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Linia Detoxamin

p.5
Un prooroc cunoscut a proorocit că în secolul XXI va apărea o piatră care va
fi leac pentru multe boli. Oare să fie aceasta zeolitul?
Procedura de prelucrare a zeolitului din Detoxamin este unică, PMA (proces
de micro-activare) patentată în Austria.

Linia Panactive

p.25
Partenerul perfect pentru Detoxamin Basic, produsele din linia Panactive, fabricate
de acelaşi producător austriac, susţin funcţii importante ale organismului uman.

Linia Natural Beauty

p.45
O linie de preparate cosmetice complet NATURALE - care corespund chiar şi
celor mai pretenţioase necesităţi ale pielii, având la bază Zeolit microactivat!
Natural Beauty - e pur şi simplu iubire!

Linia Magnawell

p.97
Terapie prin sisteme magnetice performante. Tehnologie germană patentată.
Ţesătură fabricată sub licenţă, cu fire de argint.
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Linia Detoxamin
Detoxamin Basic Capsule

p. 14-15

Detoxamin Pudră Uz Intern

p. 16-17

Detoxamin Pudră Uz extern

p. 18-19

Acai Slim Plus

p. 20-21

Osteo D3

p. 22-23

produse fabricate în Austria, prin tehnologie specială, patentată.
Substanţa de bază: micro-zeolit activat prelucrat prin PMA (proces de microactivare).

LINIA DETOXAMIN
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În fiecare zi nanomedicina şi biologia moleculară contribuie la noi descoperiri
despre funcţiile celulare. În consecinţă, cunoştinţele noastre asupra diverselor
boli şi metode de tratament trebuie schimbate.
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“Cercetările mele din ultimii ani spun că problema
toxinelor în exces acumulate în organismul uman este
cauza numărul 1 mondială a bolilor, îmbolnăvindu-ne
încet, dar sigur”
Profesor Doctor Universitar
Gheorghe Mencinicopschi

Zeolitul activat este considerat în prezent cea mai eficientă
substanţă pentru purificarea şi detoxifierea organismului
uman.
Zeolitul este un mineral vulcanic care apare în 106 forme
şi subtipuri diferite, din care 40 de subtipuri se folosesc
în practică; forma sa cea mai activă şi mai eficientă
este clinoptilolitul. Zeolitul (clinoptilolitul) este un
material silicat natural, cu o structură de sită poroasă,
cu micropori, rezultat din amestecarea lavei vulcanice cu
apele subterane alcaline în condiţii geologice speciale, în
perioade de mii de ani.
Sita cristalină este compusă din siliciu (SiO4) şi aluminiu
(AlO4); în reţelele acestea sub formă de sită se află cationi
cum ar fi calciul, magneziul, sodiul şi potasiul.
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Datorită proprietăţii sale de bază, de a absorbi toate
tipurile de toxine, este folosit deja de multă vreme în
agricultură, în scopul de a reduce cantitatea de pesticide
şi de ierbicide. Se foloseşte şi pentru creşterea vitelor, se
reduce semnificativ cantitatea de aflotoxină din lapte etc.
După catastrofa nucleară de la Cernobil, din 1986, pentru
a se face decontaminarea s-au folosit 500.000 de tone de
zeolit-clinoptilolit pentru decontaminarea Niprului. Astfel
s-a redus 95% din concentraţia de cesiu din apele reziduale
ale centralei atomice!
Comenzi : 0743-019108

Pentru a se intensifica efectul şi acţiunea zeolitului, acesta
este prelucrat printr-o metodă tehnică specială, patentată.
Este vorba de procedura de activare tribo mecanică,
nanotehnologie prin care zeolitul natural este supus unui
proces de mărunţire, în turbine construite special, în care
rotaţia turbinelor atinge o rată foarte mare de rotaţii pe
minut. Particulele mineralului se ciocnesc unele cu altele
şi se mărunţesc până la dimensiuni de microni (nanoparticule).
În timp ce zeolitul prelucrat în mod clasic are o capacitate
de absorbţie de 300 m2/kg, prin procedura de activare
tribomecanică, capacitatea sa de absorbţie ajunge la 1.000
m2/kg. Procesul tehnologic de micronizare este patentat de
producătorul austriac şi garantează un GRAD MAXIM de
EFICIENŢĂ a Zeolitului din DETOXAMIN.
Datorită acestei proceduri, micro zeolitul din DETOXAMIN
capătă noi proprietăţi fizice, îşi măreşte suprafaţa activă,
îşi îmbunătăţeşte proprietatea de absorbţie, schimbul de
ioni şi capacitatea de donare de electroni, astfel fiind mult
mai puternic decât produsul iniţial.
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Cine are nevoie de Detoxamin?
... absolut toţi ...
Prevenţie pentru cei sănătoşi, ajutor pentru cei bolnavi.
Din păcate, absolut nimic din ceea ce mâncăm nu mai
este natural. Totul este procesat şi prelucrat sintetic:
carnea, ouăle, sucurile, mezelurile, laptele, etc. Fructele
şi legumele sunt iradiate la import pentru a rezista mai
mult în timp.
În timpurile pe care le trăim, nu se mai poate vorbi de o
detoxifiere pentru o lună sau două!
Permanent trebuie să creem un balans faţă de doza de
toxine, E-uri şi alte substanţe chimice pe care le primim
fără să vrem şi care, mai devreme sau mai târziu, generează
toate aceste boli. Şi cel mai eficient curăţitor, detoxifiant
şi adjuvant dovedit în toate aceste boli şi afecţiuni este
acest micro-zeolit. Eficienţa lui este dovedită în foarte
multe rapoarte medicale, revoluţionând medicina şi istoria
umanităţii.

Dacă sunt în exces, toxinele acţionează ca o otravă asupra
celulelor şi apar simptome de oboseală nejustificată,
energie scăzută, lipsa puterii de concentrare, nervozitate
sau chiar stări depresive. Pe termen lung vorbim de
afecţiuni ale ficatului şi multe alte boli cancerigene cu
cauze aparent necunoscute.
Astfel, detoxifierea periodică a organismului este o
necesitate. Procesul este simplu şi natural. MicroZeolitul
are o încărcătură negativă. Toxinele sunt încărcate pozitiv
din punct de vedere electric. Astfel, el atrage toate tipurile
de toxine, metalele grele, din jurul său şi le ţine captive
în structura sa de tip “cuşcă”, până la eliminarea lor
pe cale naturală. Dozele de prevenţie (6 capsule zilnic)
cu Detoxamin sunt recomandate pentru: detoxifierea
organismului, igienizarea colonului, protecţia ficatului organul cel mai afectat de prezenţa toxinelor.
După mulţi oameni de ştiinţă, metalele grele sunt
principala cauză pentru apariţia multor boli ale sistemului
nervos central (boala Alzheimer, schizofrenia, boala
Parkinson, scleroza multiplă, autismul, bâlbâiala etc.).
Ele se inserează în catenele de ADN şi duc la deteriorarea
ADN-ului, putând astfel să provoace şi transformări
maligne ale celulelor.
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Zeolitul micro activat din Detoxamin este cel mai indicat
hepatoprotector datorită proprietăţii lui de a aduna
amoniacul şi toxinele din organism.
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Detoxaminul are de asemenea, o capacitate extraordinară
de a aduna 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. Cea mai mare afinitate a Detoxaminului este
faţă de amoniac, apoi stronţiu, plumb, arseniu, cadmiu
şi aluminiu. Astfel, Detoxamin este recomandat în toate
bolile ficatului: toate tipurile de hepatită, ciroză, etc.

Hepatita, una dintre cele mai cunoscute boli, este o
inflamaţie a ficatului, de cele mai multe ori provocată de
virusuri. Hepatita virală B şi hepatita virală C duc adesea
la ciroză şi cancer hepatic. În toate aceste cazuri se
recomandă administrarea de 15 capsule/zi timp de minim 2
luni. Dispare oboseala şi flatulenţa şi se reduc considerabil
valorile GOT, GPT, Gama GT şi bilirubina. Detoxamin
Basic are o bună influenţă în hepatitele virale de tip
B şi C, în cazul cirozei, când se ajunge la o recuperare
evidentă a simptomelor legate de ascită. Ascita reprezintă
acumularea de lichid în abdomen, principala cauză fiind
ciroza hepatică.

Ficatul este un organ unic, cel mai mare şi mai greu din corpul
nostru. El îndeplineşte peste 500 de funcţii vitale. Activitatea
lui se aseamănă cu cea a unei fabrici. Toxinele din sânge
sunt eliminate în ficat şi procesate de acesta, germenii sunt
distruşi, alimentele sunt transformate în nutrienţi. Ficatul
controlează nivelul glucozei, proteinelor şi hormonilor. Dacă
el nu îşi îndeplineşte una din funcţii, sănătatea organismului
este pusă în pericol. De aceea nu trebuie să abuzăm de
activitatea ficatului şi trebuie să-l protejăm.

Prin acţiunea sa de neutralizare a radicalilor liberi, precum
şi a capacităţii de preluare a toxinelor, micro -zeolitul activat
reduce semnificativ procesul de apariţie a fibrozei hepatice,
care este responsabilă de presiunea creată în vena portă şi
implicit, de apariţia lichidului de ascită.
Cu ajutorul Detoxaminului, procesul de regenerare a
celulei hepatice este mai rapid, ajutând să economisească
energia pe care ar fi consumat-o pentru procesele de
regenerare a structurilor celulare distruse.

Comenzi : 0743-019108
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În cazul diabetului zaharat, Detoxamin Basic stabilizează
starea generală şi reface glucoreglarea. Diabetul zaharat
este una dintre cele mai răspândite boli cronice şi cea mai
frecventă boală endocrină. Se caracterizează prin tulburări
ale întregului metabolism, în special al metabolismului
glucidelor şi prin complicaţii care afectează ochii, rinichii,
nervii şi vasele de sânge. În esenţă, diabetul zaharat este o
boală în care organismul nu produce destulă insulină sau
nu o foloseşte eficient, fiind întotdeauna afectate celulele B
din pancreas, producătoare de insulină.
Detoxamin este un remediu excelent în boala diabetică
deoarece toate cercetările de până acum arată că, în
patogeneza diabetului zaharat, radicalii liberi sprijină
distrugerea celulelor protectoare B din pancreas. Prin
neutralizarea radicalilor liberi, proprietate mult mărită a
micro zeolitului activat, 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 Seatle, Prof. Dr Slavko
Ivkovic, vicepreşedinte al Institutului de Nanomedicină
din Berlin, în lucrarea sa pe care a prezentat-o, intitulată
“PMA în diabet”, a subliniat faptul că există date clinice
care atestă că micro zeoliţii absorb glucoza.
Adimistrarea de Detoxamin în cazul diabetului zaharat, 10
capsule/zi timp de 2 luni, reflectă o îmbunătăţire vizibilă a
tuturor indicatorilor şi de asemenea previne dezvoltarea
complicaţiilor târzii specifice diabetului, în special a
polineuropatiei, bolilor coronariene, accidentelor vasculare cerebrale, aterosclerozei.
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Hiperaciditatea duce la boli foarte cunoscute precum
reumatism, ateroscleroză, osteoporoză, multiple forme de
cancer, gută. De fapt, excesul de aciditate forţează corpul
să ia mai multe minerale alcaline precum calciu, magneziu,
sodiu şi potasiu de la organele vitale şi din sistemul osos
pentru a neutraliza acizii şi a-i elimina din corp. Pentru a
rezolva rapid problema, corpul dislocă din sistemul osos,
păr, unghii şi dantură, calciu pentru a neutraliza acizii
puternici. Şi iată cum apare osteoporoza - prin furtul
de calciu, magneziu – elemente indispensabile corpului
omenesc. Ca rezultat, corpul suferă o coroziune severă şi
prelungită ce poate continua nedetectată, până izbucneşte.
Osteoporoza este o afecţiune strâns legată şi de poliartrita
reumatoidă. Relaţia dintre cele două afecţiuni se datorează
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.
Micro-zeolitul din Detoxamin are o capacitate mult mărită
de schimb de ioni! Atrage şi elimină toate tipurile de toxine
şi în acelaşi timp cedează microelemente indispensabile
organismului uman (calciu, magneziu, etc. - microelemente
care se regăsesc în structura zeolitului).
Astfel, Detoxamin se recomandă în osteoporoză în special
asociat cu Osteo D3.
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Datorită proprietăţii microzeolitului activat de eliberare
de ioni de calciu în organism - administrarea de Detoxamin
Basic Capsule plus Osteo D3 în osteoporoză şi poliartrită
este deosebit de necesară. Organismul compensează
calciul pierdut într-un mod simplu şi natural. Toxinele
generate de medicamente sunt preluate de micro-zeoliţii
din Detoxamin si eliminate din organism astfel încât se
acţionează şi asupra complicaţiilor care pot apărea în
aceste afecţiuni.
Detoxamin prezintă o activitate antioxidativă 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, moleculele de ADN,
ducând astfel la dereglări biochimice, structurale şi
funcţionale.
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Radicalii liberi se produc spontan în organism, în decursul
proceselor metabolice normale: respiraţia, reacţiile enzimatice, arderea grăsimilor sau a carbohidraţilor depuşi
în organism ca sursă de energie sau în urma activităţilor
sistemului imunitar, respectiv ale leucocitelor, în vederea
distrugerii bacteriilor şi virusurilor. Apar şi din cauza
medicamentelor, a stresului, etc.
Comenzi : 0743-019108

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, boli degenerative, inflamaţii, dar şi tumori, cărora
le place prezenţa acestor „ajutoare”.
Stresul oxidativ are un rol important în apariţia
aterosclerozei (şi prin aceasta, în apariţia infarctului
miocardic şi a atacului cerebral), a diabetului zaharat,
a durerilor reumatice, a bolilor contagioase, cataractei,
tumorilor maligne şi duce la îmbătrânirea prematură.
Detoxaminul este unul dintre cei mai buni şi mai puternici
antioxidanţi.
S-a demonstrat clinic cum acesta este capabil să regleze
metabolismul mineral, impiedicând formarea radicalilor
liberi şi mai ales a anumitor specii de oxigen reactive
(ROS). De aceea, în cazurile de distrofie musculară,
specialiştii au înregistrat un real progres cu administrarea
de Detoxamin Basic - 12 capsule zilnic. Detoxamin Basic
întârzie şi chiar împiedică oxidarea ţesutului muscular.
Terapia antioxidantă cu zeolit micro activat, mai ales în
cazul pacienţilor suferinzi de afecţiunile menţionate, care
inevitabil au şi un sistem de autoapărare scăzut, s-a dovedit
a fi foarte eficientă. Studiile au demonstrat la pacienţii cu
distrofii musculare o schimbare evidentă a calităţii vieţii
(mobilitate crescută, apetit crescut, creştere în greutate).

