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Bine v-am găsit!
La cei 22 de ani de la înființarea companiei Star Internațional Med,
suntem mândri că am creat suplimentele alimentare naturale și
cosmeticele Ayurmed® - un brand de încredere, recunoscut atât în
România, cât și în afara granițelor țării.
De asemenea, trăim bucuria recunoașterii beneficiilor pentru sănătate, pe care o are activitatea
noastră, în domeniul promovării practicii medicale tradiționale ayurvedice.
Pe o piață cu o dinamică accentuată, noi am ales să creăm produse naturale sigure, care să contribuie
în mod real la starea de sănătate a întregii familii. Produsele marca Ayurmed® sunt concepute pe
baza principiilor medicale ayurvedice, validate de o tradiție și o practică veche de secole.
La Ayurmed®, considerăm că un produs de calitate superioară, care oferă beneficii complete și
de durată consumatorului, se obține din materii prime de proveniență controlată, într-un proces
de producție modern. De aceea, echipa noastră de profesioniști asigură calitatea premium a
ingredientelor prin protocoale stricte, care să garanteze beneficiile produselor Ayurmed®.
Produsele noastre sunt fabricate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu.
Vom continua să ne dezvoltăm în acord cu obiectivul nostru principal - acela de a îmbunătăți
calitatea vieții pacienților noștri, prin soluții tradițional naturale, perfect adaptate necesităților
vieții cotidiene în permanentă schimbare.
În același timp, vă vom oferi cu bucurie tot sprijinul nostru, oricând vă este necesar.
Vă invit să vă bucurați de beneficiile pe care produsele Ayurmed® vi le oferă		
și vă mulțumesc pentru alegerea dumneavoastră.

Dr. Arh. SHAWKI SALMAN
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AFECȚIUNI IMUNOLOGICE / ALERGII

ALERGISALM

™

Sănătate fără alergii
ALERGISALM™- conține un amestec de principii active, care în momentul

G

contactului cu alergenii, contribuie la menținerea în parametri optimi a funcțiilor
fiziologice de la nivel cutanat, ocular, respirator şi digestiv. Compușii fitochimici
inhibă activitatea receptorilor de histamină, împiedicând astfel hiperreactivitatea
organismului la factorul alergen. Favorizează eliminarea toxinelor din organism
prin detoxifiere hepatică. Totodată susține sistemul imunitar hipersensibil în
procesele de adaptare la condiţiile de mediu. Nu are efect sedativ.
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BENEFICII:

Crește toleranța la factorii alergeni
Combate alergiile de toate tipurile (sezoniere, alimentare, medicamentoase)
Reduce simptomele alergiilor de la nivel cutanat, ocular și respirator
Elimină compușii alergici din organism prin detoxifiere
Echilibrează și susține sistemul imunitar

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 12+ ani: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi;
Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Viola tricolor (Trei frați pătați ), extract din părți aeriene (4:1)
Urtica dioica (Urzică), extract din părți aeriene (5:1)
Curcuma longa (Turmeric), pulbere din rizom
Ziziphus jujuba (Jujubă), pulbere din fructe
Taraxacum officinale (Păpădie), pulbere din rădăcină
Glycyrrhiza glabra (Lemn dulce), pulbere din rădăcină
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

100mg
100mg
75mg
75mg
50mg
50mg
50mg

VIOLA TRICOLOR / TREI FRAŢI PĂTAŢI - Bogată în fitocompuși activi - flavonozide,
antocianozide, saponozide, ulei volatil, carotenoide, cumarine, tanin şi 10%
vitamine (C și E) - contribuie la ameliorarea afecțiunilor alergice de tip respirator
(rinită alergică, astm bronşic, tuse cu expectoraţie), de tip cutanat (inflamaţii,
eczeme, dermatite atopice) sau de tip digestiv etc.
URTICA DIOICA / URZICĂ - Bogată în carotenoide, vitamine, minerale, acid
pantotenic, ulei volatil, flavone - compuși cu efecte similare antihistaminicelor
(prin blocarea receptorilor histaminici), ameliorează în special simptomele
produse de alergia la fân și polen. Puternic detoxifiant.
CURCUMA LONGA / TURMERIC - Conține, în principal, curcuminoide, cu acțiune
antioxidantă și antiinflamatoare. Curcuminul reduce producția de histamină,
diminuând astfel reacția organismului la alergeni.
ZIZIPHUS JUJUBA / JUJUBĂ - Este una dintre cele mai bogate surse de
antioxidanți (vit. C și vit. A). Are efect antioxidant benefic în reducerea stresului
oxidativ, protejând astfel sistemul imunitar și limfatic. Saponozidele și alcaloizii au
rol în eliminarea toxinelor din sânge.
TARAXACUM OFFICINALE / PĂPĂDIE - Sursă de minerale (fier, cupru, potasiu,
fosfor, calciu şi magneziu) și vitamine (A, B1, C, D). Detoxifiant puternic, benefic
mai ales în perioadele de schimbare a anotimpului. Vit. A tonifică și conferă un
aspect sănătos pielii. Principiile amare prezente în rădăcină, favorizează flora
intestinală benefică.
GLYCYRRHIZA GLABRA / LEMN DULCE - Antialergic și antiinflamator puternic
datorită conținutului bogat în flavonoide (antioxidanți importanți), glicirizină,
săruri de calciu și potasiu, vitamine și minerale (Na, P, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo). Ajută la
fluidificarea secrețiilor și eliberarea căilor respiratorii, calmând tusea.

AFECȚIUNI IMUNOLOGICE / ALERGII

ANTIOXIDANT STAR

™

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Ziziphus jujuba (Jujubă), pulbere din fructe
Vitis vinifera (Viță de vie), extract din sâmburi de struguri (5:1)
Punica granatum (Rodie), pulbere din fructe
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

250mg
100mg
100mg
50mg

ZIZIPHUS JUJUBA / JUJUBĂ - Echilibrează sistemul imunitar. Asigură protecţie
celulară. Îmbunătăţeşte metabolismul şi creşte nivelul energetic al organismului.
Conține 18 din totalul celor 24 de aminoacizi esenţiali necesari funcţionării
normale a organismului uman. Conţine vitamina C într-o cantitate de 20 de ori mai
mare decât citricele şi de 100 de ori mai mare decât merele. Conţine vitaminele:
B1, B2, B3, B6. Este o sursă bogată de minerale: Ca, Cu, Fe, Mg, P, Mn, K, Na, Zn, etc.
VITIS VINIFERA / VIȚĂ DE VIE - Este unul dintre cei mai puternici antioxidanți,
protejând celulele organismului de atacul nociv al radicalilor liberi. Conține
proantocianidină, cu un efect antioxidant de 20 de ori mai puternic decât vit. C și
de 50 de ori mai puternic decât vit. E. Conține zinc, cupru, seleniu - microelemente
implicate în susținerea funcțiilor biochimice, în condiții de stres. Susține
sănătatea sistemului cardiovascular, contribuind la menținerea unui nivel optim
al lipidelor în sânge.

ANTIOXIDANT STAR™-

sursă naturală de antioxidanţi, provenită din
combinarea optimă a trei plante medicinale ayurvedice, folosite de secole
pentru susţinerea vitalităţii întregului organism. Hrăneşte ţesuturile în
profunzime şi menţine integritatea structurală a celulelor, protejându-le
împotriva degenerării şi a îmbătrânirii premature. Contribuie la echilibrarea
balanţei imunitare, prin acţiunea de detoxifiere a sângelui şi a limfei. Astfel,
susţine sănătatea sistemului nervos, cardiovascular, limfatic, urinar și digestiv.
G

Neutralizează radicalii liberi
Crește nivelul compușilor antioxidanți
Protejează împotriva degenerării celulare și a îmbătrânirii premature
Echilibrează și susține sistemul imunitar
Protejează tenul împotriva îmbătrânirii
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PUNICA GRANATUM / RODIE - Conține vitaminele C și B, acid pantotenic,
potasiu, polifenoli, antioxidanți, acid elagic, punicalagin (cel mai abundent
polifenol). Prezintă acțiune antioxidantă (încetinește procesele de îmbătrânire) și
regenerantă (susține mecanismele naturale de regenerare celulară). Bionutrienții
ajută la reducerea riscului de apariție a afecțiunilor cardiace, inclusiv oxidarea
LDL. Are proprietăți antibacteriene și antivirale, protejează organismul împotriva
factorilor nocivi.

Pentru sănătatea familiei tale
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MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 12+ ani: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi;
Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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AFECȚIUNI OSTEOARTICULARE

ARTRISALM

®

Fără dureri articulare
®
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- contribuie la sănătatea și funcționarea normală a sistemului
osteoarticular. Cu proprietăți trofice și tonifiante, fitonutrienții acționează
sinergic pentru menținerea mobilității articulare și a circulației sanguine
optime. Analgezic și antiinflamator, contribuie la reducerea durerii și a
inflamației articulare. Principiile active antioxidante neutralizează radicalii
liberi, protejând articulațiile împotriva stresului oxidativ și a proceselor
degenerative. Diminuează disconfortul în caz de suprasolicitare mecanică a
articulațiilor sau de traumatisme ale aparatului locomotor. Este recomandat în
tipurile de modificări articulare de tip inflamator (artrite), degenerativ (artroze)
sau postraumatice.

Boswellia serrata (Shallaki), pulbere din rezină
Curcuma longa (Turmeric), pulbere din rizom
Zingiber officinale (Ghimbir), pulbere din rizom
Withania somnifera (Ashwagandha), pulbere din rădăcină
Allium sativum (Usturoi), pulbere din bulb
Vitex negundo (Nirgundi), extract din frunze (7:1)
Pluchea lanceolata (Rasna), extract din rădăcină (5:1)
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

100mg
75mg
75mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg

BOSWELLIA SERRATA / SHALLAKI - Scade durerea și inflamația la nivel articular.
Îmbunătățește mobilitatea articulară. Protejează și ajută la regenerarea cartilajului
articular. Susține recuperarea după traumatisme.
CURCUMA LONGA / TURMERIC - Antiinflamator, reduce edemele și inflamațiile.
Contribuie la creșterea mobilității articulare. Protejează țesuturile împotriva
stresului oxidativ. Îmbunătățește circulația sanguină și susține eliminarea toxinelor
din organism.
ZINGIBER OFFICINALE / GHIMBIR - Antiinflamator, calmează inflamațiile și
durerea. Îmbunătățește circulația și facilitează eliminarea toxinelor din organism.
WITHANIA SOMNIFERA / GINSENG INDIAN - Adaptogen, tonic, antioxidant,
antiinflamator. Fortifică structurile nervoase, crește rezistența fizică și psihică.
Previne degenerarea celulară.
ALLIUM SATIVUM / USTUROI - Antioxidant, reduce acțiunea nocivă a radicalilor
liberi. Revigorează sistemul imunitar. Antiinflamator, reduce durerile artritice.
VITEX NEGUNDO / NIRGUNDI - Antiinflamator, inhibă factorii proinflamatori.
Analgezic ușor, eficace în toate formele de reumatism.

BENEFICII:

Diminuează durerile osteoarticulare
Reduce inflamațiile osteoarticulare
Crește mobilitatea articulațiilor
Încetinește procesele degenerative osteoarticulare cauzate de înaintarea în vârstă
Susține regenerarea naturală a țesuturilor, menține troficitatea și lubrifierea articulațiilor

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:

PLUCHEA LANCEOLATA / RASNA - Antiinflamator. Controlează sinteza autoantigenilor
implicați în procesul autoimun de degenerare a proteinelor din articulații.

AFECȚIUNI IMUNOLOGICE / NEUROPSIHICE

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Withania somnifera (Ashwagandha), pulbere din rădăcină
Chlorophytum arundinaceum (Safed musli), pulbere din rădăcină
Asparagus racemosus (Shatavari), pulbere din rădăcină
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

ASHWAGANDHA
		RASAYAN TAB

®

300mg
100mg
50mg
50mg

WITHANIA SOMNIFERA / ASHWAGANDHA, GINSENG INDIAN - Adaptogen și
tonic general. Susţine performanțele fizice și mentale în condiții de stres și
oboseală, ajutând organismul să se adapteze la condițiile de mediu. Încetineşte
îmbătrânirea. Ajută la combaterea celulelor anormale (tumori benigne și maligne).
Este neuroprotector, fortifică structurile nervoase, îmbunătățește concentrarea și
memoria. Susține sistemul imunitar și are proprietăți antioxidante. Îmbunătățește
vitalitatea sexuală, atât la femei, cât și la bărbați.
CHLOROPHYTUM ARUNDINACEUM / SAFED MUSLI - Este o sursă bogată
de fitonutrienți care susțin sistemul muscular (crește masa musculară). Tonic,
afrodisiac prin susţinerea libidoului.
ASPARAGUS RACEMOSUS / SHATAVARI - Substanțele bioactive din rădăcină
au proprietăți afrodisiace. Echilibrează sistemul hormonal și susține fertilitatea.
Fitoestrogenii ajută la reglarea nivelului hormonal în premenopauză și după
instalarea menopauzei.

Tonic și reechilibrant

®

ASHWAGANDHA Rasayan Tab

- tonic general,
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o combinație de plante
medicinale recunoscute în medicina ayurvedică pentru proprietăţile lor de
tonifiere şi regenerare. Susține sistemul imunitar, combate stresul oxidativ
și previne degenerarea celulară, protejând organismul împotriva îmbătrânirii
premature. Prezintă acţiune neuroprotectoare și menține buna funcţionare a
sistemului nervos. Astfel ajută la îmbunătăţirea funcţiilor executive ale creierului
(memorie, concentrare) şi capacităţilor sociale şi emoţionale. Contribuie la
reducerea stresului şi la adaptarea organismului la condițiile de mediu,
îmbunătățește calitatea somnului, având ca rezultat scăderea riscului declanşării
sau agravării bolilor cauzate de un stil de viaţă dezordonat sau al bolilor induse
de stres (depresie, anxietate, boli degenerative, etc.). Echilibrează hormonal şi
psiho-emoțional în urma stărilor de oboseală, stres cronic și suprasolicitare.
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BENEFICII:

Susține organismul în condiții de suprasolicitare și convalescență
Susține funcțiile executive ale creierului: memorare, concentrare, atenție, abilități sociale
Combate stresul și previne oboseala cronică
Reduce anxietatea și stările depresive
Facilitează un somn de calitate, care stimulează mecanismele de refacere ale organismului
Tonifică și echilibrează sistemul imunitar
Protejează organismul împotriva radiațiilor nocive

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 14+ ani: câte o jumătate de tabletă de 3 ori pe zi
Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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AFECȚIUNI RESPIRATORII

®

COUGHEND Sirop
Protector natural al căilor respiratorii

®
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COUGHEND Sirop - este un produs natural din plante medicinale
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indiene, care susține sănătatea căilor respiratorii și contribuie la
descongestionarea acestora, prin fluidificarea și eliminarea mucusului
(tuse productivă). Calmează actul reflex de tuse (tuse seacă), reduce
uscăciunea și iritarea de la nivelul gâtului. Substanțele bioactive din
®
COUGHEND Sirop contribuie la susținerea sistemului imunitar, ceea
ce face ca acest supliment să poată fi utilizat pe întreaga durată a
anotimpului rece. Eficace în tusea fumătorului. Recomandat atât pentru
prevenirea, cât şi pentru tratarea tulburărilor respiratorii, de orice
etiologie, la adulţi şi copii.

BENEFICII:

Menține sănătatea aparatului respirator
Fluidifică secrețiile bronșice și favorizează eliminarea lor
Reduce senzația de uscăciune și iritație a tractului respirator
Descongestionează căile respiratorii, ușurând respirația
Ameliorează simptomele astmului bronșic (bronhodilatator)
Susține buna funcționare a sistemului imunitar
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COMPOZIȚIE / SIROP 5 ml:
Pistacia integerrima (Kakar singhi), extract din părți aeriene (4:1) 150mg;
Adhatoda vasica (Vasa), extract din frunze (3:1)
150mg;
Piper longum (Piper indonezian), extract din fructe (3:1)
75mg;
Cyperus rotundus (Nagarmotha), extract din rizom (6:1)
75mg;
Ocimum sanctum (Busuioc indian), extract din părți aeriene (5:1)
75mg;
Glycyrrhiza glabra (Lemn dulce), extract din rădăcină (5:1)
75mg;
Zingiber officinale (Ghimbir), extract din rizom (6:1)
75mg;
Abies webbiana (Talispatra), extract din frunze (8:1)
75mg;
Solanum xanthocarpum (Kantakari), extract din părți aeriene (5:1) 75mg;
Cinnamomum zeylanicum (Scorțișoară), extract din scoarță (10:1) 75mg;
Piper nigrum (Piper negru), extract din fructe (6:1)
75mg;
Viola odorata (Toporași), extract din părți aeriene (5:1)
75mg;
Sarcostemma brevistigma (Somlata), extract din părți aeriene (5:1) 75mg;
Borat de sodiu
65mg;
25mg;
Mentha piperita (Mentă), părți aeriene
Cinnamomum camphora (Camfor), scoarță
24mg;
Benzoat de sodiu (conservant)
25mg;
2400mg;
Zahăr (doar pentru COUGHEND Sirop cu zahăr)
Sorbitol (doar pentru COUGHEND Sirop fără zahăr)
3000mg
Apă demineralizată până la
5ml.

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 1-3 ani: câte o jumătate de linguriță (2.5ml) de 2 ori pe zi;
Copii peste 3 ani: câte o linguriță (5ml) de 2 ori pe zi;
Adulți: câte 1-2 lingurițe (5-10ml) de 2-3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.

