortifică peretele intestinal;
neutralizează radicalii liberi, reduce semnificativ stresul oxidativ;
reduce nivelul acidităţii din organism, reglează valoarea pH-ului;
excelent însoţitor în tratamentul multor afecţiuni: boli inflamatorii intestinale (boala Chron, colita ulcerativă),
colon iritabil, boli ale ficatului (de ex. hepatita B, C), diabet, artrită, cancer - inhibă dezvoltarea celulelor
maligne şi declanşează apoptoza celulelor canceroase;
susţinător indispensabil în terapiile invazive (de ex. chimioterapia);
infertilitate, autism - afecţiuni care sunt corelate cu imposibilitatea neutralizării corecte a toxinelor şi
metalelor grele din organism, etc.;
recomandat şi în curele de slăbire (orice dietă ar trebui însoţită şi de detoxifiere);
excelent pentru sportivii de performanţă (reduce nivelul acidului lactic).

100% zeolit premium, purificat,
micro-activat.




Detoxamin Basic Farina, 125 gr

Detoxamin Farina (pulbere) este recomandat în locul capsulelor pentru persoanele care au probleme de glutiţie
(înghiţire) a capsulelor.

DT-001 | 46 €
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zz 100% natural! Fără alergeni, fără
conservanţi, fără coloranţi, fără
parfum.
zz Pentru toate tipurile de piele şi
grupe de vârstă.
zz Detoxifică, regenerează şi
susţine vindecarea.
Recomandări:

 pentru toate afecţiunile de la
nivelul pielii

Instrucţiuni de folosire:
Utilizaţi între 2-5 aplicări/zi, după nevoie.
Aplicați local pe pielea în prealabil
curăţată şi uşor umedă. Continuați zilnic
până la vindecare.
Atenţionări: nu inhalaţi, nu utilizaţi pe
ochi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor
sub 6 ani, închideți întotdeauna
flaconul după utilizare, a se păstra uscat
și la temperatura camerei.
Ingrediente:
100% zeolit purificat micro activat.
Detoxamin Pudră de Piele, 60 gr
DT-004 | 30 €
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Detoxamin SKIN POWDER - pudra pentru uz extern, este excelentă în toate afecţiunile pielii datorită proprietăţilor
sale de detoxifiere, regenerarare şi vindecare.

 În cazul tăieturilor şi rănilor, Detoxamin Skin Powder absoarbe imediat secrețiile din zona rănii datorită
structurii microporoase sprijinind vindecarea foarte rapidă a rănilor. La fel de eficient este şi în cazul arsurilor
uşoare şi medii, pulberea regenerând uşor ţesutul afectat.

 Fiind 100% natural este recomandat pentru toate grupele de vârstă, inclusiv copii şi sugari (pentru iritaţiile
din zona pampers-ului). Este de asemenea foarte util pentru tratarea/prevenirea escarelor care se formează
cu uşurinţă la vârstnici din cauza deplasărilor limitate/imobilizării totale la pat.

 În dermatologie, s-a demonstrat că are acţiune pozitivă în toate afectiunile pielii: piele iritată sau rozacee,
dermatită seboreică, herpes bucal sau genital, zona zoster, psoriazis,
psoriazis etc. Rezultate excelente s-au obţinut în
tratarea acneei juvenile. Este excelentă pentru curăţarea tenului cu probleme, în combinaţie cu preparatele
cosmetice pentru îngrijire specială pe bază de micro-zeolit din linia Natural Beauty.

 S-a dovedit foarte eficient şi în cazul ulceraţiilor de piele, cu o refacere rapidă şi nedureroasă, fără complicaţii.
În cazul ulceraţiilor varicoase mari, după curăţarea în prealabil a locului afectat, se aplică pulberea din aproape
în aproape, de la exterior spre interior, zilnic, până când rănile se închid.

 Există înregistrări cu rezultate foarte bune chiar şi în cazul formaţiunilor tumorale (excrescenţe) la nivelul pielii.
Aplicând zilnic, constant, veţi observa cum tumora se micşorează, sfărămiţându-se de la o zi la alta. Curăţaţi
zilnic şi reaplicaţi. Aplicaţi şi în cazul negilor/ papiloamelor mici care se formează de regulă la nivelul gâtului şi
decolteului.

 Se întrebuinţează cu succes în igiena cavităţii bucale, în cazul paradontozei, a proceselor inflamatorii la nivelul
cavităţii bucale, prin aplicarea directă a prafului pe gingii. Apoi clătiţi, nu înghiţiţi. Skin Powder este eficientă la
nivelul tuturor mucoaselor, inclusiv hemoroizi.
Este absolut necesar atunci când tratăm o afecţiune dermatologică a pielii, să se utilizeze intern şi Detoxamin
Basic Capsule/Farina. De regulă orice afecţiune exterioară la nivelul pielii reprezintă de fapt exprimarea unei
afecţiuni/dereglări din interiorul organismului. Pentru igiena/curăţarea prealabilă a pielii, înainte de aplicarea Skin
Powder, folosiţi săpunul Sano-Nano.
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zz Indispensabil în curele de
slăbire!
zz Conţine Glucomanan,
supranumit şi „buretele de slăbit
al naturii”.
zz Reduce apetitul creând o
senzaţie de saţietate.
zz Acţionează fizic, natural, la
nivelul sistemului digestiv.
Recomandări:

 Persoanelor hiperponderale şi celor
care vor să-şi păstreze greutatea
normală.

Administrare:
1-3 capsule, în funcţie de kg, cu multă
apă, înainte de fiecare masă. Se
recomandă o dietă echilibrată.

Compoziţie per capsulă:
Glucomanan - 380 mg
Extract Sabal Palmetto - 30 mg
DT-011 | 50 €
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ACAI SLIM PLUS conţine Glucomannan, o fibră dietetică naturală, solubilă în apă, extrasă din planta de konjac
care creşte doar în Asia de Est. Are o capacitate excepţională de a absorbi apa şi este una dintre cele mai
vâscoase fibre alimentare cunoscute. Absoarbe atât de mult lichid, încât o cantitate mică de glucomannan
adăugată la un pahar de apă transformă întregul conţinut într-un gel.
Nu-i aşa că cel mai greu a fost să combateţi senzaţia de foame? Poate fix acest pas v-a făcut să renunţaţi şi să
spuneţi că nu puteţi slăbi. Dacă aţi trecut prin aşa ceva, cu siguranţă nu sunteţi singura/singurul.
Foamea este cea mai mare barieră în pierderea în greutate şi, din păcate, este un efect secundar natural
atunci când încercaţi să reduceţi caloriile. Însă aici intervine glucomannanul, o fibră dietetică foarte eficientă
în pierderea în greutate, care se extinde în stomac şi vă dă senzaţia de saţietate. Este un mod total natural de a
creşte conţinutul de fibre din organism.
Ca şi alte fibre solubile, Glucomannanul este foarte scăzut în calorii, ocupă spaţiu în stomac provocând o
senzaţie de saţietate, reducând aportul alimentar la o masă ulterioară. Întârzie golirea stomacului, contribuind la
creşterea saţietăţii.
Fibra din glucomannan acţionează ca o masa vâscoasă ce se deplasează prin sistemul digestiv. Este eficientă
în caz de constipaţie sau digestie lentă, fiind un laxativ natural. De asemenea, are efect prebiotic – hrăneşte
bacteriile prietenoase din intestinul tău, pe care le transformă în acizi graşi cu lanţ scurt ce împiedică
acumularea de grăsime.
Se recomandă asocierea Acai Slim Plus cu Detoxamin Basic Capsule/Farina cel puţin din 2 motive:

 Un intestin sănătos este esenţial pentru buna funcţionare a întregului organism, iar un intestin echilibrat cu
bacterii bune ajută la gestionarea greutăţii.

 Captează şi elimină toxinele din organism (multe dintre acestea ascunzându-se şi în ţesuturile adipoase)
lucru absolut necesar mai ales în perioadele de slăbire şi eliberare a toxinelor.

Numărul de capsule înainte de fiecare masă (pot fi 2 sau 3 mese pe zi) trebuie să fie proporţional cu numărul
de kg. şi vârstă. Se recomandă de la 1 la 3 capsule cu 1- 2 căni mari de apă, înainte de fiecare masă. În doar 2-3
săptămâni veţi fi alt om, vă veţi simţi altfel! Continuaţi până când ajungeţi la kg-le dorite. Acum puteţi slăbi uşor
dar cel mai important, într-un mod sănătos! Complet NATURAL.
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zz Face posibilă absorbţia

substanţelor toxice din ţigară.
zz Se bazează pe potenţialul

ridicat de ionizare şi absorbţie al
zeolitului microactivat.
zz Puteţi să vă bucuraţi de

plăcerea de a fuma într-un stil
mai sănătos.

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 TTC10! După golirea pachetului, TTC-10 se
transferă într-un pachet nou.
TTC-10 se poate folosi pentru
detoxifierea a 30 de pachete de ţigări
(aprox 1 lună, dacă se fumează un
pachet pe zi).

TTC-10 | 1 buc | 12 €
TTC-11 | 5 buc | 48 €
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Din păcate, fumatul este un fenomen social foarte răspândit în România iar acest fenomen evoluează afectând
inclusiv copiii şi adolescenţii români, fumători de la vârste din ce în ce mai fragede.
Se stie că fumatul este răspunzător pentru foarte multe boli și afecțiuni. În fumul de ţigară sunt peste 7.000 de
substanţe toxice care pot transforma o celulă normală într-una canceroasă
80% din bolnavii de cancer pulmonar sunt fumători. Medicii susţin că şansele pacienţilor de a supravieţi scad
considerabil deoarece cancerul pulmonar este o boală silenţioasă, iar bolnavii ajung la doctor doar atunci când
apar simptomele şi atunci sunt de fapt într-un stadiu avansat.
 Tobacco Toxin Cleanser 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 și pe soluţia tehnologică unică a microcurenților
de aer introduși în structura de bază a TTC-10. Se generează instantaneu un mediu de pH ideal în pachetul
de ţigări care face posibilă absorbţia substanţelor toxice din ţigară. Toxinele astfel captate se leagă stabil în
structura tetraedrică a zeolitului din TTC-10.
 După ce aţi desfăcut pachetul de ţigări, luaţi prima ţigară şi puneţi în locul acesteia TTC-10. Efectul optim se
atinge după 30 de minute. Întotdeauna alegeti ţigara de lângă TTC-10 până când se goleşte pachetul! Apoi,
puteţi transferta TTC-10 din pachetul vechi, în pachetul nou de ţigări procedând în acelaşi mod. TTC-10 se
poate folosi pentru detoxifierea a 30 de pachete de ţigări. Dacă se fumează un pachet pe zi înseamnă că va
ajunge pentru o lună de zile.
 Sugestie: Vă recomandăm să vă notaţi cu pixul în interiorul fiecărui pachet de ţigări numărul de ordine al
pachetului de ţigări în care aţi introdus TTC. Astfel, o să ştiţi când aţi ajuns la 30.
Întodeauna o să vă recomandăm să renuntaţi la fumat.
Dar, dacă tot aţi ales fumatul ca stil de viaţă, atunci puteţi să vă bucuraţi de plăcerea de a fuma într-un stil
mai sănătos cu TTC-10 în interiorul pachetelor. Totodată, recomandăm tuturor fumătorilor să utilizeze zilnic
Detoxamin Basic Capsule/Farina pentru captarea şi eliminarea toxinelor din interiorul organismului şi Panactive
OPC+C pentru crearea unei reţele de antioxidanţi cu adevărat puternică împotriva radicalilor liberi formaţi de
fumul de ţigară.
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 Produsele din linia Panactive au la baza doar materii prime de înaltă calitate,
100% naturale.
 Sunt asigurate cele mai bune surse de materii prime prin selecţie şi testare.
 Nu se utilizează niciodată ingrediente modificate genetic
 Sunt urmate proceduri stricte de control al calităţii în toate etapele de producţie
 Fiecare produs este fabricat separat, în spaţii izolate, supravegheate strict
pentru a asigura cel mai înalt nivel posibil de puritate şi pentru a preveni
contaminarea produselor.
 Toate verificările sunt efectuate în conformitate cu normele Austriece pentru a
se asigura excelenţa calităţii.
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zz Efect puternic antiinflamator.
zz Conține 70% acizi boswellici.
zz Agent activ antitumoral.

Recomandări:
 Dureri articulare, boli inflamatorii
sau inflamaţii.
 Astm, bronşite, laringite.
 Adjuvant excelent în terapia
anticanceroasă.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract tămâie - 614,6 mg
(acid boswellic 70%)
Dolomit - 105,4 mg

Administrare: 2 capsule pe zi.

PN-001 | 52 €
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Inflamaţia se află chiar la sursa majorităţii bolilor, inclusiv când este vorba de afecţiuni care pun viaţa în pericol,
precum bolile de inimă, cele hepatice şi cancerul. Panactive WEIHRAUCH are acţiune antiinflamatoare
impresionantă, care se datorează compuşilor naturali fiind eficient împotriva unui număr mare de afecţiuni
inflamatorii, inclusiv colita, astmul, artrita, cancerul şi boala Crohn.
 Panactive Weihrauch are capacitatea de a reduce inflamaţia, durerea şi dificultăţile de mobilitate. Într-un
studiu publicat în 2018, s-a demonstrat că îmbunătăţeşte în mod semnificativ o paletă largă de simptome ale
artritei şi osteoartritei inclusiv durerea de genunchi, spasmele şi durerea în timpul mersului, comparativ cu
grupul care a luat o substanţă placebo.
 Este folosit pentru a trata şi problemele respiratorii. Este util în tratarea astmului şi a alergiilor, eficient în
bronşita cronică şi emfizemul pulmonar ajutând la eliminarea mucusului din plămâni.
 Contribuie la buna funcţionare a ficatului, rinichilor. La pacienții cu hepatită cronică evolutivă, stopează
procesul de fibrozare a ficatului și evoluția spre ciroză. Totodată, Panactive Weihrauch este un protector
renal excepțional, curele de lungă durată ajutând la stimularea funcției de filtrare a rinichiului, ceea ce
conduce la scăderea nivelului ureei și creatininei din sânge, indicat în litiaze renale.
 Conform tuturor cercetărilor de până acum, acidul boswellic este unul din cei mai activi agenți antitumorali
cunoscuți, provocând distrugerea celulelor care au suferit mutații. Acțiunea sa a fost testată în afecțiuni
oncologice cu peste 40 de localizări: cancerul la sân, de colon, de rect, pancreatic, hepatic, la vezică, la
stomac, bucal, faringian, esofagian, pulmonar etc.
 Panactive Weihrauch poate fi un tratament eficient şi pentru persoanele cu diabet de tip 2. Într-un studiu
publicat în 2019, pacienţilor li s-a administrat 400 mg extract tămâie sau o pastilă placebo, în fiecare zi. După
12 săptămâni, participanţii cărora li s-a administrat extract de tămâie au observat îmbunătăţiri semnificative
în ceea ce priveşte glicemia (pe nemâncate), nivelul insulinei şi al colesterolului.
Beneficiile extractululi de tămâie este validat de sute de studii științifice, care demonstrează valoarea sa
terapeutică, extractul standardizat în acid boswellic, trebuind să fie într-o proporție de minimum 37% pentru
efecte terapeutice optime. Extractul de tămâie (boswellia serata) de înaltă calitate din Linia Panactive, conţine
acizi boswellici în proporţie de 70%. În plus, tehnica inovatoare pentru extragerea ingredientului activ din
tămâie oferă rezultate maxime ale acesteia.
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zz Pentru un sistem cardiovascular
puternic!

Magazin Energetix

zz Reglează tensiunea arterială.

Măslinul poate trăi până la 2000 de ani, iar „produsele” sale au fost folosite pentru îngrijirea sănătăţii încă
din antichitate. Egiptenii şi mediteraneenii foloseau frunzele de măslin pentru mai multe condiţii medicale,
incluzând infecţiile, febra sau durerea. Frunzele măslinului au proprietăţi anti-aterosclerotice, antiinflamatoare,
antioxidante, antimicrobiene şi antialergice.

zz Efect antiviral şi anticancer.

 La începutul secolului XX, când ştiinţa evoluase suficient, cercetătorii au izolat oleuropeina din frunza

zz Susţinut de o cercetare
ştiinţifică solidă.

de măslin. Astăzi s-a descoperit că acest compus unic reprezintă un suport deosebit pentru sistemul
cardiovascular şi bolile vasculare. Panactive Oliven-Blatt întăreşte sistemul imunitar, având proprietăţi
antivirale şi luptă împotriva unui număr mare de microbi.

 Tensiunea arterială este singura măsură a sănătății cardiovasculare. Disfuncția endotelială este una dintre
Recomandări:

 Afecţiuni cardiovasculare.
 Tensiune arterială.
 Ateroscleroză.
 Diabet.
 Bacterii şi fungi.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract de frunză de maslin - 100 mg
Dolomit - 310 mg

cele mai timpurii etape ale procesului de rigidizare a arterelor (ateroscleroza), care apare odată cu formarea
de plăci la nivelul pereților arteriale. Aceste plăci duc în final la blocarea fluxului de sânge, și pot declanșa
un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Panactive Oliven-Blatt combate disfuncția endotelială
pe mai multe niveluri. Acesta crește producția de oxid nitric, o moleculă de semnalizare care ajută la
relaxarea vaselor sangvine, a arterelor, împiedică formarea plăcilor de aterom pe artere și previne oxidarea
colesterolului bun, care este unul din cele mai clare semne ale dezvoltării aterosclerozei.Cercetările au
demonstrat că Panactive Oliven-Blatt duce la scăderea semnificativă a presiunii sângelui, până la un nivel
de 6,7. Acest supliment are efecte pozitive și la utilizarea înainte de apariția hipertensiunii, având şi un rol
profilactic. Scăderea tensiunii arteriale este însoțită de o reduce a presiunii la nivelul ventriculului stâng al
inimii, iar acest lucru aduce o îmbunătățire a fluxului de sânge propriilor vase de sânge coronariene ale inimii.

 Studii recente arată că dincolo de efectul hipotensiv și hipocolestemiant, Panactive Oliven-Blatt poate lupta

împotriva bolilor neurodegenerative și inflamatorii, împotriva diabetului sau cancerului. Inhibă deteriorarea
ADN-ului, acesta fiind primul pas în prevenirea formării de celule maligne. Compușii din frunzele de măslin au
capacitatea de a combate factorii de creștere și înmulțire a celulelor canceroase.

 Tratamentele pentru diabet zaharat au două obiective principale: reducerea nivelului glucozei din sânge
Administrare: 1 capsulă pe zi.

PN-002 | 52 €
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până la valori normale, și limitarea daunelor provocate de nivelul excesiv al zahărului din sânge. Panactive
Oliven-Blatt promite soluționarea ambelor obiective prin încetinirea transformării amidonului în zaharuri
simple și prin creșterea gradului de utilizare a glucozei la nivelul țesuturilor din sânge.

Procesul atent de selecţionare a materiei prime împreună cu tehnologia inovatoare de extragere şi separare a
oleuropeinei fac din Panactive Oliven-Blatt un produs valoros cu beneficii complexe pentru sănătate.
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99 Sprijină sistemului imunitar.
99 Stimulează formarea
colagenului.
99 Neutralizează radicalii liberi.
99 Sprijină sistemul nervos.
99 Îmbunătăţirea funcţiei cognitive.

Recomandări:

 Stres oxidativ.
 Infecţii respiratorii.
 Sistem imunitar scăzut.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract Acerola - 1156,8 mg
Extract sâmburi de struguri - 353,7 mg

Magazin Energetix

Fumatul, consumul de alcool, alimentele procesate, dieta bogată în zaharuri, grăsimi, diferitele radiații și
poluarea scad puterea naturală de apărare a organismului și cresc pericolul deteriorărilor cauzate de radicalii
liberi. De exemplu, studiile științifice au arătat că oamenii care fumează au un ADN de 30-45 de ori mai
deteriorat decât cei care nu fumează.
Radicalii liberi în general, sunt compuși chimici secundari, care apar pe de-o parte ca urmare a unor procese
ce au loc firesc în organismul uman, pe de altă parte ca rezultat al influenței factorilor externi precum cei
menţionaţi mai sus. Deci celulele noastre sunt expuse în mod constant la efectele negative ale radicalilor de
oxigen. În corpul nostru, enzimele antioxidante (hemoxigenaza1, catalaza, peroxidaza) reprezintă prima și
cea mai puternică linie de apărare împotriva proceselor de oxidare, sistemul nostru antioxidant încercând să
mențină un echilibru (homeostaza). Cu toate acestea, când acest echilibru se înclină spre oxidanți (radicali
liberi), apare fenomenul de oxidare a celulelor - cunoscut sub numele de Stres Oxidativ. Această condiție
este unul dintre principalii dușmani ai corpului nostru, unul dintre principali factori ai proceselor noastre de
îmbătrânire și a bolilor cronice ale civilizației noastre, inclusiv obezitate, ateroscleroză, boli neurologice și cancer.
Iată câteva semne pentru stres oxidativ: oboseală nejustificată, memorie slabă, probleme de concentrare, dureri
de cap, dureri articulare fără cauză medicală, insomnie, riduri intensificate ca număr şi structură.