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita

Comenzi : 0743-019108

Dar poate cea mai importanta proprietate pe care zeolitul
din Detoxamin o primeşte doar în urma procedeului de
prelucrare este acea capacitate de a regla pH–ul la nivel
celular, ceea ce face din Detoxamin cel mai eficient produs
natural împotriva cancerului.
Cancerul este o boală care se datorează în mare măsură
hiperacidităţii organismului. Dacă sângele este foarte
acid, inevitabil corpul va depozita substanţe acide în
anumite zone pentru a putea păstra caracterul alcalin al
sângelui.
Astfel, în unele zone ale corpului nostru creşte aciditatea
(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 distruge celula canceroasă,
prin reglarea pH-ului mediului, în care celula bolnavă
trăieşte, se hrăneşte şi se înmulţeşte.
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Tratamenul cu Detoxamin inhibă dezvoltarea cancerului,
observându-se în timpul tratamentului scăderea dimensiunii tumorii şi a tuturor indicatorilor tumorali.
În toate tipurile de cancer se recomandă administrarea de
15 capsule de Detoxamin Basic pe zi, minim 2 luni de zile.
Micro-zeolitul activat se ataşează pe celulele maligne care
au sarcina electrică diferită de cea a celulelor normale
şi le distruge, stimulând în acelaşi timp producţia de
celule NK (celule ale sistemului imunitar). Micro zeolitul
activat induce moartea programată a celulelor maligne şi
blochează recepţionarea semnalelor de creştere de către
tumori.
La spitalul privat din Villach - Austria, Detoxamin se
utilizează în tratamentul multor tumori maligne de
origini diverse: carcinom de colon, carcinom bronşic,
mastocarcinom, tumori ovariene, carcinom pancreatic,
carcinom hepatocelular, carcinom de prostată etc. Pentru
stoparea procesului de înmulţire a celulei canceroase,
prin distrugerea mediului în care acestea se dezvoltă, este
nevoie de un tratament de minim 6 luni (min. 15 capsule
zilnic) apoi doza scade treptat.
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De asemenea, Detoxamin reduce semnificativ urmările
negative ale radiaţiilor şi chimioterapiei. În cazul acestor
terapii odată cu celule bolnave mor şi celule sănătoase.
În tratamentul cu citostatice, se foloseşte mercur, cadmiu
şi plumb. Acestea sunt metale grele foarte toxice pentru
organism. De aceea, aceste terapii sunt greu de suportat.
Datorită capacităţii extraordinare de absorbţie a
Detoxaminului, aceşti ioni mici de mercur şi cadmiu
sunt atraşi în structura tip “cuşcă” a zeolitului, până la
eliminarea lor din organism pe cale naturală.
Efectele Detoxaminului sunt evidente mai ales 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, indicatorii tumorali la fel,
motiv pentru care Detoxaminul trebuie privit ca un excelent
adjuvant în multe boli grave.
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Detoxamin este recomandat sportivilor de performanţă.
Efortul fizic intensiv, precum şi antrenamentele sportive
intensive duc la mărirea directă a cantităţii de radicali liberi
şi de substanţe lactice în sânge. Urmările stresului oxidativ şi
ale creşterii cantităţii de lactice la sportivi sunt numeroase.
În cazurile mai uşoare, se manifestă prin dureri musculare,
oboseală, refacere încetinită după boală, iar în cazurile mai
grele chiar prin deteriorări musculare de durată.
Comenzi : 0743-019108

În cazul creşterii extreme a cantităţii de lactice în sânge,
când vorbim de lactoacidoză, ca rezultat al stresului
oxidativ şi al dereglării grave a stării generale, apar
greţuri, vărsături, deshidratare, iar în formele cele mai
severe apare şocul, coma lactoacidică şi se ajunge la
blocarea funcţiei renale. Studiile efectuate arată că, după
folosirea timp de două săptămâni a 3 capsule de 3 ori pe
zi în timpul antrenamentelor intensive, nivelul de substanţe
lactice din sânge se reduce cu 46,9%.
Rezumând, Detoxamin Basic Capsule se recomandă:
– în eliminarea tuturor tipurilor de toxine, radicali liberi;
– reglează circulaţia, presiunea sângelui, venele lărgite,
capilarele lărgite, întăreşte muşchiul cardiac şi accelerează
regenerarea post-infarct;
– pentru toate tipurile de cancer prin reglarea pH-lui la
nivel celular şi distrugerea celulei maligne;
– ca adjuvant în iradiere si chimioterapie prin protejarea
şi regenerarea celulară, eliminarea toxinelor;
– în aprovizionarea organismului cu microelementele
indispensabile;
Detoxamin are o influenţă pozitivă asupra dezvoltării şi
activării limfocitelor şi interleukinei. Are un rol important
în sprijinirea energetică a organismului, prin îmbunătăţirea stării energetice la nivelul celulelor, prin cedarea
de electroni şi modificarea sarcinii electrostatice a membranei celulare.
Detoxamin este un imunostimulator puternic şi este de
mare folos în cazurile de imunodeficienţă şi în toate bolile
legate de dereglarea sistemului imunitar.
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În sistemul endocrin, Detoxamin stabilizează activitatea
glandelor endocrine şi acţionează şi asupra glandelor
limfatice. Este foarte potent în recuperarea după ulcer la
stomac şi la duoden.
Detoxamin accelerează vindecarea hepatitei şi a cirozei
ficatului.
În neuropsihiatrie, tratează cu succes nevrozele şi depresia.
Este foarte eficient ca adjuvant în tratamentul epilepsiei, a
bolii Alzheimer, schizofreniei, bolii Parkinson, precum şi în
formele incipiente de scleroză multiplă şi miastenia gravis.

Este important de ştiut că zeolitul este inert, adică nu
reacţionează chimic cu fluidele corpului sau cu elementele
consumului alimentar. El acţionează în principal pe baza
fízică şi din acest motiv nu există efecte secundare.

Detoxamin ajută în constipaţie.

Detoxamin acţionează numai biofizic. Prin acţiunea sa
biofizică el controlează creşterea, diviziunea şi diferenţierea
celulară – protejarea şi regenerarea celulară.

Detoxamin este recomandat sportivilor de performanţă
deoarece reduce acumularea de acid lactic şi permite o
reabilitare mai rapidă.
În îngrijirea corpului - ca şi cosmetic nutritiv, zeolitul
micro activ duce la ameliorarea întregului metabolism şi
face pielea mai frumoasă.
Este foarte interesant de subliniat că detoxaminul acţionează de la nivelul tractului gastrointestinal, că nu se
reabsoarbe, nu este toxic, nu se acumulează în organele
interne şi nu există o doză toxică sau letală.
Detoxamin e contraindicat la persoanele care au avut un
transplant de organe mari, deoarece stimulează sistemul
imunitar şi ar putea duce la respingerea transplantului.

Datorită materiei prime folosite - tufe de zeolit de maximă
calitate şi datorită procedurii speciale de prelucrare,
micronizare - PMA, Detoxamin devine un produs unic,
premium, cu efecte extrem de benefice asupra organismului
uman.
Ţinând cont de calitatea materiilor prime, de prelucrarea
în condiţii tehnologice foarte pretenţioase, producătorul
austriac al produselor din linia Detoxamin garantează
o calitate şi o eficienţă bilogică maxime. În România nu
există nici un producător de medicamente sau suplimente
care să folosească nanotehnologia. Această tehnologie de
prelucrare implică costuri ridicate şi din acest motiv este
puţin folosită în lume.
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Detoxamin Basic Capsule
DT-002, 180 capsule

Ingrediente pentru o capsulă (500 mg):
Zeolit 373 mg,
Dolomit 37 mg
Capsulă vegetală: celuloză 90 mg
Mod de întrebuinţare:
Pentru preventie, detoxifiere: 3 capsule de 2 ori/zi, cu jumătate de oră
înainte sau după masă.
În toate afecţiunile grave, tumori maligne, dozele zilnice se măresc
corespunzător.
DT-002 | 52 €

Detoxamin Basic Capsule
Prevenţie pentru cei sănătoşi, ajutor pentru cei bolnavi!

Administrarea Detoxaminului s-a dovedit a fi extrem de
benefică pentru prevenirea bolii canceroase, dar şi a bolilor
tumorale, în general. Pentru această capacitate de prevenţie,
„vinovată” este în primul rând calitatea extraordinară
a micro-zeolitului activat de a scoate din organism
substanţele cu potenţial cancerigen.

14

Examinările au demonstrat influenţa pozitivă a zeolitului
micro activat asupra activităţii microbiologice, asupra
activităţii celulare în special asupra activităţii anumitor
tipuri de bacterii şi toxine.
Comenzi : 0743-019108

Rezultatele arată că efectul Detoxamin depinde de cantitatea de micro-zeolit activat, de felul şi numărul iniţial de
bacterii, toxine şi celule canceroare, cât şi de timpul de
incubare.

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita
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Detoxamin Basic Pudră
DT-001, 125 gr

Compoziţie:
Zeolit 81,25 gr, Dolomit 43,75 gr
Mod de întrebuinţare:
pentru prevenţie, detoxifiere: o jumătate de linguriţă (3 gr)
se dizolvă în apă şi se bea cu jumătate de oră înainte de
masă, zilnic.
În toate afecţiunile grave, tumori maligne, cantitatea zilnică
se măreşte corespunzător.
DT-001 | 44 €

Detoxamin Basic Pudră

Prevenţie pentru cei sănătoşi, ajutor pentru cei bolnavi!
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S-a demonstrat faptul că micro-zeolitul activat aparţine
categoriei de antioxidanţi primari. Ca atare, reduce cu
până la 50% formarea de noi radicali liberi dăunători în
tractul digestiv. Reduce formarea catalitică a radicalilor,
cu ajutorul ionilor de tranziţie, atât în emulsiile lipidice
curate, cât şi în sistemele complexe.

În urma procedeului special de prelucrare, micro-zeolitul
capătă o proprietate nouă, foarte importantă şi anume,
capacitatea de a regla pH-ul la nivel celular. Astfel, celulele
maligne care se dezvoltă şi trăiesc într-un mediu acid, mor,
nu mai pot supravieţui.

Tratamentul cu micro-zeolit activat aplicat pacienţilor cu
afecţiuni maligne a arătat o ameliorare clară a statutului
antioxidativ total la toţi pacienţii. Detoxamin – sub formă
de capsule sau pudră – prelucrat prin nanotehnologie,
îmbunătăţeşte semnificativ rezultatele tuturor tipurilor de
tumori.

Moleculele de Zeolit au o structură specifică de tip “grilă”
sau “sită”. Aceste molecule “sită”, încărcate negativ, atrag
precum un magnet toate tipurile de toxine încărcate pozitiv.
Moleculele de Zeolit au, de asemenea, abilitatea unică de
a menţine aceste toxine captive, ca într-o cuşcă, până la
eliminarea lor din organism prin scaun sau urină.

Comenzi : 0743-019108
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Detoxamin Pudră de Piele
DT-004, 60gr
100% zeolit natural clinoptilolit

Mod de întrebuinţare:
Se aplică pudra pe piele, de 2-3 ori pe zi, în toate afecţiunile
pielii.
DT-004 | 30 €

Detoxamin Pudră de Piele

Excelent în toate afecţiunile pielii!

Micro particulele active din Detoxamin – Pudră pentru
Uz extern ajută la detoxifierea şi regenerarea accelerată
a celulelor. Aplicarea locală de detoxamin pudră are ca
rezultat refacerea accelerată a rănilor, contribuind astfel la
inchiderea mai rapidă a rănilor care se vindecă greu.
În dermatologie, s-a demonstrat că are acţiune pozitivă în
psoriazis, dermatită seboreică, toate tipurile de herpes, răni
– cazuri în care se aplică local şi se administrează şi oral. În
cazurile de ulceraţii pe vene şi artere, de herpes bucal sau
herpes genital, s-a dovedit extrem de eficient, cu o refacere
rapidă şi nedureroasă, fără complicaţii ulterioare.
18

Pudra este excelentă în arsuri, tăieturi, ciuperci, ca adjuvant
în terapia de bază pentru diferite afecţiuni ale pielii.
Comenzi : 0743-019108

Este semnificativă acţiunea sa în cazurile de infecţii
fungice, atât ale pielii, mucoasei, unghiilor, în cazul
mirosurilor neplăcute, etc.
Rezultate excelente s-au obţinut în tratarea acneei juvenile,
combinată oral cu Detoxamin Basic Capsule. Este ideală
pentru curăţirea tenului cu probleme, în combinaţie cu
preparate cosmetice pe baza de micro-zeolit.
De asemenea, se poate aplica pentru igiena cavităţii bucale,
în cazul paradontozei, a proceselor inflamatorii la nivelul
cavităţii bucale, prin aplicarea directă a prafului pe gingii.

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita
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Detoxamin Acai Slim Plus
DT-011, 90 capsule

Detoxamin Acai Slim Plus

Ingrediente pentru 1 capsulă:
Glucomannan 390 mg
Acai Berry 20 mg
Capsulă vegetală: celuloză 90 mg

Indispensabil în curele de slăbire!

Mod de întrebuinţare:
2-3 capsule (în funcţie de greutatea corporală) înainte cu jumătate de oră de
masă, de 3 ori pe zi cu un pahar mare de apă.
Se recomandă combinarea Acai Slim Plus cu Detoxamin Basic Capsule.
Primul pas în orice cură de slăbire este detoxifierea organismului.

Partea cea mai rea într-o cură de slăbire sunt durerile
de stomac provocate de foame. Într-o cură de slăbire, în
primul rând trebuie eliminate snacks-urile, mâncarea de tip
fast-food, grăsimile, etc.
Atunci când ne hotărâm să începem o dietă, stomacul
nostru începe să mormăie de foame, câteodată atât de tare,
încât să vă facă să trişaţi! Adică să mâncaţi din nou, mai
mult decât necesar sau nesătătos.
Cum ar fi dacă nu ne-am simţi flămânzi când începem o dietă?
Recent descoperită, glucomannan este o fibră cu calităţi
remarcabile, foarte solubilă în apă, obţinută din planta
numită Konjac. Când este combinată cu apă, glucomannan
îşi măreşte volumul foarte mult, ia forma unui gel moale.
Fibra expandată astfel, umple spaţiul din stomac, eliminând
senzaţia de foame. Glucomannan este supranumit şi
“buretele de slăbit” al naturii.
De asemenea această fibră remarcabilă are capacitatea de a
absoarbe grăsimea şi de a o ajuta să treacă mai repede prin
corpul dumneavoastră. Astfel grasimile nu se mai acumulează în corpul Dvs.
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Recent, Dr Mehmet Oz a descoperit la o nouă reevaluare
a celor mai bune fibre pentru curele de slăbit că pe locul ICEA MAI EFICIENTĂ fibră - este glucomannan.
Comenzi : 0743-019108

DT-011 | 50 €

Acai Berry este o plantă care, prin beneficiile sale la nivel
nutritiv şi de sănătate, ajută la micşorarea poftei de mâncare
şi, prin aceasta, la pierderea kilogramelor în plus, la reglementarea glicemiei în cazul diabetului, la împiedicarea
apariţiei bolilor cardiace, îmbunătăţirea digestiei, vederii,
concentraţiei, somnului şi funcţiei sexuale. Are o influenţă
semnificativă asupra întăririi imunităţii şi este un supliment
nutritiv indispensabil pentru alimentaţia sportivilor şi a
persoanelor cu nevoi fizice suplimentare.
Producătorul austriac ţine cont de cele mai înalte nivele de
rigurozitate privind calitatea materiei prime. De asemenea
procesul tehnologic folosit, nanotehnologia presupune
micronizarea şi activarea substanţelor prelucrate astfel că
efectele biologice ale glucomannan şi acai berry sunt mult
mai eficiente în Detoxamin – Acai Slim Plus.
Detoxamin Acai Slim Plus este excelent în curele de slăbire,
elimină constipaţia, scade glicemia, reduce colesterolul.

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita
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Osteo D3

DT-010, 60 capsule
Osteo D3 este un supliment alimentar sub formă de
comprimate filmate conţinând, per comprimat:
Vitamina D 20 mg
Calciu (carbonat de calciu) 500 mg
Mod de întrebuinţare:
Doza recomandată pentru fiecare femeie de peste 35 de
ani este de 1 comprimat pe zi şi în mod continuu, fără
întrerupere. Înghiţiţi comprimatele cu un pahar de apă, fără
a fi mestecate.

Osteo D3

Pentru oase puternice!

DT-010 | 40 €

Chiar dacă nu figurează printre primele cauze de deces,
osteoporoza este o afecţiune de temut. Vestea bună este că
osteoporoza este o boală tratabilă, dar mai ales prevenibilă.
Numele bolii provine din latină şi înseamnă „os poros”.
Osteoporoza este supranumită şi „hoţul tăcut” pentru că
poate slăbi oasele timp de ani de zile fără să fie detectată.
Ţesutul osos este un ţesut viu, în care are loc permanent
atât depunere de os, cât şi pierdere de os. După vârsta
de 35 de ani, pierderea de os depăşeşte depunerea. Când
acest proces este accelerat, oasele devin tot mai fragile
(chiar dacă la exterior pot părea solide) şi structura lor se
aseamănă tot mai mult cu a unui burete cu găuri mari în
interior.
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Osteoporoza se formează la femeile cu o menopauză
prematură şi la femeile aflate la menopauză, la cei cu un
istoric familial de osteoporoză, la cei cu constituţie fizică
slabă. Osteoporoza poate apărea, de asemenea, ca urmare
a unei bolii a glandei tiroide, sau ca urmare a utilizării
Comenzi : 0743-019108

prelungite a unui tratament cu anti-inflamatoare (de ex:
diprophos), corticosteroizi, anti-epileptice şi sedative, precum şi din cauza utilizării excesive de cafea, tutun, alcool
şi lipsă de activitate fizică.
Pentru cei care doresc să aibă oase puternice şi să prevină
apariţia osteoporozei, vă prezentăm un nou produs pe bază
de calciu şi vitamina D, OSTEO DE 3 prelucrat prin nanotehnologie! Formula unică a OSteO DE 3 este adaptată la
cerinţele speciale ale corpului dumneavoastră. Compoziţia
acestuia corespunde cu cele mai recente recomandări ştiinţifice cu privire la aportul de vitamina D şi calciu. OSteO
DE 3 comprimate nu conţine zahăr, lactoză sau gluten.
OSTEO DE 3 este recomandat în special pentru tratarea
osteoporozei, dar consumul acestora este recomandat
tuturor persoanelor care au probleme cu mineralizarea
oaselor.