PISTACIA INTEGERRIMA / KAKAR SINGHI - Expectorant, adjuvant în astm, tuse și
alte tulburări respiratorii. Este o plantă recomandată în stări de slăbiciune fizică, în
convalescență și malnutriție.
ADHATODA VASICA / VASA - Contribuie la relaxarea traheei. Acționează ca bronhodilatator,
împiedicând bronhospasmul. Are acţiune antihistaminică. Fluidifică secrețiile bronșice,
asigurând sănătatea tractului respirator superior.
CYPERUS ROTUNDUS / NAGARMOTHA - Conține substanțe active cu efect astringent,
diaforetic, analgezic, antispasmodic, carminativ, antitusiv, sedativ. Are proprietăți
antibacteriene, protejând tractul respirator superior și inferior de infecţii.
OCIMUM SANCTUM / BUSUIOC INDIAN - Bronhodilatator, expectorant, antialergic și
antiinflamator, eficace în caz de tuse și răceală. Este benefic în cazul bolilor respiratorii
datorită uleiului esenţial cu proprietăţi antihistaminice şi antipiretice dovedite.
GLYCYRRHIZA GLABRA / LEMN DULCE - În medicina tradițională are numeroase utilizări:
antispastic, mucolitic, calmează iritația tractului respirator. Benefic în afecțiuni ale căilor
respiratorii superioare, însoțite de procese inflamatorii, mai ales la copii și bătrâni. Util
în tusea seacă și productivă.
ZINGIBER OFFICINALE / GHIMBIR - Conține ulei esențial eficient în tusea productivă
(expectorant) și în problemele respiratorii alergice (ex. astmul). Decongestionează căile
nazale, hidratează mucoasa tractului respirator. Folosit cu succes în răceli și gripe
datorită acțiunii sale diaforetice. Are proprietăți antihistaminice demonstrate.
ABIES WEBBIANA / TALISPATRA - Principii active benefice în tulburări respiratorii cronice,
tuse, răceli, datorită acțiunii bronhodilatatoare și antiinflamatoare. Scade secreția de
mucus și facilitează respirația.
SOLANUM XANTHOCARPUM / KANTAKARI - Acțiune antitusivă în tusea nespecifică și astmul
bronșic, prin inhibarea eliberării histaminei. Eficace în febră, tuse, astm și dureri de gât.
VIOLA ODORATA / TOPORAȘI - Folosită în mod tradițional în caz de răceală, tuse și gripă,
datorită proprietăților antimicrobiene și antivirale. Favorizează eliminarea mucusului.
Benefică în astmul bronșic.
SARCOSTEMMA BREVISTIGMA / SOMLATA - Susține sănătatea căilor respiratorii prin acțiune
antihistaminică, antispasmodică, expectorantă, imunostimulatoare, energizantă.
MENTHA PIPERITA / MENTĂ – Este un decongestionant puternic, reglează temperatura
corpului în caz de febră. În astm, timolul din uleiul esențial acționează ca antitusiv natural.
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AFECȚIUNI METABOLICE

DAITAB

®

Controlează natural glicemia
®
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- formulă complexă, contribuie la menținerea concentrației normale
de glucoză în sânge prin: reglarea secreției de insulină de la nivelul pancreasului,
creșterea utilizării periferice a glucozei, inhibarea absorbției glucozei din
intestin, reducerea poftei și a dependenței de dulce. Susține metabolismul
lipidic și proteic (în cazul dereglărilor cauzate de diabet). Fitocompușii activi
au rol important în prevenirea complicațiilor cronice cauzate de hiperglicemie,
care se manifestă la nivelul sistemului nervos (neuropatie), urogenital
(nefropatie), cardiovascular (angiopatie) și al ochilor (retinopatie). Antioxidanții
din compoziția plantelor neutralizează radicalii liberi, susțin imunitatea, întârzie
procesele degenerative și evoluția unor boli cronice cauzate de stresul oxidativ.
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BENEFICII:

Stabilizează valorile glicemiei
Stimulează funcția pancreatică (producția de insulină)
Previne apariția complicațiilor cronice asociate diabetului
Susține metabolismul glucidic și lipidic în diabetul zaharat de tip I și II
Protejează organismul împotriva stresului oxidativ, care poate cauza
procese degenerative cronice

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Azadirachta indica (Neem), extract din frunze (10:1)
Pterocarpus marsupium (Vijayasar), extract din rășină (15:1)
Tinospora cordifolia (Guduchi), extract din tulpină (10:1)
Syzygium cumini (Jamun), extract din semințe (8:1)
Trigonella foenum graecum (Schinduf), extract din semințe (15:1)
Momordica charantia (Castravete amar), extract din fructe (10:1)
Enicostemma littorale (Chhota chirata), extract din părți aeriene (10:1)
Curcuma longa (Turmeric), extract din rizom (10:1)
Gymnema sylvestre (Gudmar), extract din frunze (10:1)
Piper longum (Piper indonezian), extract din fructe (3:1)
Yashad bhasm (Zinc organic), cca. 7 mg Zn/70% DZR
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

75mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
25mg
20mg
10mg
20mg

AZADIRACHTA INDICA / NEEM - Bogat în nimbidin, fitonutrient cu proprietatea
de a reduce nivelul glucozei serice. Susține metabolizarea glucozei şi depunerea
acesteia sub formă de glicogen la nivelul ficatului, muşchilor sau inimii. Asigură
protecție cardiovasculară (împiedică formarea plăcilor de aterom).
PTEROCARPUS MARSUPIUM / VIJAYASAR - Reduce absorbția glucozei din tubul
digestiv. Crește randamentul de transformare al glucozei la nivelul celulei şi
împiedică distrugerea celulelor β-pancreatice, susţinând funcţia pancreatică
fiziologică (secreţia de insulină).
TINOSPORA CORDIFOLIA / GUDUCHI - Împiedică degradarea celulelor β-pancreatice.
Susține reglarea glicemiei serice. Cu acțiune hepatoprotectoare, normalizează
valoarea enzimelor hepatice și a bilirubinei serice.
SYZYGIUM CUMINI / JAMUN - Păstrează integritatea celulelor pancreatice
implicate în producerea de insulină. Controlează transformarea polizaharidelor
în glucoză, împiedicând formarea depozitelor lipidice.
TRIGONELLA FOENUM GRAECUM /  SCHINDUF - Reduce rezistența periferică la
insulină și stimulează secreția acesteia.
MOMORDICA CHARANTIA / CASTRAVETE AMAR - Menține nivelul normal al
glicemiei la persoanele cu diabet zaharat (tip I și II). Polipeptida-p stimulează
celulele β-pancreatice, asigurând creșterea secreției de insulină proprie.
Normalizează nivelul trigliceridelor, colesterolului și raportul HDL/LDL. Contribuie
la prevenirea complicațiilor cronice ale diabetului.
ENICOSTEMMA LITTORALE / CHHOTA CHIRATA - Susține secreția de insulină la
nivelul pancreasului. Menține nivelul normal al colestrolului și al trigliceridelor în
sânge, prevenind apariția complicațiilor diabetului.
CURCUMA LONGA / TURMERIC - Susține reglarea nivelului colesterolului și
trigliceridelor sanguine. Menține nivelul glicemiei prin creșterea nivelului de
insulină (stimularea celulelor β-pancreatice). Scade rezistența periferică la insulină.
GYMNEMA SYLVESTRE / GUDMAR - Stimulează secreția de insulină. Crește capacitatea
celulelor de a utiliza glucoza. Inhibă absorbția glucozei din intestin. Reduce nivelul
seric al colesterolului și al trigliceridelor. Reduce pofta și dependența de dulce.
PIPER LONGUM / PIPER INDONEZIAN - Contribuie la absorbția substanțelor nutritive la
nivelul tubului digestiv. Favorizează tranzitul intestinal. Tonic general, ajută la protejarea
organismului împotriva stresului oxidativ și la adaptarea acestuia la condițiile de mediu.

AFECȚIUNI UROGENITALE FEMININE

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Pueraria tuberosa (Varahi kand), pulbere din rizom
Asparagus racemosus (Shatavari), pulbere din rădăcină
Glycyrrhiza glabra (Lemn dulce), pulbere din rădăcină
Asparagus adscendens (Safed musli), pulbere din rădăcină
Foeniculum vulgare (Fenicul), pulbere din fructe
Trigonella foenum graecum (Schinduf), pulbere din semințe
Acacia arabica (Gumă acacia-excipient)

FEMININE TOUCH

®

100mg
100mg
75mg
75mg
50mg
50mg
50mg

PUERARIA TUBEROSA / VARAHI KAND - Bogată în fitoestrogeni implicaţi în
dezvoltarea armonioasă a sânilor. Îmbunătăţeşte aspectul pielii. Previne
apariția osteoporozei, prin reglarea nivelului hormonal. Fitohormonii mențin
sănătatea hormonală a femeii.
ASPARAGUS RACEMOSUS / SHATAVARI - Echilibrează sistemul hormonal în caz
de debilitate sexuală. Favorizează dezvoltarea normală a uterului la tinerele cu
hipoplazie uterină. Afrodisiac, stimulează foliculogeneza, ovulația și pregătește
uterul pentru concepție. După naștere, stimulează lactația, normalizează
dimensiunea uterului și balanța hormonală.
GLYCYRRHIZA GLABRA / LEMN DULCE - Susține creșterea nivelului de estrogen
și menține echilibrul hormonal. Are acțiune antivirală inhibând proliferarea
virusului HPV, herpes zoster.
ASPARAGUS ADSCENDENS / SAFED MUSLI - Susține sinteza de estrogen, crește
fertilitatea și sănătatea sistemului reproducător prin echilibrarea balanţei
hormonale şi a funcţiilor sexuale.

- combinaţie optimă de fitohormoni care contribuie la
menținerea structurii, elasticităţii și fermității sânilor, în mod 100% natural.
Substanțele bioactive au efect regenerant și tonic asupra aparatului genital
feminin, susţinând echilibrul hormonal, aspectul și dimensiunea sânilor.
Îmbunătățește activitatea funcțiilor sexuale, fertilitatea și libidoul. Echilibrul
hormonal are rol decisiv în menţinerea sănătăţii organismului, a formei
armonioase a corpului, a dinamicii fizice și a stărilor psiho-emoționale.
Sprijină desfășurarea normală a proceselor digestive. Stimulează mecanismele
fiziologice responsabile de eliminarea excesului de apă din organism.

BENEFICII:

Menține echilibrul hormonal normal al femeilor
Menține tonusul aparatului genital feminin
Susține sănătatea glandelor mamare
Stimulează lactația și susține calitatea laptelui în perioada de alăptare
Păstrează elasticitatea și fermitatea sânilor
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TRIGONELLA FOENUM GRAECUM / SCHINDUF - Prin efectele galactogog și
galactofor (în perioada de lactație) contribuie la menținerea cantității și
calității laptelui. Echilibrează sistemul hormonal.

®

FEMININE TOUCH

T

FOENICULUM VULGARE / FENICUL - Uleiul volatil conţinut are acţiune
antispastică, afrodisiacă, stimulantă a secreţiei lactice şi carminativă.

Un corp armonios
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MOD DE ADMINISTRARE:

PENTRU UZUL EXCLUSIV AL FEMEILOR: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
Se întrerupe administrarea în timpul menstrelor datorită potențialului efect emenagog.
În caz de noduli la sân, chisturi ovariene și fibroame uterine, se recomandă
consultarea unui medic specialist în Ayurveda.
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AFECȚIUNI GASTROINTESTINALE

GASCURE Sirop
®

Combate hiperaciditatea gastrică
®

GASCURE Sirop - Fitocompus care susține funcționarea normală

a sistemului gastrointestinal. Oferă protecție eficientă mucoasei
gastrointestinale. Împiedică agravarea simptomatologiei specifice
leziunilor gastrice. Complexul de fitonutrienți susține procesele
digestive prin menținerea acidității gastrice și a secreției enzimelor
digestive în parametri optimi. Protejează mucoasa gastrică și flora
intestinală.
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Reduce hiperaciditatea gastrică
Protejează mucoasa gastrică și duodenală
Echilibrează secreția enzimelor digestive
Favorizează absorbția nutrienților din alimente
Echilibrează frecvența și consistența scaunelor
Echilibrează flora intestinală

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 lingurițe (5-10 ml) de 2-3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.

COMPOZIȚIE / SIROP 5 ml:

Foeniculum vulgare (Fenicul), extract din fructe (7:1)
Plumbago zeylanica (Chitrak), extract din rădăcină (5:1)
Terminalia chebula (Haritaki), extract din fructe (4:1)
Emblica officinalis (Amla), extract din fructe (4:1)
Zingiber officinale (Ghimbir), extract din rizom (6:1)
Piper retrofractum (Pippali), extract din fructe (10:1)
Aloe barbadensis (Aloe), extract din frunze (3:1)
Piper longum (Piper indonezian), extract din fructe (3:1)
Terminalia belerica (Bibhitaki), extract din fructe (3:1)
Trachyspermum ammi (Yavani), extract din fructe (8:1)
Anethum sowa (Mărar), extract din fructe (8:1)
Cuminum cyminum (Chimion), extract din fructe (8:1)
Citrus limonum (Lămâi), extract din fructe (6:1)
Piper nigrum (Piper negru), extract din fructe (6:1)
Andrographis paniculata (Kalmegh), extract din părți aeriene (10:1)
Ferula narthex (Asafoetida), rășină
Benzoat de sodiu (conservant)		
Zahăr

100mg
100mg
100mg
100mg
100mg
100mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
25mg
25mg
20mg
5mg
25 mg
2400mg

TERMINALIA CHEBULA / HARITAKI - Acidul chebulagic și chebulinic, alături de
corilagină au efect laxativ, tonic și stomahic, benefice în terapia tulburărilor
digestive (diaree cronică, flatulență, balonare).
TERMINALIA BELERICA / BIBHITAKI - Conținutul mare de tanin o recomandă în
dispepsie și tulburări de tranzit. Este tonic gastric.
EMBLICA OFFICINALIS / AMLA - Complex de proteine, aminoacizi, vitamine și
minerale, are acțiune benefică demonstrată în sindromul gastric (arsuri, durere,
spasme etc.).
FOENICULUM VULGARE / FENICUL - Principiile active din uleiul volatil au
multiple proprietăți terapeutice: stomahice, carminative și antihelmintice.
ANETHUM SOWA / MĂRAR - Principale acțiuni: antispastică, digestivă,
antiseptică intestinal, detoxifiantă și antioxidantă.
CUMINUM CYMINUM / CHIMION - Combate balonarea, relaxează musculatura
netedă, stimulează metabolismul și combate constipația.
ALOE BARBADENSIS / ALOE - Neutralizează aciditatea gastrică, susținând
cicatrizarea ulcerelor gastrice și duodenale. Susține peristaltismul intestinal,
reglează frecvența scaunelor și favorizează detoxifierea.
PIPER LONGUM / PIPER INDONEZIAN; PIPER NIGRUM / PIPER NEGRU;
PIPER RETROFRACTUM / PIPPALI - Contribuie la absorbția substanțelor nutritive și
favorizează tranzitul intestinal. Benefice în: dispepsii, flatulență, diaree, tulburări
de tranzit. Proprietăți bacteriostatice și fungistatice.
ZINGIBER OFFICINALE / GHIMBIR - Stimulează secreția enzimelor digestive
la nivelul stomacului și intestinului, normalizează secreția și fluxul biliar care
ajută la digestia alimentelor greu digerabile, alimente bogate în proteine și
grăsimi, eliminând senzația de greață. Normalizează tranzitul intestinal și ajută
la atenuarea senzației de balonare.
PLUMBAGO ZEYLANICA / CHITRAK - Stimulent gastric, cu acțiune
gastroprotectoare și hepatoprotectoare.
TRACHYSPERMUM AMMI / YAVANI - Susține sănătatea și funcționarea normală
a sistemului digestiv, reglând apetitul.
CITRUS LIMONUM / LĂMÂI - Reglează pH-ul gastric. Acțiune cicatrizantă în
ulcere și gastrite. Efect antiemetic.
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AFECȚIUNI GASTROINTESTINALE

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:

Plumbago zeylanica (Chitrak), pulbere din rădăcină
Zingiber officinale (Ghimbir), pulbere din rizom
Piper longum (Piper indonezian), pulbere din fructe
Carica papaya (Papaya), pulbere din semințe
Trachyspermum ammi (Yavani), pulbere din fructe
Piper nigrum (Piper negru), pulbere din fructe
Hordeum vulgare (Orz), pulbere din părți aeriene
Andrographis p niculata (Kalmegh), pulbere din părți aeriene
Terminalia chebula (Haritaki), pulbere din fructe
Emblica officinalis (Amla), pulbere din fructe
Cyperus rotundus (Nagarmotha), pulbere din rizom
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

GASCURE Tab

®

50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
25mg
25mg
25mg
25mg

PLUMBAGO ZEYLANICA / CHITRAK - Îmbunătățește digestia și susține apetitul,
are acțiune gastroprotectoare, imunomodulatoare, detoxifiantă.
ZINGIBER OFFCINALE / GHIMBIR - Stimulează secreția enzimelor digestive la
nivelul stomacului și intestinului, normalizează secreția și fluxul biliar care
ajută la digestia alimentelor greu digerabile, eliminând senzația de greață.
Normalizează tranzitul intestinal și ajută la atenuarea senzației de balonare.
PIPER LONGUM / PIPER INDONEZIAN - Tonic, stomahic, emenagog, digestiv
CARICA PAPAYA / PAPAYA - Conține papaină, o pepsină vegetală care susține
digestia proteinelor.

®

GASCURE Tab

- Susține funcționarea normală a sistemului gastrointestinal,
asigurând o digestie adecvată și un tranzit intestinal normal. Complexul de
fitonutrienți din GASCURE Tab® stimulează secreția enzimelor digestive.
Digestia gastrică este susținută și de aportul exogen de papaină, enzimă
implicată în digestia proteinelor la nivelul stomacului. Ajută la restabilirea
frecvenței și consistenței scaunelor, la eliminarea din intestine a toxinelor
și a gazelor provenite dintr-o digestie deficitară. Susține astfel procesul
natural de detoxifiere. Prin susținerea întregului sistem digestiv, GASCURE
Tab® ajută la eliminarea neplăcerilor cauzate de alimentele greu digerabile,
de o dietă dezechilibrată sau de excesele alimentare.

HORDEUM VULGARE / ORZ - Facilitează digestia și tranzitul intestinal. Păstrează
echilibrul microflorei intestinale.