 Termenul de OPC nu se referă doar la o singură substanță activă, ci la un întreg spectru de ingrediente
vegetale bioactive. OPC (proantocianidinele oligomerice), sunt bioflavonoide puternice obţinute din
semințele de struguri - surse excelente de OPC, care oferă o excelentă protecţie a celulelor împotriva
stresului oxidativ, întărind sistemul imunitar. OPC oferă o protecție antioxidantă excelentă care este de 50
de ori mai puternică decât vitamina E și de 30 de ori mai puternică decât vitamina C. Totodată OPC este una
dintre cele mai puternice substanțe naturale care favorizează sporirea producției de colagen și elastină a
pielii. În dieta zilnică, nu se obțin acele cantități de OPC pentru a menține sănătatea și frumusețea.

 Vitamina C naturală din Acerola pe lângă proprietăţile antioxidante excelente, stimulează producția de

Administrare: 3 capsule pe zi.

leucocite (celulele albe ale sângelui) care constituie principala linie de apărare împotriva virușilor și bacteriilor.
În plus, vitamina C este o componentă crucială pentru producția de colagen, ceea ce înseamnă că organismul
se poate vindeca singur mai repede, reparând celulele, vasele de sânge, organele și țesuturile afectate.

 OPC are un efect protector al vitaminei C acţionând sinergic ca o adevărată reţea de “măturători” ai
PN-004 | 52 €
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radicalilor liberi. Panactive OPC + C şi-a dovedit eficacitatea în combatarea stresului oxidativ, întărind
imunitatea, cu o multitudine de beneficii pentru sănătate.
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99 Susţine circulaţia cerebrală şi
periferică.
99 Ajută la o bună oxigenare şi
nutriţie a celulei nervoase.
99 Susţine memoria, efortul
intelectual şi capacitatea de
concentrare.

Ginkgo Biloba este unul dintre cei mai bătrâni arbori ai pământului. A populat planeta încă din perioada
mezozoicului şi a stat la umbra dinozaurilor. Arborele este o adevărată fosilă vie, o bijuterie care dăinuie pe
pământ de mai bine de 350 de milioane de ani. În culturile asiatice este cunoscut ca fiind ’’copacul dătător de
viaţă’’. Chinezii utilizau frunzele acestui pom în medicina empirică, pentru tratarea problemelor de memorie şi
a problemelor de circulaţie. În scop terapeutic sunt utilizate frunzele care sunt bogate în flavonoide, glicozide,
catechine (cu proprietăţi antioxidante), ginkgetol, izoginkgetol, bolibetol acid shikimic, acid alchil fenolic, pinitol.

 Panactive Ginkgo îmbunătățește circulația sângelui la nivel cerebral și ne ajută să ne oxigenăm celulele
nervoase. Astfel, Panactive Ginkgo îmbunătăţeşte semnificativ funcţiile creierului: memorie, gândire,
capacitatea de concentrare, capacitatea de învăţare etc.

99 Înlătură senzaţia de „mâini şi
picioare reci”.

 Depresia este combătută și în mod natural, prin curele cu Panactive Ginkgo, deoarece această plantă are

Recomandări:

 Conține numeroase substanțe utile organismului: flavonoide, dar şi luteol, glucozid, bilobetol, ginkgetol,

 Afecţiuni circulatorii.
 Memorie deficitară.
 Depresie.
 Tulburări cognitive.
 Dureri de cap.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract de Ginkgo - 102 mg
Dolomit - 918 mg

Administrare: 1 capsulă pe zi.
PN-006 | 52 €
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capacitatea de a ne face mai optimiști, mai tonici, contribuie la atenuarea anxietăţii precum şi la încetinirea
declinului cognitiv.
proantociani sau ginkgolide. Quercetina din grupa flavonoidelor de exemplu, previne stresul oxidativ la
nivelul creierului. Quercetina, o substanță valoroasa, reduce şi riscul apariției cancerului la plămâni, iar
antioxidanții din Panactive Ginkgo ajută la o mai bună funcționare a plămânilor.

 Stimulează circulația prin capacitatea de a contribui la dilatarea vaselor de sânge. Are efecte minunate

vasodilatatoare, reducând presiunea arterială și riscul de infarct. Nivelul colesterolului rău va scădea
semnificativ, iar nivelul trigliceridelor din sânge va fi reglat astfel că nu se va mai depune grăsime pe vasele
de sânge. Îmbunătăţirea circulaţiei sângelui, ajută la reducerea riscului de afecţiuni cardiovasculare sau atac
cerebral. În plus stimulează fluxul sanguin până la nivelul extremităților, iar persoanele care au circulaţia
periferică deficitară şi îşi simt mereu mâinile şi picioarele reci vor uita de aceste probleme.

 Reduce durerile de cap și migrenele datorită capacității de a stimula fluxul sangvin și de a reduce inflamația.
Panactive Ginkgo este o modalitate eficientă de a remedia în mod natural durerile de cap frecvente și de a
reduce rata și severitatea migrenelor.

Panactive Ginkgo oferă extracte premium care conţin numeroase substanţe flavonoide bune pentru creier,
inimă, şi pentru o mai bună circulaţie a sângelui în organism. Se recomandă o cură de 3 luni după care o lună
pauză şi puteţi relua.

31

Reprezentant Detoxamin Energetix Romania | 0743-019108

99 Susţine funcţia sexuală.
99 Reglează			
nivelul hormonal.
99 Ameliorează simptomele
menopauzei.
99 Creşte fertilitatea, libidoul.
99 Creşte rezistenţa fizică.

Recomandări:

 Disfuncţii sexuale.
 Menopauză.
 Stări de oboseală.

Magazin Energetix

Panactive BIO-MACA, conţine extract de Maca, plantă foarte apreciată pentru acţiunea tonică, revigorantă şi
creşterea vitalităţii. Este denumită şi Ginseng Peruvian deoarece creşte doar în munţii din Peru. Rădăcina de
Maca este în mod natural îmbogățită în minerale (calciu, potasiu, fier, magneziu, fosfor și zinc), vitamine, steroli,
până la 20 de acizi grași, lipide, fibre, carbohidrați, proteine și aminoacizi esențiali, steroli, glucozinolate, alcaloizi,
carboline, flavonoide, prostaglandine ceea ce explică beneficiile multiple.

 Normalizează nivelul hormonilor din organism. Este un adaptogen endocrin, ceea ce înseamnă că acesta

nu conține nici un fel de hormoni, ci mai degrabă conţine substanţele nutritive necesare pentru a sprijini
producţia normală de hormoni. Panactive Bio-Maca stimulează şi hrăneşte hipotalamusul şi glanda pituitară
(hipofiza), care sunt considerate glandele master ale organismului. Aceste glande reglează de fapt, sistemul
endocrin, astfel încât atunci când sunt în armonie acestea aduc echilibru glandei suprarenale, tiroidei,
pancreasului, ovarelor şi glandelor testiculare, adică celor mai importanţi hormoni din organism.

 Creşte fertilitatea, ajută la menţinerea unui nivel normal de testosteron, are capacitatea de a echilibra
hormonii sexuali, creşte libidoul.

 Creşte performanţele sexuale ale bărbaţilor cu disfuncţie erectilă uşoară. În plus extractul de maca creşte
numărul de spermatozoizi şi calitatea spermei la bărbaţi, fiind astfel cunoscută şi ca „viagra naturală”.

 Panactive Bio-Maca contribuie la ameliorarea simptomelor din timpul menopauzei: bufeuri, crampe, dureri
de cap, anxietate, modificările de dispoziţie, depresie.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract Maca - 1230 mg

 De asemenea, fiind bogată în potasiu, acţionează ca un catalizator în metabolismul proteinelor şi al
carbohidraţilor iar împreună cu sodiul reglează bătăile inimii şi contracţiile musculare.

 Îmbunătăţeşte starea generală de bine. Acizii graşi esenţiali din Panactive Bio-Maca sunt importanţi pentru

menţinerea unei stări de bine. Aceştia ajută la buna funcţionare a creierului, contribuind la reducerea stărilor
de depresie, anxietate şi stres.

Administrare:
1 capsulă de 3 ori pe zi.
PN-008 | 52 €
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 Creşte rezistenţa fizică, energizează. Riboflavina şi zincul contribuie la reducerea oboselii şi a extenuării,
fiind un tonic general pentru întreg organismul.
Producătorul austriac selecţioneză riguros materia primă, folosind cele mai bune rădăcini de Maca. În plus, procesul
delicat de extracţie asigură o biodisponibilitate şi o eficienţă maximă a extractului de Maca din linia Panactive.
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zz Antiinflamator şi antioxidant
de excepţie.
zz Contribuie la un sistem
imunitar puternic.
99 Reduce colesterolul „rău“ (LDL),
îmbunătăţeşte fluxul sangvin.
99 Tonic pentru ficat.
99 Proprietăţi anticancerigene.
Recomandări:

 Inflamaţia articulaţiilor, artrită
reumatoidă, artroză, spondiloză.
 Menține nivelul normal de colesterol.
 Alzheimer, Parkinson.
 Echilibrarea sistemului imunitar,
astm, boli cardiovasculare.
 Protecţie împotriva dezvoltării
celulelor anormale, boli canceroase.
Compoziţie per doză zilnică:
Extract de curcuma - 360 mg
Extract de piper negru - 22 mg
Dolomit - 438 mg
Administrare: 2 capsule pe zi.
PN-005 | 52 €
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Panactive CURCUMA conţine curcumină, extract al plantei Curcuma. De ani de zile acest super bulb a fost
folosit în medicina alternativă împotriva a numeroase boli. În timp ce curcuma se referă la numele întregii
plante, curcumina este principalul ingredient responsabil de promovare a sănătății. Acesta aparține substanțelor
vegetale secundare solubile în grăsimi (curcuminoide), care sunt extrase din rădăcina plantei Curcuma longa.
Curcumina reprezintă subiectul unui mare interes pentru cercetare. Au fost efectuate foarte multe studii clinice
care investighează proprietăţile curcuminei.

 Antiinflamator natural. Si-a dovedit eficienţa în procese inflamatorii (inclusiv dermatită, boli intestinale, boli

articulare, osteoartrită). În doza potrivită, acest ingredient poate inlocui un tratament antiinflamator pe bază
de medicamente precum ibuprofen sau aspirină. În plus activează enzime din organism care au proprietăţi
antioxidante, efectul acestora fiind amplificat.

 Curcumina are efect detoxifiant asupra ficatului, prevenind în același timp apariția bolilor la nivelul acestui
organ. Mărește producția de enzime în ficat, ajutând astfel ficatul să filtreze și să detoxifice sângele.

 Scade nivelul colesterolului. Studiile au arătat că administrarea de curcumină pe o perioadă mai lungă a avut

ca rezultat reducerea semnificativă a nivelului de colesterol rău (LDL) și a trigliceridelor, reducând astfel riscul
de infarct. Curcumina îmbunătățește funcția endotelială (membrana subțire din interiorul vaselor de sânge și a
inimii), aceasta fiind responsabilă de o tensiune arterială constantă. În contextul în care bolile cardiovasculare
sunt cauza numărul 1 de deces în lume, este de reținut că curcumina contribuie la o inimă sănătoasă.

 Este eficient în prevenirea Alzheimer şi a demenţei. Panactive Curcuma poate fi una dintre cele mai bune

modalități de prevenire a demenței și a bolii Alzheimer. Ajută la reducerea acumulării de plăci beta-amiloide
pe creier și la reducerea neuroinflamării, aceştia fiind principalii biomarkeri legați de dezvoltarea Alzheimer.
De asemenea, contribuie la creșterea nivelului unei proteine ce se găsește în creier și în coloana vertebrală
(BDNF), responsabilă pentru păstrarea celulelor nervoase (neuronii) într-o stare bună de sănătate. Pentru că
Alzheimerul este asociat unui nivel scăzut din această proteină BDNF, previne apariției acestei boli.

 Ajută la prevenirea cancerului. Există studii care arată reducerea activității celulelor canceroase prin

inhibarea creşterii tumorii, fiind indicat în: adenom de prostată, renal, uterin, cancer colo-rectal, carcinom
pancreatic, hepatic, testicular, mamar, pulmonar şi ovarian.

Absorbție maximă prin Panactive Curcuma. Deoarece curcumina este o substanţă vegetală liposolubilă, este
dificil să se absoarbă în intestin. Astfel curcumina ar fi rapid metabolizată și excretată din nou. Acest efect este
contracarat prin adăugarea de piperină (piper negru). Adăugarea a doar 20 mg de piperină la 2 g de curcumină
crește biodisponibilitatea acesteia cu un factor de 2.000.
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zz Susține în cel mai optim şi

eficient mod sistemul imunitar.
zz Oferă organismului 200% din

aportul minim recomandat de
Zinc şi vitamina C.
zz Conţine extract de Cistus cu

efect antiviral demonstrat.

Recomandări:
 Întărirea sistemului imunitar.
 Infecţii virale şi bacteriene.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract Acerola - 640 mg
din care vit. C - 160 mg
Extract Cistus - 100 mg
din care polifenoli - 65 mg
Zinc - citrat de zinc - 20 mg

Administrare:
Luați 2 capsule/zi (sau 2 capsule
de două ori pe zi în caz de stres
imunologic) cu un pahar de apă.
PN-009 | 52 €
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Organismul uman nu este în măsură să sintetizeze vit. C, deci aceasta trebuie obţinută din alimentaţie.
Vit. C întăreşte sistemul imunitar împotriva agenţilor externi, combate infecţiile respiratorii şi digestive, este
indispensabilă pentru biosinteza colagenului, vaselor de sânge, cartilajelor, muşchilor şi ţesutului epitelial. 		
Vit. C protejează împotriva efectelor nocive cauzate de radicali liberi.
 Acerola este cea mai bogată sursă naturală de vit. C! În plus conţine peste 150 de fitonutrienţi, acizi esenţiali
precum acid malic, acid nicotinic, acid citric şi un complex de bioflavonoide care au un efect sinergic cu vit.C.
 Zincul sub formă organică, Citratul de Zinc, este unul dintre cele mai bio-active forme de zinc, facilitând
asimilarea şi utilizarea lui în organism. O multitudine de funcţii biologice sunt dependente de zinc. Acesta
acţionează ca un catalizator pentru peste 100 de enzime diferite. Citratul de Zinc contribuie la buna
funcţionare a tiroidei, a sistemului imunitar, a aparatului reproducător şi a funcţiei cognitive. Lipsa acestuia
sau o cantitate insuficientă de zinc poate determina scăderea imunitaţii, apariţia unor manifestări cutanate
neplăcute sau chiar încetinirea creşterii la copii.
 Cistus este o plantă medicinală minune, distinctă în principal, datorită faptului că aceasta conține cantități mari
de polifenoli. Contine cea mai mare concentrație de polifenoli cunoscută de om, având proprietăţi de inhibare a
virusurilor. Două studii paralele in vitro au demonstrat efectul antiviral al extractului de Cistus față de virusurile
gripei umane și a celei aviare pe culturi de celule, când s-a constatat prezența unui efect antiviral excepțional.
Dacă inițial testele au fost făcute pentru tulpinile înalt patogene H5N1, și H7N7, între timp s-a dovedit efectul
antiviral al extractului de Cistus și față de virusul pandemic H1N1, dar și față de alte tipuri de virusuri gripale B,
ceea ce demonstrează un spectru larg de acțiune. Polifenolii conţinuţi în extractul de Cistus interacționează, cu
receptorul hemaglutininic al celulelor epiteliale blocând andocarea virusurilor pe suprafața acestora.
 Extractul de Cistus are efect protector remarcabil asupra celulelor și a sănătății, fiind responsabil şi de
eliminarea radicalilor liberi, care contribuie la dezvoltarea diferitelor boli și afecțiuni. Radicalii liberi pot
provoca nu numai boli minore, cum ar fi răcelile, dar și ateroscleroza, boli de inimă, boli de plămâni. Polifenolii
conținuți în Cistus protejează, de asemenea, structura ADN-ului de mutații. Aceasta înseamnă că un
consum regulat al acestei plante previne cancerul.
Un sistem imunitar puternic este cea mai bună măsură de protecţie împotriva infecțiilor cauzate de viruși și
bacterii. Vitamina C și zincul, împreună cu extractul de Cistus cu conţinut ridicat de polifenoli din Panactive
IMMUN-AKTIV PLUS susțin în cel mai optim şi eficient mod sistemul imunitar. Oferă organismului 200% din
aportul minim recomandat la doza normală. Extractele din linia Panactive sunt obținute exclusiv printr-un
proces foarte blând de extracţie. Acest lucru asigură că substanțele nutritive sunt păstrate în formă pura, intactă.
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zz Complex natural de vitamine B

obţinut din pulbere organică din
germeni de hrișcă.
zz Pentru o reală bunăstare
mentală și fizică.
zz Fără gluten, vegan.
Recomandări:
 Funcţionarea normală a sistemului
nervos, mentinerea sănătăţii
psihice.
 Reducerea oboselii, a extenuării.
 Menţinerea sănătăţii pielii, a părului
şi a vederii normale.
 Deficiențe nutriționale sau
imunitare.
Compoziţie per doză zilnică:
Tiamina (vit. B1) - 1,47 mg
Riboflavina (vit. B2) - 2,12 mg
Niacina (vit. B3) - 26,13 mg
Acid pantotenic (vit. B5) - 9,20 mg
Piridoxina (vit. B6) - 1,38 mg
Biotina (vit. B7) - 91 µg
Acid Folic (vit. B9) - 317 µg
Metilcobalamina (vit. B12) - 3,3 µg
Administrare: 2 capsule pe zi.
PN-010 | 52 €
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Complexul natural de vit. B din Panactive B-VITAMINE este obţinut din pulberea de germeni de hrișcă organică.
Cele 8 vit. B sunt vitale şi indispensabile pentru toate fazele și formele de producție a energiei în metabolism.
Fiecare vit. B are proprietăți și funcții specifice astfel încât se completează reciproc în cadrul acestei familii. Ele
funcționează ca niște angrenaje interconectate având un rol important pentru funcţia creierului, a nervilor și a
metabolismului energetic. În plus sprijină funcția cardiacă, sistemul imunitar şi diviziunea celulară.
 Vit. B1 (Tiamina) - supranumită vitamina performanţei intelectuale - promovează concentrarea,
schimbul de informații între celulele nervoase funcționează fără probleme.
 Vit. B2 (Riboflavina) - ajută la formarea sângelui fiind implicată în producția de celule roșii din sânge.
De asemenea, are o influență pozitivă asupra vederii, pielii și a mucoasei membranelor.
 Vit. B3 (Niacina) - menţine inima şi metabolismul la un nivel optim. În plus,ajută la funcţionarea optimă a
creierului şi contribuie la sănătatea pielii.
 Vit. B5 (Acid pantotenic) – sau vitamina anti-stres, promovează vindecarea. Este importantă pentru
metabolismul carbohidraţilor, al grăsimilor şi al proteinelor netede, pentru vindecarea rănilor, pentru un
sistem imunitar sănătos, pentru producerea de hormoni care controlează stresul fizic.
 Vit. B6 (Piridoxina) – pentru metabolismul proteinelor şi construirea muşchilor, contribuie la crearea de
neurotransmiţători, cum ar fi serotonina şi dopamina.
 Vit. B7 (Biotina) – numită şi vitamina H, este necesară pentru toate procesele metabolice, este responsabilă
în principal de menţinerea sănătoasă a unghiilor, pielii şi părului.
 Vit. B9 (Acid folic) – este necesar în dezvoltarea şi funcţionarea organismului. Deoarece acidul folic are un
rol important în creşterea şi regenerarea celulelor, acesta este necesar adultilor şi vital în cazul sarcinii.
 Vit. B12 (Cobalamina) – sau vitamina roşie este esenţială în formarea de globulele roşii din sânge şi în
sinteza ADN-ului. Totodată sprijină funcţionarea optimă a celulelor nervoase.
Deoarece aceste vitamine nu sunt stocate de organism, este important să se asigure o aprovizionare suficientă.
În plus, în unele faze ale vieții, de stres crescut sau când anumite alimente sunt evitate, cum ar fi în cazul
veganilor sau vegetarienilor, trebuie să oferim un sprijin țintit printr-o suplimentare adecvată.
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zz Combinaţia perfectă de calciu şi
magneziu dintr-o sursă naturală coralii primari din oceane.