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita
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Linia Panactive

Chiar mai mult din puterea naturii! Partenerul perfect pentru Detoxamin.

Linia Panactive este o linie de produse premium care îndeplineşte cele mai înalte standarde de calitate.
Toate produsele liniei Panactive conţin ingrediente 100% naturale, chiar şi capsulele,
aşa-numitele capsule vegetale, sunt produse
fără nici un fel de aditivi chimici.

LINIA
LINIADETOXAMIN
PANACTIVE

Comenzi : 0743-019108
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Linia Panactive reprezintă cel mai înalt nivel
posibil de eficienţă şi naturaleţe.
În combinaţie cu Detoxamin Basic -“dirijorul schimbului de minerale”, efectul produselor din linia Panactive este mult accentuat!
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Panactive Weihrauch

PN-001, 80 capsule

Ingrediente per doză zilnică:
Extract de tămâie 585,3 mg
Dolomit 100,4 mg
Talc (agent de eliberare) 34,3 mg
Capsulă vegetală: celuloză 180 mg
Mod de întrebuinţare:
2 capsule/zi.

Panactive Weihrauch

Tratează cu succes bolile şi afecţiunile inflamatorii!

Tămâia este o răşină care provine de la arborele Boswellia.
Acesta secretă o sevă de culoare brun-gălbuie pentru
a-şi trata rănile din scoarţă. În ultimele decenii, atenţia
cercetătorilor a fost îndreptată din ce în ce mai mult asupra
acestei răşini datorită proprietăţilor speciale pe care le are.
Tehnica inovatoare pentru extragerea ingredientului activ
din tămâie oferă rezultate maxime ale acesteia.
Cel mai important efect al extractului de tămâie, este
efectul puternic antiinflamator prin inhibarea procesului
de migrare a leucocitelor la locul inflamaţiei. De
asemenea extractul de tămâie împiedică degradarea
ţesutului conjunctiv (ţesutului osos) care are loc în
procesul inflamator, îmbunătăţeşte alimentarea cu sânge
a articulaţiilor şi restabileşte integritatea vaselor de sânge
distruse de spasme.
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Pe lângă caracterul antiinflamator, tămâia are şi un puternic
caracter analgezic, fiind un excelent decongestionant al
aparatului respirator.
Comenzi : 0743-019108

PN-001 | 50 €

Panactive Weihrauch se recomandă cu succes în
următoarele afecţiuni: poliartrite reumatoide, reumatism
cronic degenerativ, hernie de disc, spondiloză, artroză,
osteomielită, osteoporoză, întinderi musculare, hematoame, boala Crohn (colita ulceroasă - care este o
inflamaţie cronică a colonului), în tratarea inflamaţiei
gastrointestinale, pentru dificultăţi de respiraţie, sinuzite,
astm bronşic, bronşite şi laringite.
Medicina modernă cercetează în prezent acţiunea acestei
răşini şi asupra cancerului, demonstrând că tămâia este
eficientă în mod special în tumori craniene.
Panactive Weihrauch topeşte chisturile de pe ficat, plămâni
şi rinichi, mărunţeşte pietrele de la rinichi sau fiere, fiind
foarte eficientă în litiaze.
Efectul Panactive Weihrauch este dublat în combinaţie cu
Detoxamin Basic Capsule.

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita
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Panactive Oliven Blatt

PN-002, 80 capsule

cu extract din frunze
de măslin

Panactive Oliven - Blatt

Pentru un sistem cardio-vascular sănătos!

Ingrediente pentru o capsulă:
Extract de frunză de măslin 100 mg
Dolomit 310 mg
Capsula vegetală: celuloza 90 mg
Mod de întrebuinţare:
1 capsulă/pe zi cu puţină apă
PN-002 | 50 €

Frunza de măslin ascunde comori de sănătate greu de
bănuit. Lista aplicaţiilor terapeutice ale acestei plante este
incredibilă, fiind susţinută de o cercetare ştiinţifică solidă şi
de o tradiţie medicală extrem de veche.
În produsul Panactive Oliven - Blatt, extractul din frunză
de măslin este prelucrat printr-o tehnologie specială şi este
asociat cu dolomit (conglomerate de calciu şi magneziu).
Extractul din frunză de măslin scade tensiunea arterială,
restabileşte circulaţia, ţine diabetul sub control, combate
toate tipurile de infecţii.
Cea mai importantă indicaţie terapeutică a extractului
din frunză de măslin este în tratarea bolilor de inimă şi
de circulaţie. De exemplu, în tromboflembită, frunza de
măslin previne formarea cheagurilor de sânge şi migrarea
acestora, datorită conţinutului de polifenoli. Extractul din
frunza de măslin împiedică formarea plăcilor de aterom
pe artere, astfel încât Panactive Oliven-Blatt este foarte
indicat în ateroscleroze.
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Se recomandă în ischemia cardiacă pentru că dilată arterele
coronariene care irigă cu sânge muşchiul cardiac, a căror
îngustare produce boala coronariană.
Comenzi : 0743-019108

Un număr mare de trigliceride atrage după sine o valoare
mare a colesterolului. Deoarece nu se pot dizolva în
sânge, circulă prin tot organismul cu ajutorul lipidelor.
Trigliceridele, colesterolul şi lipidele alcătuiesc profilul
lipidic al pacientului. Trigliceridele în număr ridicat
contribuie la îngroşarea arterelor, fapt care creşte riscul
accidentelor vasculare cerebrale şi a altor boli cardiace.
Panactive Oliven – Blatt reglează colesterolul şi numărul
trigliceridelor, stopează îngroşarea pereţilor vasculari.
Tratamentul se face minim 4 luni. Pentru efect maxim se
recomandă împreună cu Detoxamin Basic Capsule.

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita
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Panactive Urtica
PN-003, 80 capsule
Ingrediente pentru o capsulă:
Extract din urzică 410 mg
Capsulă vegetală: celuloză 90 mg

cu extract de urzică

Mod de întrebuinţare:
3 capsule/zi, cu puţină apă
PN-003 | 50 €

Panactive Urtica
Susţine sistemul renal!

Urzica este folosită de secole pentru tratarea unor afecţiuni
diverse. Ea creşte în zonele cu climă temperată şi trebuie
culeasă numai în anumite perioade ale anului. Obţinut
printr-o metodă specială, extractul de urzică din Panactive
Urtica conţine numeroşi compuşi biologici, extrem de activi.
Panactive Urtica tratează eficient infecţiile vezicii urinare
şi infecţiile de la nivelul rinichilor. Acestea sunt greu de
combătut prin tratamentul aloptat. Fiind prelucrată printr-o
tehnologie specială, extractul de urzică din Panctive Urtica
ajută la îndepărtarea nisipului şi pietrei de la rinichi, are
acţiune benefică asupra infecţiilor căilor urinare, elimină
acidul uric în exces tratând guta, ajută în retenţia urinară.
Modul de prelucrare face ca urzica din Panactive Urtica să
fie uşor asimilată şi absorbită direct la nivel celular.
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Cea mai importantă este acţiunea urzicii asupra problemelor
tractului urinar. Planta conţine compuşi activi biologici
care diminuează inflamaţia.
Comenzi : 0743-019108

Panactive Urtica este foarte eficient în problemele ginecologice
şi cele legate de fertilitate, atât la femei cât şi la bărbaţi. Este un
excelent tonic pentru femei, eliminând surplusul de estrogen.
Fiind un excelent tonic uterin, pregăteşte organismul pentru
sarcină, în acest caz, tratamentul începând cu 3 luni înainte de
instalarea sarcinii.
O afecţiune serioasă care poate fi tratată cu Panactive
Urtica este anemia. Graţie conţinutului bogat în vitamine
şi minerale, precum şi conţinutului mare de fier, Panactive
Urtica are rezultate excelente nu numai în cazul anemiei,
dar şi în cazul sângerărilor abundente de orice fel, precum
şi a celor din perioada menstruaţiei.
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Panactive OPC+C

PN-004, 80 capsule

cu extract de acerolă
şi de sâmburi de struguri

Ingrediente pentru o capsulă:
Extract de Acerola 385,6 mg
Extract de sâmburi de struguri 124,4 mg
Capsulă vegetală: celuloză 90 mg
Mod de întrebuinţare:
2-3 capsule/zi
PN-004 | 50 €

Panactive OPC+C

Protejează celula în mod natural!

Extractul din sâmburi de struguri este extrem de bogat în
antioxidanţi şi complexul Proanthocyanidin Oligomeric
(OPC). Sunt foarte multe studii care atestă proprietăţile
extraordinare ale acestuia. De exemplu, un studiu publicat
în revista “Biology Radical” a furnizat dovezi cum că
antioxidanţii din seminţele de struguri protejează vasele de
sânge deteriorate şi previn hipertensiunea arterială.

32

Cireşele de Acerola -”fructele miraculoase”, sunt originare
din America Centrală şi de Sud şi au una dintre cele mai
mari concentraţii cunoscute de vitamina C. Acerola este
o sursă naturală de vitamina C de calitate superioară;
ajută la detoxifierea organismului şi are un puternic efect
antioxidant fiind de o importanţă majoră pentru organism,
în lupta cu radicalii liberi.
Comenzi : 0743-019108

Panactive OPC+C este excelent pentru reglarea nivelului de
zahăr în sânge, în diabet, pentru reducerea colesterolului,
reduce stresul oxidativ. este de asemenea un excelent
adjuvant pentru ateroscleroză, cancer la plămâni, circulaţie
proastă, leziuni ale nervilor şi un eficient tratament antiîmbătrânire.
Împreună cu Detoxamin Basic Capsule, efectul Panactive
OPC+C este maxim.
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Panactive Curcuma
PN-005, 80 capsule

Panactive Curcuma
Sprijină sistemul imunitar,
funcţia hepatică şi biliară

cu extract de curcuma
şi extract de piper negru

Originară din India şi utilizată de peste 2.000 de ani,
curcuma fascinează cercetătorii din întraga lume, datorită
calităţilor terapeutice pe care le posedă. Având o culoare
frumoasă, galben-orange, extractul de curcuma are multe
proprietăţi: protector hepatic, anti-inflamator, antioxidant,
antiviral, antibacterial, încetineşte dezvoltarea diverselor
forme de cancer, antidiabetic, adjuvant în Alzheimer.
Panactive Curcuma sprijină ficatul. Este utilizat pentru
stimularea digestiei (măreşte secreţia biliară), dar şi contra
tulburărilor digestive. Curcuma este condimentul de
aur care tratează sindromul de colon „iritabil”, stomacul
„deranjat”, greaţa, pierderea poftei de mâncare. Prin
stimularea ficatului şi a vezicii biliare, curcuma îmbunătăţeşte digestia. De asemenea previne apariţia ulcerului,
având un rol protector asupra mucoasei gastrice.
În Asia, unde consumul de curcuma este mare, cancerul
de colon este rar întâlnit în comparaţie cu alte părţi ale
lumii. Studii în vitro au demonstrat că substanţa activă
din curcuma (curcumina) acţionează cu eficienţă şi asupra
altor forme de cancer: de stomac, sân, prostată, leucemie.
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Curativ, în amestec cu piper negru are o absorbţie
intestinală foarte bună. Curcuma este de asemenea un antiinflamator natural, a cărui acţiune este comparabilă cu cea
a cortizonului.
Comenzi : 0743-019108

Ingrediente per doză zilnică:
Extract de curcuma 359,1 mg
Extract de piper negru 22,8 mg
Dolomit 438.1 mg
Capsulă vegetală: celuloză 180 mg
Mod de întrebuinţare:
2 capsule/zi

Curcumina este excelentă ca analgezic pentru a calma
durerile reumatice, durerile musculare, cele menstruale,
artrita, tendinita.
Curcumina este un antioxidant mai puternic decât vitamina
E, de aceea este utilă şi în lupta împotriva radicalilor liberi.
Radicalii liberi au tendinţa de a slăbi organismul nostru
atunci când este expus la o stare de stres, schimbări
climaterice, făcându-l mai vulnerabil la viruşi. Deci,
extractul de curcuma este un aliat de nădejde pentru a ne
menţine în formă tot timpul anului.

PN-005 | 50 €

Consumată zilnic, curcuma are un efect de „ardere a
grăsimii”, datorită acţiunii benefice asupra metabolismului
lipidic.
Curcuma combină două proprietăţi de protecţie ale
sistemului cardiovascular. Pe de o parte, aceasta ajută
la reducerea nivelului de colesterol, şi în al doilea
rând, îmbunătăţeşte fluxul de sânge scăzând agregarea
plachetară. Curcumina previne pierderea funcţiei cognitive
şi prin urmare, este de un real ajutor în boala Alzheimer.
Combinaţi Detoxamin Basic Capsule şi Panactive Curcuma
pentru efecte maxime.
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Panactive Ginkgo

PN-006, 80 capsule

Ginkgo Biloba este cel mai vechi reprezentant al speciilor
de arbori de pe Pământ! S-au găsit fosile de frunze de
Ginkgo Biloba care au o vechime de peste 270 milioane de
ani, ceea ce îl face contemporan cu dinozaurii din perioada
Jurasic. În Asia, acesta e cunoscut sub numele de „copacul
lui Dumnezeu”. Budha, obişnuia să mediteze adesea la
umbra lui. Plantarea unui copac Ginkgo este asociată cu
orice nou început în viaţă – căsătorie, naştere, casă nouă –
simbolizând longevitatea, rezistenţa, statornicia şi speranţa.
De-a lungul milioanelor de ani de existenţă, Ginkgo
Biloba a făcut faţă tuturor intemperiilor având o rezistenţă
deosebită împotriva bolilor şi a paraziţilor, astfel încât un
exemplar poate trăi cu uşurinţă până la vârsta de 1.000 ani.
În 1945 când a fost detonată bomba deasupra Hiroshimei,
singurii supravieţuitori din zona epicentruluic exploziei
(aprox 900 m) au fost 6 copaci Ginkgo Biloba care, un an
mai târziu, au înmugurit din nou, şi trăiesc şi în ziua de azi
fără să sufere modificări genetice.
Datorită calităţilor sale excepţionale, copacul a început să
fie studiat intens de către cercetători, iar substanţele active
obţinute din frunzele sale sunt excelente pentru tratarea
a numeroase afecţiuni ale civilizaţiei moderne. Extractul
de Ginkgo din linia Panactive se obţine din frunzele uscate
într-o proporţie foarte precisă şi standardizată.
Extractul din Ginkgo are efecte foarte benefice asupra
sistemului circulator, în special al celui periferic.
Comenzi : 0743-019108
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Panactive Ginkgo

Îmbunătăţeşte memoria, concetrarea
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Comenzi : 0743-019108

cu extract din frunze
de Ginkgo Biloba

Ingrediente pentru o capsulă:
Extract de Ginkgo 136,8 mg
Dolomit 373.2 mg
Capsulă vegetală: celuloză 90 mg
Mod de întrebuinţare:
1 capsula/zi, cu puţină apă.
PN-006 | 50 €

Reglează hipertensiunea arterială, previne formarea
cheagurilor de sânge şi îmbunătăţeşte starea generală de
sănătate. Din acest motiv extractul Ginkgo Biloba este
folosit în maladii cerebrale precum demenţa, insuficienţa
cerebrală, pierderea memoriei, lipsa de concentrare,
oboseala, dureri de cap, ameţeli, depresie şi anxietate,
excelent în prevenirea bolii Alzheimer.
Ginkgo Biloba s-a dovedit, de asemenea, eficace în
ameliorarea unor maladii ale globului ocular: glaucom,
degenarare maculară şi retinopatie – acest lucru datorânduse, în principal, îmbunătăţirii fluxului sanguin în interiorul
ochiului.
Studii recente au demonstrat efectul extraordinar pe care îl
are Ginkgo Biloba asupra unei afecţiunii grave ale pielii –
Vitiligo. Folosirea a doar unei capsule pe zi poate duce la
stoparea simptomelor şi la repigmentarea zonelor afectate.
În urma unui studiu s-a constatat ca evoluţia Vitiligo a fost
stopată la 80% din pacienţii care au luat extract de Ginkgo
Biloba, comparativ cu 20% din cei din grupul care a luat
un placebo. Repigmentarea pielii a avut loc la 40% din
pacienţii din grupul Ginkgo, comparativ cu 10% la cei din
grupul care a luat un placebo.
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Panactive Guarana

PN-007, 80 capsule

cu extract
de guarana

Ingrediente pentru o capsulă:
Extract de Guarana 410 mg
Capsulă vegetală: celuloză 90 mg
Mod de întrebuinţare:
3-4 capsule/zi.
PN-007 | 50 €

Panactive Guarana

Energizează, creşte vitalitatea şi capacitatea de rezistenţă

Guarana (Paullinia Cupana), stimulează procesele de
gândire, memoria şi vigilenţa şi este un bun antioxidant;
se recomandă pentru reducerea stresului oxidativ (mai ales
la sportivi).
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Ingredientul principal al Guaranei este guaranina, un
compus identic cu cafeina din cafea sau teina din ceai, de
aceea, acest preparat trebuie luat cu grijă de către persoanele
hipertensive, persoanele cu dereglări ale ritmului cardiac,
ulcer stomacal şi duodenal, hipertireoză, deşi efectele sunt
mult mai blânde decât în cazul consumului de cafea.
Comenzi : 0743-019108

Testele clinice au demonstrat că Guaranina înlătură
senzaţia de oboseală şi slăbiciune. În plus, efectul revigorant durează de două ori mai mult decât la cafea şi de asemenea, nu provoacă aciditate în stomac.
Produsul este recomandat, în special, pentru studenţi,
în perioadele de efort intelectual intens, pentru sportivi,
înainte de momentele de efort fizic intens şi pentru toţi
intelectualii, în munca de zi cu zi.
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Panactive Bio-Maca
PN-008, 80 capsule

Ingrediente pentru o capsulă:
Extract de Maca 410 mg
Capsulă vegetală: celuloză 90 mg

cu extract de maca

Mod de întrebuinţare:
1-2 capsule, de trei ori pe zi.
PN-008 | 50 €

Panactive Bio-Maca

Creşte libidoul, stimulează fertilitatea!