TERMINALIA CHEBULA / HARITAKI - Laxativ, tonic-stomahic, recomandat în
reducerea hemoroizilor, diaree cronică, flatulență, parazitoze intestinale etc.
EMBLICA OFFCINALIS / AMLA - Fitonutrienții asigură normalizarea acidității
și integritatea mucoasei gastrice. Susține metabolismul lipidic și procesele
de detoxifiere hepatică. Ajută la normalizarea tranzitului intestinal. Combate
diareea și constipația.
CYPERUS ROTUNDUS / NAGARMOTHA - Normalizează digestia prin stabilizarea
peristaltismului intestinal, diminuează senzația de greață și disconfort la
stomac, susține eliminarea gazelor după mesele copioase.
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ANDROGRAPHIS PANICULATA / KALMEGH - Stimulează secreția bilei și ajută la
metabolizarea lipidelor. Susține funcția de detoxifiere a ficatului și funcția imunitară.

GA

T

TRACHYSPERMUM AMMI / YAVANI - Susține sănătatea și funcționarea normală
a sistemului digestiv, reglând apetitul alimentar.
PIPER NIGRUM / PIPER NEGRU - Digestiv, carminativ, colagog, este recomandat în
dispepsii, flatulență, debilitate intestinală, diaree. Stimulează secrețiile gastrice.

O digestie sănătoasă
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BENEFICII:

Stimulează secreția enzimelor digestive
Elimină neplăcerile cauzate de o digestie deficitară (greață, balonare, constipație)
Favorizează absorbția substanțelor nutritive necesare vitalității și sănătății organismului
Menține o digestie optimă
Echilibrează tranzitul și flora intestinală
Susține procesele de detoxifiere

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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AFECȚIUNI HEMATOLOGICE

GLOBY FORTE

®

Antianemic natural
®

G

GLOBY FORTE
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- Compoziție bogată în substanțe bioactive (Fe, Vit. C, vit. K
şi acid folic), contribuie la sinteza hemoglobinei, asigurând numărul optim de
hematii necesar transportului de oxigen la nivelul celulelor. Prin aportul de vit.
C și complexul de B favorizează asimilarea fierului și susține eritropoieza. Ajută
la refacerea depozitelor de fier de la nivelul splinei. Fitonutrienții cu acţiune
antioxidantă contribuie la neutralizarea radicalilor liberi, protejând organismul
împotriva stresului oxidativ şi reducând procesele degenerative. Tonifică şi
dinamizează întregul organism, ameliorează simptomele induse de anemie:
oboseală, senzaţie de epuizare, amețeală, iritabilitate, paloare, slăbiciune, lipsă
de concentrare.
Complexul de plante susține apetitul, digestia, secreția biliară, tranzitul
intestinal și procesele naturale de detoxifiere ale colonului. În plus, stimulează
drenarea toxinelor din organe (ficat, pancreas, splină etc).

BENEFICII:

Susține producția de celule roșii (hematii) și normalizează nivelul hemoglobinei
Favorizează absorbția fierului
Reduce simptomele anemiei: oboseală, amețeală, iritabilitate, dificultate de concentrare
Susține funcția ficatului și a splinei
Susține procesele de detoxifiere
Susține sistemul imunitar

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 5-10 ani: câte ½ tabletă de 3 ori pe zi;
Copii 11-18 ani: câte 1 tabletă de 3 ori pe zi;
Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Punica granatum (Rodie), pulbere din fruct
Rubia cordifolia (Manjistha), pulbere din rădăcină
Tinospora cordifolia (Guduchi), extract din părți aeriene (10:1)
Curcuma amada (Ama haldi), pulbere din rizom
Emblica officinalis (Amla), pulbere din fructe
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

100mg
100mg
100mg
75mg
50mg
75mg

PUNICA GRANATUM / RODIE - Asigură formarea unor hematii sănătoase
(antianemic) datorită conținutului bogat în substanțe bioactive (Fe, vit. C, vit. K și
acid folic) implicate în absorbția fierului și sinteza hemoglobinei.
RUBIA CORDIFOLIA / MANJISTHA - Detoxifiant și antiseptic eficient, susţine
eliberarea toxinelor din organe (ficat, pancreas, splină etc.) în sânge și apoi
eliminarea lor din organism.
TINOSPORA CORDIFOLIA / GUDUCHI - Hepatoprotector, echilibrează nivelul
enzimelor hepatice și concentrația de bilirubină serică.
CURCUMA AMADA / AMA HALDI - Complexul de fitonutrienți neutralizează
radicalii liberi. Echilibrează digestia, secreția biliară, tranzitul intestinal,
favorizează detoxifierea colonului.
EMBLICA OFFICINALIS / AMLA (PULBERE DE FRUCTE) - Bogată în vit. C și alți
fitonutrienți esențiali în susținerea sistemului imunitar prin formarea globulelor
albe și a anticorpilor implicați în lupta împotriva infecțiilor bacteriene și virale.
Fitonutrienții cu proprietăți antioxidante puternice protejează organismul.
Tonic general.

AFECȚIUNI OSTEOARTICULARE

GOUT STAR

™

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Orthosiphon aristatus (Ceai de Java), extract din frunze (10:1)
Apium graveolens (Țelină), extract din semințe (4 :1)
Harpagophytum procumbens (Gheara diavolului), pulbere din rădăcină
Vitis vinifera (Viță de vie), extract din sâmburi de struguri (5:1)
Curcuma longa (Turmeric), pulbere din rădăcină
Mentha piperita (Mentă), extract din frunze (5:1)
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

Articulații sănătoase

125mg
100mg
75mg
65mg
60mg
25mg
50mg

ORTHOSIPHON ARISTATUS / CEAI DE JAVA - Substanţele bioactive susțin
funcția excretoare a rinichilor, împiedicând formarea edemelor și a calculilor.
Previne apariția hiperuricemiei serice cronice la pacienții cu atacuri de gută
(acidul cafeic inhibă transformarea purinelor în acid uric). Reduce durerile și
inflamațiile în caz de artrite reumatoide sau gută, prin înlăturarea excesului de
acizi și apă din articulații. Prin dilatarea lumenului ureterelor și prin creșterea
diurezei (fără eliminare de potasiu, oferind protecţie sistemului cardiovascular),
ajută la eliminarea „nisipului” şi a calculilor renali de mici dimensiuni.
APIUM GRAVEOLENS / ȚELINĂ - Stimulează eliminarea pe cale renală a
deşeurilor metabolice, a toxinelor și a excesului de apă din organism. Susține
integritatea și mobilitatea articulației. Are efect antiinflamator și analgezic
puternic la nivelul articulațiilor afectate de reumatism și artrită reumatoidă.

CURCUMA LONGA / TURMERIC - Conține curcuminoide cu acțiune antiinflamatoare
nesteroidiană prin inhibarea activității enzimelor ciclooxigenază-2, lipooxigenază
și sinteza oxidului nitric. Curcuminul, cu acțiune antioxidantă de excepție,
neutralizează radicalii liberi, protejând organismul împotriva degenerării.
Menține fluiditatea sângelui, normalizează fluxul sanguin și susține procesele
de detoxifiere ale organismului.

G
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BENEFICII:

ARANTA

10 0%

T

VITIS VINIFERA / VIȚĂ DE VIE - Are conţinut bogat de proantocianidină, un
antioxidant unic, cu acţiune de excepție în neutralizarea radicalilor liberi.
Conține microelemente (zinc, cupru, seleniu), ajută la menținerea sănătății
cartilajelor articulare prin refacerea colagenului.

normale prin eliminarea acidului uric și împiedicarea depunerii de microcristale
de urați. Susţine troficitatea, lubrifierea și circulaţia sanguină optimă la nivel
articular. Fitonutrienții facilitează eliminarea din organism a excesului de
acid uric, care este responsabil de apariția gutei. Astfel, GOUT STAR™ reduce
durerea şi disconfortul produse prin depunerea microcristalelor de urați în
articulaţii, rinichi sau alte ţesuturi. Susține fluxul urinar normal şi procesul
de eliminare a toxinelor din organism. Biocompușii mențin nivelul normal al
enzimelor antioxidante, protejând organismul împotriva proceselor oxidative
şi degenerative la nivel articular.

G

HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS / GHEARA DIAVOLULUI - Conține harpagozide
și alți compuși glicozidici cu acţiune antiinflamatoare, care blochează
ciclooxigenaza 2 (COX-2) și lipooxigenaza (LOX) (inhibă sinteza factorilor
proinflamatori). Ușor analgezic, complexul de fitonutrienți protejează cartilajul
articulației, menține mobilitatea și circulația sanguină la nivel articular. În gută,
favorizează eliminarea acidului uric în exces și ameliorează inflamaţia.

GOUT STAR™ - Contribuie la menţinerea integrității și mobilității articulare

10 0%

A

RANTEE

Elimină excesul de acid uric
Împiedică depunerea microcristalelor de acid uric la nivelul articulațiilor și rinichilor
Ameliorează simptomele neplăcute apărute în crizele de gută
Menține sănătatea articulațiilor
Susține buna funcționare a sistemului urinar, având rol diuretic
Ajută la detoxifierea organismului

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 6 luni. Se repetă la nevoie.
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AFECȚIUNI IMUNOLOGICE

GRAVIOLA STAR

™

Celule sănătoase

GRAVIOLA STAR™- Complex unic de fitonutrienți care acţionează în sensul

G

reducerii degradării şi toxicităţii celulare. Cu acţiune terapeutică complexă, compuşii
activi din graviola şi turmeric (acetogenine, alcaloizi, fenoli etc.) îşi manifestă efectele
benefice asupra sănătăţii în mod multidirecţional, cu rol antioxidant, antibacterian,
hepatoprotector şi antiinflamator. Contribuie la dobândirea și menţinerea vitalităţii
şi a echilibrului natural al organismului. Graviola şi turmericul sunt două dintre
plantele care oferă specialiștilor în domeniul medical mari speranţe pentru viitoare
terapii anti-tumorale.
A

RA

NTAT

10 0%

G

10 0%
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BENEFICII:

Adjuvant, susține funcțiile organismului în cazul afecțiunilor de tip oncologic
Ameliorează efectele adverse apărute în urma curelor de radioterapie și chimioterapie
Combate stresul oxidativ și degradarea celulară
Protejează organismul împotriva factorilor nocivi de mediu
Susține funcția imunitară

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează în cure de 2-3 luni, care se pot repeta după o pauză de o lună.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Annona muricata (Graviola), extract din fructe (20:1)
Annona muricata (Graviola), pulbere din fructe
Curcuma longa (Turmeric), pulbere din rizom
Acacia arabica (Gumă acacia) 		

200mg
200mg
50mg
50mg

ANNONA MURICATA / GRAVIOLA - Acetogeninele (principalii compuşi activi),
alături de proteine, carbohidraţi, fibre, minerale, vitamine şi uleiuri volatile
susţin şi echilibrează sistemul imunitar, stimulează producţia endogenă
de anticorpi și protejează împotriva infecţiilor. Are acţiune antibacteriană
împotriva următorilor patogeni: Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Streptococcus pyogenes, Bacillus subtilis, Salmonella typhimurium şi Klebsiella
pneumoniae. Reduce acţiunea nocivă a radicalilor liberi care cauzează
îmbolnăvirea şi îmbătrânirea celulară prematură. Antioxidant eficient, Graviola
are acţiune complexă. Contribuie la menţinerea sănătăţii vaselor de sânge. Ajută
la absorbţia calciului şi a fierului, reducând riscul instalării anemiei. În studiile
efectuate in vitro, s-a demonstrat potenţialul anticancerigen al extractelor
de graviola ce pot distruge anumite tipuri de celule canceroase (în special
hepatice şi mamare). Mai mult, extractul de graviola a inhibat supravieţuirea
şi metabolismul celulelor pancreatice anormale, aceasta indicând un potenţial
succes în ameliorarea neoplasmului de pancreas. Modul în care funcţionează
acetogeninele este unic: ele distrug selectiv celulele anormale, fără să le
afecteze pe cele sănătoase.
CURCUMA LONGA / TURMERIC - Are acţiune antioxidantă excepţională și
reduce peroxidarea lipidică. Menţine fluiditatea sângelui şi normalizează
fluxul sanguin. Reduce agregarea plachetară prin normalizarea nivelului
fibrinogenului. Controlează nivelul colesterolului sanguin prin reducerea
absorbţiei şi creşterea conversiei acestuia în acizi biliari, la nivelul ficatului.
Contribuie la detoxifierea organismului (amplifică activitatea enzimelor
detoxifiante). Are acțiune antiinflamatoare superioară.

AFECȚIUNI PEDIATRICE / IMUNOLOGICE

HAPPY KID Sirop
®

COMPOZIȚIE / SIROP 5ml:
Elettaria cardamomum (Cardamom), extract din semințe (6:1)
Embelia ribes (Vaividang), extract din fructe (10:1)
Glycyrrhiza glabra (Lemn dulce), extract din rădăcină (5:1)
Bacopa monnieri (Brahmi), extract din părți aeriene (8:1)
Aegle marmelos (Bael), extract din fructe (6:1)
Adhatoda vasica (Vasa), extract din frunze (3:1)
Carum carvi (Chimion), extract din fructe (4:1)
Citrus medica (Lime), extract din fructe (6:1)
Thymus vulgaris (Cimbru de cultură), extract din părți aeriene (10:1)
Mentha piperita (Mentă), pulbere din părți aeriene
Miere
Benzoat de sodiu (conservant)
Zahăr
Apă demineralizată până la

200mg
200mg
200mg
200mg
200mg
200mg
200mg
200mg
200mg
200mg
200mg
25mg
2400mg
5ml

ELETTARIA CARDAMOMUM / CARDAMOM - Acțiune tonic-digestivă, ajută la
reducerea balonării și a disconfortului abdominal.
EMBELIA RIBES / VAIVIDANG - Efect tonico-digestiv și de reducere a balonării.
Ajută la combaterea paraziților intestinali prin paralizarea sistemului nervos al
acestora și eliminarea lor, acțiune favorizată de efectul ușor laxativ al fructelor.
GLYCYRRHIZA GALBRA / LEMN DULCE - Ajută la echilibrarea digestiei, la
menținerea tranzitului intestinal normal și la protejarea sistemului respirator.

Copiii sănătoși sunt copii fericiți
®

HAPPY KID Sirop - Produs natural din plante medicinale ayurvedice

recunoscute pentru proprietățile lor, susține creșterea armonioasă și
sănătoasă a copilului. Acțiunea sinergică a fitocompușilor din compoziția
®
HAPPY KID contribuie la susținerea sistemului digestiv: susține apetitul
copilului, asimilarea corectă a nutrienților din hrană, buna funcționare a
sistemului digestiv și hepato-biliar, eliminarea naturală a toxinelor. Totodată
menține sănătatea și funcționarea normală a căilor respiratorii superioare,
ajută la eliminarea radicalilor liberi, contribuind astfel la creșterea capacității
de autoapărare a organismului și de adaptare la condițiile de mediu.

BACOPA MONNIERI / BRAHMI - Contribuie la dezvoltarea capacității de
concentrare și de memorare, stabilizând stările psiho-emoționale.

CARUM CARVI / CHIMION - Ajută la funcționarea normală a digestiei și a
tranzitului intestinal și la reducerea balonării prin eliminarea gazelor.
CITRUS MEDICA / LĂMÂI - Ajută la menținerea sănătății sistemului digestiv și
sistemului respirator. Aportul de vitamina C suține sistemul imunitar.
THYMUS VULGARIS / CIMBRU DE CULTURĂ - Ajută la menținerea fluidității
secrețiilor bronșice, la funcționarea normală a digestiei și la neutralizarea
radicalilor liberi.
MENTHA PIPERITA / MENTĂ - Este un decongestionant puternic, reglează
temperatura corpului în caz de febră. În astm, timolul din uleiul esențial
acționează ca antitusiv natural.

BENEFICII:

Echilibrarea și funcționarea normală a sistemului imunitar;
Normalizarea apetitului și asimilarea nutrienților din alimente;
Reducerea perioadei de convalescență;
Profilaxia infecțiilor respiratorii și digestive la copii;
Susținerea dezvoltării mentale și a randamentului intelectual al copiilor

NATU
RA L
U

G

ADHATODA VASICA / VASA - Conține vasicină, o componentă bioactivă,
cunoscută în medicina tradițională datorită proprietăților sale de fluidificare și
eliminare a secrețiilor bronșice.

ARANTA
T

AEGLE MARMELOS / BAEL - Ajută la funcționarea normală a tranzitului intestinal
și la menținerea sănătății sistemului digestiv.