Panactive NATUR MAGNESIUM UND CALCIUM, este obtinut din corali fosilizaţi (care au intrat în proces de
dolomitizare/mineralizare). Acesta ajută la acoperirea necesarului zilnic de calciu și magneziu dintr-o sursă
naturală! 100% natural cu biodisponibilitate maximă, puritate şi acurateţe.

zz Pentru menținerea sănătății
sistemului osos şi funcționarea
normală a sistemului muscular.

 Calciul reprezintă unul dintre elementele esențiale din organismul nostru responsabil de funcționarea

Recomandări:

 Acoperirea necesarului zilnic		
de calciu și magneziu.

 Menținerea sănătății		
sistemului osos.

 Funcționarea normală		
a sistemului muscular.

 Buna funcţionare			
a sistemului nervos.

Compoziţie per doză zilnică:
Calciu - 403 mg
Magneziu - 230 mg

Administrare: 3 capsule pe zi
PN-011 | 52 €
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tuturor sistemelor. Este componenta de bază a scheletului osos, asigurând funcția de structură din
organism, acţionând ca un bloc de construcție pentru dinți și oase. Calciul încetinește pierderea de masă
osoasă, reduce riscul de fracturi, previne durerile articulare, artrita reumatoidă și modificările osoase.
Calciul deține și rolul de regulator al proceselor enzimatice, al secreției hormonale, al metabolismului
intracelular și al conductivității neuromusculare. Este implicat în funcția celulelor, contracția musculară,
transmiterea normală a semnalului între celulele nervoase (dovedit ştiinţific şi recunoscut oficial de
EFSA - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară). Astfel contribuie la funcţionarea normală a
metabolismului energetic și funcționarea corectă a mușchilor, inclusiv inima.

 Magneziul este un macroelement la fel de important pentru organism. Este considerat antagonistul
Calciului, dar ambele minerale sunt necesare pentru activitatea lor sincronă. Magneziul contribuie la o
asimilare mai bună a calciului, controlează aportul acestuia în celule și împiedică eliminarea în exces. Astfel,
calciul contribuie la contractarea mușchilor scheletici și a musculaturii netede, iar magneziul are acțiune
opusă prin combaterea spasmelor și relaxarea mușchilor.
Magneziul este important pentru transmiterea impulsurilor nervoase, contribuind la o funcţionare normală a
sistemului nervos (dovedit ştiinţific şi recunoscut oficial de EFSA - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa
Alimentară). În plus,ajută la reducerea oboselii şi epuizării, previne insomnia, îmbunătăţeşte memoria şi
concentrarea. Totodată, magneziul reglează tonusul musculaturii netede (vasele, intestinul, vezica biliară ,
vezica urinară etc). Are un efect pozitiv si asupra digestiei, reglează colesterolul, funcţia tiroidei, tensiunea
arterială şi îmbunătăţeşte funcţia cardiacă.
Panactive Natur Magnesium und Calcium are în compoziţie o combinaţie perfecta de calciu si magneziu natural
(raţie 2:1 Calciu vs Magneziu) pentru un efect sinergic şi o biodisponibilitate maximă în organism. Panactive
Natur Magnesium und Calcium îmbunătăţeşte procesele vitale ale metabolismului, susține întărirea oaselor,
reglarea contractării și relaxării mușchilor, susţine funcţia sistemului nervos, precum şi transmiterea semnalului
între celulele nervoase.
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zz Crește mobilitatea și

funcționalitatea articulațiilor.
zz 100% natural.
zz Fără gluten, vegan.

Recomandări:
 Dureri articulare			
(umăr, genunchi, şold).
 Artrite, artroze, osteoartrite,
reumatism.

Compoziţie per doză zilnică:
Glucozamina HCI veg. - 600 mg
Condroitină - 240 mg
MSM - 135 mg
Extract de macese - 75 mg
Acerola (vit. C) - 60 mg

Magazin Energetix

Odată cu înaintarea în vârstă, uzura poate apărea în articulații. Această uzură este apoi resimțită ca o durere
articulară în genunchi, șolduri sau chiar în alte părți ale corpului. Glucozamina şi condroitina se găsesc în mod
natural în organism şi formează componentele de bază ale cartilajelor. Producţia de glucozamină şi condroitină
încetineşte o dată cu înaintarea în vârstă şi astfel este necesară suplimentarea acestora.
 Glucozamina HCl vegetală de înaltă calitate are o biodisponibilitate net superioară faţă de alte tipuri de
Glucozamină şi se absoarbe rapid în organism. Glucozamina HCl stimulează producţia de glicozaminoglicani
(necesari pentru formarea şi repararea cartilajelor, integritatea lichidului sinovial - principalul responsabil
pentru proprietăţile de lubrifiere şi de absorţie a şocului) formează sinteza proteoglicanilor întâlniți în
matricea structurală a încheieturilor.
 Condroitina este o moleculă produsă în mod natural de organismul uman şi este de mai multe tipuri: de tip
A - este prezentă în special în cartilajele osoase, cărora le aconferă rezistenţă la presiune, în piele şi în oase,
în pereţii arterelor şi cornee; de tip B - abundă în ţesuturile pielii, în tendoane şi în pereţii arterelor. Ţesutul
conjunctiv are nevoie absolută de condroitină pentru menţinerea cartilajelor hidratate. De asemenea
condroitina reuşeşte să blocheze enzimele responsabile de degradarea cartilajelor, contribuie la regenerarea
celulară, stimulează sinteza colagenului şi participă la refacerea cartilajelor.
 MSM este un compus organic de sulf natural - al 4 lea element mineral ca importanţă în organism. MSMul acţionează prin inhibarea impulsurilor de durere de-a lungul fibrelor nervoase fiind un compus cheie în
menţinerea structurii proteinelor ce se găsesc în muşchi, ţesuturi conjuctive, articulaţii, piele. De asemenea
MSM-ul are un rol important în formarea colagenului (proteină care menţine supleţea articulaţiilor şi a pielii)
şi în formarea keratinei (proteină ce intră în structura pielii, a unghiilor şi a părului).
 Extractul de măceşe conține niveluri ridicate de polifenoli, carotenoizi, vit.C și vit. E, cu proprietăți
antioxidante puternice contribuind la combaterea stresului oxidativ și a inflamației, la nivelul articulațiilor.

Administrare:
1 capsulă de 3 ori pe zi înainte de masă.
Se recomandă o cură de până la 3 luni
de zile, de 2-3 ori pe an.
PN-012 | 52 €
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 Vitamina C naturală (din Acerola) contribuie la formarea naturală a colagenului pentru funcţionarea normală
a cartilajului şi ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Panactive GELENK-AKTIV VEGAN se absoarbe și pătrunde foarte ușor în articulație, repară eficient structura
și compoziția cartilajului afectat de uzură, efort și trumatisme, crește mobilitatea și funcționalitatea articulațiilor,
fiind recomandată pentru dureri articulare (umăr, genunchi, şold), artrite, artroze, osteoartrite, reumatism. MSM
acționează în mod sinergic cu glucozamina HCL și condroitina pentru a spori beneficiile acestora.
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Ciupercile medicinale conţin o multitudine de substanţe remarcabile, vitamine,
minerale, oligoelemente şi aminoacizi. Bilanţul excepţional al substanţelor
nutritive din ciuperci le fac superioare legumelor şi fructelor. Dar cel mai
important potenţial care stă ascuns în pălăria ciupercilor medicinale este efectul
anticancerigen, confirmat de numeroase studii ştiinţifice. Pot fi consumate şi
de diabetici, deoarece nu conţin zahăr sau lipide.

Cultivate în zone naturale nealterate,
de fermieri experimentați
Chiar de la început, calitatea materiilor prime a contat cel mai mult. Producătorul
liniei Micoactive are peste 40 de ani de experiență 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 lipsește printre
europeni, deoarece cunoștințele de specialitate despre ciuperci au fost în mare
parte pierdute ca parte a industrializării și a medicinei moderne.

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 influențele 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.
Astfel ciupercile crescute in mediul lor natural reprezinta 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 condițiile climatice sunt ideale, pentru
creșterea ciupercilor. Aceste criterii sunt semnificativ responsabile
pentru dezvoltarea componentelor preţioase ale ciupercilor - în
special a polizaharidelor.
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Datorită condițiilor de cultivare stricte, ciupercile din linia Micoactive nu conțin
metale grele sau alte substanțe inadecvate. Unii producători expun ciupercile
la radiații pentru a distruge microorganismele. Ciupercile medicinale din linia
Micoactive nu sunt expuse radiațiilor radioactive în nici o fază de producție.

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 funcție de soi: direct la soare, sau pentru ciupercile mai
sensibile, în facilităţi moderne de uscare unde temperaturile pot fi reglate cu o
mare precizie.

Sortare manuala, 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 funcție 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 finețea dorită. Aici
este foarte important să se facă distincția între pulberea de ciuperci grosieră,
cu o granulație de până la 0,5 mm și pulberea fină de ciuperci cu o granulație
de până la 0,1 mm. Finețea pulberii de ciuperci este un indicator important al
calității produsului final.

Extracţia substantelor active
inclusiv POLIZAHARIDE

48

Polizaharide sunt principalele ingrediente active care se gasesc in palaria
ciupercilor dar sunt blocate într-un cadru de chitină în peretele celular al
ciupercilor. Oamenii nu au enzimele necesare pentru digestia chitinei. Astfel
substanțele active in cazul unei pulberi simple din orice ciuperca medicinala,
în timpul digestiei nu se pot elibera. Șlefuirea, măcinarea, oricât de fină, a
ciupercilor nu poate deschide acest cadru de chitină.
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Procesul complex şi extins de extracţie cu apă fierbinte graduală in
functie de soi, dizolvă treptat legăturile de chitină şi astfel substanţele
vitale (precum polizaharidele) sunt eliberate din pereţii celulari.
Acest pas necesită o vastă experiență. Fiecare tip de ciupercă
necesită o perioadă diferită de timp și temperaturi diferite, altfel polizaharidele - vor deveni indisponibile. Întregul proces de extracție
are loc într-un mediu certificat.

Conținutul de polizaharide este cel mai ridicat în primele luni de creștere a
ciupercilor. De aceea se folosesc doar ciupercile tinere, deoarece atunci au
conținutul cel mai ridicat de polizaharide.

Extract sau pulbere
Există 2 beneficii esențiale ale EXTRACTULUI față de PULBERE:
Biodisponibilitatea substanțelor active și concentrația 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. Dezavantajul
extractelor este prețul lor mai mare comparativ cu pulberea de ciuperci,
deoarece se consumă mult mai multă biomasă în timpul producției. De exemplu
din 100 kg de ciuperci uscate, numai 2 până la 10 kg de extract rămân după
extracție, în funcție de soiul de ciuperci.
Procentul de polizaharide este foarte important și fiecare producător bun
trebuie să îl indice pentru fiecare produs. Proporția polizaharidelor prezentate
în produsele Micoactive este proporția pură şi reală a polizaharidelor din
ciuperci.
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 și mai ieftine prezintă un conținut foarte ridicat din aceste
substanțe!
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Polizaharidele se află în centrul multor studii internaționale.
Pulberea de ciuperci/biomasa ciupercii conține 0,5 până la maxim
3% polizaharide, în funcție de soiul de ciuperci.
Extractul din ciuperci din linia MICOACTIVE conține minim 30%
polizaharide. Deci acestea sunt de până la 30 de ori mai concentrate
(mai eficiente) decât pulberea de ciuperci.

Este important de menționat că, în plus față de polizaharide, ciupercile conțin
multe alte substanțe active. Și acest raport unic este ceea ce diferențiază
efectele unei ciuperci de efectele alteia.

IMPORTANŢA POLIZAHARIDELOR
 Polizaharidele numiţi şi b-glucani au o abilitate crescută de a conduce
informația biologică, datorită potențialului lor crescut de variabilitate
structurală. Astfel, se creează o flexibilitate pentru mecanismele reglatorii
precise ale variatelor interacțiuni celulare, la organismele superioare.
 Acești compuși acționează ca imunomodulatori sau modificatori ai
răspunsului biologic, intervenind pozitiv în toate sistemele importante.
Polizaharidele potențează răspunsurile imunitare nespecifice și specifice,
activând majoritatea tipurilor de celule imunitare, de importanță vitală
pentru menținerea homeostaziei. Răspunsurile cheie imunitare nespecifice
stimulate de b-glucanii sau de complexele polizaharid-proteice din ciuperci,
includ celulele T și mesagerii chimici. Mai mult, polizaharidele și complexele
polizaharid-proteice au rol în stimularea limfocitelor (care controlează
producerea de anticorpi -celulele B) și a citotoxicității mediată celular
(celulele T).
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 Polizaharidele prezintă activități antitumorale. Ele par să medieze această
activitate prin activarea/augmentarea sistemului imunitar gazdă (pe calea
stimulării macrofagelor citotoxice, celulelor T și a citotoxicității mediată
de anticorpi a celulelor canceroase vizate), mai mult decât citotoxicitatea
directă. Astfel, ambele răspunsuri imunitare, activarea celulelor T și
citotoxicitatea indusă de anticorpi, au rol în eliminarea celulelor tumorale.
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 Polizaharide prezintă proprietăți citotoxice. Astfel, pot induce moartea celulară
programată (apoptoza) în liniile celulare canceroase. Aceste clase de compuși
nu funcționează ca medicamente miraculoase dar îmbunătățesc considerabil
calitatea vieții și pot crește rata supraviețuirii în cazul unor anumite tipuri de
cancere. Mai mult, acești compuși par să reducă efectele adverse ale radio
și chemoterapiei, în special la nivelul sistemului imunitar. Ratele crescute de
supraviețuire oferite de acești compuși sunt foarte promițătoare și acest lucru
îi poate determina pe imunologi și oncologi să studieze cu mai multă atenție
acești compuși și efectele lor asupra organismului uman.
Sunt recomandate cure de minim 3-6 luni sau în functie de condiţia de sănătate
a fiecăruia. O orientare generală a medicinei spune: „Câți ani durează boala, de
atâtea luni este nevoie pentru a fi vindecată”. Este recomandat să se respecte
principiul consumului de ciuperci „pe stomacul gol” regulă valabilă în general și
la alte suplimente alimentare/medicamente.

Asigurarea calității/marcă de calitate, produse premium
Livrările de materii prime spre Austria sunt inspectate de Agrolab companie
germană independentă certificată GMP (Good Manufacturing Practices)
şi include mai multe etape de control al calităţii. Este testat fiecare lot
pentru metale grele, impurități microbiologice și radioactive, precum și HAP
(hidrocarburi aromatice policiclice). Se obține de asemenea, o amprentă
unică pentru fiecare ciupercă. Prin aceasta se determină puritatea și calitatea
produselor. Se foloseşte o metodă proprie de măsurare a cantității de
polizaharide în ciuperci (beta-glucani, triterpeni, cordi-cepine, d-manni-tol și
multe altele). Acest examen cuprinde aproximativ 250 de parametri diferiți.
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 finală. Producătorul austriac garantează eficienţa maximă din punct
de vedere biologic a produselor din linia Micoactive, fiind producătorul nr 1 în
Europa, în producerea şi livrarea de ciuperci medicinale premium, fără rabat de
la calitate în nici o etapa de producţie.

Capsule 100% vegetale
Dacă există o problemă de glutiţie deschideţi capsula și dizolvaţi extractul întrun lichid (apă, ceai sau suc).
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zz Conţine peste 200 de
microelemente active.
zz Efecte antitumorale directe.
zz Susţine sistemul imunitar.
zz Efecte antivirale.
zz Previne senilitatea şi bolile
asociate bătrâneţii.
zz Prelungește durata de viaţă.

Recomandări:

 Afecţiuni oncologice.
 Imunitate scăzută.
 Infectii virale.
 Protecţia sistemului nervos.

Compoziţie - per doză zilnică:
Extract de Reishi - 1200 mg
din care polizaharide - 360 mg
Extract de Acerola (vit. C) - 13 mg

Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.
MC-001 | 50 €
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Ciuperca de origine japoneză Reishi (Ganoderma Lucidum) supranumită şi „Ciuperca nemuririi” conţine câteva
sute de elemente active cu efecte asupra sistemului imunitar care fac din ea o ciupercă medicinală de excepţie.
Conţine peste 200 de elemente active: proteine, vitamine şi aminoacizi, polizaharide, triterpene, acizi graşi şi
alcaloizi, beta-glucani (1,3D şi 1,6D), germaniu organic binecunoscute pentru efectele lor anticancerigene şi
imunomodulatoare.Varianta Ling-Zhi cunoscută şi sub numele de Red Reishi, adică Reishi roşie s-a dovedit a fi
cea mai bogată în complexul de polizaharide şi care îi conferă un pronunţat caracter terapeutic. Japonia a inclus
această ciupercă în lista tratamentelor contra cancerului întrucat s-a dovedit că poate inhiba angiogeneza,
metastazarea şi induce apoptoza (moartea celulelor canceroase).

 Scade nivelul de colesterol din sånge şi cantitatea de grăsimi.
 Scade nivelul zahărului din sånge şi reface funcţiile pancreasului.
 Scade nivelul lipidelor şi stabilizează membrana celulelor roşii.
 Scade numărul plachetelor din sånge şi împiedică tromboza.
 Îmbunătăţeşte funcţia glandelor determinånd menţinerea echilibrului endocrin.
 Excelent împotriva alergiilor prin inhibarea celulelor producătoare de histamină.
 Împiedică degenerarea celulară, tisulară, degenerarea organelor.
 Împiedică apariţia senilităţii, susţine factorul de creştere neuronală.
 Reduce anxietatea.
 Luptă împotriva infecțiilor virale, microbiene și fungice.
 Ajută corpul să îşi formeze un sistem imunitar puternic.
 Este tratament standard în Japonia împotriva cancerului, inhibă metastaza celulară.
 Utilizare sigură ca agent individual sau combinat cu chimioterapia.
 Elimină blocajele datorate medicaţiei anticanceroase.
 Uşurează durerile provocate de cancer.
 Creşte capacitatea naturală de vindecare a organismului.
 Tratează problemele pielii, dă strălucire tenului şi catifelează pielea.
 Scopul fundamental pentru care este utilizată Micoactive Reishi este menţinerea la nivel optim a tuturor
funcţiilor corpului şi reîntinerirea, încetinirea îmbătrânirii.

Recomandări administrare: prevenţie şi întreţinere 4 caps/zi; reîntinerire 1-3 ani. În afecţiunile canceroase se
recomandă 6-9 caps/zi pe o durată de min.6 luni. Se recomandă administrarea pe toată durata tratamentului
convențional (chimioterapie, radioterapie, tratament biologic și/sau chirurgie) şi încă cel puţin 3 luni după
încheierea tratamentului. Este util, de asemenea, să se înceapă administrarea de extracte din ciuperci
medicinale cu cel puţin o lună înainte de a începe chimioterapia. Se recomandă de asemenea combinarea
extractelor de Reishi şi Cordyceps CS4.
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99 Antitumoral, Anticancerigen.
99 Imunomodulator.
99 Antiinflamator.
99 Antioxidant.

Magazin Energetix

Micoactive Chaga conţine polizaharida Bergisterol cu acţiune anti-cancerigenă. Polizaharidele sunt alcătuite
dintr-un mare număr de componente moleculare şi aceasta crează dificultăţi de asimilare în organism. Vitamina
C naturală din Acerola are proprietatea de a converti polizaharidele în oligoglucan care este uşor absorbit de
către organism. Oligoglucanul activează macrofagele care stimulează sistemul imunitar. Macrofagele sunt
programate să devoreze orice elemente străine din organism. Bergisterolul atacă orice tip de localizare tumorală
şi cu preponderenţă împotriva celor hormono-dependente: sân, uter, ovar, testicul, prostată.