Maca este o plantă erbacee originară din Peru. Aceasta este
una din singurele plante alimentare din lume, capabile să
se dezvolte la o altitudine atât de mare. Rădăcina plantei
are o lungă istorie de mii de ani.
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Extracul de Maca este recomandat în:
– creşterea libidoului; a puterii, energiei, vitalităţii. Afrodisiac, adaptogen, energizant.
– în disfuncţii sexuale masculine (disfuncţie erectilă), impotenţă, infertilitate (oligospermie, azoospermie), andropauză,
libidou scăzut. Din acest motiv rădăcina de Maca este cunoscută
şi sub numele de Viagra din Peru.
– infertilitate feminină, libidou scăzut, menopauză, sindrom
premenstrual (ameliorează crampele, bufeurile, stările de
anxietate, depresia).
– refacerea şi creşterea masei musculare susţinută de exerciţii.
Comenzi : 0743-019108

Proprietăţile rădăcinei de Maca sunt impresionante:
– echilibrează şi tonifică sistemul endocrin feminin şi
masculin prin acţiunea sa asupra axei hipotalamo-hipofizosuprarenale;
– creşterea funcţiei sexuale, stimulează spermatogeneza
şi funcţia erectilă;
– creşte fertilitatea, stimulează ovulaţia prin echilibrarea
hormonilor;
Producătorul austriac selecţioneză foarte riguros materia
primă, folosind doar cele mai bune rădăcini Maca. Aceste
rădăcini speciale sunt supuse unui proces delicat de
uscare, şi micro-mărunţire, prin activare tribo mecanică, la
temperaturi foarte scăzute.
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AFECŢIUNI

RECOMANDĂRI

EFECTE TERAPEUTICE

PREVENŢIE, DETOxIFIERE

DT002: 6 capsule/zi

Eliminarea toxinelor, eliminarea stresului
oxidativ, blocarea radicalilor liberi

AFECŢIUNI HEPATICE
ŞI BILIARE

DT002: 8-12 capsule/zi (3 luni)
PN005: 2 capsule/zi

AFECŢIUNI
URO-GENITALE
AFECŢIUNI
ALE SISTEMULUI
CIRCULATOR, DEPRESIE,
ANxIETATE
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TOATE TIPURILE DE
CANCER

DT002: 15-20 capsule/zi (minim 6 luni)
PN001: 2 capsule/zi
PN005: 2 capsule/zi

Efect imunostimulator şi antitumoral direct,
eficient în tumorile craniene

Efect antiviral, protector hepatic, stimulează
digestia, măreşte secreţia biliară, are efect
analgezic şi antiinflamator

COLESTEROL CRESCUT,
ATEROSCLEROZA,

DT011: 6 capsule/zi
DT002: 6 capsule/zi
PN004: 3 capsule/zi

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

DT002: 8-10 capsule/zi
PN003: 3 capsule/zi
PN004: 3 capsule/zi

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

CURE DE SLĂBIRE,
CONSTIPATIE

DT002: 6 capsule/zi
DT011: 2-3 capsule de 3 ori/zi,
în funcţie de greutatea corporală

Absoarbe grăsimile, scade senzaţia de foame

DIABET

Reglează nivelul zahărului din sânge

DT002: 8-10 capsule/zi
PN006: 1 capsulă/zi
PN002: 1 capsulă/zi

Îmbunătăţeşte memoria, concentrarea,
reglează tensiunea, îmbunătăţeşte circulaţia
periferică, previne demenţa senilă şi boala
Alzheimer

DT002: 10-12 capsule/zi (3 luni)
PN004: 3 capsule/zi

DISFUNCŢII SExUALE,
INFERTILITATE

DT002: 10 capsule/zi (3 luni)
PN008: 1-2 capsule de 3 ori/zi

Echilibrează sistemul endocrin (hormonal),
creşte funcţia sexuală, creşte fertilitatea

EFORT FIZIC ŞI
INTELECTUAL

PN007: 3 capsule/zi

Energizează, creşte vitalitatea
şi capacitatea de rezistenţă

INFECŢII FUNGICE
ALE PIELII, MUCOASEI,
UNGHIILOR

DT004: aplicări locale, de 2-5 ori/zi
PN006: 1 capsulă/zi

Refacerea accelerată a rănilor, regenerarea
accelerată a celulelor, eficient în Vitiligo

IRADIERE

DT002: 12-15 capsule/zi (cel puţin 6 luni)

Decontaminare radioactivă a organismului

OSTEOPOROZĂ
(PREVENIRE ŞI TRATARE)

DT002: 8 capsule/zi (3 luni)
DT010: 1 comprimat/zi

Susţinerea aportului de vitamină D şi Calciu

AFECŢIUNI
ALE APARATULUI
RESPIRATOR

DT002: 6-8 capsule/zi
PN001: 2 capsule/zi

Efect antiinflamator, decongestionant

ANEMIE

DT002: 6 capsule/zi
PN003: 3 capsule/zi
PN004: 3 capsule/zi

Creşte nivelul fierului, susţine aportul
de vitamine şi minerale

BOLI ALE SISTEMULUI
NERVOS CENTRAL

DT002: 10-12 capsule/zi
PN006: 1 capsulă/zi

Eliminarea toxinelor care obturează absorbţia
de calciu

BOLI CARDIOVASCULARE

DT002: 6-8 capsule/zi (3 luni)
PN002: 1 capsulă/zi

Normalizează tensiunea arterială,
reglează nivelul hemoglobinei,
reduce colesterolul şi trigliceridele

BOLI GASTROINTESTINALE,
HELICOBACTER PyLORI

DT002: 6-8 capsule/zi (min. 3 luni)
PN005: 2 capsule/zi

Previne durerea, tratează inflamaţiile gastrointestinale şi reglează activitatea enzimatică

BOLI ŞI AFECŢIUNI
INFLAMATORII, BOLI
ARTICULARE

DT002: 6-10 capsule/zi (3 luni)
PN001: 2 capsule/zi
PN005: 2 capsule/zi

Împiedică degradarea ţesutului conjunctiv,
îmbunătăţeşte alimentarea cu sânge
a articulaţiilor, efect antiinflamator

CHIMIOTERAPIE

DT002: 12-15 capsule/zi (nelimitat)

Îndepărtează efectele secundare
prin eliminarea chemo-toxinelor

Comenzi : 0743-019108
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Legendă linia PAnACTIvE

Legendă linia DETOxAMIn
Cod produs
DT002
DT004
DT010
DT011

Denumire produs
Detoxamin Basic Capsule
Detoxamin Pudra de Piele
Osteo D3
Acai Slim Plus

180 capsule
60 gr
60 capsule
90 capsule

Cod produs
PN001
PN002
PN003
PN004
PN005
PN006
PN007
PN008

Denumire produs
Weihrauch
Oliven Blatt
Urtica
OPC+C
Curcuma
Ginkgo
Guarana
Bio-Maca

80 caspule
80 caspule
80 caspule
80 caspule
80 caspule
80 caspule
80 caspule
80 capsule
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Comenzi : 0743-019108

Lapte Demachiant

p. 48-49

Tonic pentru Curăţare şi tonifiere

p. 50-51

Cremă de zi

p. 52-53

Cremă de Noapte

p. 54-55

Apa Micelară

p. 56-57

tonic Reparator

p. 60-61

Crema Reparatoare

p. 62-63

Cremă Regeneratoare

p. 64-65

Cremă Anti-Rid

p. 66-67

Ser Hidratant Anti-Rid

p. 68-69

Crema CC - Naturală

p. 70-71

Deodorant Cremă cu Mentă şi Levănţică

p. 74-75

Deodorant Cremă cu Rozmarin şi Lămâie

p. 76-77

Emulsie Uleioasă de Corp

p. 78-79

Cremă de Mâini

p. 80-81

Şampon din Plante

p. 84-85

Săpun Lichid pentru Igiena Intimă

p. 86-87

Săpun Nano Silver

p. 88-89

Gel Antireumatic

p. 90-91

Gel pentru Vene

p. 92-93

Accelarator Bronz

p. 94-95
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Linia Natural Beauty Cosmetics
O viziune asupra frumuseţii, sănătăţii şi naturaleţii.

Omul este fără îndoială parte din natură. De-a
lungul timpului am încercat din răsputeri să
demostrăm că suntem mai inteligenţi decât ea sau
cel puţin că suntem reprezentanţii ei cei mai buni.
Din momentul în care realizăm că nu aceasta este
calea, reintrăm în echilibru şi acceptăm ideea de
interdependenţă cu natura şi, în final, ajungem la
concluzia că avem nevoie de ea mai mult decat are
ea de noi. În acest spirit şi în efortul de a ne întoarce
la un stil de viaţă sănătos vă prezentăm o colecţie de
produse cosmetice complet naturale - Linia Natural
Beauty Cosmetics. Cu aceasta ne extindem viziunea
către o abordare complet naturală pentru întreaga
familie, abordare care este singura cale către o piele
sănătoasă şi cu un aspect plăcut pe termen lung.

Alegând produsele din această linie alegeţi un mod
sănătos de a vă îngriji şi o cale de a nu dezechilibra
balanţa naturală a pielii Dvs. În crearea acestei linii
de produse ne-am inspirat din modalitatea în care
facem alegeri în fiecare zi. Credem cu sinceritate
că numai prin comuniunea cu natura putem fi mai
buni. Prin alegerea produselor Natural Beauty
şi adoptarea acestui concept, veţi experimenta
satisfacţia care se simte când facem alegerile cele
mai bune pentru noi şi apropiaţii noştri. Misiunea
noastră este să ne folosim cu blândeţe de tot ceea
ce ne oferă natura. În paginile ce urmează, vă
prezentăm viziunea acestui vis.

LINIA NATURAL
LINIA DETOXAMIN
BEAUTY COSMETICS

Comenzi : 0743-019108
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Natural Beauty Cosmetics
Active Face Care

Linia de produse cosmetice Active Face Care reprezintă un set
de baza pentru îngrijirea tenului. Prima impresie pe care ne-o
creăm despre o persoană este prin intermediul feţei. Se spune
că ochii sunt oglinda sufletului, dar noi adăugăm că faţa este
oglinda corpului. Gradul în care o persoană se îngrijeşte de
sănătatea sa este, în primul rând, vizibil la nivelul feţei.
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Comenzi : 0743-019108

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita

Pentru a restabili echilibrul fiziologic al oricărui tip de
ten este imperativ necesar ca acesta sa fie în primul rând
curăţat în profunzime. Vă sfătuim să respectaţi un regim de
curăţare cu demachiant şi tonic sau apă micelară, de 2 ori
pe zi (dimineaţa şi seara). Acest pas va oferi cremelor de zi
şi de noapte din linia noastră şansa să funcţioneze optim şi
eficient. Veţi simţi efectele pe pielea dumneavostră! Un ten
prospăt, neted şi hidratat nu va trece neobservat!
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Lapte Demachiant
SV-3023, 200 ml

Ingrediente principale:
Untul de cacao (Theobroma Cacao Butter) acţionează ca
emolient, relaxează şi hidratează pielea.
Seminţele de in (Linum Usitatissimum Extract) sunt o sursă
naturală de acizi graşi esenţiali: acizi linolici şi linolenici.
Zeolitul acţionează în profunzime, pentru curăţarea şi
detoxifierea tenului.
SV-3023 | 38 €

Lapte Demachiant

Make-up Remover
Pentru o piele fină şi perfect curată!

Primul pas, foarte important în îngrijirea pielii, este
curăţirea corectă şi detaliată a feţei. Aceasta permite celorlalte preparate pe care le folosim pentru îngrijire să aibă un
efect maxim.
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Impurităţile din atmosferă, machiajul, îmbâcsesc porii şi
dau pielii un aspect cenuşiu, lipsit de vitalitate. Numai o
piele bine curăţată poate să arate strălucitor şi să fie moale
şi netedă.
Comenzi : 0743-019108

Curăţaţi şi tonifiaţi pielea de două ori pe zi – dimineaţa
şi seara. Aplicati pe faţă, si pe gât, dar şi în zonele cele
mai sensibile – ochii. Laptele demachiant este blând şi
uşor. Dimineaţa şi seara, aplicaţi o cantitate mică de lapte
demachiant pe un tampon de vată şi îndepărtaţi cu blândeţe
impurităţile şi machiajul. Veţi fi surprinşi de acţiunea
blândă, dar puternică a acestui produs.
Curăţenie şi blândeţe – exact ce vă trebuie!
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Tonic pentru Curăţare şi Tonifiere
SV-3006, 200 ml

Ingrediente principale:
Gălbenelele (Calendula) acţionează binefăcător la suprafaţa pielii, accelerează circulaţia şi stimulează formarea de
noi ţesuturi. Au proprietatea de a menţine pielea hidratată.
Sunătoarea (Hypericum Perforatum), printre multe substanţe valoroase, conţine tanin şi hidrocarburi. Calmează
glandele sebacee hiperactive, fără a afecta echilibrul pielii.
Are însuşirea unică de a îngriji pielea din interior.

Sunătoarea înnoieşte straturile deteriorate de la suprafaţă
şi este eficientă în curăţarea pielii cu probleme.
Uleiul esenţial de lavandă (Lavandula Angustifolia) se
foloseşte nu numai pentru mirosul frumos, ci şi pentru
acţiunea sa de calmare profundă.
Zeolitul acţionează în profunzime, pentru curăţarea şi detoxifierea tenului.

SV-3006 | 28 €

Tonic pentru Curăţare şi Tonifiere

Clean and tone tonic

Pentru o piele curată, relaxată şi proaspătă!

Loţiunea tonică pentru curăţare şi tonifiere va îndepărta
în totalitate urmele de lapte şi va avea un efect astringent
asupra porilor dilataţi. De asemenea, împrospătează şi
calmează pielea.
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Loţiunea tonică este complet naturală şi nu afectează procesele naturale sau tonusul natural al pielii. Faţa, gâtul şi
decolteul trebuie curăţate de fiecare dată înainte de aplicarea cremei, într-un proces corect de îngrijire, dimineaţa
şi seara. Aplicaţi loţiunea tonică pe un tampon de vată şi
curăţaţi faţa cu mişcări uşoare, circulare.
Comenzi : 0743-019108

Frumuseţea nu e ceva care începe dimineaţa şi se termină
seara... Ritualul Dumneavoastră cosmetic, da.
Începeţi-vă ziua cu incitare şi încheiaţi-o cu relaxare.
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Crema de Zi
SV-3001, 50 ml

Ingrediente principale:
Uleiul de germeni de grâu (Triticum Vulgare) este una
dintre cele mai mari surse naturale de vitamina E, dar
este şi un unguent natural, care are calitatea de a menţine
umiditatea în interiorul pielii pe o perioadă lungă. De
asemenea, este un antioxidant natural binecunoscut, care
încetineşte procesul de îmbătrânire.

Uleiul de buvardia (Ternifolia) se absoarbe extrem de uşor
şi rapid, este bogat în vitamina A, care regenerează celulele
şi fortifică sistemul imunitar, precum şi în vitamina E, care
încetineşte procesul de îmbătrânire. Uleiul de buvardia este
foarte eficient şi în protecţia împotriva radiaţiilor UVA şi
UVB.