G

A

RANTEE

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 2-4 ani: câte 1 linguriță pe zi;
Copii 4-8 ani: câte 2-3 lingurițe pe zi;
Copii 8-14 ani: câte 1-2 lingurițe de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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AFECȚIUNI VASCULARE

HEMOROPLANT

™

Reduce hemoroizii

HEMOROPLANT™- Combinaţie complexă de plante ayurvedice, contribuie

G

la menținerea integrității pereților vasculari și a circulației optime a sângelui,
la nivel anorectal. Ajută în procesul de cicatrizare și refacere a țesutului și
venelor din zona anorectală. Reduce disconfortul cauzat de deformarea venelor
varicoase rectale interne și externe. Susţine tranzitul și flora intestinală în
parametri optimi. Reglează consistența scaunului și mecanismele de detoxifiere
ale colonului. Facilitează buna funcționare a sistemului digestiv, ajută la
reglarea apetitului şi la absorbția optimă a nutrienţilor din alimente.
A

RA

NTAT

10 0%

G

10 0%
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BENEFICII:

Reduce simptomele cauzate de hemoroizii interni sau externi (prolaps venos,
sângerare, mâncărime și arsură în zona anorectală)
Diminuează inflamația țesuturilor și venelor din zona anorectală
Îmbunătățește microcirculația, fluxul sanguin periferic și tonusul venos
Echilibrează flora intestinală, normalizează tranzitul și reglează consistența scaunului
Contribuie la detoxifierea naturală a colonului

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Ruscus aculeatus (Ghimpe pădureț), pulbere din rădăcină
Achillea millefolium (Coada șoricelului), pulbere din părți aeriene
Terminalia chebula (Haritaki), pulbere din fructe
Cassia fistula (Amaltas), pulbere din fructe
Curcuma longa (Turmeric), pulbere din rizom
Cichorium intybus (Cicoare), pulbere din rădăcină
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

100mg
100mg
100mg
50mg
50mg
50mg
50mg

RUSCUS ACULEATUS / GHIMPE PĂDUREȚ - Remediu tradiţional antihemoroidal.
Bogat în rutin, flavonoid antioxidant şi ruscogenină, cu proprietăți antiinflamatoare
și vasoconstrictoare, ajută la consolidarea pereților capilarelor, sporind fluxul
de sânge din vene, contribuind astfel la diminuarea simptomelor hemoroizilor.
Stimulează circulaţia sanguină, îmbunătăţeşte tonusul și integritatea venelor,
reduce inflamaţia ţesuturilor.
ACHILLEA MILLEFOLIUM / COADA ȘORICELULUI - Conţine substanţă amară de
natură glico-alcaloidică, achileină, tanin, colină, acizi grași (acid miristic, palmitic,
oleic etc. şi gliceride ale acestora), rezine, săruri de Mg şi alte microelemente (Fe,
Mn, Zn, Cu, Şi, Ca). Componentele din uleiul esenţial au acţiune antiinflamatoare,
epitelizantă, antiseptică şi proprietăţi tonic-amare, stimulând funcţia hepatică
şi digestivă, înlăturând astfel dispepsiile. Eficace în colici, flatulență, hemoragii,
hemoroizi etc. Are proprietăți hemostatice și cicatrizante.
TERMINALIA CHEBULA / HARITAKI - Conține acid galic, acid elagic, antrachinone
(senozide), flavonoide (rutin, luteolin, quercetin), acizi grași (acid palmitic, stearic,
oleic, linoleic, arahidic, behenic), acizi fenolici (acid cafeic, acid ferulic, acid vanilic).
Laxativ și astringent natural, normalizează tranzitul intestinal, reduce balonarea și
durerile abdominale asociate. Reglează frecvența scaunelor, purifică organismul pe
cale naturală, prin eliminarea toxinelor acumulate în colon, din cauza unei digestii
deficitare. Stimulează apetitul, menține sănătatea sistemului hepatobiliar.
CASSIA FISTULA / AMALTAS - Conține antrachinone, senozida A și B, aloină,
barbaloină, taninuri, flavone (cathechin, kaempferol, epicatechin). Contribuie la
stimularea directă a peristaltismului intestinal, fiind un bun laxativ, diminuează
disconfortul provocat de prezența hemoroizilor.
CURCUMA LONGA / TURMERIC - Conține curcuminoide (în principal curcumin).
Curcuminul are acțiune antioxidantă (neutralizează radicalii liberi), reduce
peroxidarea lipidică, reduce agregarea plachetară, normalizează nivelul
fibrinogenului. Curcuminul are acțiune antiinflamatoare puternică. Contribuie la
detoxifierea organismului.
CICHORIUM INTYBUS / CICOARE - Conține inulină, lactone sesquiterpenice, tanin,
aesculetin, scopoletin, ulei volatil. Inulina face parte din grupul oligozaharidelor
ce ajută la stabilizarea florei intestinale, din acest motiv planta este folosită tot
mai frecvent în alimentația zilnică, fiind indicată în digestie lentă, flatulență,
constipație. Principiile active din cicoare conferă plantei efect stomahic, colagog,
hepatoprotector, depurativ, laxativ.

AFECȚIUNI UROGENITALE FEMININE

KAMAIANY

®

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Saraca asoca (Ashoka), extract din scoarță (10:1)
Caesalpinia sappan (Patang), extract din lemn (20:1)
Abroma augusta (Ulat kambal), extract din frunze (8:1)
Mesua ferrea (Nagkeshar), extract din flori (4:1)
Curcuma longa (Turmeric), extract din rizom (10:1)
Commiphora myrrha (Smirna), extract din rășină (10:1
Symplocos racemosa (Lodhra), extract din scoarță (8:1)
Praval bhasm (Calciu natural)
Dhatri loha (Fier natural), Eq cca. 7 mg fier
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

100mg
75mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
25mg
25mg
25mg

SARACA ASOCA / ASHOKA - Compoziţie bogată în compuşi fitoestrogenici
de natură sterolică şi săruri de calciu, stimulează mucoasa cavităţii uterine
(endometrul) şi ţesutul ovarian, asigurând un flux sanguin menstrual normal. Are
acțiune hemostatică, este recomandată în menoragii şi metroragiile cauzate de
fibroame uterine sau de chisturile ovariene.
CAESALPINIA SAPPAN / PATANG - Susține normalizarea fluxului menstrual,
reduce hemoragiile uterine.
ABROMA AUGUSTA / ULAT KAMBAL - Mențin fluxul menstrual normal și
atenuează disconfortul din timpul ciclului menstrual.
MESUA FERREA / NAGKESAR - Extractul din flori are proprietăți hemostatice în
caz de hemoragie uterină.

SYMPLOCOS RACEMOSE / LODHRA - Susține funcționarea normală a sistemului
reproducător ajutând la maturizarea și eliberarea ovocitelor din foliculul ovarian
(ovulația) contribuie la reglarea fluxului menstrual, având acțiune hemostatică uterină.

- Complex de plante ayurvedice care echilibrează balanța hormonală
și tonifică aparatul genital feminin. Ajută la normalizarea ciclului menstrual și la
refacerea endometrului. Contribuie la reducerea până la stoparea hemoragiilor
determinate de fibroamele uterine și chisturile ovariene. Aportul de fier natural
compensează pierderile cauzate de metroragii și menoragii, iar aportul de calciu
natural ajută la menținerea structurii și densității osoase, la coagularea normală
a sângelui și la scăderea permeabilității capilare. Susține viața sexuală normală,
amplificând senzualitatea și feminitatea. Susține capacitatea de adaptare a
organismului feminin la stres, suprasolicitare și oboseală oferind o stare de
relaxare. Fitonutrienții cu proprietăți antioxidante protejează organismul împotriva
stresului oxidativ și susțin sistemul imunitar.

G

ARANTA

10 0%

T

COMMIPHORA MYRRHA / SMIRNĂ - Principiile bioactive din rășină reglează
fluxul sanguin insuficient în oligomenoree și atenuează durerile în dismenoree.
Susține organismul în caz de oboseală, astenie, agitație psihică și incapacitate
de concentrare.

®

KAMAIANY
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CURCUMA LONGA / TURMERIC - Curcuminul, principalul component al rizomului,
are acțiune antioxidantă excelentă, reducând peroxidarea lipidică a membranelor
celulare. Menține fluiditatea sângelui. Normalizează fluxul sanguin prin
reducerea agregării plachetare și normalizarea nivelul fibrinogenului. Acțiune
antiinflamatoare nesteroidiană.

Tonic hormonal feminin

10 0%

A

RANTEE

BENEFICII:

Reglează ciclul menstrual;
Ameliorează simptomatologia din perioada premenstruală și menstruală
(hemoragii, durere pelvină, disconfort);
Menține echilibrul hormonal, psihoemoțional și tonusul general al femeii;
Susține libidoul și fertilitatea;
Cu rol hemostatic, previne apariția anemiei cauzată de menoragii sau metroragii.

MOD DE ADMINISTRARE:

PENTRU UZUL EXCLUSIV AL FEMEILOR: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3-6 luni.
Se întrerupe administrarea în timpul menstrelor din cauza potențialului efect emenagog.
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AFECȚIUNI HEPATOBILIARE

LIVECOM Tab
®

Protecție hepatică naturală
®

G

LIVECOM Tablete
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- Conține plante medicinale ayurvedice care susțin
ficatul în procesele de metabolizare și eliminare a deșeurilor metabolice și a
toxinelor din organism. Protejează integritatea membranei celulare hepatice,
împiedicând pătrunderea în celule a substanțelor toxice ce provin din alimentația
dezechilibrată, consumul de alcool, medicamente hepatotoxice sau a drogurilor.
Aportul de fier asigură oxigenarea țesuturilor prin menținerea concentrației
optime de hemoglobină în hematii și crește rezerva de fier a organismului.
Fitonutrienții contribuie la protejarea celulelor hepatice de procesele
degenerative cauzate de stresul oxidativ. Susține secreția biliară și evacuarea
normală a bilei din vezica biliară, contribuind astfel la digestia grăsimilor și la
menținerea nivelului normal al colesterolului și al lipidelor din sânge. Ajută la
fortificarea organismului în perioadele de suprasolicitare, oboseală, toxiinfecții
alimentare, terapii cu potențial hepatotoxic și în convalescență

BENEFICII:

Protejează celulele hepatice împotriva substanțelor cu potențial hepatotoxic
(alcool, medicamente)
Susține ficatul în procesele de metabolizare și de eliminare a toxinelor
Previne și combate afecțiunile hepatice, prin susținerea funcției hepatice
Susține procesul de digestie și de asimilare a substanțelor nutritive
Revitalizează organismul în perioadele de convalescență și suprasolicitare fizică

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 5-14 ani: câte 1-2 tablete pe zi.
Copii 14+ ani și adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Picrorhiza kurroa (Kutki), pulbere din rădăcină
Andrographis paniculata (Kalmegh), extract din părţi aeriene (10:1)
Eclipta alba (Bhringaraj), extract din părţi aeriene (10:1)
Phyllanthus urinaria (Bhumyamalaki), extract din părţi aeriene (10:1)
Piper longum (Piper indonezian), pulbere din fructe
Mandur bhasma (Oxid de fier)
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

100mg
100mg
100mg
100mg
25mg
25mg
50mg

PICRORHIZA KURROA / KUTKI - Susține sănătatea și funcționarea normală a
sistemului hepatic, mai ales în caz de intoxicație cu substanțe hepatotoxice.
Menține nivelul normal al enzimelor hepatice și bilirubina serică. Susține
metabolismul grăsimilor în ficat. Oferă protecție împotriva virusurilor hepatice.
ANDROGRAPHIS PANICULATA / KALMEGH - Susține funcția digestivă prin creșterea
fluxului biliar și menținerea activității enzimelor hepatice. Susține imunitatea.
ECLIPTA ALBA / BHRINGARAJ - Susține funcțiile ficatului și eliminarea pe cale
naturală a toxinelor din ficat.
PHYLLANTHUS URINARIA / BHUMYAMALAKI - Favorizează producția și eliminarea
bilei, prevenind formarea calculilor biliari. Hepatoprotector, menține integritatea
hepatocitelor și protejează membrana celulară prin inhibarea procesului de peroxidare
lipidică (antioxidant). Menține nivelul normal al enzimelor hepatice necesare
în metabolizarea și detoxifierea hepatică. Inhibă replicarea virusului hepatitei B.
PIPER LONGUM / PIPER INDONEZIAN - Favorizează tranzitul intestinal și
contribuie la absorbția substanțelor nutritive la nivelul tubului digestiv. Tonic
general, protejează organismul împotriva stresului oxidativ și ajută la adaptarea
acestuia la condițiile de mediu.
MANDUR BHASMA / OXID DE FIER - Fierul natural asigură formarea unor hematii
sănătoase (antianemic) și contribuie la formarea rezervei de fier la nivelul splinei.

AFECȚIUNI HEPATOBILIARE

COMPOZIȚIE / SIROP 5 ml:

Picrorhiza kurroa (Kutki), extract din rădăcină (4:1)
Terminalia chebula (Haritaki), extract din fructe (4:1)
Andrographis paniculata (Kalmegh), extract din părți aeriene (10:1)
Boerhavia diffusa (Punarnava), extract din rădăcină (8:1)
Eclipta alba (Bhringaraj), extract din părți aeriene (10:1)
Phyllanthus urinaria (Bhumyamalaki), extract din părți aeriene (10:1)
Tinospora cordifolia (Guduchi), extract din tulpină (10:1)
Emblica officinalis (Amla), extract din fructe (4:1)
Tecoma undulata (Rohida), extract din scoarță (13:1)
Fumaria officinalis (Fumăriță), extract din părți aeriene (10:1)
Silybum marianum (Armurariu), extract din fructe (4:1)
Aloe barbadensis (Aloe), extract din frunze (3:1)
Benzoat de sodiu (conservant)
Zahăr
Sorbitol 70% (pentru LIVECOM ® Sirop fără zahăr)
Apă demineralizată până la

LIVECOM Sirop
®

100mg
100mg
100mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
50mg
25mg
2400mg
3000mg
5ml

®

LIVECOM Sirop - complex natural, din plante medicinale ayurvedice, ce

G

ARANTA
T

susține procesele metabolice hepatice și funcționarea optimă a vezicii biliare.
Stimulează refacerea celulei hepatice lezate și formarea de noi celule, prin
favorizarea sintezei de proteine la nivelul ribozomilor. Protejează integritatea
membranei celulare hepatice și împiedică pătrunderea în celule a substanțelor
nocive provenite din alimentația dezechilibrată, consumul de alcool, folosirea
medicamentelor hepatotoxice sau a drogurilor. Fitonutrienții contribuie la
protejarea celulelor hepatice împotriva stresului oxidativ, cauză majoră a
proceselor degenerative hepatice. Susține ficatul în desfășurarea optimă a
proceselor metabolice și în eliminarea toxinelor din organism. Susține procesul
de secreție biliară și evacuarea normală a acizilor biliari, contribuind astfel la
digestia grăsimilor, la metabolizarea lor corectă și la menținerea echilibrului
lipidic in sânge. Eficient în refacerea organismului după suprasolicitare,
oboseală cronică, toxiinfecții alimentare, medicație cu potențial hepatotoxic și
convalescență.
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SILYBUM MARIANUM / ARMURARIU - Contribuie la păstrarea integrității celulei hepatice
şi la funcționarea normală a membranei celulare hepatice. Stimulează refacerea celulelor
hepatice. Protejează ficatul împotriva substanţelor toxice (noxe, alcool, substanțe
medicamentoase hepatotoxice, toxine). Susține procesul fiziologic de detoxifiere.
PICRORHIZA KURROA / KUTKI - Susține sănătatea și funcționarea normală a sistemului
hepatic, în special în caz de intoxicație cu substanțe hepatotoxice. Menține nivelul normal al
enzimelor hepatice și al bilirubinei serice. Susține metabolismul grăsimilor în ficat. Protejează
împotriva virusurilor hepatitice. Contribuie la menținerea unui tranzit intestinal normal.
TERMINALIA CHEBULA / HARITAKI - Stimulează apetitul, menține sănătatea sistemului
hepatobiliar. Laxativ și astringent natural, normalizează tranzitul intestinal, reduce balonarea
și durerile abdominale asociate. Reglează frecvența scaunelor, purifică organismul pe cale
naturală, prin eliminarea toxinelor acumulate în colon, din cauza unei digestii deficitare.
Stimulează apetitul, menține sănătatea sistemului hepatobiliar.
ANDROGRAPHIS PANICULATE / KALMEGH - Crește fluxul biliar și menține activitatea
enzimelor hepatice. Susține imunitatea.
BOERHAVIA DIFFUSA / PUNARNAVA - Contribuie la creșterea fluxului biliar, la susținerea
procesului de digestie și de eliminare a toxinelor. Menține enzimele hepatice la nivel optim.
ECLIPTA ALBA / BHRINGARAJ - Susține funcțiile ficatului și eliminarea deșeurilor metabolice
și toxinelor de la nivel hepatic.
PHYLLANTHUS URINARIA / BHUMYAMALAKI - Susține producția și eliminarea bilei,
prevenind formarea calculilor biliari. Are acțiune hepatoprotectoare, menține integritatea
hepatocitelor și protejează membrana celulară, prin inhibarea procesului de peroxidare
lipidică (efect antioxidant). Menține nivelul normal al enzimelor hepatice implicate în
metabolismul intermediar și în detoxifierea hepatică.
TINOSPORA CORDIFOLIA / GUDUCHI - Hepatoprotector, echilibrează nivelul enzimelor
hepatice și concentrația de bilirubină serică.
EMBLICA OFFICINALIS / AMLA - Fitonutrienții asigură normalizarea acidității și integritatea
mucoasei gastrice. Susține metabolismul lipidic și procesele de detoxifiere hepatică.
Ajută la normalizarea tranzitului intestinal. Combate diareea și constipația.
FUMARIA OFFICINALIS / FUMĂRIȚĂ - Susține secreția și eliminarea bilei contribuind
la procesul de digestie. Efectul diuretic-depurativ ajută la eliminarea pe cale naturală a
toxinelor din organism.
ALOE BARBADENSIS / ALOE - Susține sănătatea sistemului digestiv și hepatobiliar, funcționarea
normală a tranzitului intestinal și eliminarea pe cale naturală a toxinelor din organism.

Regenerare hepatică naturală

A

RANTEE

BENEFICII:

Ameliorează simptomatologia în: hepatită, steatoză hepatică (ficat gras), ciroză, dischinezie biliară
Protejează celulele hepatice împotriva substanțelor cu potențial hepatotoxic (alcool, medicamente, droguri)
Reface celulele hepatice lezate și favorizează formarea de noi celule, prin stimularea sintezei proteice
Reduce valorile transaminazelor
Susține ficatul în procesele de metabolizare și eliminare a toxinelor
Revitalizează organismul în perioadele de convalescență, suprasolicitare sau epuizare fizică
Previne și combate afecțiunile ficatului prin susținerea funcției hepatice

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 1-5 ani: câte 1 linguriță pe zi.
Copii 6-14 ani: câte 1 linguriță de 2-3 ori pe zi.
Copii 14+ ani și adulți: câte 1-2 lingurițe de 2-3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni
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AFECȚIUNI GASTROINTESTINALE

LAXASALM

™

Tranzit intestinal echilibrat
LAXASALM™-

G

complex de ingrediente 100% naturale, contribuie la
menținerea unui tranzit intestinal normal și la diminuarea disconfortului
abdominal asociat constipației. Frecvența și consistența scaunelor
este echilibrată prin favorizarea unui peristaltism intestinal normal.
Ajută la menținerea echilibrului florei intestinale, cu rol esențial în
îmbunătățirea digestiei și echilibrarea sistemului imunitar. Susține
procesul natural de detoxifiere.