 Micoactive Chaga opreşte proliferarea celulelor canceroase proporţional cu durata administrării. Se ştie
Recomandări:

 Dezechilibre ale sistemului
imunitar.
 Afecţiuni tumorale.

faptul că dereglarea nucleului ADN-ului şi mutaţia acestuia prin efect oxidativ contribuie semnificativ la
apariţia cancerelor majore precum cele de colon, prostată şi sân. Gradul de degradare (mutaţie) a ADN-ului
este astăzi unul din markerii biologici cei mai sensibili şi eficienţi pentru evaluarea stresului oxidativ, rezultat
din balanţa între generarea de radicali liberi şi ţinerea lor sub control prin mecanisme anti-oxidante.

 Conţine un număr foarte mare de antioxidanţi. Antioxidanţii luptă împotriva radicalilor liberi, menţinând
sănătatea. Pentru a putea măsura câţi radicali liberi poate distruge un antioxidant a fost creată scara ORAC
(Oxygen Radical Absorbent Capacity). Pe această scară, extractul de Chaga înregistrează o valoare maximă.

 Micoactive Chaga are şi un efect antiinflamator specific. Inflamaţia şi răspunsul imunitar sunt de fapt o
Compoziţie per doză zilnică:
Extract Chaga - 1200 mg
din care polizaharide - 360 mg
Extract Acerola (vit. C) - 13 mg

succesiune de reacţii celulare implicând generarea şi eliberarea de mediatori celulari imunologici precum
citokinele. Nu este deci suficient să se acţioneze contra inflamaţiei, trebuie simultan modulat şi sistemul
imunitar pentru a evita efectele auto-imune. Un studiu efectuat în cadrul Universităţii Kyoto, Japonia, a pus
în evidenţă efectul imunomodulator simultan cu cel antiinflamator al extractului de Chaga.

 Un beneficiu surprinzător al ciupercii este combaterea psorizisului. În plus, extractul de Chaga este si o sursă
de melanină şi asigură frumuseţea unghiilor, a părului şi a pielii.

Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.

MC-002 | 50 €
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Ciupercile terapeutice au devenit o alternativă de preferinţă, atât pentru doctorii naturişti cât şi pentru
cei care se interesează personal de sănătatea lor. Capacitatea ciupercilor terapeutice de a preîntâmpina
afecţiuni precum cancerul sau alte probleme legate de sistemul imunitar şi sănătatea generală au condus la
integrarea lor în protocoale pro-imunitare şi anti-cancerigene de către doctorii japonezi şi chinezi, atât în scop
terapeutic cât şi preventiv.
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99 Susţine sistemul respirator.
99 Susţine sistemul cardiovascular.
99 Susţine funcţia renală, hepatică.
99 Susţine funcţia pulmonară.
99 Antibacterian, antitumoral.
99 Înlătură efectele negative ale
chimioterapiei.
99 Reface organismul.

Recomandări:

 Afectiuni pulmonare
 Afectiuni cardiovasculare
 Afectiuni renale si hepatice

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.
MC-003 | 50 €
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Magazin Energetix

Cordyceps sau „aurul medicamentelor” sau „leacul bun la toate” este o ciupercă cu proprietăţi complexe
deosebite, care se matamorfozează din larvă - iarna, în plantă - vara. Cele mai valoroase substanţe active sunt:
cordycepin (deoxyadenosine) şi acid cordycepic (mannitol).

 hepatoprotector: reduce ascita, normalizează nivelul transaminazelor, previne şi încetineşte fibrozarea,

reduce presiunea în vena portă; normalizează proteinele serice şi negativează AgHBs în hepatita B; reduce
nivelul colesterolului total şi al trigliceridelor;
 protector gastric;
 antidiabetic: creşte producţia de insulină şi rata de metabolizare a glucozei;
 reglează ritmul şi tonifică muşchiul cardiac, reglează tensiunea arterială;
 protector renal (colici renali, pielonefrită, glomerulonefrită, cistită, nefrotoxicitate medicamentoasă),
reglează nivelul de creatinină;
 protector pulmonar (bronşită, pneumonie, astm bronşic, emfizem pulmonar, tuberculoză; ameliorează tusea,
reduce secreţiile mucoaselor şi transpiraţiile nocturne);
 tonic sexual feminin şi masculin; reduce infertilitatea masculină prin creşterea numărului şi calităţii
spermatozoizilor;
 împiedică constricţia vaselor sanguine şi îmbunătăţeşte fluxul sanguin;
 energizant: creşte producţia de ATP (adenozin trifosfat) – nucleotide care stochează şi transportă energia în
celule;
 creşte rezistenţa la efort;
 tonic în boli cronice şi în convalescenţă;
 imunomodulator;
 antibiotic natural, oferă acţiune bacteriostatică asupra câtorva zeci de bacterii patogene, inclusiv bacterii ca
pneumococus, streptococus, stafilococii aurii;
 antiviral, antibacterian;
 îmbunătăţeşte somnul, memoria, reduce anxietatea, depresia, migrenele;
 antitumoral: activează sistemul imunitar (limfocitele, macrofagele, plasmocitele, granulocitele);
 protector în chimioterapie: ameliorează semnificativ efectele agresive ale chimioterapiei;
 antioxidant: creşte nivelul enzimei antioxidante superoxid dismutaza, scade peroxidarea lipidelor previne şi
ameliorează ateroscleroza;
 măreşte eliberarea de energie la nivel celular, măreşte gradul de utilizare al oxigenului la nivel celular,
măreşte circulaţia sanguină;
 adaptogen (stimulează selectiv funcţiile organismului ajutându-l să se adapteze fizic, psihic şi imunitar)
creşte hematocritul şi rezistenţa serică a eritrocitelor (previne şi combate anemia de toate cauzele).
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99 Susţine sănătatea creierului.
99 Stimulează creşterea şi
regenerarea celulelor nervoase.
99 Restabileşte flora microbiană
intestinală.
99 Îmbunătăţeşte calitatea
somnului.
99 Antitumoral.

Recomandări:

 Ameliorarea,prevenirea bolilor.
neurodegenerative.
 Depresie, Insomnii.
 Gastrită, Ulcer gastric.
 Boli canceroase.

Compoziţie per doză zilnică:
Extract Hericium - 1200 mg
din care polizaharide - 360 mg
Extract Acerola (vit. C) - 13 mg

Magazin Energetix

Hericium cunoscută şi sub numele de Coama Leului, conține nutrienți esențiali pentru sănătatea organismului.
Această ciupercă are diferite principii active pentru care a devenit foarte renumită și utilă în lumea medicinei.
Acestea conțin mai multe polizaharide care au efecte antitumorale precum FI-1a și FIII 2b, Herinacina Ie,
Herinacina H și alte Hericinacina. De asemenea, conține hericinonele A, B, C, D și E care induc producerea
hormonului Factor de creștere nervoasă.

 Susține sănătatea creierului și a sistemului nervos. Studiile au demonstrat că această ciupercă are un
efect benefic în tratarea bolilor neurodegenerative. Are proprietatea de a spori creșterea neuriților, adică a
axonilor și a dendritelor. Axonii și dendritele sunt proiecțiile ramificate, respectiv neramificate ale neuronilor.
Dezvoltarea acestora poate încetini sau opri degenerarea celulelor din creier, reducând astfel riscul de
apariție a unor boli precum Alzheimer sau Parkinson.

 Are proprietăţi gastroprotective. A fost demonstrat faptul că compuşii bioactivi prezenţi în extract pot
dezvolta un rol important în activitatea gastroprotectivă, în protecţia împotriva ulcerului, toate acestea
confirmate de o semnificativă reducere a suprafeţei leziunii. Alte studii au arătat că ameliorează semnificativ
simptomele provocate de două afecțiuni inflamatorii ale sistemului digestiv: gastrita și inflamarea
intestinelor. De asemenea, are un puternic efect antibacterian, protejând organismul împotriva bacteriei
Helicobacter Pylori.

 Luptă împotriva cancerului. Cercetările cu privire la acțiunea suplimentelor cu Coama leului în tratarea
cancerului au descoperit că această ciupercă terapeutică poate încetini progresul leucemiei, al cancerului
gastric, al celui cervical, la colon, la sân, plămâni sau ficat. Un studiu realizat pe animale a arătat că extractul
din această ciupercă are un potențial de peste 60% de a inhiba metastaza celulelor cancerigene, în special în
cazul cancerului la plămâni.

 Are un puternic efect antioxidant, protejând împotriva stresului oxidativ cauzat de radicalii liberi.
 Îmbunătățește starea generală de bine, luptă împotriva oboselii, contribuind și la îmbunătățirea calității
somnului. De asemenea este de ajutor în tratarea depresiei și a anxietății.

Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.
MC-004 | 50 €
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Conţinutul ridicat de polizaharide împreună cu celelalte substanţe bio active din Micoactive Hericium Extract
oferă un maximum de eficienţă pentru efectele sale. Materia prima de înaltă calitate, împreună cu tehnologia
specială de extracţie garantează o biodisponibilitate şi o absorbţie maximă.
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99 Proprietăţi antivirale excelente.
99 Imunomodulator.
99 Efecte anti-tumorale directe.
99 Detoxifică plămânii fumătorilor.

Magazin Energetix

Coriolus, cunoscută şi sub numele de Polyporus Versicolor sau “Coadă de Curcan” este o ciupercă foarte
apreciată pentru virtuţile sale terapeutice, în special în stimularea sistemului imunitar şi în lupta cu cancerul.
Pe lângă complexul foarte diversificat de nutrienţi, această ciupercă are în compoziţia sa 2 substanţe foarte
importante: peptida polizaharidică PSP și polizaharidele Krestin (PSK).

 Are puternice efecte antivirale. Ciuperca Coriolus activează regenerarea celulară şi producţia de anticorpi.
Un studiu a prezentat cea mai mare activitate antivirală a extractului de Coriolus împotriva virusului gripal
H1N1 din 10 specii de ciuperci testate. În plus, Coriolus a demonstrat inhibarea virusului herpes simplex 2,
prezentând cel mai mare index terapeutic dintre cele 10 specii testate.

 Un studiu randomizat, unic orb (N = 472), a evaluat capacitatea Coriolus versicolor de a trata
Recomandări:

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

Papilomavirusul uman (HPV). Au fost administrate randomizat 400 mg/zi din Coriolus versicolor în grupul
de tratament, respectiv un placebo în grupul de control. După 2 luni de tratament, HPV-ul a fost eliminat în
procent 87.8% dintre cei cărora li s-a administrat Coriolus versicolor, comparativ cu 0,5% în grupul de control.

 Cercetătorii din întreaga lume au dezvăluit că utilizarea de Coriolus este, de asemenea, benefică şi pentru
pacienții care suferă de HIV/SIDA. S-a constatat o îmbunatăţire a calităţii vieţii după administrarea sa.

 Coriolus susţine sistemul imunitar al organismului şi are un efect antiviral, antibacterian şi citotoxic

asupra celulelor canceroase. Coriolus activează răspunsul imun TH1, motiv pentru care această ciupercă
este foarte eficientă împotriva virusurilor şi a celulelor tumorale, herpesului zoster, a viruşilor gripali şi a
citomegalovirusului.

 Eficiența ciupercii Coriolus versicolor în cancer. Activitatea sa antitumorală este rezultatul capacității sale de
Compoziţie per doză zilnică:
Extract Coriolus - 1200 mg
din care polizaharide - 360 mg
Extract Acerola (vit. C) - 13 mg

a induce maturarea celulelor dendritice, de a activa celulele citotoxice și cele natural-ucigașe și de a induce
producția de citokine proinflamatorii. În Japonia, este considerată un panaceu pentru o varietate de tipuri
de cancer: cancerul stomacal, cancerul de colon si colorectal, esofagian, nazofaringian, pulmonar și de sân.
Compusul activ din extractul de Coriolus poate inhiba angiogeneza şi, prin urmare, răspândirea tumorilor.
Această ciupercă poate fi utilizată profilactic împotriva cancerului, în special atunci cand este expus
radiaţiilor şi substanţelor chimice (radioterapie, chimioterapie).

 Datorită efectelor sale imunomodulatoare, Coriolus este aprobat ca medicament în Japonia pentru utilizare
ca adjuvant în principal pentru tratarea cirozei, hepatitei cronice active, artritei reumatoide, leucemiei și
bronșitei precum şi în tratamentul cancerului.

Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.

 Coriolus susţine buna funcționare a digestiei. Coriolus furnizează prebioticele perfecte, care susţin flora
intestinală, stimulând şi dezvoltarea bacteriilor bune.

MC-005 | 50 €
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Este recomandată utilizarea sa în combinaţie cu Micoactive Reishi (Ganoderma)/Cordyceps.
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99 Stimulent al sistemului imunitar.
99 Sprijină sensibilitatea la insulină.
99 Rol protector împotriva virusului
hepatic.
99 Combate infecţiile virale.
99 Proprietăţi anti-tumorale.

Recomandări:

 Imunitate scăzută.
 Diabet de tip 2.
 Hepatită virală.
 Afecţiuni oncologice.

Datorită proprietăţilor sale complexe Agaricus mai este cunoscută ca „Prinţesa ciupercilor” sau „ciuperca lui
Dumnezeu”.


 Stimulent imunitar puternic. Cercetările au dovedit că Agaricus stimulează sistemul imunitar şi

îmbunătăţeşte mecanismele naturale de combatere a bolilor infecţioase. Stimulează producţia de limfocite,
celule T şi ajutătoarele acestora. Un studiu a arătat că extractul de Agaricus promovează un răspuns imun
normal, sănătos, după o administrare de doar 12 zile.

 Previne cancerul şi stopează dezvoltarea tumorilor. Ciuperca lui Dumnezeu conţine Beta Glucan

(polizaharide), cele mai puternice substanţe imunopotenţiatoare descoperite până în prezent. Mai exact,
beta-glucanii nu produc în mod direct efectul anti-tumoral, ci mai concret declanşează apărarea corpului
uman împotriva cancerului. Aceasta e relativ uşor de măsurat, deoarece corpul uman produce un tip
de celulă albă numită NKC - Natural Killer Cells (celule natural ucigaşe). Când se utilizează Agaricus, se
observă o creşte a numărului de celule NKC cu până la 3000% în numai 2-4 zile. Testele de la Facultatea de
Medicină a Universităţii Tokyo şi alte centre de cercetare din Japonia, efectuate pe cobai, au arătat că rata
involuţiei complete a maladiei este de 90% în cazul Ciupercii lui Dumnezeu, performanţă neatinsă de nici
o altă ciupercă folosită în terapii. Mai mult, are rol profilactic, prevenind apariţia cancerului. În mod normal,
polizaharidele găsite în alte ciuperci acţionează în cancerul solid, însă polizaharida din Agaricus Blazei
este eficientă deopotrivă atât în cancerului de colon, ovarian, mamar, pulmonar, hepatic cât şi împotriva
cancerelor solide.

Compoziţie per doză zilnică:

 De asemenea, diminuează efectele secundare ale chimioterapiei şi radioterapiei, terapiile, sub influenţa

Extract Agaricus - 1200 mg
din care polizaharide - 360 mg
Extract Acerola (vit. C) - 13 mg

 Leac pentru bolnavii de diabet. Polizaharidele şi acidul ribonucleic complex stimulează producţia de insulină

ciupercii Agaricus devin mai eficiente de 3 până la 7 ori. Aceste rezultate sunt înregistrate de câtre Asociaţia
Japoneză de Cancer şi Asociaţia Farmaceutică Japoneză.
prin vitalizarea funcţiei pancreasului. Astfel, ciuperca este de ajutor în tratamentul diabetului.

 Ajută ficatul şi stimulează producţia de globule roşii. Beta-D-glucan stimulează secreţia de interferon,
Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.

MC-006 | 50 €
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TNF-α, interleukină IL-8, limfocite B, celule natural killer, celule T supresoare şi macrofage avand rol
protector împotriva virusului hepatic (împiedică virusurile să pătrundă în ţesuturi). Prin vitamina B12, acid
folic, fier, cupru, cobalt, triptofan, ciuperca stimulează producţia de globule roşii. Normalizează funcţia
hepatică la pacienţii cu hepatită B, reduce stresul oxidativ, inhibă peroxidarea lipidelor, scade colesterolul,
trigliceridele şi glicemia.
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99 Întărește sistemul imunitar.
99 Antiviral, antitumoral.

Ciupercile Shiitake sunt un simbol al longevităţii în Asia fiind utilizate de secole ca medicament în Asia de Est,
ţinutul lor nativ. Ele conţin o substanţă numită AHCC (Active Hexose Correlated Compound), un amestec
de polizaharide cu beneficii imunomodulatoare extraordinare dar fără efecte secundare. Studiile au arătat că
AHCC stimulează sistemul imunitar prin creşterea numărului de celule care luptă împotriva infecţiilor şi care
blochează creşterea tumorilor.

99 Susține sănătatea sistemului
cardiovascular.


 Infecţia cu virusul uman papilloma (HPV) este comună, foarte contagioasă şi afectează pielea şi membranele
umede ale corpului, cum sunt colul uterin, gura şi gâtul. Mai mult de trei sferturi dintre femei dobândesc
virusul de-a lungul vieţii, iar unele tulpini virale pot cauza cancer de col uterin. Într-un studiu realizat pe
20 femei cu virusul HPV s-a demonstrat eficienţa AHCC din extractul de Shiitake. Timp de şase luni au
uitilizat extractul. Toate au fost tratate cu succes. Dintre acestea, 6 par să fi eliminat virusul după ce au
luat suplimentul zilnic timp de trei luni şi la o lună de la ultima lor doză erau încă curate. Alte 14 femei au
prezentat scăderea nivelului de virus după 3 luni şi au continuat să-si administreze dozele până la şase luni
pentru curăţarea totală. În acest moment există două vaccinuri care pot preveni infecţia cu HPV cauzatoare
de cancer, dar vaccinurile nu elimină virusul HPV instalat în organism. Dacă Shiitake prin AHCC a avut acest
rezultat pe femei, se poate presupune că va avea acelaşi rezultat pe bărbaţi şi deci va fi capabil de a trata
verucile genitale la bărbaţi.

Recomandări:

 Boli virale, HPV, hepatită.
 Imunitate scăzută.
 Tumori maligne şi benigne.
 Sănătatea inimii.

 AHCC din extractul de Shiitake funcţionează ca o imunoterapie, un tratament care stimulează sistemul
Compoziţie per doză zilnică:

imunitar al organismului pentru a lupta împotriva bolilor. Este folosit pe scară largă în Japonia pentru a
proteja sistemul imunitar al pacienţilor trataţi de cancer prin chimioterapie şi radiaţii. În testele efectuate
în Japonia s-a dovedit că extractul de Shiitake este mai eficient decât medicamentul AZT contra virusului
imunodeficienţei umane.

Extract Shiitake - 1200 mg
din care polizaharide - 360 mg
Extract Acerola (vit. C) - 13 mg

 Are capacitatea de a lupta împotriva unor virusuri foarte rezistente cum ar fi Hepatita B sau C. Mai multe

Administrare: 2 capsule de 2 ori pe zi.

teste efectuate în 16 clinici din Japonia au investigat eficienţa ciupercii Shiitake asupra Hepatitei B cronică.
Au fost testaţi 40 de indivizi, cărora li s-au administrat Shiitake, timp de 4 luni. Toţi pacienţii au înregistrat
dispariţia simptomelor de Hepatită B, iar la 15 dintre ei virusul a fost inactivat.