SV-3001 | 38 €

Crema de Zi

Day Cream

Îngrijire activă pe toată durata zilei!

Apa nu se menţine mult timp pe piele, astfel că pierderile
de umiditate trebuie compensate printr-o cremă de zi care
conţine substanţe menite să îmbunătăţească hidratarea.
Crema de zi se foloseşte pentru toate tipurile de piele. Se
poate aplica independent sau după aplicarea serului hidratant anti-rid.
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Crema de zi este creată pentru a proteja şi a îngriji pielea pe
durata întregii zile. Este uşoară şi se absoarbe repede, fiind
ideală ca bază pentru machiaj.
Comenzi : 0743-019108

Crema de zi este foarte activă (este posibil să simţiţi uşoare
furnicături şi înroşirea pielii), foarte bogată în plante care
stimulează circulaţia la nivelul pielii şi astfel, intensifică
transferul de substanţe. Important este că înroşirea nu este
produsă de substanţe chimice, astfel de substanţe nu sunt
conţinute în preparatele noastre cosmetice!
O piele sănătoasă şi frumoasă, în fiecare zi.
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Crema de noapte
SV-3002, 50 ml

Ingrediente principale:
Uleiul de sâmburi de caise (Prunus Armeniaca) îngrjieşte
perfect pielea deshidratată, fără vlagă, obosită şi lipsită
de vitalitate. Face pielea mai fină, reînnoieşte celulele,
menţine hidratarea şi stimulează transferul de substanţe.
Uleiul de luminiţă de noapte conţine acizi graşi esenţiali,
care reglementează secreţia glandelor sebacee, stimulează
transferul de substanţe şi redau elasticitatea pielii.

Ciuboţica - cucului (Primula Officinalis) - efectele sale
medicinale sunt bine cunoscute. Indienii nord - americani
foloseau acest remediu natural pentru a vindeca rănile, a
calma probleme de piele. Conform testelor clinice extractul
de ciuboţica cucului încetineşte îmbătrânirea pielii si îi
conferă volum.

SV-3002 | 40 €

Crema de noapte

Night Cream

Trebuie să o aveţi! Pentru un ten rafinat, hrăneşte pielea în profunzime.

Crema de noapte este un fel de „must-have”. Crema de
noapte este o cremă deosebit de hrănitoare.
Substanţele sintetice şi chimice care se folosesc de obicei
în preparatele pentru îngrijirea pielii au un efect persistent
de uscare, fie că este vorba de preparate hidratante sau de
preparate uleioase. Acesta este şi motivul pentru care, în
prezent, întâlnim din ce în ce mai multe cazuri de boli şi
dereglări la nivelul pielii.
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În timpul nopţii, metabolismul pielii este de până la 8 ori
mai rapid decât în timpul zilei, astfel că este foarte important să asigurăm pielii suficiente substanţe naturale şi
hrănitoare, pentru ca, dimineaţa, aceasta să strălucească
revigorată şi proaspătă.
Comenzi : 0743-019108

Crema de noapte se aplică pe faţă, dar şi pe pleoape, pe
gât şi pe decolteu. Ar fi ideal să dedicăm acestei operaţiuni
cam 1-2 minute şi să masăm crema cu mişcări uşoare, circulare.
Crema de noapte Natural Beauty este o cremă foarte
hrănitoare şi ca atare un cadou special pentru tenul Dvs.
În fiecare seară, un ritual pe care nu îl vede nimeni; în fiecare zi o strălucire pe care toată lumea o observă.
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Apa Micelară
SV-3040, 500 ml

Ingrediente principale:
Uleiul de imortelă (Lat. Helichrysum italicum, Imortelă nemuritor) a câştigat o reputaţie faimoasă prin puterea de a
şterge urmele trecerii timpului, de pe faţă.
Uleiul de cocos (Cocos nucifera) hidratează şi tonifică tenul
în profunzime lăsându-l fin şi foarte plăcut la atingere.

Apa Micelară

Micellar Water
2 în 1! Demachiere delicată într-un singur pas!
Iubită de toţi

Uleiul de palmier conţine vitaminele C şi E, care sunt
antioxidanţi puternici precum şi o cantitate suficientă de
glicerină naturală care curăţă bine pielea.
SV-3040 | 22 €

Puneti un pic de apă micelară pe un tampon de vată şi
curăţaţi zona dorită!
Apa micelară curăţă delicat dar în profunzime pielea,
îndepărtează foarte bine impurităţile şi reziduurile de
machiaj. Se foloseşte pentru curăţirea feţei, a gâtului şi a
decolteului, pentru toate cutele pielii, fără a perturba echilibrul natural şi umiditatea acesteia.
Apa micelară este recomandată pentru toate tipurile de ten,
chiar şi cel mai sensibil, mai ales în nopţile când sunteţi
prea obosită să vă curăţaăi faţa cu lapte demachiant şi tonic. Fără să vă daţi seama acest produs devine cel mai bun
prieten pentru frumuseţea dvs! După curăţare, este necesar
să masaţi cu o cremă de ten.
La fel ca toate celelalte produse din linia Natural Beauty,
apa micelară este un preparat organic, este produs exclusiv
din materii prime naturale, fără coloranţi sintetici, arome,
alcool, conservanţi şi parabeni.
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Uleiul de imortelă are un puternic efect anti-rid de revitalizare a pielii obosite, a tenului matur, care este expus
la toate efectele negative ale radicalilor liberi din interior,
precum şi la influenţele negative venite din exterior.
Comenzi : 0743-019108

De asemenea are şi un efect profund de regenerare.
Reprezintă una dintre cele mai bune resurse pentru vindecarea hematomului pe piele
Uleiul de palmier hidratează pielea, previne uscarea ei, o
protejează de riduri, de pete şi de îmbătrânirea prematură
deoarece conţine şi acizi graşi polinesaturaţi. De asemenea este un bun remediu pentru pielea iritată, sensibilă,
inflamată, aspră, uscată, matură sau îmbătrânită.
Uleiul de cocos previne apariţia ridurilor sau a petelor
specifice vârstei mature. Datorită acizilor graşi, acest
ulei are şi rol antibacterian. Pielea uscată îşi va recăpăta
sănătatea şi strălucirea.
Apa micelară este un produs excelent pentru reglarea sebumului fără a usca sau irita pielea.
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Natural Beauty Cosmetics
Special Face Care

Linia Special Face Care se adresează îngrijirii speciale
a pielii deoarece aceasta este printre primele organe ale
corpului care îmbătrâneşte din cauza expunerii la mediul
înconjurator. Faţa şi mâinile sunt cele care trădeaza, cel
mai repede, rezultatul acestei expuneri. Un aspect aparte
al acestei probleme este prezenţa unor dezechilibre interne
care se pot reflecta la nivelul tenului.
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Comenzi : 0743-019108
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Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, am creat un set de
produse care va fi aliatul dumneavoastră în lupta cu ridurile
şi inflamaţiile de la nivelul pielii şi vă va oferi posibilitatea
să contracaraţi efectele negative ale îmbătrânirii. Vă oferim
calea către o piele netedă, sănătoasă şi gata să lupte cu timpul.
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Tonic Reparator
SV-3019, 200 ml

Ingrediente principale:
Pătlăgină (Plantago lanceolata) reduce secreţia excesivă de
sebum, redă echilibrul natural al pielii şi elimină impurităţile.
Pătlăgina este apreciată datorită calităţilor sale terapeutice
deosebite: antimicrobiene, emoliente, antiinflamatorii, cicatrizante, astringente. Este indicată în acnee, erupţii, iritaţii
cutanate, eczeme, umflături, furuncule, zona zoster.

Extractul de ghimbir (Zingiber officinalis) este eficient
în eliminarea petele apărute odată cu trecerea anilor şi este
indicat de asemenea pentru circulaţie. Are capacitatea de a
scoate toxinele din piele, curăţând atât la suprafaţă, cât şi
în profunzime.

SV-3019 | 28 €

Tonic Reparator

Repair tonic
Tonic reparator pentru pielea cu impurităţi şi probleme

Primul pas în îngrijirea pielii cu impurităţi şi probleme este
utilizarea zilnică a tonicului reparator. Această compoziţie
pe bază de plante, ajută la curăţarea în profunzime a porilor şi previne apariţia proceselor inflamatorii.
60

Utilizat înaintea cremei reparatoare, dimineaţa şi seara, are
un efecte excelente pentru tratarea tenului cu probleme.
Comenzi : 0743-019108

Toate ingredientele folosite în prepararea acestui tonic
sunt exclusiv naturale ca şi în toate celelalte produse din
linia Natural Beauty: extract de echinacea, extract de lemn
dulce (licorice), extract de pătlăgină, extract din rădăcină
de ghimbir, propolis, extract din frunze de rosmarin, ulei
de lavandă, zeolit.
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Crema Reparatoare
SV-3018, 50 ml

Ingrediente principale:
Propolisul este considerat de specialişti a fi un excelent
“medicament”, un antibiotic natural - chiar cel mai bun!
Propolisul are proprietăţi antivirale şi antiseptice. Este
indicat în prevenirea şi/sau eliminarea acneei. Propolisul
curăţă porii, echilibrează pielea şi previne inflamaţia.
Rozmarinul (Rosmarinus officinalis) este recomandat
în primul rând pentru îngrijirea tenului gras, pentru că are
un efect extrem de benefic în reglarea glandelor sebacee.

Crema Reparatoare

Repair Cream

SV-3018 | 42 €

Cremă reparatoare pentru tenul cu impurităţi şi probleme

Acestă cremă conţine plante şi produse apicole naturale
care au rezultate excelente pentru remedierea profundă a
tenului cu probleme, fără a afecta glandele din ţesutul subcutanat. Este important să se utilizeze împreuna cu tonicul
reparator.
Crema Reparatoare este recomandată pentru tenul iritat, cu
probleme. Se recomandă aplicarea acesteia în fiecare zi,
dimineaţa şi seara.
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Dimineaţa, spălaţi-vă faţa cu săpun Sano - Nano (cu nano
particule de argint). Aşteptaţi ca spuma de pe faţă să intre
în piele, să se usuce. Clătiţi cu apă călduţă. Curăţaţi din
nou, blând cu Tonic Repair, aşteptaţi 2 minute şi aplicaţi
Crema Reparatoare. Aşteptaţi 10 minute pentru ca Repair
Cream să intre în piele, după care puteţi aplica CC Cream
pentru a acoperi imperfecţiunile tenului şi pentru a fi gata
pentru o zi excelentă!
Comenzi : 0743-019108

Este recomandat astfel în tratamentul acneei. Intensifică
circulaţia sângelui, elimină toxinele şi acumularea de
apă din ţesut. Efectele terapeutice ale rozamarinului sunt
multiple: analgezic, antiseptic, antiinflamator, antiviral,
tonic, astringent, reglează secreţia de sebum, purifiant,
curăţă porii, antioxidant.
Zeolitul acţionează în profunzime, pentru curăţarea şi
detoxifierea tenului.

În special la acest tip de ten, unde trebuie o îngrijire
specială, recomandăm călduros să NU folosiţi produse
care conţin compuşi chimici, crème sau fonduri de ten care
încarcă porii.
Seara, acelaşi ritual, în plus după aplicarea unui strat foarte
subţire de Cremă Reparatoare, aplicaţi pudra pentru Uz
Extern din linia Detoxamin, pe toată faţa (în cazul unei ten
cu probleme, acneic) sau doar unde este necesar (pe petele
roşii - pentru un ten iritat).
Crema reparatoare are rezultate foarte bune atât în acneea
vulgară, care apare în adolescenţă, cât şi în cea rozacee,
vizibilă după 40 de ani.
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Crema Regeneratoare
SV-3004, 50 ml

Ingrediente principale:
Mineralul micronizat Zeolit stimulează regenerarea
celulelor şi transferul rapid de substanţe, astfel încât
aprovizionează celulele şi ţesuturile cu energia necesară.
Actioneaza imediat ca detoxifiant puternic si antioxidant.

Uleiul de măsline (Olea Europea) bogat în vitamine, betacaroten
şi antioxidanţi, împrospătează, hrăneşte şi regenerează pielea.
Lemnul dulce (Glycyrrhiza Glabra) are acţiune antiseptică
şi antibacteriană.

SV-3004 | 42 €

Crema Regeneratoare

Regenerative Cream
Un lux simplu, pentru regenerare intensivă, 24 de ore pe zi

Regenerare completă pentru pielea obosită şi lipsită de
vitalitate. Crema regeneratoare este creată pentru pielea cu
impurităţi, obosită şi în general pentru pielea cu probleme.
In astfel de cazuri, se foloseşte pentru îngrijirea zilnică, în
locul cremei de zi.
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Crema se aplică pe pielea curăţată în prealabil cu loţiune
tonică. Crema este bogată în substanţe active şi conţine o
concentraţie mai mare de zeolit, care este un detoxifiant
şi un antioxidant puternic. Pe lângă crema regeneratoare,
folosiţi şi crema de noapte pentru îngrijirea de noapte.
Comenzi : 0743-019108

Deşi crema regeneratoare este creată în special pentru
pielea cu probleme, se recomandă folosirea ei din când în
când, ca îngrijire de zi specială, şi pentru pielea normală.
Datorită compoziţiei complet naturale, crema nu are
restricţii de utilizare.
Pentru o piele puternică din interior şi proaspătă la exterior!
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Crema Anti-Rid
SV-3015, 50 ml

Ingrediente principale:
Uleiul de germeni de grâu (Triticum Vulgare) este bogat
în hidrocarburi, proteine, lipide şi hormoni. De asemenea,
conţine şi o mare cantitate de vitamina A pentru creştere,
B1 pentru intensificarea circulaţiei, B2 pentru accelerarea
transferului de substanţe, C pentru generarea sângelui,
precum şi vitaminele B3, B6, D şi E. Toate aceste substanţe
hrănesc pielea, care arată îngrijită şi strălucitoare.

Acest ulei este şi un antioxidant puternic.
Uleiul de măceşe (Rosa Canina) conţine acizi graşi
esenţiali, vitamine şi minerale care influenţează pozitiv
regenerarea pielii, mai ales regenerarea pielii îmbătrânite
înainte de vreme.
Uleiul de susan (Sesamum) conferă supleţe pielii la
suprafaţă şi o hrăneşte.

SV-3015 | 42 €

Crema Anti-Rid

Anti Aging Cream
Să se mire toţi...

Crema anti-rid este creată pentru a împiedica apariţia
ridurilor sau pentru a le netezi pe cele existente. Se
recomandă folosirea acesteia după vârsta de treizeci de
ani. Se foloseşte în combinaţie cu crema de zi şi/sau cea
de noapte.
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Se aplică pe zonele unde pielea este foarte subţire şi
sensibilă (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 îngrijiri suplimentare.
Comenzi : 0743-019108

Preparatele sunt naturale, sigure, astfel că vă puteţi acorda
acest răsfăţ! Dacă folosiţi şi serul anti-rid, aplicaţi-l înainte
de aplicarea cremei.
Pentru o piele care nu dă semne de îmbătrânire!

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita

67

îmbogăţit cu Micro-Zeolit
| zeolit-activat.ro | magnawell.ro | terapia-romania.ro | magnetoterapia.ro | energetixmures.ro

Comenzi : 0743-019108

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita

detoxamin-energetix.ro | shop.terapia-romania.ro | detoxamin.terapia-romania.ro

Ser Hidratant Anti-Rid
SV-3005, 50 ml

Ingrediente principale:
Alga marină wakame (Undaria Pinnatifida) este bogată în
proteine, aminoacizi şi vitamine care regenerează celulele
pielii, iar ridurile se netezesc vizibil.
Uleiul de morcov (Daucus Carota) este bogat în betacaroten, minerale şi vitaminele A şi E. Este excelent pentru tratarea pielii mature. Tonifică pielea, o hidratează şi o
hrăneşte.
SV-3005 | 44 €

Ser Hidratant Anti-Rid

Anti Aging Hydrating Serum

Îngrijirea specială este ca înţelepciunea şi bunătatea...