A

RA

BENEFICII:
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Combate constipația și disconfortul abdominal asociat
Normalizează tranzitul și peristaltismul intestinal
Restabilește frecvența și consistența scaunelor
Menține echilibrul florei intestinale
Reduce acumularea toxinelor și a gazelor în tractul digestiv

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 14+ ani: 1-2 tablete pe zi
Adulți: 2-3 tablete pe zi
Se administrează de preferință seara, cu 30 de min. înainte de culcare, timp de maximum 10 zile.
La nevoie, administrarea se poate relua după o pauză de 7-10 zile.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Terminalia chebula (Haritaki), pulbere din fructe
Cassia angustifolia (Senna), pulbere din frunze
Pimpinella anisum (Anason), pulbere din fructe
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

200mg
150mg
100mg
50mg

TERMINALIA CHEBULA / HARITAKI - Conține taninuri hidrolizabile (în principal
acid chebulinic și acid chebulagic), antrachinone, flavonoide, acizi grași,
acizi fenolici. Este un laxativ natural, normalizează tranzitul intestinal, reduce
balonarea și durerile abdominale asociate. Prin reglarea frecvenței scaunelor
ajută la eliminarea toxinelor acumulate în colon din cauza digestiei deficitare.
Menține sănătatea sistemului hepatobiliar.
CASSIA ANGUSTIFOLIA / SENNA - Conține compuși antrachinonici (1.5-3%
senozide A și B), fitosteroli, taninuri, ulei esențial, săruri minerale, mucilagii.
Compușii antrachinonici stimulează peristaltismul intestinal, acționând ca laxativ.
Benefic în constipația cauzată de viața sedentară, de alimentația dezechilibrată,
de administrarea de medicamente etc.
PIMPINELLA ANISUM / ANASON - Conține ulei volatil, cu conținut mare de anetol
(până la 90%), dar și anisaldehidă, acid anisic, eugenol, cumarine, tocoferol,
acizi polifenolcarboxilici. Datorită conținutului mare în uleiuri volatile, fructele
au efect ușor laxativ, spasmolitic și antibacterian. Anasonul menține echilibrul
florei intestinale, susține digestia, calmează balonările și disconfortul abdominal
asociat constipației.

AFECȚIUNI CARDIOVASCULARE

LYON HEART

®

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Terminalia arjuna (Arjuna), pulbere din scoarță
Withania somnifera (Ashwagandha), pulbere din rădăcină
Crataegus oxyacantha (Păducel), pulbere din frunze și flori
Rosa centifolia (Trandafir indian), pulbere din petale
Tribulus terrestris (Colții babei), pulbere din fructe
Commiphora mukul (Guggul), rășină
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

100mg
100mg
100mg
50mg
50mg
50mg
50mg

TERMINALIA ARJUNA / ARJUNA - Cardioprotector, susține funcționarea normală
a inimii, a ritmului cardiac și menține tensiunea arterială în limite normale. Scade
presiunea sistolică și spasmele coronariene.
WITHANIA SOMNIFERA / ASHWAGANDHA - Susține funcția cardiacă, crește forța de
contracție a inimii și normalizează tensiunea arterială. Este adaptogenă, echilibrează
sistemul cardiac în condiții de stres. Tonifică întregul organism, atât fizic, cât şi
mental. Are acțiune neuroprotectoare, fortifică structurile nervoase, îmbunătățește
concentrarea și memoria. Susține sistemul imunitar și sistemul antioxidant endogen.
Ajută organismul să se adapteze cu uşurinţă condiţiilor de mediu.

COMMIPHORA MUKUL / GUGGUL - Susține metabolismul lipidic și creșterea
utilizării energiei rezultate. Împiedică transformarea carbohidraților în
trigliceride. Reduce coagularea și stimulează circulația sanguină.

®

- conține plante medicinale ayurvedice care sprijină
funcționarea normală a inimii și a sistemului circulator. Ajută la creșterea
puterii de contracție a miocardului, la normalizarea ritmului cardiac, și
la reducerea spasmelor coronariene. Complexul de fitonutrienți contribuie
la normalizarea circulației sanguine prin menținerea elasticității vaselor
de sânge și a tensiunii arteriale în limite normale. Crește metabolizarea
lipidelor (cu eliberare de energie) și menține nivelul normal al lipidelor din
sânge, susținând astfel sănătatea vaselor sistemului circulator.
G

BENEFICII:

Reglează contracțiile mușchiului cardiac, în cazul tulburărilor de ritm
Reduce spasmele coronariene
Normalizează tensiunea arterială
Reduce excesul de apă din organism
Stimulează metabolismului lipidelor, echilibrează balanța lipoproteică în sânge

ARANTA

10 0%

NATU
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G

ROSA CENTIFOLIA / TRANDAFIR INDIAN - Bogat în minerale și vitamine care
susțin funcționarea normală a sistemului cardiovascular.
TRIBULUS TERRESTRIS / COLȚII BABEI - Susține circulația sanguină. Este
protector cardiac și coronarian. Scade tensiunea arterială. Reduce nivelul lipidelor
serice stimulând metabolizarea acestora. Ușor diuretic, susține echilibrarea
volumului plasmatic.

LYON HEART

T

CRATAEGUS OXYACANTHA / PĂDUCEL - Acțiune tonică cardiacă și vasodilatatoare.
Restabilește valorile normale ale tensiunii arteriale. Scade nivelul colesterolului
sanguin. Favorizează circulația coronariană și sistemică. Indicat în caz de
sechele post-infarct, favorizează revascularizarea mușchiului cardiac și
stabilizarea valorilor tensiunii arteriale. Reglează și stabilizează ritmul cardiac
în caz de hipertensiune sau hipotensiune arterială, tensiune arterială oscilantă,
cardiopatie ischemică, insuficiență cardiacă moderată, aritmii, nevroze cardiace,
ateroscleroză. Are acțiune anticoagulantă.

Inimă sănătoasă și puternică

10 0%

A

RANTEE

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 2-3 luni.
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AFECȚIUNI NEUROPSIHICE

MEMO ON

®

Performanțe intelectuale
MEMO ON

®

G

- Fitocompus din plante medicinale ayurvedice care contribuie
la stimularea capacității de concentrare și memorare. Susține funcțiile
cerebrale integrative (memorie, percepție, concentrare) și coordonarea
fizico-mentală. Îmbunătățește capacitatea intelectuală și activitatea
psihică prin suținerea circulației cerebrale. Eficient în diminuarea efectelor
oboselii mentale, epuizării nervoase și stresului. Susține elevii și studenții
în perioadele de efort psihic și intelectual intens (examene). Ajută la
menținerea memoriei persoanelor vârstnice.
A
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BENEFICII:

Îmbunătățește randamentul intelectual
Crește capacitatea cognitivă și de memorare
Îmbunătățește performanțele intelectuale în perioadele suprasolicitante
Reduce oboseala și susține sistemul nervos

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii: ½ tabletă de 2 ori pe zi.
Adulţi: câte 1-2 tablete de 2-3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 h după masă,
nu mai târziu de ora 18.00.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 2-3 luni
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Bacopa monnieri (Brahmi), extract din părți aeriene (8:1)
Convolvulus pluricaulis (Shankhpushpi), extract din părți aeriene (8:1)
Glycyrrhiza glabra (Lemn dulce), pulbere din rădăcină
Emblica officinalis (Amla), pulbere din fructe
Ocimum sanctum (Busuioc indian), extract din părți aeriene (5:1)
Celastrus paniculatus (Jyotishmati), extract din semințe (10:1)
Yashad bhasm (Zinc)
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

100mg
100mg
100mg
100mg
40mg
25mg
10mg
25mg

BACOPA MONNIERI / BRAHMI - Susține funcțiile cerebrale integrative (memorie,
percepție, concentrare) și coordonarea fizico-mentală.
CONVOLVULUS PLURICAULIS / SHANKHPUSHPI - Recunoscută în medicina
ayurvedică pentru menținerea atenției, concentrării, capacității de înțelegere,
prelucrare, sistematizare si reținere a informațiilor.
GLYCYRRHIZA GLABRA / LEMN DULCE - Acțiune antivirală semnificativă. Ajută la
funcționarea normală a digestiei și susține refacerea mucoasei gastrointestinale.
Glabridinul suprimă procesul de formare a grăsimilor și stimulează producţia de
enzime implicate în metabolizarea grăsimilor la nivelul ficatului.
EMBLICA OFFCINALIS / AMLA - Reglează digestia și tranzitul intestinal. Bogată în
vit. C și alți fitonutrienți esențiali în susținerea sistemului imunitar, este totodată
un tonic general. Susține procesele de detoxifiere hepatică.
OCIMUM SANCTUM / BUSUIOC INDIAN - Adaptogen, susține funcționarea
organismului în condiții de suprasolicitare și stres. Este neuroprotector, stimulează
circulația sanguină și protejează creierul de efectul distructiv al glutamatului. Scade
stresul care poate induce oboseală, apatie, instabilitate emoțională. Este protector
gastric, eficient în digestia și absorbția nutrienților din alimente.
CELASTRUS PANICULATUS / JYOTISHMATI - Ajută la menținerea echilibrului
neurotransmițătorilor, crește performanțele cognitive, concentrarea și memoria.
YASHAD BHASM / ZINC - Reduce stresul și îmbunătățește memoria. Susține
zona cerebrală responsabilă de învățare și memorare, facilitând comunicarea
între neuroni. Menține sănătatea pielii, părului și unghiilor. Este benefic pentru
sistemul imunitar.

AFECȚIUNI NEUROPSIHICE

COMPOZIȚIE / SIROP 5 ml:
Ginkgo biloba (Arborele-pagodelor), extract din frunze (5:1)
Rosmarinus officinalis (Rozmarin), extract din frunze (5:1)
Melissa officinalis (Roiniță), extract din părți aeriene (6:1)
Sorbat de potasiu (conservant)
Zahăr
Apă demineralizată până la

MEMO
ON
Sirop
Stimulează memoria
™

500mg
500mg
500mg
7,5mg
2400mg
5ml

GINKGO BILOBA / ARBORELE-PAGODELOR - Bogat în fitocompuși specializaţi
în optimizarea funcţiei cerebrale, susţine circulaţia sanguină cerebrală,
asigurând necesarul de oxigen şi glucoză la nivelul creierului. Menţine echilibrul
neurologic, îmbunătăţind activitatea mentală. Are acţiune antioxidantă ce reduce
îmbătrânirea celulară.
ROSMARINUS OFFICINALIS / ROZMARIN - Stimulent cognitiv, ajută la
normalizarea circulaţiei cerebrale și periferice, menţine memoria şi capacitatea
de concentrare. Antioxidanții (acid carnosic, acid rosmarinic) protejează creierul
împotriva stresul oxidativ.
MELISSA OFFICINALIS / ROINIȚĂ - Reduce stările de agitaţie, stres şi
suprasolicitare. Eugenolul și acidul rosmarinic ajută la menținerea sănătății
sistemului nervos. Antioxidant, eugenolul contribuie la eliminarea radicalilor
liberi nocivi de la nivelul celulelor cerebrale. Acidul rosmarinic imprimă un efect
antidepresiv şi ajută la menținerea sănătății celulelor cerebrale prin menţinerea
unui flux sanguin normal.

MEMO ON™ Sirop - Fitocompus din plante medicinale ayurvedice care susțin

ARANTA
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BENEFICII:

G

T

sănătatea creierului și a sistemului nervos. Contribuie la stimularea capacității
de concentrare și memorare, susținând randamentul intelectual. Benefic
în deficitul de atenție, dificultățile de vorbire și învățare. Ginkgo biloba ajută
funcțiile cerebrale (memoria, percepția, concentrarea, emoțiile), prin susținerea
circulației sanguine, favorizând oxigenarea cerebrală. Rozmarinul și Roinița au
proprietăți benefice în menținerea atenției și a concentrării. Totodată, Roinița
induce o stare de calm și relaxare, echilibrând starea psiho-emoțională. Benefic
persoanelor care depun efort intelectual intens sau persoanelor vârstnice
cu tulburări de memorie. MEMO ON™ Sirop îmbunătățește starea de spirit și
performanțele intelectuale!

A
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Îmbunătățește circulația cerebrală
Crește capacitatea cognitivă și de memorare
Îmbunătățește randamentul intelectual în perioadele suprasolicitante
Susține sistemul nervos și reduce oboseala

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 4-6 ani: câte o jumătate de linguriță (2.5 ml) de 2 ori pe zi.
Copii 6-12 ani: câte 1 linguriță (5 ml) de 2 ori pe zi.
Adulți și copii 12+ ani: câte 1-2 lingurițe (5-10 ml) de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masa.
Se administrează minim 3 luni.
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AFECȚIUNI DERMATOLOGICE

MARGUSA

®

Protector natural al organismului
®

G

MARGUSA

A

RA

- Fitocompus din plante medicinale ayurvedice, cunoscut
pentru capacitatea de a susţine procesele naturale de eliminare a toxinelor
pe cale renală, acumulate la nivelul organelor (ficat, splină, pancreas
etc.). Acțiunea antiinflamatoare, antivirală și antibacteriană determină
menținerea sănătății organismului, în situațiile de risc și suprasolicitare
fizică și psihică. Contribuie la echilibrarea sistemului imunitar, menținând
capacitatea naturală de autoapărare a organismului.
Ajută la îmbunătățirea circulaţiei sanguine și la ameliorarea problemelor
dermatologice, prin detoxifierea sângelui.

NTAT

10 0%

G

10 0%

UA

E

AL
NATUR
T
RAN

E

BENEFICII:

Detoxifică natural organismul prin eliminarea toxinelor din sânge și limfă
Îmbunătățește sănătatea și aspectul pielii în afecțiunile cutanate
(ex. acnee, psoriazis, alergii, infecții ale pielii)
Are un puternic efect antiinflamator
Susține buna funcționare a sistemului gastrointestinal, îmbunătățind digestia
și normalizând tranzitul intestinal
Susține sănătatea și imunitatea întregului organism

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii: ½ tabletă de 2 ori pe zi.
Se administrează în cure de 30 zile, urmate de 10 zile pauză.
Adulți: 1-2 tablete de 2-3 ori pe zi.
Se administrează în cure de 30-60 de zile.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Azadirachta indica (Neem), extract din frunze (10:1)
Azadirachta indica (Neem), pulbere din frunze
Glycyrrhiza glabra (Lemn dulce), pulbere din rădăcină
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

200mg
150mg
100mg
50mg

AZADIRACHTA INDICA / NEEM - Bogat în substanțe bioactive care susțin
imunitatea şi sistemul antioxidant al organismului. Susține funcțiile ficatului și
stimulează eliminarea toxinelor din sânge. Antibacterian, antifungic și puternic
antiinflamator, eficient în afecțiuni ale pielii (acnee, eczeme, arsuri, ulcere
cutanate etc.). Nimbidinul din compoziţia plantei contribuie la reducerea nivelului
glucozei serice. Asigură protecție cardiovasculară, împiedicând aterogeneza
(formarea plăcilor de aterom).
GLYCYRRHIZA GLABRA / LEMN DULCE - Acțiune antivirală demonstrată de
cercetători. Ajută la funcționarea normală a digestiei și susține refacerea mucoasei
gastrointestinale. Glabridinul suprimă procesul de formare a grăsimilor și stimulează
producţia de enzime implicate în metabolizarea grăsimilor la nivelul ficatului.

AFECȚIUNI NEUROPSIHICE

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Passiflora incarnata (Floarea-pasiunii), extract din părţi aeriene (10:1)
Tamarindus indica (Tamarin), extract din semințe (5:1)
Ginkgo biloba (Arborele-pagodelor), extract din frunze (5:1)
Hypericum perforatum (Sunătoare), extract din părţi aeriene (10:1)
Salvia officinalis (Salvie), pulbere din frunze
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

NEURO
POWER
Susține sistemul nervos

™

150mg
100mg
100mg
50mg
50mg
50mg

PASSIFLORA INCARNATA / FLOAREA PASIUNII - Recunoscută pentru proprietăţile
ei calmante, echilibrează psihicul şi creează o stare generală de bine. Reduce
stresul, anxietatea (starea de teamă nejustificată) şi simptomele depresiei.
Contribuie la inducerea unui somn profund și odihnitor. Ajută la funcţionarea
normală a sistemului circulator.
TAMARINDUS INDICA / TAMARIN - Semințele de tamarin conțin L-dopa (3.78 %),
un precursor al dopaminei, neurotransmițător care stabilizează oscilațiile motorii
în cazul bolii Parkinson. Bogat în proteine, carbohidrați, fibre, tanin, vitamine
hidrosolubile (B1, B2, PP), macroelemente (K, Ca, P, Mg), microelemente (Fe, Mn,
Cu, Zn, Mo), aminoacizi esențiali (tirozină, acid glutamic, serină, alanină, cisteină,
methionină, triptophan) și acizi grași contribuie la nutriția celulelor și la păstrarea
integrității acestora.

SALVIA OFFICINALIS / SALVIE - Salvia este benefică pentru sistemul nervos,
are un efect relaxant și contribuie la reducerea stărilor de anxietate. Acționează
la nivel emoțional calmând și aducând seninătate. Este un suport pentru
combaterea oboselii fizice, mentale și a stărilor depresive.

G

BENEFICII:

Tonic cerebral, susține buna funcționare a sistemului nervos
Ameliorează simptomatologia în afecțiunile neurologice (inclusiv boala Parkinson)
Previne degenerarea neurologică
Susține memoria, percepția, concentrarea și coordonarea fizico-mentală
Ameliorează stările de nervozitate și irascibilitate

ARANTA

10 0%

T

HYPERICUM PERFORATUM / SUNĂTOARE - Substanțele bioactive din plantă
restabilesc echilibrul psihoemoțional, menținând relaxarea și somnul linistit.
Planta are proprietăți calmante și este un antidepresiv ușor. Este benefică în
stările de tensiune și agitație. Menține concentrația optimă de serotonină în creier.

buna funcționare a sistemului nervos prin menținerea integrității neuronilor
și a ritmului normal de transmitere a informațiilor. Susţine funcțiile cerebrale
integrative (memoria, percepția, concentrarea) și coordonarea fizicomentală. Susține circulația cerebrală, asigurând astfel aportul nutrienţilor
necesari sănătăţii şi funcţionării optime a creierului. Compuşii antioxidanţi
protejează celulele neuronale împotriva stresului oxidativ, împiedicând
degenerarea şi îmbătrânirea prematură a acestora.
NATU
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U

G

GINKGO BILOBA / ARBORELE-PAGODELOR - Protector neuronal a cărui eficienţă
este recunoscută de secole în practica medicală tradiţională. Conţine bilobalidă
(o sesquiterpenă) care se comportă ca antagonist competitiv al receptorilor GABA.
Bilobalida ameliorează captarea glucozei şi oxigenului la nivelul neuronului,
crește sinteza de ATP, protejează integritatea structurală și funcţională a
membranei neuronale. Ginkgo biloba îmbunătăţeşte ritmul de transmitere a
informației la nivel neuronal, acţionând asupra densităţii receptorilor sinaptici și
accelerând procesele de compensare.