 Aceste ciuperci furnizează o cantitate destul de mare de vitamina D, care contribuie la sănătatea oaselor,
MC-007 | 50 €

64

reduce riscul de boli cardiace, boli autoimune şi creşte absorbţia de calciu. Protejează vasele de sânge,
sprijină sănătatea cardiovasculară.
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AFECŢIUNI

RECOMANDĂRI

MEMORIE, CONCENTRARE

Panactive Ginkgo, B-Vitamine | Micoactive Hericium

ELIMINAREA TOXINELOR ŞI A METALELOR GRELE

Detoxamin Basic Capsule/Farina

STĂRI DE OBOSEALĂ, FĂRĂ ENERGIE,

Panactive: Gingko, B-Vitamine, Bio-Maca | Micoactive Reishi

INTESTIN PERMEABIL, INTESTIN IRITABIL

Detoxamin Basic Capsule/Farina

AFECŢIUNI GASTRO-INTESTINALE,
HELICOBACTER PYLORI

OBEZITATE, PERSOANE HIPERPONDERALE

Micoactive: Hericium, Coriolus

Micoactive: Shiitake, Hericium
Detoxamin: Basic Capsule/Farina şi Acai Slim Plus

FLORĂ INTESTINALĂ

Panactive Curcuma, Micoactive Hericium

MENOPAUZĂ, CREŞTEREA LIBIDOULUI

Panactive Bio-Maca
Micoactive: Codyceps CS-4, Hericium, Reishi

SISTEM IMUNITAR SCĂZUT

Panactive: Immun-Aktiv Plus , OPC+C

DISFUNCŢII SEXUALE, INFERTILITATE

Panactive Bio-Maca | Micoactive: Shiitake, Coriolus

RĂCEALĂ, GRIPĂ

Panactive Immun-Aktiv Plus, Micoactive Cordyceps CS-4

HIPERACTIVITATE

Micoactive Chaga

STRES OXIDATIV, RADICALI LIBERI

Panactive OPC+C

RĂNI, ARSURI, TĂIETURI

Detoxamin Skin Powder

ASTM, ALERGII

Micoactive: Cordyceps CS4, Reishi, Agaricus
Panactive Weihrauch

ACNEE, DERMATITE, TUMORETE

Detoxamin Skin Powder | Micoactive: Agaricus, Chaga

PIELE IRITATĂ LA BEBELUŞI

Detoxamin Skin Powder

VIRUSURI REZISTENTE H1N1, HPV, HIV

Micoactive: Coriolus, Shiitake | Panactive Immun-Aktiv Plus

HERPES, ESCARE, ULCERAŢII VARICOASE

Detoxamin Skin Powder, Micoactive Coriolus

TENSIUNE ARTERIALĂ

Micoactive: Reishi, Shiitake | Panactive Oliven-Blatt

PSORIAZIS

Micoactive Chaga, Panactive Curcuma

AFECŢIUNI ALE SISTEMULUI CIRCULATOR

Micoactive Shiitake | Panactive: Gingko, Oliven-Blatt, Weihrauch

MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII PIELII, A PĂRULUI

Panactive B -Vitamine, Micoactive Chaga

AFECTIUNI PULMONARE

Micoactive: Cordyceps CS-4, Coriolus | Panactive OPC+C

AFECTIUNI CARDIOVASCULARE

Panactive Oliven-Blatt | Micoactive: Shiitake, Cordyceps CS4

FUMĂTORI

Tobacco Toxin Cleanser, Detoxamin Basic Capsule,
Panactive OPC+C, Micoactive Coriolus

COLESTEROL CRESCUT, ATEROSCLEROZA,

Panactive: Olliven-Blatt, Curcuma

EPUIZARE, RECUPERARE DUPĂ BOALĂ

Micoactive: Cordyceps CS-4, Reishi | Panactive B-Vitamine

DIABET

Panactive: Oliven-Blatt, OPC+C | Micoactive: Agaricus, Reishi

PRELUNGIREA DURATEI DE VIAŢĂ

Panactive OPC+C, Micoactive Reishi

AFECŢIUNI HEPATICE ŞI BILIARE

Micoactive: Coriolus, Shiitake, Agaricus, Cordyceps CS4
Panactive Curcuma

AFECTIUNI RENALE

Detoxamin Basic Capsule, Panactive Weihrauch,
Micoactive: Cordyceps CS-4, Coriolus

AFECŢIUNI URO-GENITALE

Micoactive Coriolus, Panactive Weihrauch

AFECTIUNI INFLAMATORII

Panactive: Weihrauch, Curcuma, Gelenk-Aktiv Vegan

AFECŢIUNI ARTICULARE, REUMATISM OSTEOPOROZĂ

Panactive: Gelenk-Aktiv Vegan, Natur Mg und Ca, Weihrauch, Curcuma

ACOPERIREA NECESARULUI ZILNIC DE Ca ŞI Mg
MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII SISTEMULUI OSOS
FUNCŢIONAREA NORMALĂ A SISTEMULUI MUSCULAR

Panactive: Natur Mg und Cal, Gelenk-Aktiv Vegan

AFECŢIUNI TUMORALE, CANCER

Detoxamin Basic Capsule/Farina
Panactive: Weihrauch, Curcuma
Micoactive: Reishi, Agaricus, Cordyceps

CHIMIOTERAPIE, RADIOTERAPIE

Detoxamin Basic Capsule plus Extracte Micoactive

IRADIERE

Detoxamin Basic Capsule

AFECŢIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
ALZHEIMER, PARKINSON, DEMENŢĂ

Panactive: Weihrauch, Curcuma, Gingko
Micoactive: Hericium, Coriolus, Reishi

FUNCŢIONAREA OPTIMĂ A CREIERULUI

Panactive B-Vitamine, Micoactive Hericium

CIRCULAŢIE PERIFERICĂ, CEREBRALĂ

Panactive Gingko

DEPRESIE, ANXIETATE

Panactive Ginkgo, Micoactive: Hericium, Reishi, Cordyceps CS4

LINIA DETOXAMIN
DT-001
DT-002
DT-004
DT-011
TTC-10

Basic Pudră
Basic Capsule
Pudră de Piele
Acai Slim Plus
Tobacco Toxin Cleanser

LINIA PANACTIVE
PN-001
PN-002
PN-003
PN-004
PN-005
PN-006
PN-008
PN-009
PN-010
PN-011
PN-012

Weihrauch
Oliven Blatt
Urtica
OPC+C
Curcuma
Ginkgo
Bio-Maca
Immun-Aktiv Plus
B-Vitamine
Natur Mg und Ca
Gelenk-Aktiv Vegan

LINIA MICOACTIVE
MC-001
Reishi Extract
MC-002
Chaga Extract
MC-003
Cordyceps CS-4 Extract
MC-004
Hericium Extract
MC-005
Coriolus Extract
MC-006
Agaricus Extract
MC-007
Shiitake Extract

Trebuie înţeles faptul că Detoxamin Basic Capsule/Farina reprezintă
BAZA de pornire a oricărui tratament de vindecare/recuperare în toate
afecţiunile, inclusiv în cele oncologice.
Curăţarea eficientă a organismului de substanţe nocive (toxine şi metale
grele) provenite din alimente procesate, medicamente, fum de ţigară,
alcool, aer poluat are efect direct în întărirea sistemului imunitar.
Tratamentul cu Detoxamin Basic Capsule/Farina combinat cu alte
extracte din plante sau ciuperci medicinale oferă o eficienţă şi o
biodisponibilitate sporită, acţionând sinergic, deoarece Detoxamin este
un foarte bun schimbător de ioni supranumit şi dirijorul mineralelor şi
vitaminelor. În plus Detoxamin Basic Capsule/Farina reduce nivelul
acidităţii din organism, reglează valoarea pH-lui. Consolidează peretele
intestinal. Intestin permeabil = boala omului modern. Intestinele pot fi
poarta sănătăţii noaste sau a afecţiunilor din corpul nostru.
De asemenea, pentru tratarea oricărei afecţiuni la nivelul pielii este nevoie
şi de o curăţare internă a organismului, deoarece orice afecţiune la nivelul
pielii este exprimarea unui dezechilibru din interior (toxine, hormoni, viruşi).
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 Apa Micelară
 Tonic Curăţare şi Tonifiere
 Tonic Reparator
 Cremă de Zi
 Cremă de Noapte
 Ser Facial cu Vitamina C
 Ser Facial cu Peptide
 Ser Hidratant Antirid
 Cremă Antirid
 Cremă Regeneratoare
 Cremă Reparatoare
 Crema CC-Naturală
 Săpun Antibacterian Sano-Nano
 Săpun Lichid
pentru Igiena Intimă
 Şampon din Plante
 Deodorant Cremă
cu Rozmarin şi Lămâie
 Deodorant Cremă
cu Mentă şi Lavandă
 Cremă de Mâini
 Emulsie Uleioasă de Corp
 Accelarator Bronz
 Gel pentru Vene
 Gel Antireumatic
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 Magneziu Spray
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99 Apa micelară curăţă delicat,
îndepărtează impurităţile şi
reziduurile de machiaj.

APA MICELARĂ, mult mai delicată cu pielea decât demachiantele tradiţionale, poate fi folosită pentru
curaţarea tuturor tipurilor de ten, inclusiv cel sensibil sau cel acneic. Se foloseşte pentru curăţarea feţei, a gâtului
şi a decolteului, fără a perturba echillibrul natural şi umiditatea acesteia.

99 Nu perturbă echilibrul pielii şi nu
lasă tenul uscat.

Apa Micelară este un preparat organic, produs exclusiv din materii naturale, fără coloranţi sintetici, arome,
alcool, conservanţi şi parabeni. Are în compoziţia sa apă purificată, însă ceea ce o face specială sunt micelele,
acele particule sferice ce absorb urmele de sebum şi murdărie de pe piele. Micelele au capacitatea de a atrage
şi a capta murdăria de pe faţă, machiajul, praful acumulat din timpul zilei, excesul de sebum acumulat în timpul
nopţii sau impurităţile acumulate pe ten în urma poluarii. Pe cât sunt de mici, pe atât de puternice sunt micelele,
acestea având puterea să îndepărteze până şi machiajul rezistent la apă şi la transfer.

99 Pielea devine suplă şi catifelată.

Ingrediente principale:
Recomandare:

 Pentru toate tipurile de ten.

 Uleiul de imortelă (Helichrysum Italicum) este recunoscut pentru stimularea circulației sangvine,
rejuvenarea pielii și sporirea fermității cutanate, îmbunătățirea aspectului pielii afectate de acnee, rozacee,
cuperoză, cicatrici.

 Uleiul de cocos (Cocos nucifera) este un excelent hidratant pentru piele, un bun demachiat, cu rezultate

Aplicare:
Aplicaţi o cantitate potrivită pe o
dischetă demachiantă şi curăţaţi faţa,
gâtul şi decolteul. Se recomandă apoi
utilizarea tonicului şi a unei creme din
linia Natural Beauty.

bune în ameliorarea diverselor probleme de piele precum acneea, psoriazisul, eczema. Uleiul de cocos
elimină microbii de la nivelul pielii şi combate coşurile (datorită acidului lauric care este eficient în oprirea
dezvoltării bacteriene), reduce inflamaţia şi stabilizează radicalii liberi responsabili de aceasta (multumită
antioxidanţilor pe care îi conţine), hidratează excelent pielea uscată şi favorizează vindecarea cicatricilor la
nivelul acesteia.

 Uleiul de palmier hidratează pielea, previne uscarea ei , o protejează de riduri, de pete şi de îmbătrânirea
prematură datorită acizilor graşi polinesaturaţi pe care îi conţine. De asemenea este un bun remediu pentru
pielea iritată, sensibilă, inflamată, uscată, matură sau îmbătrânită.
Apa micelară este recomandată pentru toate tipurile de ten, chiar şi pentru cel mai sensibil. Fără să vă daţi
seama, acest produs devine cel mai bun prieten pentru frumuseţea dumneavoastră.

Apa Micelară, 500 ml
SV-3040 | 22 €
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După curăţare este recomandat să utilizaţi Tonicul pentru Curăţare şi Tonifiere şi una dintre cremele pentru faţă
din linia Natural Beauty (Crema de Zi/Noapte, Regeneratoare, Ser/Crema Antirid).
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99 Utilizat într-o rutină corectă,
după ce tenul a fost curăţat
delicat prin demachiere,
tonicul are rolul de a tonifia
pielea în profunzime.

TONICUL DE CURĂŢARE ŞI TONIFIERE vine în completarea acţiunii de curăţare a tenului cu Apă Micelară
purificând pielea. Prin combinaţia unică a celor şase ingrediente – extract de ghimbir, gălbenele, ulei de lavandă,
extract de pătlagină, sunătoare şi micro-zeolit, Tonicul de Curăţare şi Tonifiere stimulează, reîmprospătează şi
hidratează pielea, lăsând-o fermă şi strălucioatoare.

99 Calmează tenul, reduce
hiperpigmentarea, previne
apariţia ridurilor, redă pielii
strălucirea şi luminozitatea.

 Gălbenelele (Calendula) au acțiune cicatrizantă, antiinflamatoare, antiseptică, bactericidă, nutritivă,

Recomandare:

 Pentru toate tipurile de ten.

Ingrediente principale:
hidratantă și emolientă. Gălbenelele asigură vindecarea rapidă și regenerarea pielii.

 Sunătoarea (Hypericum Perforatum) printre multe alte substanţe valoroase, conţine flavonoizi care

protejează şi calmează pielea fără a-i afecta echilibrul natural. Are însuşirea unică de a îngriji pielea din
interior, hidratând, reducând ridurile şi redând fermitate tenului.

 Extractul de pătlagină (Plantago lanceolata) reduce secreţia excesivă de sebum, redă echilibrul natural

al pielii, elimină impurităţile. Pătlagina este apreciată datorită calităţilor sale terapeutice deosebite:
antimicrobiene, emoliente, antiinflamatorii, cicatrizante, astringente. Este indicată în acnee, erupţii, iritaţii
cutanate, eczeme, inflamaţii ale pielii.

 Extractul de ghimbir (Zingiber officinalis) este eficient în eliminarea petelor apărute odată cu trecerea anilor,
Aplicare:
Aplicaţi o cantitate potrivită pe o
dischetă demachiantă şi curăţaţi faţa,
gâtul şi decolteul, după demachierea
tenului cu Apă Micelară.

iluminând pielea. Este benefic de asemenea, pentru activarea circulaţiei sangvine. Are capacitatea de a
detoxifia pielea, curăţând atât la suprafaţă, cât şi în profunzime. Totodată, prin efectul antiinflamator, este util
inclusiv pentru tenul cu acnee.

 Uleiul esenţial de lavandă (Lavandula Angustifolia) are efect antiinflamator şi de calmare, previne apariţia
ridurilor, reduce hiperpigmentarea pielii şi redă acesteia strălucirea.

 Micro-zeolitul are o acţiune antioxidativă, de detoxifiere şi de stimulare imunitară asupra pielii. Acesta
ajunge rapid în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.

Tonic Curăţare şi Tonifiere, 200 ml
SV-3006 | 28 €
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Tonicul de Curăţare şi Tonifiere este o soluţie excelentă pentru a îndeparta şi ultimile urme de machiaj. Pe un
ten perfect curat, produsele de îngrijire aplicate ulterior, precum cremele de faţă, reuşesc să se absoarbă mai
bine în piele şi să ofere rezultate mai bune. Fie că este vorba de Crema de Zi sau de Noapte, Seruri concentrate
sau Crema Regeneratoare sau Antirid, toate acţionează mai bine cu ajutorul Loţiunii Tonice.
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99 Curăţă şi calmează pielea
iritată, având proprietăţi
antiinflamatorii puternice.

TONICUL REPARATOR este bogat în ingrediente naturale active, favorizează revitalizarea ţesuturilor şi a
celulelor pielii. Toate ingredientele folosite în prepararea acestui tonic sunt exclusiv naturale ca şi în celelalte
produse din linia Natural Beauty.

99 Favorizează regenerarea şi
vindecarea pielii afectate de
acnee.

Ingrediente principale:

Recomandare:

 pentru tipurile de ten cu probleme,
precum acneea, iritaţii.

 Pătlagina (Plantago lanceolata) reduce secreţia excesivă de sebum, redă echilibrul natural al pielii şi

elimină impurităţile. Pătlagina este apreciată datorită calităţilor sale terapeutice deosebite: antimicrobiene,
emoliente, antiinflamatorii, cicatrizante, astringente. Este indicată în acnee, erupţii, iritaţii cutanate, eczeme,
inflamatii ale pielii.

 Extractul de Echinacea (Echinacea angustifolia) calmează pielea prin reducerea inflamaţiilor acesteia,

combate bacteriile cauzatoare de acnee, previne apariţia ridurilor şi le atenuează pe cele existente prin
efectul astringent şi de contracţie a celulelor, foarte bun dezinfectant şi analgezic pentru pielea iritată.

 Extractul de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra) este un antiinflamator puternic, un bun antibacterian şi regenerator
cutanat, calmant, antioxidant, combate semnele îmbătrânirii pielii, uniformizează şi iluminează tenul.

 Extractul de propolis este antiseptic, acționează ca germicid, antibacterian, antiviral și antifungic, prezintă
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.

Tonic Reparator, 200 ml
SV-3019 | 28 €
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proprietăți puternic antioxidante, este cicatrizant, favorizează vindecarea rănilor şi calmează pielea afectată
de iritații, răni etc.

 Extractul de ghimbir (Zingiber officinalis) este eficient în eliminarea petelor apărute odată cu trecerea anilor,
iluminând pielea şi este indicat, de asemenea, pentru activarea circulaţiei sangvine. Are capacitatea de a
detoxifia pielea, curăţând atât la suprafaţă, cât şi în profunzime. Totodată, prin efectul antiinflamator, este
recomandat pentru tenurile cu acnee.

 Micro-zeolitul are o acţiune antioxidativă, de detoxifiere şi de stimulare imunitară asupra pielii. Acesta
ajunge rapid în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.

Tonicul Reparator completează cu eficienţă curaţarea tenului, eliminând toate reziduurile de machiaj şi
impuritaţile, în timp ce reechilibrează pielea delicat şi eficient. Stimulează o acţiune anti-oxidantă şi o actiune
hidratantă, pentru a conferi pielii tale protecţie şi strălucire. Acest tonic reprezintă doza zilnică de energie care îţi
va trezi simţurile. Utilizat înaintea Cremei Reparatoare, dimineaţa şi seara, are efecte excelente pentru tratarea
tenului cu probleme.
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99 Menţine tenul hidratat,
proaspăt, şi strălucitor
pe toată durata zilei,

CREMA DE ZI este potrivită pentru toate tipurile de ten. Se poate aplica independent sau după aplicarea
Serurilor concentrate. Apa nu se menţine mult timp în piele, astfel că pierderile de umiditate trebuie
compensate printr-o cremă de zi care conţine substanţe menite să îmbunătăţească şi să menţină hidratarea.

99 Menţine elasticitatea pielii.

Ingrediente principale:

99 Stimulează producţia		
de celule noi.

 Untul de cacao este emolient, nutritiv, reparator, antioxidant, încetinește procesul de îmbătrânire cutanată,
ajută la regenerarea filmului hidrolipidic al pielii, întărește bariera protectoare proprie pielii prevenind
deshidratarea, întârzie apariția ridurilor și a altor semne de îmbătrânire.

 Uleiul de macadamia (MacadamiaTernifolia) are o afinitate deosebită cu pielea şi este bogat în acizi graşi
Recomandare:

 Pentru toate tipurile de ten.

esenţiali. Se absoarbe extrem de uşor şi este foarte hidratant, regenerator şi catifelant pentru piele, având
totodată şi proprietăţi antiinflamatoare şi antimicrobiene.

 Uleiul din germeni de grâu (Triticum Vulgare) este una dintre cele mai importante surse naturale de vitamina
E, A şi D cu efecte benefice asupra pielii. Datorită acestui complex de vitamine, dar în special datorită
vitaminei E, uleiul din germeni este un puternic antioxidant, previne îmbătrânirea pielii şi o regenerează.

 Uleiul de susan (Sesamum) este bogat în zinc, unul dintre cele mai importante minerale pentru piele. Previne
Aplicare:
Aplicaţi crema pe tenul curat, cu
mişcări circulare. Crema de Zi este
excelentă şi ca bază de machiaj.

îmbătrânirea pielii, menţine elasticitatea şi fineţea, acţionând totodată ca un filtru solar.

 Extract de tătăneasă (Symphytum officinale) - rădăcina acestei plante conţine alantonină, cu proprietăţi
importante de vindecare. Stimulează producerea de celule noi, creşte circulaţia sângelui în derm, rezultând
creşterea producţiei tuturor blocurilor de construcţie ale pielii, în special a mineralelor, vitaminelor şi
proteinelor.

 Micro-zeolitul are o acţiune antioxidativă, de detoxifiere şi de stimulare imunitară asupra pielii. Acesta
ajunge rapid în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.

Crema de Zi, 50 ml
SV-3001 | 38 €
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Crema de Zi este creată pentru a proteja şi a îngriji pielea pe durata întregii zile. Are o textură uşoară şi se
absoarbe rapid, fiind ideală ca bază pentru machiaj. Indiferent de tipul de piele, utilizarea zilnică a cremei
hidratante este esenţială în lupta împotriva deshidratării pielii.
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99 Hrăneşte şi regenerează tenul
pe toată durata nopţii,
99 Calmează, iluminează,
uniformizează semnele cauzate
de îmbătrânire.