Serul Hidratant Anti-Rid asigură nevoile speciale ale pielii,
care va căpăta un aspect mai tânăr, mai gingaş şi mai suplu.
Serul Hidratant Anti-Rid asigură o hidratare excelentă în
timpul zilei şi al nopţii. Este excelent ca bază pentru celelalte creme (crema de zi, crema de noapte, crema regeneratoare sau crema anti-rid).
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Serul este un preparat special deoarece conţine alga
wakame, bogată în proteine, aminoacizi şi vitamine – redă
elasticitatea pielii, regenerează celulele şi astfel încetineşte
îmbătrânirea pielii.
Comenzi : 0743-019108

Are efect puternic de hidratare şi revitalizează pielea.
Aplicaţi serul cu mişcări circulare uşoare, pe pielea curăţată
în prealabil. După aplicare, trebuie să aşteptaţi câteva momente înainte de a aplica crema.
Combinaţia perfectă pentru o piele tânără, impunătoare şi
rezistentă.
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Crema CC - Naturală
SV-3032 | 50 ml

Ingrediente principale:
Uleiul de imortelă (Lat.Helichrysum italicum, Imortelănemuritor) este cunoscut pentru puterea de a şterge urmele
trecerii timpului, de pe faţă. Are un puternic efect anti-rid de
revitalizare a pielii obosite, a tenului matur, care este expus
la toate efectele negative ale radicalilor liberi din interior,
precum şi la influenţele negative venite din exterior. De
asemenea are şi un efect profund de regenerare. Reprezintă
una dintre cele mai bune resurse pentru vindecarea hematomului pe piele.

Uleiul de macadamia (Macadamia integrifolia) hidratează
pielea în profunzime. Spre deosebire de alte uleiuri
naturale, Uleiul de macadamia nu lasă urme grase şi este
absorbit imediat prin piele. Nu irită pielea, dimpotrivă,
hidratează si regenerează. Acest ulei este destinat tuturor
tipurilor de piele, în special pentru pielea matură. Bogat in
vitamine A1, B1, B2 şi E, minerale şi antioxidanţi, uleiul
de macadamia combate radicalii liberi, protejează celulele
şi contribuie la regenerarea lor rapidă.

SV-3032 | 40 €

Crema CC - naturală

CC Cream
Cu o atingere uşoară a naturii, faţa şi decolteul dvs. vor arăta perfect!

Crema naturală CC hrăneşte profund pielea şi în acelaşi
timp are toate calităţile unui make-up perfect. Crema CC
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, fum), calmează roşeaţa pielii, îmbunătăţeşte hidratarea, redă tenului un aspect natural, exercită un efect
puternic în lupta împotriva îmbătrânirii, include factor de
protecţie solară (SPF 12). Crema CC are o textură uşoară,
se absoarbe foarte bine şi nu lasă urme.
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După ce v-aţi curăţat tenul cu lapte demachiant şi tonic sau
apă micelară şi aţi aplicat Crema de Zi, aşteptaţi 10 minute şi apoi puteţi aplica noua cremă CC naturală, în loc de
pudră sau fond de ten!
Comenzi : 0743-019108

Pentru un ten uscat, vă recomandăm ulitizarea zilnică a
cremei Anti-rid în loc de Crema de Zi. Un ten gras sau
cu acnee este acoperit foarte bine cu noua cremă CC, dar
este indicat ca problemele legate de acest tip de ten să fie
rezolvate cu celelalte produse din linia Natural Beauty
(săpun Sano-Nano, Tonic şi Crema Reparatoare) şi pudra
de Uz Extern din linia Detoxamin.
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Natural Beauty Cosmetics
Active Body Care

Colecţia Active Body Care cuprinde produse create pentru
nevoile de bază ale pielii. Pielea este cel mai mare organ
al corpului şi prima barieră în calea efectelor negative ale
mediului înconjurator. În condiţiile actuale, când factorii
nocivi sunt din ce în ce mai numeroşi şi mai dăunători, avem
nevoie de şi mai mult ajutor.
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Comenzi : 0743-019108
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Când o îngrijim corespunzator, folosind produse complet
naturale, descoperim că pielea îşi recapătă aspectul sănătos
şi neted şi astfel resimţim satisfacţia care rezultă din
alegerile sănătoase.

| zeolit-activat.ro | magnawell.ro | terapia-romania.ro | magnetoterapia.ro | energetixmures.ro

73

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita

Comenzi : 0743-019108

detoxamin-energetix.ro | shop.terapia-romania.ro | detoxamin.terapia-romania.ro

Deodorant Cremă
cu Mentă şi Lavandă

SV-3038 | 50 ml

Ingrediente Principale:
Ulei esenţial din frunze de mentă şi lavandă, ulei de cocos, unt
de Shea, bicarbonat de sodiu, triglicerida Caprica/Caprilica,
ceară de albine, Lanolină, Linalool, d-Limonene.
SV-3038 | 20 €

Deodorant Cremă cu Mentă şi Lavandă

Deo-Cream Mint & Lavander

Protecţie blândă şi răcoritoare întreaga zi!

Deodorantul cremă cu Mentă şi Lavandă are la bază uleiuri
esenţiale şi microparticule de cristal care neutralizează
mirosurile neplăcute şi au un efect antibacterian!
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Combinaţia dintre uleiurile esenţiale de mentă şi lavandă are
un efect plăcut şi răcoritor asupra pielii. Parfumul de mentă
durează întreaga zi, în timp ce prospeţimea lavandei adaugă
o aromă subtilă acestei creme. Lavanda, în plus, are şi efect
neutralizator al mirosurilor corporale şi previne proliferarea
microorganismelor, consecinţă a transpiraţiei.
Comenzi : 0743-019108

Bicarbonatul de sodiu, sub formă de microparticule de
cristal adaptate aplicării cutanate, este un ingredient activ în
această formulă şi excelent în neutralizarea transpiraţiei şi a
mirosurilor neplăcute apărute ca urmare a transpiraţiei.
Pentru un efect optim este suficientă aplicarea unui strat
subţire de cremă, pe pielea curată, în zona axilei, direct cu
aplicatorul încorporat în tub.
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Deodorant Cremă
cu Rozmarin şi Lămâie

SV-3039, 50 ml

Ingrediente Principale:
Ulei esenţial din frunze de rozmarin şi lămâie, ulei de cocos, unt
de Shea, bicarbonat de sodiu, triglicerida Caprica/Capri-lica,
ceară de albine, lanolină, d-Limonene, Linalool.
SV-3039 | 20 €

Deodorant Cremă cu Rozmarin şi Lămâie

Deo-Cream Rosemary & Lemon
Protecţie blândă cu arome citrice întreaga zi!

Numele valoroasei plante meditareneene - Rozmarin
provine de la latinul “ros”(rouă) şi “marinus”(mare). Efectul
său, uşor antiseptic, previne proliferarea microorganismelor
şi a mirosurilor neplăcute.
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Acest deodorant cremă conţine uleiuri esenţiale de
rozmarin şi lămâie care creează o aromă citrică proaspătă
şi de lungă durată în timp ce neutralizează mirosurile
corporale neplăcute.
Comenzi : 0743-019108

Bicarbonatul de sodiu, sub formă de microparticule de cristal
adaptate aplicării cutanate, este o substanţă activă în această
formulă şi excelent pentru neutralizarea transpiraţiei şi a
mirosurilor neplăcute apărute ca urmare a transpiraţiei.
Pentru un efect optim este suficientă aplicarea unui strat
subţire de cremă, pe pielea curată, în zona axilei, direct cu
aplicatorul încorporat în tub.
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Emulsie Uleioasă pentru Corp
SV-3011 | 200 ml

Ingrediente principale:
Uleiul de măsline (Olea Europaea) are acţiune puternic
antioxidantă. Nu numai că hidratează pielea, dar îi şi
menţine hidratarea un timp îndelungat.
Uleiul de susan (Sesamum) hidratează şi relaxează suprafaţa pielii.

Uleiul de jojoba (Buxus Chinensis) hidratează pielea şi o
face netedă şi moale.
Extrasul de rădăcină de ghimbir (Zingiber Officinalis)
absoarbe toxinele şi intensifică transferul de substanţe în
ţesuturile pielii.

SV-3011 | 44 €

Emulsie Uleioasă pentru Corp

Body Oil emulsion

E pur şi simplu iubire!

Pielea este cel mai mare organ al omului; de aceea, este
foarte important să o îngrijim cu produse naturale.
Emulsia uleioasă conţine compuşi atent selecţionaţi, care
hrănesc şi îngrijesc pielea perfect, în profunzime. Este
excelentă pentru pielea uscată sau matură, iar rezultatele
se văd chiar după prima utilizare. Emulsia uleioasă este
perfectă şi pentru masaj, în îngrijirea profesională.
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Se aplică pe corp după baie sau duş de minim 2-4 ori
pe săptămână, dar se poate folosi şi în fiecare zi. Pielea
devine foarte catifelată şi moale. Într-adevăr, veţi observa
diferenţa!
Comenzi : 0743-019108

Dacă aveţi pielea capului foarte uscată sau probleme cu
scalpul, aplicaţi emulsia uleioasă şi pe cap. Masaţi şi lăsaţi
să acţioneze cel puţin o oră sau peste noapte. Spălaţi cu
şampon (de câteva ori, ca să îndepărtaţi grăsimea). Veţi
vedea şi veţi simţi rezultatele încă de la prima utilizare.
Ca să te simţi excelent în pielea ta...
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Crema de Mâini
SV-3016, 75 ml

Ingrediente principale:
Tătăneasă (Symphytum officinale) - rădăcina acestei plante
conţine alantonină, cu procent ridicat de vindecare, stimulează
producerea de noi celule ale pielii, creşte circulaţia sângelui
în dermă, rezultând creşterea producţiei tuturor blocurilor
de construcţie ale pielii, în special mineralele, vitaminele şi
proteinele. Rădăcina proaspăt măcinată din această cremă
din plante hrăneşte profund pielea mâinii, care este cea mai
vulnerabilă la influenţele negative din afară.

Hreanul (Cochlearia Armoracia) este folosit în produsele
alimentare ca un condiment sănătos, dar şi pentru
scopuri medicinale, deoarece conţine o cantitate mare de
Vitamina C, sulf, aminoacizi, glucoză şi uleiuri esenţiale
care întineresc pielea uscată, şi îndepărtează cu succes
hiperpigmentarea, diferitele pete ale pielii, albind pielea.
SV-3016 | 20 €

Crema de Mâini

Hand Cream

Mâinile noastre exprimă totul.. nici nu mai e nevoie de cuvinte uneori, ele spun totul.

Pielea de pe mâini este foarte sensibilă şi expusă la foarte
mulţi factori externi (vânt, soare, frig, săpun, detergenţi) şi
tocmai de aceea trebuie să i se acorde o îngrijire şi protecţie
suplimentare.
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Cel mai adesea, alegem produse speciale pentru faţă,
în timp ce pentru mâini alegem produse ieftine. Ştim că
pielea mâinilor trădează vârsta şi că acest lucru nu se poate
schimba prin nicio intervenţie cosmetică. De aceea, echipa
noastră a creat o cremă deosebită, 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 de cel mai înalt nivel.
Comenzi : 0743-019108

Experienţa a aratăt că, prin utilizarea regulată a cremei se
îndepărtează pistruii şi diferitele dereglări de pigmentare
a pielii.
Utilizaţi crema de mâini de mai multe ori pe zi, la serviciu
şi acasă.
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Natural Beauty Cosmetics
Special Body Care

Gama Special Body Care reprezintă rezultatul experienţei
pe care am dobândit-o deja în domeniul nostru şi
încununarea eforturilor de a satisfice cele mai diverse
nevoi ale clienţilor nostri. Vă oferim o linie destinată tutror
(adulţilor, copiilor şi bebeluşilor).
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Încercăm întotdeauna să găsim soluţii în natură pentru
diferitele necesităţi ale utilizatorilor produselor noastre.
Ne mândrim cu numărul mare de clienţi mulţumiţi!
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Şampon de plante
SV-3027, 200 ml

Ingrediente principale:
Uleiul de brusture (Arctium Lappa) pe care îl conţine
şamponul are acţiune antibacteriană şi antiseptică. Pe
lângă aceste caracteristici, prin folosirea acestui ulei este
intensificată circulaţia sângelui la nivelul pielii capului,
părul este hrănit la rădăcină, se combate mătreaţa şi este
îngrijită fibra deteriorată.
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 de această vitamină
duce la depigmentarea şi descuamarea pielii. Pantenolul
stimluează schimbul de substanţe în sânge, leagă şi
menţine apa, astfel redând pielii umiditatea şi catifelarea.
Astfel, este redată strălucirea părului Dvs.

SV-3027 | 18 €

Şampon de plante

Hypoallergenic shampoo (pH 5, 6)
O curăţare blândă şi o strălucire vizibilă pentru toţi!

Şamponul de plante pentru îngrijirea părului reprezintă cel
mai important produs cosmetic pentru întreţinerea curăţeniei
şi îngrijirea firelor de păr şi a scalpului. Particulele de
praf, smogul, deşeurile fine, precum şi sebumul, grăsimea
naturală a părului, transpiraţia şi celulele moarte ale pielii
capului sunt factori care influenţează formarea de murdărie
la nivelul părului.

84

Acest şampon blând se foloseşte regulat pentru spălarea
părului, deoarece îi împiedică sau ameliorează vizibil
deteriorarea sa. Dacă îl veţi folosi în combinaţie cu emulsia
uleioasă ca mască de păr pe care o veţi menţine peste
noapte, veţi reface total structura părului şi veţi obţine o
strălucire vizibilă.
Comenzi : 0743-019108

Şamponul se poate folosi şi ca gel de duş, ca prim pas al
unei îngrijiri blânde a pielii corpului.
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Săpun lichid pentru igiena intimă
SV-3029 | 200 ml

Ingrediente principale:
Uleiul de gălbenele curăţă blând şi împrospătează pielea şi mucoasa din
regiunea intimă, formând un film protector.
Uleiul de arbore de ceai împiedică potenţialele inflamaţii ale mucoasei şi
are acţiune antiseptică.
SV-3029 | 18 €

Săpun lichid pentru igiena intimă

Intimate Wash (pH 4,5)

Şi privilegiul nostru feminin ...

Săpunul lichid pentru igiena intimă este îmbogăţit cu
uleiuri eterice de arbore de ceai şi lavandă, care au acţiune
antiseptică şi împiedică apariţia posibilelor infecţii genitale
provenite de la diverse iritaţii sau mâncărimi uşoare.
Prin folosirea regulată a acestui produs, care are un pH
scăzut (pH 4,5), veţi intensifica aciditatea şi umiditatea
mucoasei şi veţi face posibilă existenţa unui număr
suficient de bacili Doderline (care fac parte din flora bună
a vaginului), care au rol de protecţie la femei.
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Săpunul lichid intim trebuie să devină un element absolut
indispensabil al necesarului Dumneavoastră cosmetic,
deoarece se poate folosi nu numai în îngrijirea intimă
zilnică, ci şi 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.
Comenzi : 0743-019108

Este suficient să folosiţi câţiva stropi puşi în palmă în
timpul duşului, pentru igiena Dumneavoastră intimă
zilnică. Săpunul lichid intim este exclusiv pentru uz extern.
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Săpun antibacterian SANO-NANO
SV-3030, 100 gr

Săpun antibacterian SANO-NANO

Ingrediente:
Nucă de cocos, praf de argint, ulei de măsline, argilă verde
(originară din Franţa), extract de Aloe Vera, ulei de Jojoba, ulei
din sâmburi de struguri - constituie baza de săpun, la care au fost
adăugate multe extracte din plante.

Cu nano-particule de argint, unic în lume
Pentru mâini, faţă şi corp. Pentru întreaga familie!