NEURO POWER™- Este un complex de plante ayurvedice care contribuie la

10 0%

A

RANTEE

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă
Se administrează în cure de 1-6 luni.

25

AFECȚIUNI OSTEOARTICULARE

OSTEO POWER

™

Pentru oase sănătoase

G

OSTEO POWER™- Compus din plante ayurvedice care contribuie la formarea

A

RA

și menținerea structurii și mineralizării țesutului osos, a dinților, părului și
unghiilor. Mineralele (Ca, Si, K, Mg, Fe etc.) prin absorbția și depunerea lor în
oase, mențin densitatea întregului sistem osos, iar în cazul fracturilor, susțin
procesul natural de refacere și remodelare a calusului. Susține formarea
colagenului care contribuie la procesul de refacere a oaselor, tendoanelor,
ligamentelor și cartilajelor în caz de traumatisme sau efort fizic prelungit.
Benefic și recomandat persoanelor vârstnice, sportivilor sau persoanelor cu
deficit de minerale.

NTAT

10 0%

G

10 0%
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BENEFICII:

Previne instalarea osteoporozei
Menține structura și mineralizarea oaselor
Reconsolidează oasele în urma fracturilor
Menține densitatea și structura sistemului osos în osteopenie și fragilitate osoasă
Menține sănătatea articulațiilor

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 12+ ani: câte 1 tabletă de 2 ori pe zi;
Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3-6 luni.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Equisetum arvense (Coada-calului), extract din părți aeriene (10:1)
Vitis vinifera (Viță de vie), extract din sâmburi de struguri (5:1)
Hippophae rhamnoides (Cătină), pulbere din fructe
Urtica dioica (Urzică), pulbere din părți aeriene
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

200mg
100mg
100mg
50mg
50mg

EQUISETUM ARVENSE / COADA-CALULUI - Bogată în minerale (siliciu, potasiu,
aluminiu, mangan, calciu) și flavonoizi. Siliciul, reprezentând 60% din totalul
mineralelor, favorizează asimilarea fosforului, element cu rol major în procesul
de absorbție al calciului, în formarea și regenerarea oaselor și cartilajelor.
Încetinește procesul degenerativ al țesutului conjunctiv. Plantă eficace în cazul
deficitului de minerale, în recuperarea după fracturi și în osteoporoză.
VITIS VINIFERA / VIȚĂ DE VIE - Menține rezistența oaselor. Conține un complex
de bioflavonoide (picnogenoli) care contribuie la nutriția țesuturilor, prin
îmbunătățirea circulației și oxigenarea acestora. Borul, un mineral prezent în
struguri, menține nivelul de estrogen în sânge, prevenind astfel pierderile de
calciu și deteriorarea oaselor, mai ales în cazul femeilor la menopauză. Ajută
procesele de refacere a colagenului susținând elasticitatea arterelor, capilarelor,
cartilagiilor articulare și țesuturilor.
HIPPOPHAE RHAMNOIDES / CĂTINĂ - Excepțional de bogată în vitamine (A, C, E)
și minerale (Ca, Mg, Se), contribuie la vitaminizarea și mineralizarea organismului.
Provitamina D favorizează absorbția și utilizarea normală a calciului și a fosforului,
menținând concentrațiile normale de calciu în sânge, astfel se păstrează
integritatatea sistemului osos. Contribuie la fixarea legăturii colagen-elastină din
țesuturi, încetinind procesul de îmbătrânire. Este un puternic antioxidant.
URTICA DIOICA / URZICĂ - Este o sursă excelentă de clorofilă, beta-caroten,
minerale (calciu, magneziu, fier, fosfor, zinc, crom, potasiu, siliciu, bor, seleniu
și mangan), vitamine (A, B1, B2, B3, D, E, și K) și proteine. Datorită compoziției
complexe, urzica ajută la menținerea sănătății oaselor, părului, și unghiilor prin
favorizarea metabolismului calciului.

AFECȚIUNI CARDIOVASCULARE

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Withania somnifera (Ashwagandha), pulbere din rădăcină
Allium sativum (Usturoi), pulbere din bulb
Tribulus terrestris (Colții-babei), pulbere din fructe
Leptadenia reticulata (Jivanti), pulbere din părți aeriene
Acacia arabica (Gumă acacia, excipient)

PRESSURE DOWN

®

150mg
150mg
100mg
50mg
50mg

WITHANIA SOMNIFERA / ASHWAGANDHA - Susține funcția cardiacă prin
menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Induce o stare de relaxare,
reduce stresul psihic care poate declanșa pusee de hipertensiune arterială,
insomnie, oboseală sau creșterea colesterolului. Susține sistemul imunitar și
are acțiune antioxidantă, crescând rezistența și capacitatea organismului de
adaptare la condițiile de mediu.
ALLIUM SATIVUM / USTUROI - Susține normalizarea tensiunii arteriale prin efectul
vasodilatator și prin favorizarea eliminării apei din organism. Îmbunătățește
profilul lipidic din sânge. Puternic antioxidant, combate radicalii liberi și susține
sistemul imunitar.
TRIBULUS TERRESTRIS / COLȚII BABEI - Susține circulația sanguină, scade
tensiunea arterială. Protector cardiac și coronarian. Reduce concentrația lipidelor
serice. Diuretic eficient, favorizează eliminarea excesului de apă.
LEPTADENIA RETICULATA / JIVANTI - este un tonic general. Scade ritmul și
puterea de contracție a inimii și astfel scade tensiunea arterială pe termen lung.

Menține sub control tensiunea arterială

®

PRESSURE DOWN

- Fitocompus din plante medicinale ayurvedice care
contribuie la menținerea tensiunii arteriale în limite normale prin menținerea
elasticității și structurii vaselor sanguine. Menține circulația sanguină
coronariană și sistemică în parametri optimi. Elimină excesul de apă din
organism. Menține raportul normal al lipidelor din sânge prin creșterea
metabolizării lor. Substanțele bioactive susțin capacitatea de adaptare a
organismului la stres fizic și psihic reducând astfel riscul de: hipertensiune
arterială, insomnie, oboseală, îmbătrânire prematură.
G

T

Normalizează tensiunea arterială
Susţine circulaţia coronariană și sistemică
Menține elasticitatea și integritatea vaselor sanguine
Reduce excesul de apă din organism
Reglează valorile colesterolului și ale trigliceridelor

NATU
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BENEFICII:

ARANTA

10 0%

10 0%

A

RANTEE

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim cure de 3 luni.

27

AFECȚIUNI UROGENITALE MASCULINE

POTENT POWER

®

Masculinitate și virilitate
POTENT POWER

®

G

- Fitocompus 100% natural care contribuie direct
la menținerea sănătății funcțiilor sexuale masculine. Susține echilibrul
hormonal masculin, masa musculară, circulația sanguină și metabolismul.
Este recunoscut pentru efectele sale de menținere a sănătății prostatei, a
libidoului, a fertilității și a performanțelor sexuale masculine în condiții de
stres și suprasolicitare psihică și fizică. Are rol adaptogen care ajută sistemul
nervos crescând rezistența organismului în condițiile de mediu nefavorabile.

A

RA

NTAT

10 0%

G

10 0%
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BENEFICII:

Stimulează funcţiile aparatului genital masculin
Efect afrodisiac, susţine libidoul și fertilitatea
Combate disfuncţiile erectile
Efect tonic - revitalizant, în perioadele de suprasolicitare fizică și psihică (stres)
Crește masa musculară și rezistența la efort fizic
Previne efectele neplăcute în andropauză (oboseală, capacitate redusă
de concentrare, iritabilitate, libido scăzut)

MOD DE ADMINISTRARE: PENTRU UZUL EXCLUSIV AL BĂRBAȚILOR.

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim cure de 3 luni.

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Asparagus racemosus (Shatavari), extract din rădăcină (4:1)
Myristica fragrans (Nucșoară), extract din fructe (3:1)
Tribulus terrestris (Colții-babei), extract din semințe (7:1)
Chlorophytum arundinaceum (Safed musli), extract din tuberculi (4:1)
Withania somnifera (Ashwagandha), extract din rădăcină (5:1)
Asphaltum punjabianum (Shilajit), extract (6:1)
Quercus infectoria (Majuphal), extract din fructe (4:1)
Syzygium aromaticum (Cuișoare), extract din muguri florali (3:1)
Centipeda minima (Nakchikani), extract din părți aeriene (10:1)
Asteracantha longifolia (Talmakhana), extract din semințe (10:1)
Yashad bhasma (Zinc), cca. 5mg Zn- 50% DZR
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

75mg
75mg
50mg
58mg
50mg
35mg
25mg
25mg
25mg
25mg
7mg
50mg

ASPARAGUS RACEMOSUS / SHATAVARI - Echilibrează sistemul hormonal și
funcțiile sexuale. Are proprietăți afrodisiace datorită unui efect asemănător cu
testosteronul. Fitohormonii din plantă ajută la reglarea nivelului hormonal după
instalarea andropauzei.
MYRISTICA FRAGRANS / NUCȘOARĂ - Afrodisiac, tonic, susține funcțiile sexuale.
TRIBULUS TERRESTRIS / COLȚII-BABEI - Reglează sinteza testosteronului și
funcțiile sexuale. Reduce neplăcerile asociate andropauzei. Crește rezistența fizică
și psihică a organismului. Susține spermatogeneza și motilitatea spermatozoizilor.
Susține circulația sanguină, stimulând fluxul sanguin la nivelul pelvisului.
Favorizează eliberarea de energie prin creșterea metabolizării lipidelor serice.
CHLOROPHYTUM ARUNDINACEUM / SAFED MUSLI - Sursă de fitonutrienți
ce susțin sistemul muscular, favorizând creșterea masei musculare. Crește
cantitatea și calitatea spermei. Susține libidoul.
WITHANIA SOMNIFERA / ASHWAGANDHA - Este un tonic general prin proprietățile
afrodisiace și adaptogene. Susține performanțele fizice și mentale, în condiții de
stres, obseală și suprasolicitare. Neuroprotector, îmbunătățește concentrarea și
memoria. Protejează funcția cardiacă, crește forța de contracție a mușchiului
cardiac și menține tensiunea arterială în limite normale.
ASPHALTUM PUNJABIANUM / SHILAJIT - Conține acid fulvic care catalizează
fiecare etapă a metabolismului celular, îmbunătățind astfel vitalitatea și energia.
Neutralizează radicalii liberi și detoxifică organismul, stimulează funcția renală.
Ajută la producerea testosteronului fiind utilizat de bărbații din întrega lume care
se confruntă cu probleme de disfuncții erectile.
QUERCUS INFECTORIA / MAJUPHAL - Tonic general, este indicat în stările de
epuizare. Susține digestia și absorbția substanțelor nutritive esențiale pentru
buna desfașurare a funcțiilor sexuale.
SYZYGIUM AROMATICUM / CUIȘOARE - Menține nivelul testosteronului și susține
funcțiile sexuale (crește libidoul, previne ejacularea precoce). Tonic în caz de
oboseală. Puternic antiseptic.
CENTIPEDA MINIMA / NAKCHIKANI -Susține circulația sanguină. Este utilizat în caz
de debilitate sexuală sau inflamații ale tubului seminal sau ale sacului testicular.
ASTERACANTHA LONGIFOLIA / TALMAKHANA - Crește volumul seminal și susține
frecvența și calitatea actului sexual.
YASHAD BHASMA / ZINC - Reduce stresul și protejează sistemul nervos. Benefic
în caz de suprasolicitare și oboseală
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AFECȚIUNI UROGENITALE MASCULINE

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Vetiveria zizanioides (Ushira), pulbere din rădăcină
Cucurbita maxima (Dovleac), pulbere din semințe
Bauhinia variegata (Kanchanar), extract din scoarță (10:1)
Piper cubeba (Cubeb, Kankola), extract din fructe (6:1)
Juniperus communis (Ienupar), pulbere din fructe
Bergenia ligulata (Paashaanbhed), extract din rădăcină (10:1)
Acacia arabica (Guma acacia-excipient)

100mg
100mg
100mg
50mg
50mg
50mg
50mg

PROSTATOSALM

®

Protector natural al prostatei

VETIVERIA ZIZANIOIDES / USHIRA - Susține circulația sanguină, funcțiile sexuale
și eliminarea bacteriilor și de la nivelul căilor urinare.
CUCURBITA MAXIMA / DOVLEAC - Bogat în zinc și acizi grași polinesaturați,
susține funcționarea sistemului reproducator, crește fluxul urinar, echilibrează
balanța imunitară, protejează integritatea țesuturilor, și încetinește procesul de
îmbătrânire celulară.
PIPER CUBEBA / CUBEB, KANKOLA - Crește diureza și scade inflamația epiteliului
căilor urinare. Crește circulația sanguină. Are acțiune antioxidantă datorită
conținutului bogat în polifenoli.
JUNIPERUS COMMUNIS / IENUPĂR - Contribuie la reducerea bacteriilor de la
nivelul prostatei și al căilor urinare în caz de infecții, litiază sau alte afecțiuni de
natură infecțioasă. Susține fluxul urinar normal.

- Fitocompus ce contribuie la menținerea sănătății prostatei
și a căilor urinare. Reduce manifestările neplăcute cauzate de creșterea în volum
a prostatei: urinări frecvente și dureroase, mai ales în timpul nopții, senzația de
golire incompletă a vezicii, scăderea performanței sexuale. Prezintă acțiune
antibacteriană cu rol în eliminarea infecțiilor bacteriene la nivelul căilor urinare.
Ajută la normalizarea fluxului urinar, favorizând eliminarea toxinelor din organism.
Rol antiinflamator, susține revenirea prostatei la dimensiuni normale. Util atât
bărbaților tineri (profilactic sau cu afecțiuni ce determină inflamația prostatei)
cât și bărbaților cu vârsta de peste 50 de ani, riscul apariției unor afecțiuni ale
prostatei crescând odată cu vârsta.
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BENEFICII:

ARANTA

10 0%

T

BERGENIA LIGULATA / PAASHAANBHED - Crește diureza și inhibă procesul de
cristalizare și dezvoltare a cristalelor de oxalat de calciu la nivelul sistemului
urinar. Crește nivelul de eliminare a magneziului prin urină.

®

PROSTATOSALM

10 0%

A

RANTEE

Reduce inflamaţia prostatei și normalizează activitatea acesteia
Reduce frecvența urinărilor și senzaţia de urinare incompletă
Îmbunătăţește activitatea sexuală
Reduce simptomatologia asociată problemelor prostatei
Previne afecţiunile prostatei la bărbaţii peste 30 de ani

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim cure de 3-6 luni.
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AFECȚIUNI NEUROPSIHICE

SEDIRELAX

™

Relaxare și somn liniștit

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Ginkgo biloba (Arborele-pagodelor), extract din frunze (5:1)
Melissa officinalis (Roiniță), pulbere din părţi aeriene
Hypericum perforatum (Sunătoare), extract din părţi aeriene (10:1)
Valeriana wallichii (Valeriană), extract din rădăcină (5:1)
Ocimum basilicum (Busuioc), pulbere din părţi aeriene
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

150mg;
150mg;
50mg;
50mg;
50mg;
50mg.

GINKGO BILOBA / ARBORELE-PAGODELOR - Reglează circulația cerebrală și
favorizează oxigenarea celulară, astfel contribuie la susținerea funcțiilor sistemului
nervos. Ajută la echilibrarea psiho-emoțională, reduce stresul și oboseala.

SEDIRELAXM™- Fitocompus din plante ayurvedice ce ajută organismul să se

adapteze mai ușor la stres, menține calitatea somnului pe parcursul nopții, are
acțiune relaxantă și menține capacitatea de concentrare și memorare. Susține
funcționarea normală a sistemului nervos în situații tensionante, oboseală și
suprasolicitare psihică. Benefic persoanelor cu un stil de viață agitat, SEDIRELAX™
contribuie la menținerea vitalității și a echilibrului fiziologic al organismului.
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Echilibrează stările psiho-emoționale
Combate stările de nervozitate și irascibilitate
Favorizează instalarea unui somn odihnitor
Reduce stările de anxietate, depresie și emotivitate accentuată

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se poate administra pe timpul zilei, fără să inducă somnolență.

30

MELISSA OFFICINALIS / ROINIȚĂ - Contribuie la îmbunătățirea stării psihoemoționale, la protejarea organismului împotriva stresului, datorită acțiunii
benefice a fitonutrienților (acid rosmarinic, acid cafeic și acid eterogenic). Are
proprietatea de a relaxa masa musculară și acționează ca un sedativ ușor.
HYPERICUM PERFORATUM / SUNĂTOARE - Restabilește echilibrul psiho-emoțional,
menținând relaxarea și somnul liniștit. Are proprietăți calmante și este un
antidepresiv ușor. Este benefică în stările de tensiune, agitație, nervozitate. Menține
optimă concentrația de serotonină din creier.
VALERIANA WALLICHII / VALERIANĂ - Reduce stresul, oboseala, astenia
și nervozitatea. Menține starea de calm și relaxare, ceea ce ajută la
îmbunătățirea calității somnului. Totodată, planta este eficientă în reglarea
aritmiilor, reducerea ischemiei cardiace, reducerea hipertensiunii arteriale
cauzate de agitația psiho-emoțională.
OCIMUM BASILICUM / BUSUIOC - Conține ulei esențial (70-80% metilcavicol). Acesta are proprietăți calmante și antistres. Bun adaptogen,
acționează asupra glandelor suprarenale pentru a reechilibra organismul,
ajutând la combaterea stresului.

AFECȚIUNI METABOLICE

SLEMOL

®

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Garcinia cambogia (Vilaiti imli), extract din fructe
Commiphora mukul (Guggul), rășină
Tinospora cordifolia (Guduchi), extract din tulpină
Piper longum (Piper indonezian), pulbere din fructe
Glycyrrhiza glabra (Lemn dulce), pulbere din rădăcină
Zingiber officinale (Ghimbir), pulbere din rizom
Terminalia chebula (Haritaki), pulbere din fructe
Terminalia belerica (Bibhitaki), pulbere din fructe
Emblica officinalis (Amla), pulbere din fructe
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

225mg;
75mg;
25mg;
25mg;
25mg;
25mg;
25mg;
25mg;
25mg;
25mg.