Magazin Energetix

CREMA DE NOAPTE este special creată pentru utilizarea pe parcursul nopţii, după cum spune şi denumirea.
Rutina zilnică de îngrijire a tenului trebuie să cuprindă două tipuri de creme şi anume, Crema de Zi şi Crema de
Noapte. Aceste două creme sunt diferite atât din punct de vedere al texturilor, cât şi al beneficiilor pe care le
oferă tenului. În timp ce Crema de Zi oferă protecţie tenului pe parcursul întregii zile, împotriva deshidratării,
a prafului şi radicalilor liberi din mediu care pot să deterioreze pielea, Crema de Noapte ajută la repararea
deteriorării celulare a pielii, prevenind apariţia semnelor de îmbătrânire.
Ingrediente principale:

 Uleiul de sâmburi de caise (Prunus armeniaca) îngrijeşte perfect pielea deshidratată, fără vlagă, obosită şi
Recomandare:

 Pentru toate tipurile de ten.

lipsită de vitalitate. Datorită proprietăţilor antibacteriene, este benefic şi în cazul tenurilor acneice.

 Uleiul de susan (Sesamum indicum) este bogat în zinc, unul dintre cele mai importante minerale pentru
piele. Previne îmbătrânirea pielii, îi menţine elasticitatea şi fineţea.

 Uleiul de măsline (Olea europea) este emolient și nutritiv, hrănește pielea în profunzime, echilibrează
Aplicare:
Crema de Noapte se aplică pe faţă,
pe gât şi pe decolteu. Masaţi crema
cu mişcări uşoare, circulare timp de
2-3 minute. În fiecare seară, un ritual
pe care nu îl vede nimeni; în fiecare zi
o strălucire pe care toată lumea o va
observa.

sistemul natural de hidratare al pielii, antioxidant, protejează împotriva acțiunii nefaste a radicalilor liberi și
reduce efectele îmbătrânirii, antiinflamator și reparator, calmant, reduce roșeața și iritațiile, foarte blând, este
bine tolerat și de pielea cea mai sensibilă.

 Uleiul esenţial de primula (Oenothera biennis), bogat în acizi graşi şi vitamina E, hidratează şi menţine

hidratarea pielii atunci când este utilizat cu regularitate. De asemenea, are proprietăţi antiinflamatoare fiind
recomandat tenurilor cu probleme, acnee, arsuri solare, eczeme şi psoriazis.

 Extractul de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra) este un antiinflamator puternic, un bun antibacterian şi regenerator
cutanat, calmant, antioxidant, combate semnele îmbătrânirii pielii, uniformizează şi iluminează tenul.

 Gălbenelele (Calendula officinalis) stimulează producţia de colagen, previn îmbătrânirea pielii şi iluminează

tenul şi, prin acţiunea antibacteriană şi imunostimulatoare, grăbesc vindecarea pielii afectate de diverşi factori.

 Micro-zeolitul are o acţiune antioxidativă, de detoxifiere şi de stimulare imunitară asupra pielii. Acesta
ajunge rapid în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.

Crema de Noapte, 50 ml
SV-3002 | 40 €
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Crema de Noapte ar trebui să fie nelipsită din orice rutină de îngrijire, datorită proprietăţilor de hrănire
şi regenerare a pielii pe timpul nopţii. Asigură-te că tenul tău beneficiază de îngrijirea optimă şi oferă-i
ingredientele naturale de care are nevoie pentru a te răsplăti cu un aspect sănătos şi radiant în fiecare zi.

79

Reprezentant Detoxamin Energetix Romania | 0743-019108

99 Iluminează instant tenul şi
conferă un aspect de odihnă şi
prospeţime.

SERUL CU ACID HIALURONIC ŞI VITAMINA C este fără nici o îndoială, cel mai puternic şi mai eficient produs
din rutina ta de îngrijire a tenului. Cu o formulă concentrată - serul livrează o doză considerabilă de ingrediente
specifice, ce îmbunătăţesc rapid aspectul şi textura pielii.

99 Hidratează în profunzime,
„umple” liniile fine cauzate de
deshidratare.

Ingrediente principale:

99 Stimulează producţia de
colagen, pentru o piele fermă şi
tânără.
99 Reduce 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 în prealabil
cu Apă Micelară si Tonic, înainte cu
30 de min. faţă de aplicarea cremei.
Utilizarea corectă şi constantă este
importantă în vederea obţinerii
rezultatelor dorite.
Ser Facial cu Vitamina C, 30 ml
SV-3042 | 38 €
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 Acidul hialuronic face parte în mod natural din structura pielii noastre. Acidul hialuronic este celebru pentru
abilitatea sa de a menţine hidratarea în ţesuturi. Pentru că poate absorbi până la de o mie de ori greutatea
sa în apă, are abilitatea de a hidrata instant pielea şi de a „umple” liniile fine cauzate de deshidratare, ajutând
de asemenea pielea să se regenereze mai rapid. Acidul hialuronic stimulează producţia de colagen, proteină
care menţine pielea elastic, fermă şi previne, totodată, apariţia ridurilor. Datorită capacitaţii sale mari de a
reţine apa în organism, acidul hialuronic contribuie şi la cicatrizarea leziunilor şi la reducerea inflamaţiilor.

 Vitamina C este un ingredient de bază în cadrul strategiei de prevenire a îmbătrânirii pielii. Uniformizează
nuanţa tenului, protejează pielea de efectele negative ale poluării, hidratează și menține aspectul ferm mai
mult timp. Principalul avantaj al vitaminei C, este stimularea producţiei de colagen, menținând conturul și
aspectul neted al feţei. De asemenea, vitamina C este un antioxidant puternic, va proteja tenul de efectele
negative ale expunerii la soare, luptă împotriva radicalilor liberi și previne arsurile solare care pot cauza pete
pigmentare pe termen lung.

 Aloe Vera este un antioxidant puternic. Are capacitatea de a forma o peliculă protectoare, păstrează
umiditatea în interiorul pielii, protejând-o împotriva radicalilor liberi și a deshidratării. Este bogată în
vitaminele C şi E - două dintre cele mai importante vitamine pentru piele, cu ajutorul cărora tenul devine mai
sănătos şi mai luminos.
Aplicarea Serului cu Acid Hialuronic şi vitamina C creşte cantitatea de colagen. Este recomandat tuturor tipurilor
de ten, ten îmbătrânit care prezintă riduri, dar și pentru tenul normal pentru prevenirea ridurilor. Poate fi folosit
ca produs complementar, în tratarea problemelor de piele precum: petele pigmentare, cuperoză, rozacee. Se
utilizează independent sau combinat cu o cremă din linia Natural Beauty, aplicaţi cu cel puţin 30 de minute
înaintea cremei. Pentru rezultate excelente, puteţi alterna folosirea celor dpuă serumuri (Ser cu Acid Hialuronic şi
Vitamina C şi Ser cu Peptide) .
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99 Peptidele determină celulele să
producă colagen şi elastină.
99 Uniformizează şi revitalizează
aspectul tern al pielii.
99 Acidul 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.

Magazin Energetix

SERUL CU PEPTIDE este unul din cele mai importante produse din colecția noastră de formule unice și
specializate, fiind ușor de integrat în orice rutină, benefic pentru oricine dorește să prevină și să reducă semnele de
îmbătrânire a pielii. Dacă te-ai întrebat vreodată de ce ai nevoie de peptide, răspunsul e simplu: aceste ingrediente
preţioase ajută pielea să rămână puternică şi fermă, prelungindu-i elasticitatea pentru cât mai mult timp.
Ingrediente principale:

 Peptidele reprezintă cea mai recentă şi mai importantă descoperire legată de îngrijirea pielii. Ele sunt lanțuri
de aminoacizi care acționează ca „blocuri de construcție” pentru proteine cum ar fi colagenul, elastina
și keratina, proteine care definesc textura pielii, rezistența barierei naturale a acesteia. Atunci când sunt
aplicate pe piele, peptidele determină celulele să producă colagen nou și elastină, revitalizează aspectul
tern al pielii şi uniformizează culoarea, astfel încât tenul să aibă un aspect mai tânăr. Datorită abilităţii lor de a
întări proteinele naturale din piele, peptidele sunt ingrediente anti-îmbătrânire puternice, de care oricine are
nevoie, mai ales după vârsta de 35 de ani.

 Acidul hialuronic face parte în mod natural din structura pielii noastre. Acidul hialuronic este celebru pentru
Aplicare:
Aplicaţi pe tenul curăţat în prealabil
cu Apă Micelară şi Tonic, înainte cu
30 de min. faşă de aplicarea cremei.
Utilizarea corectă şi constantă este
importantă în vederea obţinerii
rezultatelor dorite.

Ser Facial cu Peptide, 30 ml
SV-3043 | 40 €
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abilitatea sa de a menţine hidratarea în ţesuturi. Pentru că poate absorbi până la de o mie de ori greutatea
sa în apă, are abilitatea de a hidrata instant pielea şi de a „umple” liniile fine cauzate de deshidratare, ajutând
de asemenea pielea să se regenereze mai rapid. Acidul hialuronic stimulează producţia de colagen, proteină
care menţine pielea elastic, fermă şi previne, totodată, apariţia ridurilor. Datorită capacitaţii sale mari de a
reţine apa în organism, acidul hialuronic contribuie şi la cicatrizarea leziunilor şi la reducerea inflamaţiilor.

 Aloe Vera este un antioxidant puternic. Are capacitatea de a forma o peliculă protectoare, păstrează
umiditatea în interiorul pielii, protejând-o împotriva radicalilor liberi și a deshidratării. Este bogată în
vitaminele C şi E - două dintre cele mai importante vitamine pentru piele, cu ajutorul cărora tenul devine mai
sănătos şi mai luminos.
Serul cu Peptide stimulează producția de colagen, îmbunătățeşte fermitatea și rezistența pielii la daunele
cauzate de mediul extern, îmbunătăţeşte elasticitatea pielii, reduce apariția semnelor de îmbătrânire, stimulează
reînnoirea celulară şi revitalizarea pielii. Se foloseşte înainte de aplicarea cremei.
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99 Alga Wakame stimulează
producţia de colagen.
Ridurile se netezesc vizibil.
99 Hidratează şi catifeleaza tenul;
99 Uleiul de morcov excelent
pentru hrănirea pielii mature.

SERUL HIDRATANT ANTIRID datorită substanţelor atent selectate, acţionează sinergic pentru a elimina ridurile,
stimulează metabolismul celular, oferă tenului fermitate şi luminozitate. Pentru a ne bucura de un ten frumos
şi sănătos este necesar să avem un ritual de îngrijire atent planificat. În momentul în care pielea nu mai este
hidratată în mod corespunzator, nu doar că apare aspectul tern nedorit, ci încep să se formeze riduri. Pentru
diminuarea şi prevenirea lor, este indicat Serul Hidratant Antirid conceput din ingrediente intens nutritive, care
pătrund profund în ţesut şi stimulează producţia de colagen.

99 Tonifică şi redă elasticitatea şi
strălucire tenului.

Ingrediente principale:

99 Tenul devine mai ferm.

 Alga marină wakame (Undaria Pinnatifida) este bogată în proteine, aminoacizi şi vitamine care regenerează

Recomandare:

 În special pentru tenul matur.

Aplicare:

celulele pielii, iar ridurile se netezesc vizibil. Extrasul de alge previne îmbătrânirea pielii prin stimularea
producerii de colagen. Are un efect pozitiv asupra stării celulelor pielii şi le protejează de impactul negativ
asupra mediului cum ar fi radiaţiile UV.

 Uleiul de morcov (Daucus Carota) este bogat în beta-caroten şi antioxidanţi, fiind un bun protector pentru
piele, favorizând vindecarea acesteia prin creşterea de celule. Este excelent pentru hrănirea pielii mature,
încetinind apariţia semnelor de îmbătrânire. Tonifică şi redă elasticitate, strălucire tenului. Totodată, calmează
tenurile iritate.

 Uleiul de susan (Sesamum) conţine antioxidanţi naturali şi este benefic pentru protejarea împotriva
radicalilor liberi. Este un ingredient cosmetic natural, de întinerire. Netezeşte şi strânge pielea, conferă
netezime şi elasticitate şi elimină ridurile fine. Are un efect pozitiv asupra pielii uscate şi a pielii sensibile.

Aplicaţi serul cu mişcari circulare
uşoare, pe pielea curăţată în prealabil.
După aplicare, asteptaţi câteva
momente până intră în piele.
Vă recomandăm să continuaţi cu
Crema Antirid.

 Micro-zeolitul are o acţiune antioxidativă, de detoxifiere şi de stimulare imunitară asupra pielii. Ajunge rapid

Ser Hidratant Antirid, 50 ml

Serul Hidratant Antirid asigură nevoile speciale ale pielii, care va căpăta un aspect tânăr şi suplu. Oferă o
hidratare excelentă atât în timpul zilei cât şi pe timpul nopţii. Produsul îşi demonstrează eficacitatea în scurt
timp, conferind tenului strălucire şi prospeţime

SV-3005 | 44 €
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în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.
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99 Previne formarea de riduri şi
pete pigmentare, le diminuează
pe cele existente.
99 Hidratează şi hrăneşte pielea în
profunzime.

Magazin Energetix

CREMA ANTIRID este special concepută pentru a hidrata profund tenul, având rolul de a reduce liniile fine şi
aspectul inestetic al ridurilor, prin îmbunătaţirea texturii pielii. Prin utilizarea acesteia pe termen lung, celulele
moarte sunt îndepărtate, în timp ce tenul devine hidratat şi catifelat. Toate aceste rezultate se datorează
ingredientelor din compoziţia Cremei Antirid, care ajută tenul să se refacă. Pe masură ce înaintăm în vârstă, pielea
începe să-şi piardă din elasticitate şi din supleţe, astfel că tenul nostru are nevoie de o îngrijire specială. Orice
persoană ar trebui sa fie atentă la produsele folosite, utilizând doar creme de faţă eficiente şi calitative pentru a
obţine efecte benefice. Din acest motiv, din rutina de îngrijire a tenului nu ar trebui să lipsească Crema Antirid.
Ingrediente principale:

Recomandare:

 Persoanelor cu vârsta de peste 30
de ani. Se recomandă utilizarea
Serului Hidratant Antirid în
prealabil. Alternaţi folosirea Cremei
Antirid cu Crema de Zi / Noapte;

Aplicare:
Aplicaţi pe tenul curat, cu mişcări
circulare, pe faţă, în jurul ochilor,
în jurul gurii, pe gât şi pe decolteu.
Acordaţi o atenţie deosebită îngrijirii
gâtului, deoarece în această zonă
pielea este deosebit de subţire şi are
nevoie de îngrijire suplimentară.

 Uleiul din germeni de grâu (Triticum Vulgare) este una dintre cele mai importante surse naturale de vitamina
E, dar conţine şi vitaminele A şi D cu efect benefic asupra pielii. Datorită acestui complex de vitamine, dar în
special datorită vitaminei E, uleiul din germeni de grâu este un puternic antioxidant, previne îmbătrânirea
pielii şi o regenerează.

 Uleiul de trandafir sălbatic (Rosa Mosqueta) sau măceşul este cu adevărat un regenerator natural al pielii.
Acesta are un conţinut bogat în vitamina A, omega 3 şi omega 6, prevenind apariţia ridurilor şi având o
contribuţie majoră la diminuarea acestora precum şi a petelor pielii.

 Uleiul de măsline (Olea europea) este emolient și nutritiv, hrănește pielea în profunzime, echilibrează
sistemul natural de hidratare al pielii, antioxidant, protejează împotriva acțiunii nefaste a radicalilor liberi și
reduce efectele îmbătrânirii, ușor antiinflamator și reparator, calmant, reduce roșeața și iritațiile, foarte blând,
este bine tolerat și de pielea cea mai sensibilă.

 Micro-zeolitul are o acţiune antioxidativă, de detoxifiere şi de stimulare imunitară asupra pielii. Acesta
ajunge rapid în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.
Crema Antirid este creată special pentru a întarzia apariţia ridurilor sau pentru a le diminua pe cele existente.
Ingredientele acestei creme sunt naturale, sigure. Pentru efecte maxime, recomandăm utilizarea Cremei Antirid
după folosirea Serului Hidratant Antirid.

Crema Antirid, 50 ml
SV-3015 | 42 €
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Pentru o piele care îşi păstrează tinereţea!
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99 Regenerează pielea lipsită
de vitalitate, obosită şi cu
probleme.

CREMA REGENERATOARE este creată pentru pielea cu impurităţi, obosită şi în general pentru pielea cu
probleme. Datorită compoziţiei complet naturale, crema nu are restricţii de utilizare. Este bogată în substanţe
active, conţine o concentraţie mare de zeolit, acţionând ca un detoxifiant şi un antioxidant puternic.

99 Hidratează şi menţine hidratarea
pielii pe o perioadă îndelungată.

Ingrediente principale:

 Extractul de orez întinereşte pielea feţei, care devine netedă, fină, tonifiată. În plus, tot cu ajutorul acestuia,
petele de pe chip se atenuează până dispar complet. Diminuează ridurile şi semnele de oboseală, lăsând
pielea moale şi strălucitoare.

Recomandare:

 Pentru regenerarea pielii. Este
utilă în special pentru pielea cu
impurităţi, în general pentru pielea
cu probleme. În astfel de cazuri, se
foloseşte pentru îngrijirea zilnică, în
locul Cremei de Zi.

 Uleiul de măsline (Olea europea) este emolient și nutritiv, hrănește pielea în profunzime, echilibrează
sistemul natural de hidratare al pielii, antioxidant, protejează împotriva acțiunii nefaste a radicalilor liberi și
reduce efectele îmbătrânirii, ușor antiinflamator și reparator, calmant, reduce roșeața și iritațiile, foarte blând,
este bine tolerat și de pielea cea mai sensibilă.

 Untul de cacao este emolient, nutritiv, reparator, antioxidant, încetinește procesul de îmbătrânire cutanată,
ajută la regenerarea filmului hidrolipidic al pielii, întărește bariera protectoare proprie pielii, prevenind
deshidratarea, întârzie apariția ridurilor și a altor semne de îmbătrânire.

 Uleiul de susan (Sesamum indicum) este bogat în zinc, unul dintre cele mai importante minerale pentru
piele. Previne îmbătrânirea pielii, îi menţine elasticitatea şi fineţea, acţionând totodată şi ca un filtru solar.

 Extractul de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra) este un antiinflamator puternic, un bun antibacterian şi regenerator
Aplicare:
Aplicaţi seara, pe tenul curat, cu
mişcări circulare.

 Micro-zeolitul stimulează regenerarea celulară şi transferul rapid de substanţe, astfel încât aprovizionează

Crema Regeneratoare, 50 ml

Crema Regeneratoare vine în întâmpinarea nevoilor individuale ale pielii dvs. pe parcursul întregii zile. Are un efect
calmant şi combate iritarea pielii. Restabileşte nivelul natural de hidratare al acesteia, măreşte capacitatea epidermei
de a reţine umiditatea şi previne formarea radicalilor liberi. Crema Regeneratoare, oferă zilnic o doză de prospeţime şi
menţine frumuseţea tinerească a pielii. Ideală pentru îngrijirea tenului cu probleme şi nu numai!

SV-3004 | 42 €
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cutanat, calmant, antioxidant, combate semnele îmbătrânirii pielii, uniformizează şi iluminează tenul.

celulele şi ţesuturile cu energia necesară. Acţionează imediat ca detoxifiant puternic şi antioxidant. Acesta
ajunge rapid în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.
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99 Intensifică circulaţia sângelui,
elimină toxinele.
99 Hidratează şi hrăneşte în
profunzime.

Magazin Energetix

CREMA REPARATOARE detoxifică, hidratează şi calmează pielea afectată, conţinând ingrediente unice.
Pe lângă rezultatele uimitoare pe care la aduce tenului tern şi foarte uscat, atopic sau cu eczemă, este de
asemenea potrivită pentru pielea predispusă la acnee, dermatită, psoriazis sau rozacee.
Ingrediente principale:

99 Efect antiinflamator, reparator,
calmant, reduce roşeaţa,
iritaţiile.

 Propolisul este considerat de specialişti a fi un excelent “medicament”, un antibiotic natural - chiar cel mai

99 Efect blând, fiind foarte bine
tolerat şi de pielea cea mai
sensibilă.

 Rozmarinul (Rosmarinus officinalis) este recomandat în primul rând pentru îngrijirea tenului gras întrucât

bun! Propolisul are proprietăţi antivirale şi antiseptice, este indicat în prevenirea şi/sau eliminarea acneei,
curăţă porii, echilibrează pielea, previne şi calmează inflamaţia.

reglează activitatea glandelor sebacee. Este recomandat astfel în tratamentul acneei. Efectele terapeutice
ale rozamarinului sunt multiple: analgezic, antiseptic, antiinflamator, antiviral, tonic, astringent, reglează
secreţia de sebum, purifiant, curăţă porii, antioxidant.