Acţiunea sa este bazată pe micro nano-particulele de argint!
Cu ajutorul unei noi tehnologii revoluţionare (nanotehnologie) se obţin particule de nano-argint de înaltă puritate
(99,99%), cu beneficii extraordinare pentru sănătate şi
frumuseţe.
Se ştie că argintul este un antibiotic natural. Bacteriile
sunt peste tot în jurul nostru. Fiecare bacterie devine
un potenţial factor pentru multe tulburări metabolice şi
uneori pot provoca probleme mari, mai ales în situaţii de
imunitate scăzută. Argintul este, de asemenea, recunoscut
pentru refacerea şi regenerarea pielii. Atenuează ridurile,
redă fermitatea pielii.
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Avantaje
– este un produs antibacterial perfect, oferind o protecţie
de lungă durată, chiar şi după actul spălării.
– săpunul conţine particule de argint de puritate maximă 99,99% - care are efecte excelente pentru bărbierit. Elimină
efectele nedorite de roşeaţă, mâncărimi, furnicături.
– Sano – Nano este pefect pentru doamnele cu ten sensibil. Acele persoane care au avut întodeauna probleme cu
tenul lor, vor vorbi mult despre acesta, după ce îl vor folosi.
– este excelent în acneea juvenilă; curăţă profund şi
protejează tenul tinerilor. După clătire, folosiţi Detoxamin
Pudră pentru Uz Extern.
Comenzi : 0743-019108

SV-3030 | 15 €
– argintul redă fermitatea pielii, îndepărtează celulele
moarte de pe piele, îi conferă acesteia elasticitate. După
clătire, pielea rămâne hidratată şi devine mai netedă, mai
tânără.
– menţine echilibrul delicat al pielii datorită componentelor sale naturale. Este perfect petru pielea bebeluşilor, în
special pentru zonele uşor iritabile din zona scutecului.
– în probleme dermatologice, este indicat folosirea
lui pentru eliminarea ciupercilor de piele, a mirosurilor
neplăcute etc. Rezultate excelente se obţin împreună cu
Detoxamin Pudră pentru Uz Extern.
Sfat: pentru efecte maxime, folosiţi săpunul printr-un masaj
bun pe zona dorită, pe faţă sau corp, până obţineţi o spumă
bogată, aşteptaţi o jumătate de minut, pentru ca nanoparticulele de argint să fie absorbite în piele şi apoi clătiti
uşor cu apă calduţă. Bucuraţi-vă de un masaj pe tot corpul
cu spumă bogată şi miros plăcut, cu efect de lungă durată.
Săpunul SANO-NANO este unicul săpun din lume prelucrat prin nanotehnologie. Datorită acestei prelucrari pretenţioase, acesta are beneficii extraordinare pentru mâini, faţă
şi corp. Datorită procesului de prelucrare, acest săpun
durează, cel puţin, de 2 ori mai mult decât orice săpun.
Descoperiţi-l şi Dvs, împreună cu familia Dvs!
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Gel Antireumatic
SV-3034, 250 ml

Ingrediente principale:
Extract de castan sălbatic (Aesculus hippocastanum) este
cunoscut pentru proprietăţile lui anti-inflamatoare, de aceea este
adesea folosit pentru eliminarea durerilor reumatice, a durerilor
musculare.
Camforul este o substanţă răşinoasă, fiind ingredientul
principal al uleiului esenţial de arbore de camfor
(Cinnamomum camphora), originar din Asia, utilizat cu mult
succes pentru dureri reumatice, dureri musculare, nevralgii.

Arnica (Arnica montana) este cunoscută în medicina populară
încă din anul 1500, ca o plantă care este folosită în calmarea
durerilor musculare, reducerea proceselor inflamatorii, în
entorse şi echimoze (cauzate de leziuni sportive), dureri ale
articulaţiilor, pentru zonele afectate de fracturi osoase, etc.
Mentolul ameliorează durerea care rezultă ca urmare a
inflamaţiei articulaţiilor şi tendoanelor sau ca urmare a
inflamaţiei datorate entorselor, luxatiilor, etc.

SV-3034 | 20 €

Gel Antireumatic

Rheumatic Gel

Fără dureri totul este mai uşor!

Bolile reumatice sunt printre cele mai vechi boli care afectează
marea majoritate a oamenilor. Deformări ale articulaţiilor pot
fi văzute pe schelete cu o vechime de mii de ani.
În termen laic, “reumatism” acoperă o gamă largă de
simptome cum ar fi durerile musculare, articulare sau ale
tendoanelor.
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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.
Comenzi : 0743-019108

Există mai mult de 100 de boli reumatice. Foarte mulţi
oameni suferă de osteoartrită. Această afecţiune provoacă,
de-a lungul timpului, daune cartilajului. Zonele cele mai
afectate rămân genunchii, şoldurile, gâtul, partea inferioară
a spatelui şi degetele.
Gelul Antireumatic cu extract de castan sălbatic şi arnică,
îmbogăţit cu mentol şi camfor, lucrează în sinergie pe
locul inflamat. Acesta ameliorează durerea musculară şi
articulară, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui şi redă o mobilitate şi o recuperare rapidă.
Gelul Reumatic se aplică cu mişcări circulare uşoare de
mai multe ori pe zi pe locul dureros.
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Gel pentru vene
SV-3035, 250 ml

Ingrediente principale:
Gelul pentru vene conţine substanţe active din plante,
foarte eficiente pentru problemele de circulaţie venoasă,
fie ca urmare a unor varice, vene fragile sau deteriorate sau
capilare sparte pe picioare.
Castanul salbatic (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.

Gel pentru vene

Vein Gel

Acum mergi cu încredere!

Gălbenelele (Calendula officinalis) sunt plante utilizate pe
scară largă în fitoterapie, la nivel mondial. Acestea conţin
ulei volatil, carotinoide, flavonoizi, mucilagii, răşină,
polizaharide, acizi aromatici, dar şi saponine, glicozide şi
steroli, cu un puternic efect anti-inflamator. 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.

SV-3035 | 20 €
Venele sunt vase sangvine prin care sângele circulă la nivelul braţelor, picioarelor şi organelor interne către inimă.
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.
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Prin venele sănătoase curge un flux continuu de sânge de
la membrele inferioare spre inimă. La nivelul picioarelor există o serie de supape ale venelor (valvele venoase)
care blochează circuitul invers al sângelui, acţionând
unidirecţional. Insuficienţa venoasă apare atunci când
sângele care circulă prin vene este obstrucţionat de un
cheag de sânge sau dacă există scurgeri prin valvele venoase ale fluxului sanguin (care permit fenomenul de reflux al
sângelui). În majoritatea cazurilor de insuficienţă venoasă
sunt implicate ambele situaţii.
Comenzi : 0743-019108

Cele mai frecvente cazuri de insuficienţă venoasă sunt
premergătoare formării venelor varicoase şi cheagurilor
de sânge. În unele cazuri, slăbiciunea muşchilor piciorului
determină sângele să circule cu presiune prin vene, iar cu
timpul venele se dilată şi valvele se deteriorează - fapte ce
pot contribui la instalarea insuficienţei venoase.
Gelul pentru vene se aplică cu mişcări circulare uşoare de
2-3 ori pe zi.
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.
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Accelerator Bronz
SV-3036, 250 ml

Ingrediente principale:
Uleiul de nucă are un conţinut ridicat de vitamine şi
minerale fiind bogat în acizi graşi omega-3 de care corpul nostru are nevoie pentru o funcţionare optimă. Este
recomandat celor care îşi doresc o piele netedă, fără riduri
şi cu un bronz natural.

Uleiul de cocos hidratează în profunzime şi este o sursă
bogată de antioxidanţi care neutralizează radicalii liberi şi
protejează pielea de efectele îmbătrânirii şi factorilor nocivi de mediu. Este bogat în vitamin E şi de aceea este un
foarte bun aliat împotriva arsurilor solare.

SV-3036 | 20 €

Accelerator Bronz

Tan Accelerating Marmalade
Pentru un bronz rapid, natural şi seducător!

Acceletarorul de bronz este un preparat natural, fiind
o combinaţie de uleiuri naturale de nucă de cocos, nuci,
şi struguri. Toate aceste substanţe hrănesc şi protejează
pielea, ele fiind un aliat în prevenirea uscării pielii care
este deseori o consecinţă a arsurilor solare. Beta carotenul
care se regăseşte în uleiul de struguri protejează pielea
de leziuni oxidative şi accelerează regenerarea pielii
deteriorate. Graţie acestui ulei pielea devine elastică şi
netedă, fără senzaţia neplăcută de uscăciune.
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Imediat după aplicare obţineţi deja o culoare uşor bronzată!
În plus faţă de accelerarea bronzului, are un parfum delicat
de cocos.
Comenzi : 0743-019108

Persoanelor cu pielea foarte deschisă li se recomandă folosirea Acceleratorului în afara intervalul orar cu soare
puternic (între 10 a.m. şi 4 p.m.), şi numai după o primă
expunere la soare.
Acceleratorul se absoarbe foarte repede. Acceleratorul se
aplică la jumătate de oră după aplicarea unei creme cu factor de protecţie solară sau a Emulsiei Uleioase pentru Corp
(SV3011). Se recomandă reaplicarea după fiecare duş.
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Linia MAGNAWELL®
Bandaj Universal Premium Silver

p. 102-103

Bandaj Spate Premium Silver

p. 104-105

Masca MagnetRelax

p. 106-107

Inima Magnetică

p. 108

Inima Magnetică de Cupru

p. 109

Bara Magnetică

p. 110-111

Branţuri MagnetWalk

p. 112-113

Puterea Revigorantă a Naturii Împotriva Durerilor

Cu Bandajele Premium Silver MAGNAWELL® dispuneţi de avantajele căldurii
benefice şi de terapia pe bază de câmp magnetic. Corpul dumneavoastră
elimină căldură. Aceasta este preluată şi stocată de structura unică a Bandajelor Premium Silver pe bază de câmp magnetic. În plus, magneţii speciali
din bandaje, stimulează în mod natural irigarea cu sânge şi dezvoltarea de
căldură. După scurt timp, temperatura de sub produsele pe bază de câmp
magnetic, creşte cu până la 60C şi rămâne constantă.

LINIA
LINIA MAGNAWELL
DETOXAMIN

Comenzi : 0743-019108
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Câmp magnetic cu grupare radială a polilor de polaritate alternativă

MAGNAWELL® - inducţie de flux magnetic

Sisteme magnetice speciale MAGnAWELL®
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Bandajele Premium Silver MAGNAWELL® conţin
ultimele descoperiri în domeniul magnetizării sub forma
câmpurilor magnetice alternative cu o mare adâncime
de acţionare. Magnetizarea se schimbă cu fiecare câmp.
Prin aranjamentul alternativ al segmentelor magnetice,
sunt influenţate un număr mare de vase sangvine,
indiferent de poziţia lor.

Foliile magnetice MAGNAWELL® nu conţin medicamente
şi nu emit radiaţii. Nu au efecte secundare şi prin acestea
nu afectează ţesutul sau organe interne precum ficatul,
rinichii sau stomacul.

Folia magnetică MAGNAWELL® este compusă în
proporţie de 90% din pulbere magnetică distribuită
uniform şi în proporţie de 10% din polietilenă modificată.
Se folosesc numai materiale de cea mai bună calitate. Prin
controlul permanent al materiei prime şi a produselor finite
este asigurat un maxim de calitate magnetică.

Inducţia magnetică ridicată şi puterea câmpului de
780 Gauss se păstreaza timp de ani de zile şi nu suferă
îmbătrânire. Câmpurile magnetice pătrund uşor prin piele
şi nu produc o supraîncălzire a ţesuturilor. Ele produc mici
curenţi turbulenţi ce acţionează întocmai ca un produs
stimulativ pentru a elimina blocajele dureroase.

Comenzi : 0743-019108
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Ţesătura patentată MAGNAWELL® cu fir de argint
Acest strat intermediar este alcătuit dintr-un înveliş de lână care stochează
în mod optim căldura şi o difuzează omogen. Elasticitatea uşoară a acestui
strat asigură un confort optim atunci când purtaţi bandajul.
Acest strat conţine magneţii speciali MAGNAWELL®, extrem de
puternici, împărţiţi în segmenţi de poli alternativi cu un mare conţinut
energetic.

Stratul exterior este fabricat din bumbac 100% pur cu fibre de argint.
Acest strat este alcătuit din spumă de plastic expandată, conţinând microcelule complet închise. Milioane de bule de aer asigură izolarea termică.
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STUDIUL B

STUDIUL A

Înainte de folosirea
produsului
MAGNAWELL®

După folosirea
Produsului
MAGNAWELL®

Firele de argint sunt produse prin intermediul unei
tehnologii speciale, după licenţa producătorului. Argintul
pur este acoperit de un strat (film) subţire de poliester
transparent. Două astfel de filme sunt conectate în interiorul
ţesăturii cu fire de argint. Rezultatul este un film subţire cu
polyester pe exterior şi argint în interior. Astfel, întreaga
suprafaţă a argintului este protejată de aer şi umezeală.
În mod normal, expus la oxidare (respectiv la aer) argintul
se înnegreste şi îşi schimbă caracteristicile; în timp ce
protejat de polyester îşi poate păstra proprietăţile pentru o
perioadă lungă de timp.
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– Argintul protejat prin astfel de metode rămâne activ şi
emite ioni de argint.
– Firul de argint descarcă energia electrostatică acumulată în organism în cursul zilei. Această energie negativă
afectează grav organele corpului şi în special pe cele ce
suferă des de diferite boli, pe care le acutizează. Energia
statică acumulată şi poziţionată pe diferite organe declanşează numeroase boli printre care se numără şi cancerul.
Comenzi : 0743-019108

Comenzi : 0743-019108

Înainte de folosirea
produsului
MAGNAWELL®
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Figura 1

După folosirea
Produsului
MAGNAWELL®

– Ionii de argint ajută la eliminarea viruşilor si bacteriilor,
a ciupercilor de piele, elimină mirosurile neplăcute şi ajută
la vindecarea bolilor infecţioase ale pielii.
TOATE produsele Magnawell® sunt realizate manual!
Dotorită procedurii speciale de fabricare, aceste funcţii
rămân intacte în materialul textil MAGNAWELL®, care
conţine fire de argint, chiar şi după spălarea la 60°C!
Imaginile de mai sus ilustrează, la nivel microscopic, ce se
întâmplă în microcirculaţia pielii, înainte şi după folosirea
produselor MAGNAWELL®. Testele au fost efectuate pe
aceeaşi zonă a corpului înainte şi după 2 ore de la tratamentul
cu MAGNAWELL®. Studiile au arătat o îmbunătăţire semnificativă a condiţiei generale a organismului la pacienţii
trataţi cu produsele MAGNAWELL®. Oxigenarea sângelui
este îmbunătăţită semnificativ prin dilatarea capilarelor
şi prin intensificarea schimbului de lichide între sânge şi
lichide. O cantitate mai mare de oxigen în organism îmbunătăţeşte schimbul de substanţe dintre celule şi eliminarea
toxinelor din organism.
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Figura 2

Testarea
Bandajelor MAGnAWELL®
Studiile au arătat că pacienţii cu o circulaţie deficitară
la nivelul mâinilor şi picioarelor au început să simtă o
încălzire la nivelul acestor zone după numai câteva zile
de folosire a produselor MAGNAWELL®. Căldura este
generată de mărirea fluxului sanguin. În acelaşi timp,
micile vene capilare de la nivelul epidermei absorb aportul
de oxigen şi hrană, iar reziduurile sunt eliminate. Muşchii
nu mai sunt rigizi şi nici articulaţiile inflamate.
Un test termografic al produselor MAGNAWELL® arată
sporirea circulaţiei sanguine urmare a creşterii temperaturii
(vezi fig. 1 şi fig. 2)

normalizarea
Metabolismului Celulei
O celulă umană poate fi comparată cu o baterie obişnuită.
Aceasta poate fi încărcată sau descărcată. O celulă vie
este înconjurată de o membrană prin care trebuie să
treacă materii importante atât în interior, cât şi în exterior.