GARCINIA CAMBOGIA / VILAITI IMLI - Acidul hidroxicitric din fruct susține
reducerea poftei de mâncare, împiedică transformarea glucidelor în lipide
și previne depunerea acestora ca țesut adipos. Menține nivelul normal al
colesterolului și al glucozei sanguine.
COMMIPHORA MUKUL / GUGGUL - Reglează nivelul hormonilor tiroidieni,
susținând metabolismul lipidic (stimulează metabolizarea grăsimilor) și creșterea
utilizării energiei. Împiedică transformarea glucidelor în lipide și depunerea lor
sub formă de țesut adipos.
TINOSPORA CORDIFOLIA / GUDUCHI - Adaptogen, antiinflamator, antioxidant,
coleretic, diuretic, hepatoprotector, stimulează imunitatea.
PIPER LONGUM / PIPER INDONEZIAN - Favorizează tranzitul intestinal și contribuie
la absorbția substanțelor nutritive la nivelul tubului digestiv. Tonic general.

TERMINALIA BELERICA / BIBHITAKI - menține funcționarea normală a tranzitului
intestinal și procesele de detoxifiere la nivelul ficatului prin menținerea
funcționării optime a sistemului enzimatic endogen. Componentele bioactive
asigură integritatea mucoasei gastrice și normalizarea acidității gastrice.
EMBLICA OFFCINALIS / AMLA - Conținut foarte ridicat de vitamina C, minerale
(calciu, fosfor, fier), aminoacizi (prolină, alanină, lizină, acid aspartic), flavonoide
(quercetin, kemferol), taninuri (acid galic, acid elagic, galotaninuri, emblicanin A
și B) care au proprietăți antioxidante puternice protejând organismul de stresul
oxidativ și de procesele degenerative. Stimulează sistemul enzimatic antioxidant
endogen. Susține digestia, tranzitul intestinal și procesul de detoxifiere.

- Complex de plante ayurvedice care contribuie la obținerea unei

siluete armonioase, specifice tipologiei constituționale, asigurând un echilibru
fizic și psihoemoțional optim. Ajută la reglarea apetitului, reducând pofta excesivă
de mâncare. Favorizează procesele digestive și tranzitul intestinal. Stimulează
procesele de detoxifiere la nivel hepatic prin susținerea sistemului enzimatic
endogen și a fluxului biliar. Contribuie la accelerarea metabolismului, reduce
transformarea glucidelor în lipide. Crește nivelul energetic al organismului, prin
intensificarea arderii grăsimilor la nivel celular. Are rol antioxidant, benefic în
®
împiedicarea îmbătrânirii premature. SLEMOL menține greutatea corporală
normală prin susținerea echilibrului metabolic natural, îmbunătățind tonusul și
sănătatea organismului.
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ZINGIBER OFFICINALE / GHIMBIR - Stimulează secreția enzimelor digestive la
nivelul stomacului și intestinului. Normalizează fluxul biliar, favorizând digestia
alimentelor greu digerabile (bogate în proteine și grăsimi) și eliminând senzația
de greață. Susține tranzitul intestinal. Ajută la atenuarea senzației de balonare.
TERMINALIA CHEBULA / HARITAKI - Susține metabolismul lipidic, procesele de
detoxifiere la nivelul ficatului și funcționarea normală a tranzitului intestinal.
Fitonutrienții asigură normalizarea acidității și integritatea mucoasei gastro-intestinale.

®

SLEMOL
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GLYCYRRHIZA GLABRA / LEMN DULCE - reface mucoasa gastro-intestinală.
Glabridinul suprimă procesul de formare a grăsimilor și susține enzimele
implicate în metabolizarea grăsimilor la nivelul ficatului.

Slăbește în mod natural

10 0%

A
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BENEFICII:

Reduce pofta de mâncare
lntensifică metabolismul
Reglează digestia și tranzitul intestinal
Elimină surplusul de apă și toxinele din organism
Susține funcționarea optimă a sistemului endocrin

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 min. înainte de masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
NU SE ADMINISTREAZĂ PERSOANELOR CU VÂRSTA SUB 18 ANI.
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AFECȚIUNI UROGENITALE FEMININE

SHECURE

®

Echilibru hormonal în menopauză
®

G

SHECURE Tablete - Fitocompus ayurvedic care menține echilibrul hormonal
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feminin, susține sănătatea organelor genitale și libidoul. Echilibrează nivelul
hormonal în premenopauză și după instalarea menopauzei, cu efecte benefice
în starea fizică și psihoemoțională a femeilor. Susține capacitatea de adaptare a
organismului femeii la noile condiții fiziologice și la modificările care se resimt
în corp. Totodată crește toleranța la stres, suprasolicitare și oboseală, favorizând
obținerea de performanțe fizice și mentale satisfăcătoare. Prin inducerea
calmului și relaxării, sunt evitate stările de nervozitate, irascibilitate și bufeurile.
Asigură aportul nutrițional de vitamine și minerale și previne degradarea
țesutului osos și instalarea osteoporozei, favorizând absorbția calciului care, din
cauza dezechilibrului hormonal în menopauză, nu se mai asimilează corect.
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BENEFICII:

Echilibru hormonal și psihoemoțional feminin
Adaptarea organismului în perioada de pre și post-menopauză
Reduce fenomenele neurovegetative (bufeuri, nervozitate)
Previne instalarea osteoporozei

MOD DE ADMINISTRARE:

PENTRU UZUL EXCLUSIV AL FEMEILOR
Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi,
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează în cure de 3-6 luni.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Malus sylvestris (Măr pădureț), extract din muguri (10:1)
Cissus quadrangularis (Hadjod), extract din părți aeriene (20:1)
Triticum vulgare (Grâu), extract din părți aeriene (10:1)
Bacopa monnieri (Brahmi), extract din părți aeriene (8:1)
Withania somnifera (Ashwagandha), pulbere din rădăcină
Asparagus racemosus (Shatavari), pulbere din rădăcină
Acacia arabica (Guma acacia - excipient)

100mg;
100mg;
100mg;
75mg;
50mg;
50mg;
25mg.

MALUS SYLVESTRIS / MĂR PĂDUREȚ - Menține nivelul normal al estrogenilor,
progesteronului și al hormonilor steroizi. Susține procesul de detoxifiere generală.
Tonic al sistemului nervos, crește rezistența în caz de stres, suprasolicitare fizică
și intelectuală. Susține reglarea permeabilității vasculare și a tensiunii arteriale.
Reduce nivelul de colesterol și trigliceride din sânge.
CISSUS QUADRANGULARIS / HADJOD - Determină creșterea nivelului de estrogen
și reducerea nivelului de cortizol (hormonul stresului). Atenuează problemele care
însoțesc menopauza, disfuncțiile sexuale, lipsa libidoului etc. Menține densitatea
osoasă și favorizează refacerea osoasă în urma fracturilor.
TRITICUM VULGARE / GRÂU - Menține echilibrul hormonal. Este detoxifiant și
aduce un aport mare de minerale și vitamine, care asigură vitalitatea și sănătatea
organismului.
BACOPA MONNIERI / BRAHMI - Optimizează funcția cognitivă, restabilește
calmul, în condiții de stres și viață agitată.
WITHANIA SOMNIFERA / ASHWAGANDHA - Ajută la adaptarea organismului la
condițiile de mediu și susține mecanismele naturale de autoapărare ale acestuia.
Este un bun tonic general. Îmbunătățește performanțele fizice și mentale, în
condiții de stres și oboseală.
ASPARAGUS RACEMOSUS / SHATAVARI - Echilibrează sistemul hormonal în caz
de debilitate sexuală. Are proprietăți afrodisiace datorită unui efect asemănător
cu testosteronul. Fitoestrogenii din plantă ajută la reglarea nivelului hormonal
după instalarea menopauzei.

AFECȚIUNI UROGENITALE FEMININE

SHECURE Sirop
®

COMPOZIȚIE / SIROP 5 ml:
Saraca asoca (Ashoka), extract din scoarță (10:1)
Caesalpinia sappan (Patang), extract din lemn (20:1)
Foeniculum vulgare (Fenicul), extract din fructe (7:1)
Bacopa monnieri (Brahmi), extract din părți aeriene (8:1)
Emblica officinalis (Amla), extract din fructe (4:1)
Withania somnifera (Ashwagandha), extract din rădăcină (5:1)
Abroma augusta (Ulat kambal), extract din frunze (8:1)
Aloe barbadensis (Aloe), extract din părți aeriene (3:1)
Mesua ferrea (Nagkesar), extract din flori (4:1)
Salmalia malabarica (Semal), extract din scoarță (4:1)
Symplocos racemosa (Lodhra), extract din rădăcină (8:1)
Benzoat de sodiu (conservant)
Zahăr
Apă demineralizată până la

200mg;
100mg;
100mg;
100mg;
100mg;
100mg;
75mg;
50mg;
50mg;
50mg;
50mg;
25mg;
2400mg;
5ml.

SYMPLOCOS RACEMOSA / LODHRA - Susține funcționarea normală a sistemului
reproducător feminin. Contribuie la maturizarea și eliberarea ovocitelor din
foliculul ovarian (ovulația). Contribuie la reglarea fluxului menstrual prin
menținerea tonusului uterin.

hormonal feminin. Reglează ciclul menstrual, menține fluxul menstrual
normal prin stoparea hemoragiilor datorită acțiunii hemostatice și diminuează
disconfortul din perioada menstruală si premenstruală (nervozitate, irascibilitate,
dureri în zona pelvină). Prin potențialul antibacterian și antifungic, combate și
reduce apariția infecțiilor urogenitale. Are acțiune antiinflamatoare benefică
în ameliorarea simptomatologiei în infecțiile urogenitale. Susține adaptarea
organismului feminin la stres, suprasolicitări, oboseală, astfel contribuie la
păstrarea echilibrului hormonal. Contribuie la menținerea tonicității, troficității
și sănătății aparatului urogenital feminin, fiind un excelent tonic urogenital.
G
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WITHANIA SOMNIFERA / ASHWAGANDHA - Ajută la adaptarea organismului la
condițiile de mediu și susține mecanismele naturale de autoapărare ale acestuia.
Este un bun tonic general. Îmbunătățește performanțele fizice și mentale, în
condiții de stres și oboseală.
ABROMA AUGUSTA / ULAT KAMBAL - Menține fluxul menstrual normal și
atenuează disconfortul din timpul ciclului menstrual.
ALOE BARBADENSIS / ALOE - Ajută la eliminarea toxinelor din organism. Ajută la
ameliorarea manifestărilor neplăcute asociate menopauzei.
MESUA FERREA / NAGKESAR - Prezintă proprietăți hemostatice, în caz de
metroragie sau menoragie.
SALMALIA MALABARICA / SEMAL - Ajută la menținerea echilibrului hormonal feminin.

®

SHECURE Sirop - Fitocompus ayurvedic cu rol în menținerea echilibrului

BENEFICII:

Previne infecțiile urogenitale feminine recurente
Reduce simptomatologia în infecțiile tractului urogenital
Reglează ciclul menstrual, reduce disconfortul asociat menstrei
Reduce menoragia și metroragia (sângerări anormale)
Echilibrează hormonal și psiho-emoțional
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SARACA ASOCA / ASHOKA - Conținutul bogat în minerale, în special Calciu, asigură
un flux sanguin menstrual normal. Compușii fitoestrogenici (activitate asemănătoare
estrogenilor) susțin endometrul în procesul de refacere și stopare a hemoragiei.
Previne apariția unor infecții urogenitale.
CAESALPINIA SAPPAN / PATANG - Susține normalizarea fluxului menstrual. Stopează
hemoragiile uterine.
FOENICULUM VULGARE / FENICUL - Contribuie la drenarea lichidelor corporale
în exces și la ameliorarea problemelor asociate ciclului menstrual dificil și
menopauzei premature.
BACOPA MONIERI / BRAHMI - Susține funcția cognitivă, restabilește calmul în
condiții de stres și viață agitată.
EMBLICA OFFICINALIS / AMLA - Are un conținut bogat în minerale și vitamine, în
special vitamina C. Susține fertilitatea și fluxul menstrual.

Protector urogenital feminin

A

RANTEE

MOD DE ADMINISTRARE:

PENTRU UZUL EXCLUSIV AL FEMEILOR
Adulti (+14 ani): câte 1-2 lingurițe de 2-3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
Se recomandă întreruperea administrării în timpul menstruației.
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AFECȚIUNI IMUNOLOGICE / HEPATOBILIARE

SPIRULINA STAR

®

Revitalizant natural

G

SPIRULINA STAR
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®

- O combinație ayurvedică care asociază Spirulina,
într-o doză echilibrată, cu Ashwagandha - considerată în Ayurveda planta
longevității prin regenerarea și menținerea organismului tânăr. Conținutul
bogat în proteine, vitamine, minerale, aminoacizi și enzime ajută la revigorarea
și funcționarea optimă a organismului. Are rol adaptogen ce menține
capacitatea organismului de adaptare la condițiile de stres psihic și fizic.
Contribuie la echilibrarea sistemului imunitar și la menținerea capacității
de autoapărare a organismului. Menține tinerețea și vitalitatea organismului,
încetinind procesele degenerative. Stimulează procesele de detoxifiere,
favorizând eliminarea deșeurilor metabolice și a toxinelor din organism, fiind
un hepatoprotector eficient. Benefic în perioadele de boală, convalescență,
în curele de radioterapie sau chimioterapie, persoanelor cu regim alimentar
deficitar, cu un organism slăbit sau cu un sistem imunitar scăzut.

BENEFICII:

Susține sănătatea și vitalitatea întregului organism
Asigură necesarul nutritiv și energetic al organismului
Revitalizează organismul în perioadele de convalescență, suprasolicitare sau epuizare fizică
Susține sistemul imunitar
Stimulează mecanismele naturale de detoxifiere
Aport optim de minerale, vitamine și aminoacizi pentru persoanele cu deficit

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii: câte ½ tabletă de 3 ori pe zi
Adulţi: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi
Se administrează cu 30 min. înainte de masă.
Se administrează, minim 1 lună. Optim, cure 1 lună, de 3 ori pe an.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Spirulina platensis (Spirulina)
Withania somnifera (Ashwagandha) pulbere de rădăcină
Acacia arabica (Guma acacia - excipient)

225mg;
225mg;
50mg.

SPIRULINA PLATENSIS / SPIRULINA - Este o sursă importantă de vitamine,
minerale, aminoacizi esențiali și enzime necesare organismului. Prin bogatul
său conținut în nutrienți naturali, compensează deficiențele cauzate de o dietă
dezechilibrată. Spirulina este o algă ce conține fier natural și vitamina B12 cu
efect antianemic, benefică în special pentru copii și bătrâni, la care anemia
poate provoca perturbări majore ale funcționării organismului. Spirulina este
considerată un suport indicat în obținerea performanțelor fizice și intelectuale
și a creșterii performanțelor sportive. Spirulina scade nivelul seric al lipidelor
totale, al colesterolului și al glicemiei în cazul diabeticilor. Prin aportul de fibre
vegetale, spirulina stimulează digestia, crește dinamica intestinală, contribuie
la dezvoltarea florei intestinale, reglând sistemul digestiv. Administrată cu o
jumătate de oră înainte de masă, reduce pofta de mâncare, ajutând la scăderea
greutății corporale și la combaterea obezității. Datorită conținutului crescut în iod,
spirulina contribuie la funcționarea optimă a glandei tiroide, reglând procesele
metabolice și unele cazuri de hipofuncție tiroidiană. Spirulina este suplimentul
ideal în regimul lacto-vegetarian sau în alte diete restrictive. Spirulina fortifică,
crește rezistența și stimulează sistemul de apărare al organismului. Detoxifică
organismul, accelerând procesul natural de eliminare a toxinelor.
WITHANIA SOMNIFERA / ASHWAGANDHA - Planta logevității, este un adaptogen
ideal, contribuie la tonifierea generală, susține funcțiile fiziologice, menține
performanțele fizice și mentale optime în condiții de stres și oboseală, încetinește
îmbătrânirea. Neuroprotector, fortifică structurile nervoase, îmbunătățește
concentrarea și memoria. Susține sistemul imunitar și sistemul antioxidant
endogen, crește rezistența și susține adaptarea organismului la condițiile de
mediu. Susține vitalitatea sexuală, atât la femei cât și la bărbați.

AFECȚIUNI GASTROINTESTINALE / PARAZITOZE

TRIFYLA

®

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Emblica officinalis (Amla), pulbere de fructe
Terminalia chebula (Haritaki), pulbere de fructe
Terminalia belerica (Bibhitaki), pulbere de fructe
Acacia arabica (Guma acacia - excipient)

150mg;
150mg;
150mg;
50mg.

Purificator digestiv

EMBLICA OFFICINALIS / AMLA - Datorită conținutului mare de vitamina C,
fructele au proprietăți antioxidante puternice, protejând organismul de radicalii
liberi și de procesele degenerative. De asemenea, susține digestia și procesul de
detoxifiere, îmbunătățind starea de sănătate, vitalitate și longevitate.
TERMINALIA CHEBUL / HARITAKI - Normalizează tranzitul intestinal, reduce
balonarea și durerile abdominale asociate. Este detoxifiant, prin reglarea
frecvenței scaunelor și eliminarea toxinelor acumulate în colon, din cauza unei
digestii deficitare. Este un laxativ ușor, asigurând motilitatea intestinală optimă.
Stimulează apetitul și sistemul hepatobiliar. Este adjuvant în cure de slăbire.
Complexul de substanțe bioactive (taninuri, flavone) neutralizează radicalii liberi
formați în procesele metabolice, sprijinind organismul în caz de stres oxidativ.
TERMINALIA BELERICA / BIBHITAKI - Susține metabolismul lipidic și procesele
de detoxifiere la nivelul ficatului. Menține funcționarea normală a tranzitului
intestinal. Componentele bioactive asigură normalizarea acidității și integritatea
mucoasei gastrice și intestinale.