 Extractul de orez întinereşte pielea feţei, care devine netedă, fină, tonifiată. În plus, tot cu ajutorul acestuia,
Recomandare:

 Se recomandă pentru tenul cu
probleme, acneic sau inflamat. Este
important să se utilizeze împreună
cu Tonicul Reparator.

Aplicare:
Se aplică pe tenul curăţat în prealabil
cu Apa Micelară şi Tonic Reparator.

petele de pe chip se atenuează până dispar complet. Diminuează ridurile şi semnele de oboseală, lăsând
pielea moale şi strălucitoare.

 Uleiul de măsline (Olea europea) este emolient și nutritiv, hrănește pielea în profunzime, ușor antiinflamator
și reparator, calmant, reduce roșeața și iritațiile, foarte blând, este bine tolerat și de pielea cea mai sensibilă.

 Uleiul din germeni de grâu (Triticum Vulgare) este una dintre cele mai importante surse naturale de vitamina
E, A şi D cu efect benefic asupra pielii. Datorită acestui complex de vitamine, dar în special datorită vitaminei
E, este un puternic antioxidant, previne îmbătrânirea pielii şi o regenerează.

 Uleiul de morcov (Daucus Carota) este bogat în beta-caroten şi antioxidanţi, fiind un bun protector pentru
piele, favorizând vindecarea acesteia prin creşterea de celule. Calmează tenurile iritate, tonifică şi redă
elasticitate pielii.

 Micro-zeolitul are o acţiune antioxidativă, de detoxifiere şi de stimulare imunitară asupra pielii. Acesta
ajunge rapid în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.

Crema Reparatoare, 50 ml
SV-3018 | 42 €
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Crema Reparatoare conţine plante şi produse apicole naturale care au rezultate excelente pentru remedierea
profundă a tenului cu probleme, fără a afecta glandele din ţesutul subcutanat.
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99 Acoperă excelent
imperfecţiunile pielii.
99 Uniformizează tenul.
99 Calmează, hidrateată şi redă
aspectul sănătos al pielii.
99 Protejează pielea de factorii
externi (soare, vânt, poluare)
având un factor de protecţie
solară SPF12.

Magazin Energetix

CREMA CC NATURALĂ este un produs multifuncțional care combină perfect îngrijirea pielii și tonifierea
tenului. Formula sa activă conține uleiuri esențiale, datorită cărora textura este ușoară (ceea ce face posibilă
asemănarea sa cu o cremă hidratantă nuanțatoare). Acesta poate fi utilizat atât pentru mascarea micilor
imperfecțiuni ale tenului, cât și pentru îngrijirea zonei din jurul ochilor. După aplicare, produsul uniformizează
tenul, cu o acoperire netedă și asigură o rezistență maximă. Compoziția sa nutritivă include diverse suplimente
hidratante, anti-îmbătrânire și alte elemente benefice.
Ingrediente principale:

 Ulei esenţial de primula (Oenothera biennis) este bogat în acizi graşi esenţiali cu o concentraţie mare de

acid gamma-linoleic, care conferă pielii, strălucire, hidratare şi catifelare. Previne şi ameliorează ridurile
existente întrucât acţionează ca o barieră naturală împotriva pierderii apei din epidermă, cauza principală
pentru aspectul ridat şi tern al pielii.

 Uleiul de imortelă (Helichrysum italicum) şterge urmele trecerii timpului de pe faţă. Are un puternic efect
Recomandări:

 Excelent înlocuitor al fondului de
ten, complet natural! Pentru toate
tipurile de ten, chiar şi cel sensibil
sau cu acnee.

antirid, de revitalizare a pielii obosite, care este expusă atât radicalilor liberi din interior cât şi factorilor externi.
De asemenea are şi un efect profund de regenerare. Reprezintă una dintre cele mai bune resurse pentru
vindecarea hematomului pe piele.

 Uleiul de susan (Sesamum indicum) este bogat în zinc, unul dintre cele mai importante minerale pentru

piele. Previne îmbătrânirea pielii, îi menţine elasticitatea şi fineţea, acţionând totodată şi ca un filtru solar.

 Uleiul de macadamia (Macadamia integrifolia) hidratează pielea în profunzime, este absorbit imediat şi nu
lasă urme grase. Este recomandat tuturor tipurilor de ten, dar mai ales tenului matur. Bogat în acizi graşi,
uleiul de macadamia combate radicalii liberi, protejează celulele şi contribuie la regenerarea lor rapidă.

Aplicare:
Aplicaţi pe tenul curat, după
folosirea cremei de zi sau a cremei
regeneratoare ca bază de machiaj.

Crema CC Natural, 50 ml
SV-3032 | 40 €
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 Aloe Vera este un antioxidant puternic, care, datorită capacității sale de a forma o peliculă protectoare,

păstrează umiditatea în interiorul pielii, protejându-o împotriva radicalilor liberi și a deshidratării. Este bogată
în vitaminele C şi E - două dintre cele mai importante vitamine pentru piele, cu ajutorul cărora tenul devine
mai sănătos şi mai luminos.

Crema CC Naturală are o formulă „7 în 1”, care uniformizează tenul (acoperă imperfecţiunile pielii cum ar fi: pete,
pistrui), hrăneşte şi protejează pielea de influenţele externe negative (soare, vânt, poluare), calmează roşeaţa pielii,
îmbunătăţeşte hidratarea, redă tenului un aspect natural sănătos şi include factor de protecţie solară (SPF 12).
Crema CC Naturală are o textură uşoară, rezistă foarte bine şi nu lasă urme.
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99 Protecţie antibacteriană,
antimicrobiană;

Săpunul Sano-Nano conţine nano particule de argint cu o puritate maximă de 99,99%, cu beneficii
extraordinare pentru sănătate şi frumuseţe.

99 Redă fermitate pielii, elimină
roşeaţa şi mâncărimile;

 Argintul este recunoscut pentru proprietăţile sale antibacteriene şi antimicrobiene. Peste 650 de agenți
patogeni cauzatori de boli diferite au fost distruși în câteva minute după expunerea la cantități mici de argint.
Săpunul Sano - Nano este un produs antibacterian perfect, oferind o protecţie de lungă durată, chiar şi după
actul spălării.

99 Reface şi regenerează pielea.

Recomandări:
 În acneea juvenilă, curăţă profund
şi protejează tenul tinerilor.
 Curăţarea rănilor, elimină ciupercile
pielii, mirosurilor neplăcute;

De asemenea, argintul este benefic pentru refacerea şi regenerarea pielii. Atenuează ridurile şi redă
fermitatea pielii, îndepărtează celulele moarte şi conferă elasticitate acesteia. Pentru efecte maxime, folosiţi
săpunul printr-un masaj bun pe zona dorită, pe faţă sau corp, până obţineţi o spumă bogată. Lăsaţi spuma
pe faţă sau corp timp de câteva minute, pentru ca nano-particulele de argint să fie absorbite în piele şi apoi
clătiţi uşor cu apă călduţă. Răsfăţaţi-vă cu un masaj pe faţă sau pe tot corpul cu efect de lungă durată. 		
După clătire, pielea rămâne hidratată şi devine mai netedă, mai tânără.

 Perfect pentru pielea bebeluşilor, în
special în zona scutecului;

 Săpunul Sano-Nano este pefect şi pentru persoanele cu ten sensibil. Acele persoane care au avut
întodeauna probleme cu tenul lor, vor aprecia cel mai mult acest săpun.

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

 Este foarte recomandată folosirea lui în acneea juvenilă; curăţă profund şi protejează tenul tinerilor. 		
Se recomandă folosirea săpunului în combinaţie cu Detoxamin Skin Powder şi Detoxamin Basic Capsule
intern.

Aplicare:

 Este recomandată folosirea săpunului Sano-Nano în toate afecţiunile dermatologice pentru curăţarea în
prealabil a zonei respective. Pentru orice afecţiuni(răni, arsuri, dermatite, escare, etc.) la nivelul pielii folosiţi
săpunul împreună cu Detoxamin Skin Powder.

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.
Săpun Antibacterian Sano-Nano, 100 gr
SV-3030 | 18 €
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 Are efecte pozitive şi pentru pielea iritată de după bărbierit. Elimină efectele nedorite de roşeaţă,
mâncărime, furnicături.
 Datorită componentelor sale naturale este foarte îndrăgit şi de mămici. Este perfect petru pielea bebeluşilor,
în special pentru zonele iritabile din zona scutecului. Menţine echilibrul delicat al pielii. Pentru iritaţiile din
această zonă folosiţi împreună cu Detoxamin Skin Powder.
Descoperiţi Săpunul Antibacterian Sano-Nano împreună cu familia Dvs!
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99 Prin folosirea regulată,
aciditatea şi umiditatea
mucoasei se menţin la nivel
optim.

SĂPUNUL LICHID PENTRU IGIENA INTIMĂ este îmbogăţit cu uleiuri eterice din arbore de ceai şi lavandă cu
acţiune antiseptică, prevenind apariţia posibilelor infecţii genitale. Prin folosirea regulată a acestui gel, cu un
pH scăzut (pH 4,5), veţi mentine aciditatea şi umiditatea mucoasei la nivel optim şi veţi face posibilă menţinerea
unui număr suficient de bacili Doderline (care fac parte din flora bună a zonei intime) cu rol de protecţie.

99 Antibacterian, antiinflamator şi
antiseptic.

Ingrediente principale:

 Uleiul de arbore de ceai împiedică potenţialele inflamaţii ale mucoasei şi are acţiune antiseptică. Uleiul
Recomandări:

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

 Tratarea candidozelor şi infecţiilor
vaginale.

extras din frunze de arbore de ceai (Melaleuca alternifolia) poate fi folosit cu succes în tratarea candidozelor
vaginale, cât şi în prevenţia lor.

 Uleiul de lavandă are proprietăţi antiseptice, antibacteriane dar şi antiinflamatoare.
 Uleiul de ricin protejează împotriva infecţiilor bacteriene, ţinând la distanţă microbii care pot cauza
probleme.

 Uleiul de muşeţel (Chamomilla recutita) cu proprietăţile sale antiinflamatoare, este un alt remediu naturist
perfect pentru toaletarea zonei delicate şi menţinerea igienei intime. Muşeţelul are capacitatea de a preveni
înmulţirea bacteriilor deci, şi apariţia anumitor afecţiuni în zona genitală.

 Uleiul de gălbenele curăţă blând şi împrospătează pielea şi mucoasa din regiunea intimă, formând un film
Aplicare:
Pentru igiena intimă zilnică.
Exclusiv pentru uz extern.

Săpun Lichid
pentru Igiena Intimă, 200 ml
SV-3029 | 18 €
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protector.

 Micro-zeolitul are proprietăţi de curăţare, elimină toxinele şi mirosurile neplăcute, etc.
Săpunul Lichid pentru Igiena Intimă trebuie să devină un element absolut indispensabil al necesarului Dvs.
cosmetic. Se recomandă în rutina intimă zilnică, dar mai ales în perioada tratamentelor cu antibiotice, în zilele de
menstruaţie, după folosirea bazinelor publice, în perioada de pubertate şi de sarcină, pentru o senzaţie deplină
de curăţenie. Este suficient să folosiţi o cantitate mică de gel pentru igiena intimă zilnică. Săpunul Lichid pentru
Igiena Intimă se foloseşte exclusiv pentru uz extern.
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99 Stimulează creşterea părului.
99 Întăreşte rădăcina firelor de păr.
99 Stimulează circulaţia sângelui la
nivelul capului.
99 Combate mătreaţa.
99 Menţine hidratarea scalpului şi a
firelor de păr.

Magazin Energetix

ŞAMPONUL HIPOALERGENIC este un produs cosmetic special, pentru întreţinerea şi îngrijirea firelor de păr
şi a scalpului. Datorită ingredientelor folosite, acesta stimulează creşterea firelor de păr şi ajută la restabilirea
nivelului optim de hidratare al scalpului. Şamponul Hipoalergenic a fost special creat pentru a reda sănătatea
părului şi pentru a stopa căderea acestuia.
Ingrediente principale:

 Uleiul de brusture (Arctium Lappa) are acţiune antibacteriană şi antiseptică, intensificată circulaţia sângelui
la nivelul pielii capului, părul este hrănit de la rădăcină, combate mătreaţa, este îngrijită fibra deteriorată şi
este stimulată creşterea firelor de păr mai viguroase.

 Uleiul de ricin este cunoscut din timpuri străvechi pentru beneficiile pe care le are pentru părul uman. Mai
Recomandări:

 Pentru toate tipurile de păr,
în special cel gras sau cu fire
deteriorate.

Aplicare:
Aplicați pe părul ud, masând uşor
scalpul. Ulterior clătiți cu apă.
Şamponul Hipoalegenic poate fi folosit
şi ca gel de duş, ca prim pas al unei
îngrijiri blânde a pielii corpului.

Şampon Hipoalergenic, 200 ml
SV-3027 | 18 €
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puţin cunoscute sunt şi proprietăţile antibacteriene, antioxidante şi antiinflamatorii ale uleiului de ricin ce
ajută să prevenimă boli precum dermatita seboreică la nivelul scalpului sau ajută la prevenţia în lupta cu
alte ciuperci sau paraziţi. În plus, uleiul de ricin poate stimula microcirculaţia sângelui de la nivelul scalpului.
Iar acest lucru facilitează fluxul nutrienţilor de la rădăcină către vârf, asigurându-i firului de păr hrănirea şi
rezistenţa. Asta îl face mai sănătos şi viguros.

 Uleiul de porumb îmbunătățește circulația sângelui la nivelul scalpului, stimulând astfel foliculii pentru

a produce fire de păr sănătoase și puternice. Vitamina C, conținutul de licopen și diferiți alți antioxidanți
prezenți în porumb ajută la întărirea firelor de păr. Luptă eficient împotriva pierderii părului.

 Pantenolul este o vitamină din grupa B (provitamina B5), o componentă esenţială a pielii şi părului. Folosit
în formă naturală, normalizează funcţionarea ţesutului epitelial al pielii. Carenţa aceastei vitamine duce la
depigmentarea şi descuamarea pielii. Pantenolul promovează schimbul de substanţe în sânge şi menţine
hidratarea scalpului şi a firelor de păr.

 Micro-zeolitul oferă o curăţare blândă la nivelul scalpului. Acesta ajunge rapid în contact cu epiderma şi
ajută la regenerarea accelerată a celulelor.

Folosit în mod regulat, Şamponul Hipoalergenic împiedică deterioararea firelor de păr şi stimulează creşterea
sănătoasă a acestora. Particulele de praf, smogul, deşeurile fine, precum şi sebumul, grăsimea naturală a părului,
transpiraţia şi celulele moarte ale pielii capului sunt factori care influenţează negativ sănătatea scalpului şi
implicit creşterea firelor de păr. Recomandare: Emulsia Uleioasă de Corp, aplicată ca mască de păr şi menţinută
peste noapte, reface total structura părului care va căpăta o vitalitate şi o strălucire vizibilă.
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99 Elimină mirosul neplăcut cauzat
de transpiraţie.
99 Oferă o senzație de prospețime
de lungă durată.
99 Hidratează şi calmează iritaţiile.

DEODORANTUL CREMĂ CU ROZMARIN ŞI LĂMÂIE, oferă protecţie naturală, antiperspirantă, de durată.
Acesta stopează, reglează transpirația excesivă, dar nu blochează procesul natural. Combate eficient bacteriile
care provoacă un miros neplăcut, împiedicând apariția acestora. Formula sa non-grasă şi non-lipicioasă nu lasă
urme pe piele sau pe haine. Deodorantul are o textură rafinată şi se absoarbe rapid în piele.
Ingrediente Principale:

 Uleiul esenţial de rozmarin are acţiune antiseptică, previne proliferarea microorganismelor şi a mirosurilor
neplăcute, distrugând bacteriile răspunzătoare de mirosul neplăcut al transpiraţiei.

 Uleiul de lămâie protejează în mod activ împotriva mirosurilor neplăcute şi absoarbe umiditatea pentru o
senzație de prospețime de lungă durată.

Recomandări:

 Pentru îngrijire zilnică, complet
naturală! Protecţie 24h!

 Ceara albă este un produs natural al stupului. Ceara din stup, secretată de albine (ceara de albine),

reprezintă materia primă necesară construirii pereţilor celulelor în care aceste insecte depozitează mierea
(fagurii). Ceara folosită se obţine prin centrifugare, separându-se astfel de miere, după care se topeşte în
diferite recipiente, luând forma matricei. Are proprietăţi antiseptice, antibacteriene, emoliente.

 Uleiul de cocos hidratează, catifelează pielea şi calmează iritaţiile.
 Untul de Shea constituie un excelent hidratant. În plus este antiinflamator, stimulează microcirculaţia,
stimulează sinteza de colagen, protejează pielea de factorii externi.

Aplicare:
Pentru un efect optim este suficientă
aplicarea unui strat subţire de cremă,
pe pielea curată, în zona axilei.

Deodorant Cremă
cu Rozmarin şi Lămâie, 50 ml
SV-3039 | 20 €
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 Bicarbonatul de sodiu, sub formă de microparticule de cristal, este excelent pentru neutralizarea

transpiraţiei şi a mirosurilor neplăcute. Acesta are proprietăţi alcaline care luptă împotriva acizilor prezenţi în
transpiraţie şi ajută la menţinerea unui nivel optim al PH-ului.

Peste 90% din produsele de îngrijire specială conţin substanţe chimice. Alterarea microbiomei din zona axilei
nu este singurul lucru care se petrece atunci când folosim un deodorant sau antiperspirant. Ingredientele din
aceste produse sunt, de fapt, îngrijorătoare întrucât reprezintă o ameninţare pentru starea noastră de sănătate.
Cu toate că deodorantele sunt concepute pentru a avea efect la nivelul pielii, acestea conţin substanţe chimice,
cancerigene, care trec bariera pielii şi ajung în sânge. Sunt foarte multe studii care leagă cancerul de sân de
folosirea unor astfel de produse. Zona sensibilă a axilei dvs. merită cea mai bună îngrijire. Deodorantul Cremă cu
Rozmarin şi Lămâie are o textură catifelată, fină și ușoară, care lasă pielea moale și suplă. De asemenea, oferă o
protecție naturală, foarte eficientă împotriva transpirației, pe tot parcursul zilei.
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99 Elimină mirosul neplăcut cauzat
de transpiraţie.
99 Oferă o senzație de prospețime
de lungă durată.
99 Hidratează şi calmează iritaţiile.

Magazin Energetix

DEODORANTUL CREMĂ CU MENTA ŞI LAVANDĂ oferă protecţie naturală, antiperspirantă de durată. Are
proprietăţi de calmare a pielii minimizând riscul apariţiei unei reacţii alergice sau de disconfort pe piele. Acesta
opreşte, reglează transpirația excesivă, dar nu blochează procesul natural. Combate eficient bacteriile care
provoacă un miros neplăcut, împiedicând apariția acestora. Formula sa non-grasă şi non-lipicioasă nu lasă urme
pe piele. Are o textură rafinată şi se absoarbe rapid în piele.
Ingrediente principale:

 Uleiul de lavandă are proprietăţi antiseptice, antibacteriane dar şi antiinflamatoare. Pielea dumneavoastră se
va simţi minunat, va fi mai sănătoasă. În plus mirosul delicat vă învăluie într-o prospeţime naturală.
Recomandări:

 Pentru îngrijire zilnică, complet
naturală! Protecţie 24h!

 Uleiul de mentă are proprietăţi antibacteriene şi conferă un efect plăcut şi răcoritor asupra pielii.
 Ceara albă este un produs natural al stupului. Ceara din stup, secretată de albine (ceara de albine),
reprezintă materia primă necesară construirii pereţilor celulelor în care aceste insecte depozitează mierea
(fagurii). Ceara folosită se obţine prin centrifugare, separându-se astfel de miere, după care se topeşte în
diferite recipiente, luând forma matricei. Are proprietăţi antiseptice, antibacteriene, emoliente.

 Uleiul de cocos hidratează şi catifelează pielea, calmează iritaţiile.
Aplicare:
Pentru un efect optim este suficientă
aplicarea unui strat subţire de cremă,
pe pielea curată, în zona axilei.