Abilitatea membranei de a se deschide şi închide poartă
numele de permeabilitate. Această permeabilitate este
controlată de un fenomen electric: când celula este
sănătoasă şi în repaus există o diferenţă în tensiunea
electrică dintre membrana interioară şi exterioară a celulei
de aproximativ 70 la mie dintr-un Volt (mV). Această
tensiune este rezultatul forţei electrice totale a ionilor care
trec prin membrană, în combinaţie cu difuzarea şi osmoza.
Potenţialul muşchilor şi nervilor este de aproximativ
90 mV. Cantitatea de electricitate poate fi măsurată cu
ajutorul voltmetrului. Dacă permeabilitatea membranei
este dereglată, acest lucru poate cauza o disfuncţie în
interiorul celulei care, în consecinţă, va muri dacă nu este
tratată. Dacă potenţialul membranei este prea scăzut întrun grup de celule de acelaşi tip, tratamentul preferabil cu
câmp magnetic alternativ creşte potenţialul pentru grupul
de celule pentru a începe din nou să funcţioneze normal.

| zeolit-activat.ro | magnawell.ro | terapia-romania.ro | magnetoterapia.ro | energetixmures.ro

101

Comenzi : 0743-019108

REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA | Detoxamin | Magnawell | Panactive | Sanovita

detoxamin-energetix.ro | shop.terapia-romania.ro | detoxamin.terapia-romania.ro

Bandaj Universal Premium Silver MAGnAWELL®
Informaţii despre produs:
Ţesătură unică, cu fibre de argint produsă sub licenţă de laboratoarele MAGNAWELL®
Magnetizare: 4 magneţi bipolari fiecare, putere totală în gauss 3.120 GAUSS, tehnologie
germană patentată.
Bandajul Universal Premium Silver MAGnAWELL® este recomandat în urmă-toarele
afecţiuni:

–
–
–
–
–
–
–

Bandaj Universal
Premium Silver
MAGnAWELL®

Dureri articulare
Dureri la nivelul umărului
Dureri la nivelul coatelor
Dureri în zona genunchiului
Dureri în zona şoldului
Luxaţii
Contuzii

– Contracţii musculare
– Reumatism
– Accidentări sportive
(întinderi, entorse, etc)
– Tendoane şi ligamente
– Edeme şi artroză

Instrucţiuni de spălare: Spălaţi manual la 300C cu un detergent uşor.
Garanţie 15 ani.
MW-5012 | 139 €

Magneţii au fost folosiţi în caz de fracturi încă din vremuri
străvechi. Aceştia stimulează circulaţia şi creşterea oaselor.
Vasele de sânge se dilată, metabolismul celulei este ajutat,
iar celulele produc substanţă osoasă. Ar fi foarte plăcut
să vedem o mai mare utilizare a magneţilor în medicina
convenţională dat fiind faptul că efectele sunt atât de
benefice. Cele două ramuri se susţin şi se completează
reciproc. Terapia cu magneţi se asociază cel mai bine cu
homeopatia, sporind efectul remediilor homeopate.
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Bandajul Universal ajută la reducerea inflamaţiei, îmbunătăţeşte circulaţia şi stimulează metabolismul, motiv pentru care inflamaţia se vindecă mai bine. Sistemul imunitar
este întărit şi de asemenea ajută în procesul de vindecare.
Comenzi : 0743-019108

Orice utilizator poate stabili când şi pentru cât timp
doreşte să utilizeze MAGNAWELL®. În cazul afecţiunilor
cronice şi în cazurile rezistente este recomandată purtarea
bandajelor pe o durată medie de tratament de 6 săptămâni.
După remedierea afecţiunilor ar trebui continuată folosirea
bandajelor MAGNAWELL®. Acest lucru este recomandat
şi atunci când, numai după câteva ore sau zile, se constată o
îmbunătăţire considerabilă a stării generale. Se recomandă
consumarea sistematică de 2l de apă magnetizată pe zi.
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Bandaj Spate Premium Silver MAGnAWELL®
Informaţii despre produs:
Ţesătură unică, cu fibre de argint, produsă sub licenţă de laboratoarele MAGNAWELL®
Magnetizare: 6 magneţi bipolari, putere totală în gauss 4.680 Gauss, tehnologie
germană patentată.

Bandaj Spate
Premium Silver
MAGnAWELL®

Bandajul Spate Premium Silver MAGnAWELL® este recomandat în următoarele
afecţiuni:
–
–
–
–
–
–

Hernia de disc:
Discurile spinale sunt ţesuturi puţin irigate şi drept urmare
prezintă semne de uzură de timpuriu. Acest lucru duce la
hernie de disc. Soluţiile disponibile sunt: adoptarea unei
poziţii speciale a corpului, întărind muşchii spatelui sau, în
ultimă instanţă, intervenţia chirurgicală. Soluţia ideală este
îmbunătăţirea circulaţiei în interiorul acestor ţesuturi, iar
acest lucru se poate realiza cu ajutorul Bandajului pentru
Spate. Rezidurile şi toxinele din discurile spinale sunt eliminate prin stimularea metabolică, permiţând autovindecarea.
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Osteoartrita:
Prima linie de apărare împotriva osteoartritei incipiente
este menţinerea unei vieţi active. Bandajul pentru Spate
calmează durerea incipientă întrucât sporeşte eliberarea
de transmiţători endogeni, reducând nivelul durerii. Astfel, conductivitatea nervilor este schimbată. În plus, fluxul
sanguin îmbunătăţit şi aportul mărit de oxigen au un efect
foarte benefic asupra cartilajul deoarece este un ţesut precar care necesită o mulţime de nutrienţi externi.
Comenzi : 0743-019108

Scleroza multiplă:
Scleroza multiplă este o afecţiune a sistemului nervos
central cauzată de inflamarea nervilor. Cauzele acestei
inflamaţii nu se cunosc încă. Bandajul îmbunătăţeste semnificativ această reacţie imflamatorie printr-o modificare
adusă sistemului imunitar şi metabolismului celulei. În
plus, fluxul sanguin creşte, iar contracţiile se relaxează. De
asemenea, magneţii îmbunătăţesc conductivitatea nervilor,
ceea ce măreşte efectul terapeutic.

Dureri de coloană
Dureri sciatice
Lumbago
Necroză tisulară
Dureri de rinichi
Probleme ale ficatului

–
–
–
–
–
–

Dureri musculare şi articulare
Dureri reumatice
Contracţii musculare
Circulaţie deficitară
traumatisme asociate sportului
Dureri de spate în general

Instrucţiuni de spălare: Spălaţi manual la 300C cu un detergent uşor.
Garanţie 15 ani.
MW-5000 | 149 €

Orice utilizator poate stabili când şi pentru cât timp doreşte
să utilizeze MAGNAWELL®. În cazul afecţiunilor cronice
şi în cazurile rezistente este recomandată purtarea bandajelor pe o durată medie de tratament de 6 săptămâni.
După remedierea afecţiunilor ar trebui continuată folosirea
bandajelor MAGNAWELL®. Acest lucru este recomandat
şi atunci când, numai după câteva ore sau zile se constată o
îmbunătăţire considerabilă a stării generale. Se recomandă
consumarea sistematică de 2l de apă magnetizată pe zi.
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Mască pentru relaxare MagnetRelax + Husă protecţie
Informaţii despre produs:
Material fin la atingere, croială specială, pliabilă în zona nazală, dispune de o
închizătoare căptuşită Velcro® care permite o fixare perfectă.
Magnetizare: 7 magneţi permanenţi de neodimiu, a câte 1.200 Gauss fiecare.

MagnetRelax
Fără dureri de cap!

Masca pentru relaxare MagnetRelax este benefică în următoarele afecţiuni:
–
–
–
–
–
–
–
–

Fie că vă aflaţi acasă sau călătoriţi, masca magnetică
MagnetRelax vă ajută să vă bucuraţi de un somn profund şi
odihnitor. Magneţii echilibrează eliberarea de hormoni din
interiorul creierului, serotonina şi melatonina, responsabili
cu ciclul somnului dumneavoastră. Serotonina produce o
stare de linişte, fericire şi calm. În plus, magneţii întăresc
sistemul imunitar şi luptă contra infecţiilor.
Psihic/Tulburări ale somnului/Tensiune nervoasă:
Un studiu realizat de un cercetător israelian de la Institutul
Tehnion de Tehnologie din Haifa a demonstrat că magneţii
stimulează activitatea cerebrală. Energia magnetică
îmbunătăţeşte metabolismul celulei şi astfel se sporeşte
hrănirea şi detoxifierea celulelor. Celulele creierului
funcţionează mai eficient; creşte producţia de melatonină
care induce un somn odihnitor. Drept urmare, calitatea
somnului se îmbunătăţeşte. În plus, prin purtarea Măştii
pentru relaxare, se reduc efectele smogului electronic
precum şi alţi factori externi care afectează somnul.

106

Migrene:
Există diverse teorii referitoare la migrenă. Unii o atribuie
modificărilor substanţelor semiochimicale cum ar fi serotonina, alţii, modificării metabolismului celulei, iar alţii unei
reacţii inflamatorii. Terapia cu magneţi ajută în toate aceste
cazuri. Stimulează eliberarea substanţelor transmiţătoare,
reduce edemele şi normalizează metabolismul.
Comenzi : 0743-019108

Tulburări de somn
Migrene
Dureri de cap
Febră
Lăcrimare/arsură la nivelul ochilor
Probleme ale sinusurilor
Durere la nivelul feţei şi al gâtului
Ceafă Rigidă

4000 | 89 €

Dureri de cap, nevralgia occipitală:
Există încă o mulţime de incertitudini referitoare la durerea
nevralgică, cauza poate izvorî chiar din celulele nervoase.
Fiecare celulă are propriul său metabolism neîntrerupt.
Acest lucru produce o activitate bioelectrică cu o tensiune ce
măsoară între 60 şi 90 de mii de volţi. Cel mai mic stimul,
cum ar fi schimbarea de temperatură, poate afecta polii care
s-au format, neutralizând membrana celulei şi cauzând în
felul acesta durere. Pentru a aduce polii din nou în poziţia
corectă, celulele solicită energie de la metabolismul deja
slăbit. Fiecare nou atac reduce potenţialul membranei, iar
din acest motiv sensibilitatea creşte, iar durerea apare mai
frecvent şi mai acut. Masca pentru relaxare stopează cercul
vicios oferind celulei timp pentru a se repolariza. Acest
proces este susţinut în mod decisiv de energia magnetică.
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Inima Magnetică de Cupru

Protecţie 24H!

Protecţie 24H!

Inima Magnetică, unul din cele mai cunoscute produse
Energetix, poate fi purtată atât ziua, cât şi noaptea în orice
zonă a corpului.

Cuprul prezent în organismul uman ajută împotriva
infecţiilor, fiind implicat în formarea celulelor roşii ale
sângelui. Cuprul este supranumit şi “antibiotic natural”.
Avantajul acestei piese este că, acum, cuprul poate fi purtat
pe orice parte a corpului.

Inima magnetică, 2200 gauss este compusă din două părţi:
1. Elementul magnetic care se aplică direct pe locul dureros, cu logo-ul companiei îndreptat spre corp.
2. Căpăcelul - se aplică pe exterior, peste materialul textil,
ţinând fixată inima în locul dorit.
Câmpul magnetic al Pământului se află în declin. Se
recomandă purtarea inimioarei în mod permanent în zona
pieptului, direct pe corp. Acum, inima magnetică vă oferă
protecţie şi vă aduce echilibrul magnetic necesar, indipensabil bunei funcţionări a organismului.

9 Pentru dureri de cap, pentru un somn mai bun se
recomandă să fie purtată direct pe cap, prinsă de păr;
9 Pentru persoanele cu diabet, se recomandă purtarea
acesteia la 10 cm sub subsuoara stângă.

177 | 45 €

9 Pentru dereglări ale funcţiilor ficatului se recomandă
purtarea în zona coastelor inferioare din partea dreaptă.
9 În cazul problemelor gastrice se recomandă purtarea
acesteia sub oasele toracice.
9 În cazul durerilor de stomac se va aplica lângă buric.
9 Pentru dureri menstruale, inima se fixează pe slip cu
două zile înainte şi în prima zi din timpul ciclului menstrual.
9 Pentru dureri de oase, muşchi, se aplică pe partea afectată.

Reumatismul este un termen umbrelă care acoperă o multitudine de afecţiuni, dar toate au la bază un sistem imunitar scăzut. Acest lucru poate cauza inflamarea ţesutului
conjunctiv, articulaţiile, membranele mucoase sau vasele
de sânge. Cuprul este recunoscut pentru efectul benefic în
cazul acestor procese inflamatorii. Cuprul împreună cu elementul magnetic sprijină sistemul imunitar. În plus, o mai
mare cantitate de oxigen este transmisă către ţesut, iar metabolismul celulei şi fluxul sanguin se îmbunătăţesc.
Cuprul este indispensabil pentru formarea elastinei şi
colagenului, este un bun antireumatic natural şi, din acest
motiv, inima de cupru se recomandă în diferitele afecţiuni
osoase.

177 CU | 49 €

Foarte multe cercetări clinice au arătat eficienţa cuprului în
tratarea şi ameliorarea artritei, artrozei, etc.
Se poate întâmpla ca, în urma unor infecţii puternice în
organism sau a unor afecţiuni sistemice, organismul să
„mănânce” cuprul în totalitate şi, în loc de cupru, să rămână
doar o suprafaţă neagră. În această situaţie, mai luaţi o
piesă de bijuterie de cupru (o brăţară de picior, o brăţară
de mână sau o altă inimă), iar pe cea anterioară păstraţi-o,
pentru că şi-a pierdut doar proprietăţile legate de cupru dar
nu şi forţa magnetică!
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1175 | 37 €

Apa magnetizată = Apă vie!

400 | 37 €

Organismul uman este compus din 70% apă.
Sub influenţa magnetului, apa îşi modifică structura.
Se micşorează unghiul dintre legăturile moleculare, se
schimbă densitatea apei, vâscozitatea, conductivitatea şi
pH-ul, precum şi tensiunea de suprafaţă, lucru care este
important pentru viaţă şi pentru accelerarea proceselor
metabolice, pentru solubilitatea proteinelor, a enzimelor,
pentru schimbul de substanţe.
Bara magnetică (2.000 gauss) vă permite să creaţi un câmp
magnetic direct în băutura Dvs. Lăsaţi bara magnetică în
pahar timp de 15 min sau amestecaţi continuu timp de 2-3
minute în sensul acelor de ceas.
Apa magnetizată are o influenţă pozitivă asupra calciului
din corp. Calciul este unul dintre transportatorii esenţiali
de ioni, o componentă critică pentru comunicarea între celulele din corp şi un regulator al creşterii celulelor. Ca urmare, menţinerea unei cantităţi optime de calciu este foarte
importantă.

110

Sub influenţa apei magnetizate, calciul se ionizează şi formează altfel de cristale, laminare, spre deosebire de calciul
neionizat, care formează cristale în formă de stea. Aceste
forme neionizate de calciu se depozitează cu uşurinţă în
rinichi, în pereţii vaselor de sânge, în articulaţii şi în ligamente, provocând numeroase probleme. Formele ionizate de
calciu se elimină cu uşurinţă din rinichi şi din vasele de sânge
şi, de asemenea, se asimilează uşor în oase, servind la prevenirea osteoporozei, dar şi la recuperarea din această afecţiune.
Comenzi : 0743-019108

3109 | 42 €

Apa magnetizată are efect terapeutic pronunţat în problemele sistemului digestiv, acţionând asupra celulelor epiteliale ale intestinului subţire, astfel că procesele peristaltice se
accelerează, iar constipaţia devine o problemă uitată. Celulita
şi obezitatea se reduc considerabil consumând 2-3 litri de apă
magnetizată pe zi.
Este recomandat consumul permanent de apă magnetizată!
Pentru o terapie mai eficientă şi completă este recomandat
să purtaţi bijuterii Energetix, pentru ca cele două câmpuri
magnetice, din interior şi exterior, să interfereze.
Magnetic Tea Clip cod 2767 - Acum puteţi prinde pliculeţul
de ceai cu ajutorul Clipului Magnetic ENERGETIx (2.200
gauss) şi veţi avea, în acelaşi timp, o băutură relaxantă şi
magnetizată. Savuraţi cu plăcere!
Magnetic Coaster cod 3147 - Vă puteţi bucura de beneficiile
unei băuturi magnetizate şi cu ajutorul Suportului, cu trei
magneţi, pentru pahar (1.800 gauss). Savuraţi cu plăcere!
Piatra din oţel inoxidabil cu magnet incorporat cod
3064 (2.200 gauss) transmite puterea magnetică băuturii
dumneavoastră în armonie cu elementele din ametist,
cristal de cuarţ roz şi cristal de stâncă.
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MagnetWalk!

Bucuria de a te simţi minunat!
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Este imposibil să fii activ când simţi oboseală în picioare!
Branţurile din piele cu magneţi de neodimiu de înaltă calitate de la MagnetWalk sunt o bucurie zilnică pentru dvs.
şi picioarele dvs.! Materialul din piele naturală, ultrafină,
crează un mediu perfect în încălţămintea dvs. Cu aceste
branţuri extra-subţiri pantofii de damă sau bărbăteşti devin
mult mai confortabili indiferent de anotimp!
Comenzi : 0743-019108

9 100% piele naturală prelucrată cu produse vegetale,
fără parabeni
9 6 magneţi din neodimiu, de înaltă calitate (fiecare cu o
putere de 1.200 Gauss) pentru fiecare branţ!
9 Pernuţe care lasă aerul să treacă şi previn alunecarea
9 Extra-subţiri, potrivite atât pantofilor de damă cât şi
bărbăteşti
9 Un plus de confort prin plăcerea de a le purta
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3009-1 (34-35) | 49 €
3009-2 (36-37) | 49 €
3009-3 (38-39) | 49 €
3009-4 (40-41) | 49 €
3009-5 (42-43) | 49 €
3009-6 (44-45) | 49 €
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În paginile anterioare am încercat să vă aducem mai aproape de faptul că, din
ce în ce mai mult, toată lumea se orientează, în fiecare zi, către un mod natural
de viaţă. Am încercat să vă transmitem o parte din pasiunea care ne-a purtat
pe calea studierii altor moduri de a avea grijă de noi.
Am hotărât că, împreună cu o armată de oameni de ştiinţă, cercetători, savanţi
care gândesc la fel, să fim o mână întinsă către lume, în lupta pentru revenirea
la natură, în lupta pentru păstrarea sănătăţii.
„Natura nu minte niciodată” - Mihai Eminescu
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