Deodorant Cremă
cu Mentă şi Lavandă, 50 ml
SV-3038 | 20 €
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 Untul de Shea stimulează producţia de colagen, asigură hidratarea şi elasticitatea pielii, protejează pielea de
factorii externi.

 Bicarbonatul de sodiu, sub formă de microparticule de cristal, adaptate aplicării cutanate, este excelent
pentru neutralizarea transpiraţiei şi a mirosurilor neplăcute. Acesta are proprietăţi alcaline care luptă
împotriva acizilor prezenţi în transpiraţie şi ajută la menţinerea unui nivel optim al PH-ului.
Într-un studiu realizat în România, în anul 2016, s-a evidenţiat faptul că peste 77% dintre deodorantele tip roll-on
sau spay de pe piaţă, conţin substanţe perturbatoare ale sistemului endocrin, substanţe alergene şi substanţe
cancerigene. Zona sensibilă a axilei dvs. merită cea mai bună îngrijire. Deodorantul Cremă cu Menta şi Lavandă
are un miros foarte plăcut, cu o textură catifelată, fină și ușoară, care lasă pielea moale și suplă. Ofera o protecție
foarte eficientă împotriva transpirației, pe tot parcursul zilei, într-un mod natural!
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99 Protejează împotriva factorilor
externi (vânt, soare, săpun,
detergenţi).
99 Calmează şi hrăneşte,
ameliorând pielea iritată sau cu
eczeme.
99 Îndepărtează diferitele dereglări
pigmentare ale pielii.
99 Redă aspectul sănătos al pielii
mâinilor.

Recomandări:

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

Aplicare:
Utilizaţi Crema de Mâini ori de câte ori
este nevoie, atât acasă, cât şi la serviciu
Experienţa a arătat că, prin utilizarea
regulată a cremei se îndepărtează
diferitele dereglări de pigmentare a
pielii.
Crema de Mâini, 75 ml
SV-3016 | 20 €
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CREMA DE MÂINI este un produs de îngrijire specială care oferă nu numai hidratare, ci şi protecţie
antimicrobiană. Mâinile, chiar mai mult decât alte zone ale corpului, au nevoie de o îngrijire sporită, mai ales pe
timpul iernii, când sunt supuse deshidratării excesive. Apa, frigul şi factorii mecanici (diferitele activităţi fizice
care solicită mâinile) duc la uscarea pielii, deshidratare excesivă şi uneori iritaţii. Iar când e vorba de îmbătrânirea
pielii, mâinile sunt primele care prezintă o piele matură şi lipsită de vitalitate. Germenii nocivi au tendinţa să se
înmulţească odată cu uscarea mâinilor. Aplicarea cremei pentru mâini este astfel şi igienică. Aceasta conţine
ingrediente naturale delicate, antibacteriene, care împiedică germenii din aer să invadeze pielea.
Ingrediente principale:

 Tătăneasă (Symphytum officinale) - rădăcina acestei plante conţine alantonină, cu proprietăţi importante
de vindecare. Stimulează producerea de noi celule ale pielii, creşte circulaţia sângelui în derm, rezultând
creşterea producţiei tuturor blocurilor de construcţie ale pielii, în special a mineralelor, vitaminelor şi
proteinelor. Rădăcina proaspăt măcinată, conţinută de această cremă, hrăneşte profund pielea mâinii, care
este cea mai expusă influenţelor factorilor externi.

 Hreanul (Cochlearia Armoracia) conţine o cantitate mare de vitamina C, aminoacizi, glucoză şi uleiuri
esenţiale care întineresc pielea uscată şi îndepărtează hiperpigmentarea, diferitele pete ale pielii.

 Uleiul de jojoba este bogat în proteine şi în vitaminele A, B şi E. Uleiul de jojoba reprezintă unul din cei mai
buni antioxidanţi naturali. Protejează, calmează şi hrăneşte orice tip de piele, ameliorând şi în situaţii mai
grave, în care pielea este iritată sau prezintă eczemă.

 Uleiul estenţial de ylang-ylang (Cananga Odorata), calmează, ameliorează diverse inflamaţii ale pielii, cum
ar fi dermatite, eczeme, psoriazis, deoarece acest ulei normalizează secreţia de sebum.

 Micro-zeolitul are o acţiune antioxidativă, de detoxifiere şi de stimulare imunitară asupra pielii. Acesta
ajunge rapid în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.
Crema de Mâini este bogată în uleiuri vegetale şi minerale prelucrate printr-un proces tehnologic special în
scopul de a asigura un sistem complet de îngrijire şi protecţie a mâinilor la cel mai înalt nivel. Pielea este bariera
noastră de protecţie. Atunci când mâinile îşi pierd uleiurile naturale de hidratare, secretate în mod normal de
ţesutul cutanat, ele trebuiesc completate printr-o îngrijire specială.
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99 Îmbunătăţeşte circulaţia
sângelui, regenerează şi
revitalizează pielea, acţionând
împotriva vergeturilor.
99 Îngrijeşte și hrăneşte în
profunzime.

Magazin Energetix

EMULSIA ULEIOASĂ DE CORP conţine compuşi atent selecţionaţi, care hrănesc şi îngrijesc pielea perfect, în
profunzime. Pielea este cel mai mare organ al omului. De aceea, este foarte important să o menţinem sănătoasă
şi să o îngrijim cu produse naturale. Este excelentă pentru pielea uscată sau matură, iar rezultatele se văd chiar
după prima utilizare. Emulsia Uleioasă este un produs perfect şi pentru masaj, în îngrijirea profesională.
Ingrediente principale:

 Uleiul de măsline (Olea Europaea) conține vitamine precum A, D, K și E, care au beneficii pentru piele.

Acesta emoliază și hidratează pielea prin încetinirea evaporării apei din celulele cutanate. Fiind o sursă bună
de vitamina E si alţi antioxidanţi, uleiul de măsline ajută, de asemenea, la grăbirea vindecării rănilor şi la
combaterea infecţiilor.

 Uleiul de susan (Sesamum) este alcătuit în mare parte din acizi graşi care asigură o pătrundere adâncă în
Recomandări:

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

piele şi prin urmare o acţiune din interior, cu rezultate mult mai eficiente. De asemenea, uleiul este bogat în
vitaminele E şi K, antioxidanţi naturali importanţi pentru sănătatea pielii.

 Uleiul de jojoba (Buxus Chinensis) este unic datorită faptului că structural şi chimic este similar cu sebumul
uman, produs de glandele sebacee ale pielii. Uleiul de jojoba hidratează pielea în profunzime, o ajută să
reţină apa şi totodată să se vindece.

 Uleiul de migdale dulci calmează şi previne iritaţiile, luptă împotriva vergeturilor îmbunătăţind circulaţia

sângelui, regenerează, revitalizează pielea şi îi reface PH-ul, hidratează în profunzime chiar şi cele mai aspre
tipuri de piele.

Aplicare:
Se aplică zilnic după duş, sau de minim
3-4 ori pe săptămână.

 Extractul de rădăcină de ghimbir (Zingiber Officinalis) detoxifiază şi intensifică transferul de substanţe în

ţesuturile pielii. Este eficient în eliminarea petelor apărute odată cu trecerea anilor, iluminând pielea. Este
indicat, de asemenea, pentru activarea circulaţiei sangvine. Are capacitatea de a detoxifia pielea, curăţând
atât la suprafaţă, cât şi în profunzime.

 Micro-zeolitul are o acţiune antioxidativă, de detoxifiere şi de stimulare imunitară asupra pielii. Acesta
ajunge rapid în contact cu epiderma şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.

Emulsie Uleioasă pentru Corp, 200 ml
SV-3011 | 44 €
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Recomandare: pentru un scalp cu probleme, aplicaţi Emulsia Uleioasă, masaţi şi lăsaţi să acţioneze peste noapte
sau cel puţin o oră. Spălaţi cu şampon. Veţi vedea şi veţi simţi rezultatele încă de la prima utilizare.
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99 Asigură un bronz rapid, uniform
şi natural.
99 Hidratează şi catifelează pielea.

Magazin Energetix

ACCELERATORUL PENTRU BRONZ conține un complex de ingrediente active hidratante, hrănitoare și
calmante. Să ai o piele bronzată este mai sexy. Sau cel puţin aşa declară majoritatea femeilor. Important este ca
pielea bronzată să fie sănătoasă, hidratată şi bine îngrijită.
Ingrediente principale:

 Uleiul de nucă are un conţinut ridicat de vitamine şi minerale fiind bogat în acizi graşi omega 3. Este
recomandat celor care îşi doresc o piele netedă, fără riduri şi cu un bronz perfect, natural.
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.

 Untul de cacao asigură un bronz cafeniu, uniform şi de lungă durată. Este bogat în vitamina E şi minerale,
întăreşte rezistenţa pielii şi calmează arsurile sau iritaţiile. Are un puternic efect antioxidant, restabilește
tonusul și elasticitatea pielii deoarece stimulează sinteza de colagen, ajută la neutralizarea radicalilor liberi, în
protejarea celulelor, regenerarea pielii și combaterea îmbătrânirii premature a acesteia.

 Uleiul de morcovi este ideal pentru accelerarea bronzului. Acesta este bogat în betacaroten şi dă o strălucire
uimitoare pielii. Datorită conţinutului mare de provitamina A, uleiul de morcovi stimulează procesul de
sinteză a melaninei, substanţa care pigmentează pielea şi o apară de razele UV.

 Uleiul de măsline (Olea europea) este emolient și nutritiv, hrănește pielea în profunzime, echilibrează

Aplicare:
Acceleratorul se foloseşte la jumătate
de oră după aplicarea unei creme cu
factor de protecţie solară. Se va reaplica
după fiecare baie.

sistemul natural de hidratare al pielii, antioxidant, protejează împotriva acțiunii nefaste a radicalilor liberi și
reduce efectele îmbătrânirii, ușor antiinflamator și reparator, calmant, reduce roșeața și iritațiile, foarte blând,
este bine tolerat și de pielea cea mai sensibilă. În plus, atrage căldura soarelui, astfel, veţi obţine o culoare
arămie atrăgătoare într-un timp mult mai scurt.

 Uleiul de gălbenele are proprietăți calmante, epitelizante și antiinflamatoare, este recomandat în îngrijirea
tenului sensibil, a pielii fragile, a pielii afectate de iritații sau răni superficiale, a tenului afectat de roșeață sau
cuperoză.

 Uleiul de susan (Sesamum) conţine vitamina E din belşug, ceea ce îl transformă într-un puternic antioxidant,
protejează pielea de radiaţiile solare, hidratează în profunzime şi ajută la fixarea unui bronz frumos şi uniform.
Accelerator Bronz, 250 ml
SV-3036 | 20 €
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Imediat după aplicare obţineţi deja o culoare uşor bronzată!
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99 Creşte rezistenţa

pereţilor vasculari, scade
permeabilitatea vasculară şi
reduce inflamaţia, umflarea și
durerea cauzate de deficienţa
circulaţiei venoase.
99 Relaxează muşchii, reduce

crampele piciorului şi
stimulează circulaţia
periferică.
Recomandări:

 Probleme cu circulaţia venoasă,
varice, vene deteriorate sau
capilare sparte.

 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.
Gel pentru Vene, 250 ml
SV-3035 | 20 €
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GELUL PENTRU VENE conţine substanţe active din plante, foarte eficiente pentru problemele de circulaţie
venoasă, fie ca urmare a unor varice, vene fragile, deteriorate sau capilare sparte pe picioare. Venele sunt vase
sangvine prin care sângele circulă la nivelul picioarelor, braţelor şi organelor interne către inimă. Prin venele
sănătoase curge un flux continuu de sânge. La nivelul picioarelor există o serie de supape ale venelor (valve
venoase) care blochează circuitul invers al sângelui, acţionând unidirecţional. Insuficienţa venoasă este o
afecţiune potrivit căreia este afectat fluxul de sânge prin vene. Această boală poate fi cauzată de o serie de
afecţiuni ale venelor, în mod special, tromboza venoasă profundă (caracterizată prin existenţa cheagurilor de
sânge din vasele sanguine) sau vene varicoase.
Ingrediente principale:

 Extractul de seminţe de castan sălbatic (Aesculus hippocastanum) este unul dintre cele mai bune şi cele
mai valoroase medicamente naturale, conţine un ingredient activ numit escină, care reduce semnificativ
umflarea şi durerea. Extractul de castan sălbatic creşte rezistenţa pereţilor vasculari, scade permeabilitatea
vasculară, reduce inflamaţia.

 Uleiul de camfor (Cinnamomum camphora) este o terpenă (compus organic) este extras din lemnul
arborilor de camfor și prelucrat prin distilare cu abur. Este utilizat cu mult succes pentru dureri reumatice,
dureri musculare, nevralgii. Acţionează ca antiinflamator și analgezic puternic asupra mușchilor, oaselor și
articulațiilor.

 Extract de gălbenele (Calendula officinalis). Gălbenelele sunt plante utilizate pe scară largă în fitoterapie,
la nivel mondial. Acestea conţin ulei volatil, carotenoide, flavonoizi, mucilagii, răşină, polizaharide, acizi
aromatici, dar şi saponine, glicozide şi steroli, cu un puternic efect antiinflamator. Componentele individuale
ale extractului de gălbenele relaxează muşchii şi reduc crampele piciorului. În medicina populară sunt
utilizate ca medicament pentru tratamentul plăgilor cu o vindecare lentă pentru tăieturi, arsuri şi toate
zonele în care este necesară regenerarea pielii.
O aplicare zilnică a Gelului pentru Vene reduce senzaţia de greutate în picioare, stimulează circulaţia periferică
şi reduce umflarea, durerea şi alte inconveniente cauzate de deficienţa circulaţiei venoase.

111

Reprezentant Detoxamin Energetix Romania | 0743-019108

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

Magazin Energetix

GELUL ANTIREUMATIC conţine extract de castan sălbatic şi arnică montană, îmbogăţit cu mentol şi camfor,
lucrează în sinergie pe locul inflamat. Ameliorează durerea musculară şi articulară, îmbunătăţeşte circulaţia
sângelui şi redă o mobilitate şi o recuperare rapidă. Bolile reumatice (reumatismul) sunt afecţiuni cauzate
de inflamaţie, tumefiere şi durere în articulaţii sau muşchi. Unele boli reumatice, cum ar fi osteoartrita, sunt
rezultatul uzurii articulaţiilor. Altele, precum artrita reumatoidă, apar atunci când sistemul imunitar devine
hiperactiv şi atacă garniturile articulaţiilor, cauzând dureri articulare, umflare şi distrugere.
Ingrediente principale:

 Extractul de seminţe de castan sălbatic (Aesculus hippocastanum) este unul dintre cele mai bune şi cele
mai valoroase medicamente naturale, cunoscut pentru proprietăţile lui antiinflamatoare, de aceea este
adesea folosit pentru eliminarea durerilor reumatice, a durerilor musculare.
Recomandări:

 În toate afecţiunile reumatice,
pentru dureri articulare, luxaţii,
întinderi, echimoze.

 Extractul de arnică montantă îmbunătăţeşte circulaţia periferică, ajută la resorbţia echimozelor (vânătăi) şi
edemelor post-traumatice, are efect antiseptic şi cicatrizant, favorizează consolidarea ligamentelor şi oaselor.
Este util şi în caz de entorse, întinderi musculare. Extractul de arnică ajută la calmarea musculaturii solicitate
şi este un bun adjuvant în lupta cu durerile locale provocate de inflamaţii acute, de afecţiuni reumatismale
la nivel articular, muscular sau osos, entorse, luxaţii sau alte leziuni datorită conţinutul bogat în flavonoide,
carotenoide, acizi fenolici (cafeic, clorogenic), uleiuri esenţiale, acizi graşi, precum şi alte principii active:
tanin, arnicin, cumarine, coline, betaină, inulină sau săruri de mangan.

 Uleiul de camfor (Cinnamomum camphora) este o terpenă (compus organic) este extras din lemnul
Aplicare:
Se aplică cu mişcări circulare uşoare,
de 2-3 ori/zi, pe locul dureros.

arborilor de camfor și prelucrat prin distilare cu abur. Este utilizat cu mult succes pentru dureri reumatice,
dureri musculare, nevralgii. Acţionează ca antiinflamator și analgezic puternic asupra mușchilor, oaselor și
articulațiilor.

 Mentolul relaxează şi răcoreşte musculatura, ameliorează durerea care rezultă ca urmare a inflamaţiei
articulaţiilor şi tendoanelor sau ca urmare a inflamaţiei datorate entorselor, luxaţiilor.
Gel antireumatic, 250 ml
SV-3034 | 20 €
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Recomandare: în cazul răcelilor, aplicaţi din prima zi un strat generos de Gel Antireumatic şi masaţi bine gâtul,
decolteul şi fruntea. Înfăşuraţi-vă bine!
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99 Oferă alinare imediată pentru
muşchii încordaţi şi obosiţi.
99 Tonic general al organismului,
creşte producţia de energie în
celule, relaxează musculatura,
stimulează vitalitatea și
rezistenţa.

Recomandări:

 Dureri articulare, ideal în artroze,
fibromialgii.
 Cârcei, dureri musculare.
 Edeme ale mâinilor şi picioarelor.
 Sindrom premenstrual, dureri
abdominale, de sâni, menopauză.

Aplicare:
Aplicaţi spray-ul prin pulverizare,
masând uşor locul dureros, până
când acesta se absoarbe în piele.
Se recomandă până la 12 pulverizări
pe zi. Spray-ul cu magneziu este
recomandat numai pentru uz extern.
Magneziu Spray, 100 ml
SV-3041 | 24 €
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MAGNEZIU SPRAY este o soluţie apoasă, puternic concentrată, de magneziu. Administrarea de magneziu
pe cale transdermală este cea mai eficientă cale de a creşte nivelul de magneziu în organism. Aplicat pe piele,
permite organismului să absoarbă o cantitate mare de magneziu, rapid şi foarte eficient pentru ţesuturi, spre
deosebire de cel oral, care durează câteva ore până se ajunge la un nivel ridicat de magneziu în sânge şi celule.
Ingrediente principale:

 Magneziul este al patrulea mineral abundent din organism şi este esenţial pentru o sănătate bună. Are o

capacitate extraordinară de vindecare. Alimentează organismul cu una dintre cele mai importante minerale
ale vieții direct în zona afectată. Printre numeroasele beneficii ale magneziului aplicat pe piele menţionăm:
dureri articulare, dureri musculare în plus, stimulează rezistenţa, ameliorează simptomele menopauzei şi
sindromul premenstrual, durerile abdominale, de sâni, edeme ale mâinilor şi picioarelor, are rol anti-aging
îmbunătăţind sănătatea pielii. De asemenea, este ideal pentru masajul de fitness sportiv după exerciții fizice.

 Seva obținută din tulpinile plantei de Aloe Vera Barbadensis este considerată un adevărat leac universal,

pentru toate problemele de sănătate. Cu atât de multe beneficii, nu e de mirare că egiptenii considerau
că Aloe Vera este „planta nemuririi” fiind folosită încă din cele mai vechi timpuri, datorită proprietăților sale
curative. Are proprietăţi de vindecare, regenerare, hidratare a pielii.

 Acidul citric este un compus organic frecvent întâlnit în natură, cu multiple implicaţii pozitive asupra

organismului uman. El este componenta de bază a tuturor citricelor. Vitamina C este considerată antioxidant
excelent care ajută la regenerarea ţesutului cutanat şi la eliminarea efectelor generate de îmbătrânire. Acidul
citric se asociază cel mai bine cu substanţele minerale, lucru ce facilitează absorbţia mai rapidă în organism
decât atunci când sunt administrate separat. Acidul citric hrăneşte muşchii, ţinând organismul activ şi
energic pe durata întregii zile.

 Glicerina este un compus natural obţinut din uleiuri vegetale (nuca de cocos). Are efect hidratant şi

emolient, hidratează şi catifelează pielea. De asemenea, ajută la ameliorarea pielii iritate, descuamate sau
însoţite de mâncărime.

Spray-ul de magneziu se recomandă pentru masajul de fitness sportiv după stresul fizic, pentru masajul
picioarelor, articulaţiilor, spate, stomac, gât şi frunte. În plus, îmbunătățește umiditatea și elasticitatea pielii.
Asigură organismului una dintre cele mai importante minerale ale vieții. Se utilizează de două ori pe zi sau după
cum este necesar, și se masează ușor. Se recomandă până la 12 pulverizări pe zi.
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