TRIFYLA

®

- Este o combinație ayurvedică obținută din trei fructe specifice (Amla,
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Haritaki și Bibhitaki), cunoscute din vechime pentru conținutul bogat în fitonutrienți
benefici sănătății sistemului digestiv. Asigură o digestie optimă prin normalizarea
acidității gastrice, prin stimularea enzimelor digestive, totodată protejând
mucoasa gastrică și intestinală. Menține tranzitul intestinal normal, restabilește
frecvența și consistența scaunelor, eliminând din tubul digestiv toxinele, astfel
se intensifică procesul natural de detoxifiere. Contribuie la drenarea toxinelor
din sânge și, în special, la curățarea și detoxifierea colonului. Ajută la asimilarea
nutrienților și la menținerea echilibrului florei intestinale, cu rol esențial în
®
procesele digestive și în reglarea imunității. TRIFYLA ajută sistemul hepatobiliar
prin susținerea regenerării celulelor hepatice, menținerea în parametri normali
a transaminazelor hepatice și a secreției acizilor biliari. Conținutul mare de vit.
C contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la susținerea
sistemului imunitar. Astfel, funcționarea normală a sistemului digestiv, imunitar
și antioxidant, contribuie la menținerea vitalității și sănătății întregului organism.

10 0%
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BENEFICII:

Menține sănătatea sistemului digestiv
Susține digestia și secreția enzimelor digestive
Normalizează aciditatea gastrică, protejând mucoasa gastrică și intestinală
Menține tranzitul intestinal optim, facilitând detoxifierea colonului
Susține sistemul imunitar

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 5-14 ani: câte 1/2 tabletă de 3 ori pe zi;
Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 min. înainte de masă.
Se administrează minim 1 lună. Optim, cure de 3 luni.
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AFECȚIUNI UROGENITALE

URINOSALM

™

Protejează sistemul urinar
URINOSALM™- Fitocompus din plante medicinale ayurvedice care contribuie

G

la menținerea funcționalității optime a rinichilor și a sistemului urinar. Ajută
procesul de formare și de eliminare a urinei, menținând pH-ul normal al
urinei. Susține tractul urinar în caz de infecții prin acțiunea antibacteriană
și antiinflamatoare, ameliorând manifestările neplăcute (urinări frecvente,
însoțite de senzația de arsură și durere). Susține detoxifierea organismului
prin acțiunea diuretică, eliminând toxinele, la nivel renal. Împiedică formarea
calculilor renali și ajută la eliminarea celor existenți.
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BENEFICII:

Ameliorează simptomele infecțiilor urinare (disconfort, durere, arsură)
Previne și reduce apariția infecțiilor urinare
Combate tulburările de urinare (senzație de urinare frecventă și disurie)
Împiedică formarea calculilor renali și favorizează eliminarea celor existenți
Reduce recurența afecțiunilor tractului urinar

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 5+ ani: câte 1 tabletă de 2 ori pe zi;
Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează minim o lună. Optim, cure de 3 luni.
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COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Piper cubeba (Cubeb, Kankola), extract din fructe (6:1)
Boerhaavia diffusa (Punarnava), extract din rădăcină (8:1)
Phyllanthus urinaria (Bhumyamalaki), extract din părți aeriene (10:1)
Crataeva nurvala (Varuna), extract din scoarță (10:1)
Achyranthes aspera (Apamarga), extract din plantă întreagă (10:1)
Bergenia ligulata (Paashaanbhed), extract din rădăcină (10:1)
Acacia arabica (Gumă acacia - excipient)

100mg;
75mg;
75mg;
75mg;
75mg;
50mg;
50mg.

PIPER CUBEBA / CUBEB - Crește diureza și scade inflamația mucoasei uretrei.
Îmbunătățește circulația sanguină. Are acțiune antioxidantă (neutralizează
radicalii liberi) datorită conținutului bogat în polifenoli.
BOERHAAVIA DIFFUSA / PUNARNAVA - La doze mici (10-250 mg/kg corp) este
diuretică. Susține eliminarea pietrelor de la nivel renal și împiedică formarea
altora. Antibacterian, susține funcția renală și tractul urinar în caz de infecții.
PHYLLANTHUS URINARIA / BHUMYAMALAKI - Crește ușor diureza și favorizează
eliminarea calculilor urinari. La nivelul ficatului, crește secreția și eliminarea
bilei și susține eliminarea calculilor biliari. Susține detoxifierea organismului prin
eliminarea toxinelor la nivel renal și hepatobiliar.
CRATAEVA NURVALA / VARUNA - Fitonutrienții susțin reducerea formării calculilor
la nivelul rinichilor prin creșterea diurezei, scăderea pH-ului către acid și
împiedicarea cristalizării sărurilor la nivelul tractului urinar.
ACHYRANTHES ASPERA / APAMARGA - Este nefroprotector, crește diureza și
eliminarea toxinelor din organism. Împiedică formarea calculilor renali.
BERGENIA LIGULATA / PAASHAANBHED - Crește diureza și inhibă procesul de
cristalizare și creștere a cristalelor de oxalat de calciu la nivelul tractului urinar.
Este reglator fiziologic al eliminării ionilor de magneziu în urină.

AFECȚIUNI VASCULARE

VARICOSALM

™

COMPOZIȚIE / TABLETĂ 500 mg:
Citrus aurantium (Portocal), extract din fructe (5:1)
Vitis vinifera (Viță de vie), extract din sâmburi de struguri (5:1)
Ruscus aculeatus (Ghimpe pădureț), pulbere din rădăcină
Curcuma longa (Turmeric), pulbere de rizom
Acacia arabica (Guma acacia - excipient)

200mg;
100mg;
100mg;
50mg;
50mg.

CITRUS AURANTIUM / PORTOCAL - Conține un complex de bioflavonoizi care ajută
la ameliorarea neplăcerilor cauzate de funcționarea defectuoasă a sistemului
venos. Citroflavonoidele protejează și contribuie la menținerea structurii peretelui
vascular scăzând permeabilitatea și fragilitatea vasculară. Susține fluxul sanguin
și funcționarea normală a venelor, a capilarelor și a vaselor limfatice, înlăturând
edemele, senzația de oboseală și durerea picioarelor. Bioflavonoidele intensifică
activitatea antioxidantă a vit. C. Provitamina A (betacarotenul) reduce oxidarea
lipoproteinelor de mică densitate, reducând riscul de arteroscleroză. Bioflavonoizii
(hesperidină și diosmină) au acțiune antiinflamatoare, antihistaminică și diuretică
VITIS VINIFERA / VIȚĂ DE VIE - Antioxidant cu potență crescută, neutralizează
radicalii liberi, proces benefic sistemului circulator. Conține proantocianidină,
cu efect antioxidant de 20 de ori mai puternic decât vit. C și de 50 de ori mai
puternic decât vit. E, menținând elasticitatea arterelor, venelor, capilarelor și
țesuturilor. Asigură sinteza elastinei și a colagenului la nivelul peretelui vascular,
reduce permeabilitatea și fragilitatea capilară. Favorizează circulația venoasă și
limfatică, reducând edemele gambelor. Ameliorează funcțiile circulatorii alterate
în zonele de dilatație vasculară.

a venelor, capilarelor și vaselor limfatice. Înlătură senzația de oboseală și
durere a picioarelor. Efectele sinergice ale plantelor din compoziție, contribuie
la îmbunătățirea circulației sanguine. Susține formarea normală a țesutului
conjunctiv la nivelul peretelui vascular, ajutând la restabilirea și menținerea
elasticității, permeabilității și tonusului vascular. Ajută la refacerea funcțiilor
circulatorii împiedicând apariția stazei venoase în zonele de dilatație vasculară
patologică și previne apariția complicațiilor cauzate de insuficiența circulatorie
cronică. Antioxidanții din plante neutralizează radicalii liberi, prevenind
îmbătrânirea vasculară prematură. Produsul asigură funcționarea normală a
sistemului vascular și limfatic, pe termen lung, persoanelor care stau mult timp în
picioare, sedentare sau supraponderale.

G

ARANTA

10 0%

T

CURCUMA LONGA / TURMERIC - Are acțiune antioxidantă foarte puternică
asemănătoare cu alți polifenoli, reduce peroxidarea lipidică. Menține fluiditatea
sângelui și normalizează fluxul sanguin (reduce agregarea plachetară,
normalizează nivelul fibrinogenului). Curcumina are acțiune antiinflamatoare
nesteroidiană. Controlează nivelul colesterolului sanguin prin reducerea absorbției
și creșterea conversiei acestuia în acizi biliari la nivelul ficatului. Contribuie la
detoxifierea organismului (amplifică activitatea enzimelor detoxifiante).

VARICOSALM™- Fitocompus ce susține fluxul sanguin și funcționarea normală
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RUSCUS ACULEATUS / GHIMPE PĂDUREȚ - Conține principii active care reduc
fragilitatea și permeabilitatea capilară, îmbunătățesc circulația sanguină și
drenajul limfatic. Contribuie la menținerea elasticității venelor și previne staza
venoasă. Poate fi folosit și în faza acută a bolii hemoroidale. Efectul vasoprotector
este amplificat la asocierea cu hesperidină și vit. C.

Elasticitate venoasă, circulație sănătoasă!

10 0%
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RANTEE

BENEFICII:

Fluidizează sângele și normalizează fluxul sanguin
Reduce varicele și venele hemoroidale
Reduce riscul instalării insuficienței venoase
Înlătură senzația de picioare umflate, obosite și grele
Susține sănătatea sistemului venos

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulți: câte 1-2 tablete de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 de min. înainte de masă sau la 1 oră după masă.
Se administrează în cure de 1-3 luni. Se repetă cura la nevoie.
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AFECȚIUNI GASTROINTESTINALE / PARAZITOZE

WORM END Sirop
®

Antiparazitar natural
®

WORM END Sirop - Fitocomplex din plante ayurvedice cu acțiune antihelmintică,

G

distruge metabolismul și structura neuromusculară a paraziților intestinali, inhibă
motilitatea acestora și favorizează eliminarea lor din organism,
datorită efectului
®
ușor laxativ. Complexul de substanțe bioactive din WORM END creează un mediu
nefavorabil dezvoltării și înmulțirii paraziților intestinali, favorizând eliminarea lor din
tubul digestiv. Sunt eliminate manifestările neplăcute (greață, vomă, indigestie, scădere
în greutate, tranzit intestinal alterat, irascibilitate) cauzate de prezența paraziților
intestinali. Contribuie la menținerea poftei de mâncare, reduce senzația de greață și
ajută la normalizarea digestiei. Reglează tranzitul intestinal, favorizând procesele de
detoxifiere, prin eliminarea gazelor și a toxinelor cauzate de paraziții intestinali.
A
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BENEFICII:

Triplă abordare în combaterea paraziților:

1. Distruge și elimină paraziții din tubul digestiv
2. Reglează activitatea tubului digestiv: îmbunătățește digestia, reface
flora intestinală, reglează tranzitul
3. Susține detoxifierea hepatică și sanguină, eliminând toxinele produse de paraziți

Ameliorează manifestările neplăcute asociate parazitozelor (greață, vomă, indigestie,
lipsa poftei de mâncare, scădere în greutate, tulburări de tranzit, apatie).
Susține și protejează funcția hepatică
Vitaminizant și mineralizant, reface rezervele de vitamine și minerale, pierdute pe
parcursul parazitozelor.

MOD DE ADMINISTRARE:

Copii 1-3 ani: câte 20-25 picături de 2-3 ori pe zi;
Copii 3-12 ani: câte 1-2 lingurițe de 2 ori pe zi;
Copii 12+ ani și adulți: câte 1-2 lingurițe de 3 ori pe zi.
Se administrează cu 30 min. înainte de masă.
Se utilizează în 3 reprize a câte 10 zile cu pauză de 10 zile între ele;
pentru a surprinde paraziții fie în forma vegetativă, fie în forma activă.
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COMPOZIȚIE / SIROP 5 ml:
Holarrhena antidysenterica (Kutaj), extract din scoarță (10:1)
Embelia ribes (Vaividang), extract din fructe (10:1)
Coriandrum sativum (Coriandru), extract din fructe (10:1)
Ocimum sanctum (Busuioc indian), extract din părți aeriene (5:1)
Trachyspermum ammi (Yavani), extract din fructe (8:1)
Emblica officinalis (Amla), extract din fructe (4:1)
Piper longum (Piper indonezian), extract din fructe (3:1)
Vernonia anthelmintica (Kalijiri), extract din semințe (10:1)
Miere
Benzoat de sodiu (conservant)
Zahăr
Apă demineralizată până la

200mg;
200mg;
200mg;
200mg;
200mg;
200mg;
200mg;
200mg;
200mg;
25mg;
2400mg;
5ml.

HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA / KUTAJ - Menține tranzitul intestinal normal,
are rol antibacterian și susține sistemul imunitar.
EMBELIA RIBES / VAIVIDANG - Este antihelmintic, favorizează eliminarea
paraziților intestinali prin paralizarea sistemului nervos al viermilor. Susține
apetitul și digestia.
CORIANDRUM SATIVUM / CORIANDRU - Menține optimă digestia, peristaltismul
intestinal și eliminarea gazelor intestinale. Susține activitatea normală a ficatului
și secreția de bilă. Favorizează eliminarea toxinelor din sânge la nivel renal prin
creșterea diurezei.
OCIMUM SANCTUM / BUSUIOC INDIAN - Protector gastric, eficient în digestia și
absorbția nutrienților din alimente. Uleiul volatil din busuioc susține eliminarea
paraziților intestinali.
TRACHYSPERMUM AMMI / YAVANI - Conținut ridicat în uleiuri volatile. Menține
echilibrul florei intestinale, susține digestia precum și eliminarea gazelor
intestinale și a toxinelor din organism.
EMBLICA OFFICINALIS / AMLA - Fructele au un conținut foarte ridicat de
vitamina C, minerale (calciu, fosfor, fier), aminoacizi (prolină, alanină, lizină,
acid aspartic), flavonoide (quercetin, kemferol), taninuri (acid galic, acid elagic,
galotaninuri, emblicanin A și B) recunoscute pentru proprietățile lor vitaminizante
și mineralizante. Totodată are rol antioxidant puternic protejând organismul de
stresul oxidativ și de procesele degenerative. Susține digestia, tranzitul intestinal
și procesul de detoxifiere.
PIPER LONGUM / PIPER INDONEZIAN - Ajută la menținerea funcțiilor digestive și
stimulează peristaltismul intestinal, favorizând eliminarea viermilor. Ameliorează
tulburările asociate prezenței paraziților intestinali (dispepsia, anorexia, durerea
abdominală, flatulența, aciditatea).
VERNONIA ANTHELMINTICA / KALIJIRI - Proprietăți antihelmintice prin paralizarea
sistemului muscular al viermilor și eliminarea acestora.

AFECȚIUNI OSTEOARTICULARE

NON DOLOR

COMPOZIȚIE 100 g unguent:
5g;
5g;
5g;
5g;
5g;
5g;
5g;
100g.

PINUS ROXBURGHII / PIN - Acțiune antiinflamatoare și analgezică datorită
conținutului mare de salicilat de metil, fiind calmant al durerilor osteoarticulare
și musculare. Activează circulația sanguină favorizând regenerarea celulară.
GAULTHERIA FRAGRANTISSIMA / SALCIE DE HIMALAYA - Extractul din rășină
este adjuvant în ameliorarea durerilor din sciatică, lumbago, artrită, crampe
musculare, reumatisme. Este un ușor drenor limfatic.
EUCALYPTUS GLOBULUS / EUCALIPT ALBASTRU - Extractul uleios din frunze este
un antiseptic local foarte puternic. Uleiul de eucalipt conține 70-80% eucaliptol
care este rapid absorbit în piele, are acțiune antiinflamatoare. Extractul de
eucalipt este un remediu important în tratarea artritei, mai ales când simptomele
sunt agravate de vremea rece.
CINNAMOMUM CAMPHORA / ARBORELE DE CAMFOR - Conține o cantitate mare
de ulei volatil, componentul principal fiind camforul (68%) care are acțiune
antipruriginoasă, antialgică, antiinflamatoare, lubrifiantă și stimulează circulația
sanguină periferică. Susține drenajul limfatic. Antibacterian și antifungic.
TRACHYSPERMUM AMMI / YAVANI - Conține ulei esențial al cărui component
principal este timolul. Are acțiune antiinflamatoare și analgezică. Este de
asemenea antibacterian, antifungic și antiviral foarte eficient.
MELALEUCA LEUCADENDRON / CAJEPUT - Conține principii active cu acțiune
antiinflamatoare la nivelul articulațiilor și mușchilor. Are acțiune antibacteriană,
antifungică.

G

NON DOLOR™- Principiile active din unguent se absorb profund prin
piele și ameliorează rapid durerea locală specifică afecțiunilor articulare,
suprasolicitărilor fizice sau traumatismelor osteo-articulare. Calmează
durerile musculare difuze sau localizate, crampele musculare, durerile
după efort fizic intens și contuziile. NON DOLOR™ stimulează circulația
periferică a sângelui favorizând regenerarea celulară. Acțiunea revulsivă
a unguentului produce inițial, o senzație de rece pe piele, urmată de
încălzire locală, conducând la diminuarea disconfortului local. Uleiurile
esențiale din extractele vegetale au acțiune antibacteriană și antifungică,
prevenind infecțiile locale în caz de înțepături, iritații, prurit etc.

ARANTA
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MENTHA PIPERITA / MENTĂ - Extractul uleios din frunzele de mentă are
proprietăți analgezice și antireumatice locale. Ajută la calmarea iritațiilor pielii și
înțepăturilor de insecte. Are efect răcoritor și calmant asupra locurilor dureroase
și inflamate ale corpului. Are efect bactericid și fungicid.

O viață fără dureri

T

Mentha piperita (Mentă), extract din frunze
Gaultheria fragrantissima (Salcie de Himalaya), extract din frunze
Pinus roxburghii (Pin indian), extract din rezină
Eucalyptus globulus (Eucalipt albastru), extract din frunze
Cinnamomum camphora (Arborele de camfor), extract din frunze
Trachyspermum ammi (Yavani), extract din semințe
Melaleuca leucodendron (Cajeput), extract din frunze
Vaselină până la

™
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BENEFICII:

Reduce inflamația și durerile asociate afecțiunilor reumatismale
Reduce durerea cauzată de suprasolicitări sau traumatisme osteoarticulare
Relaxează mușchii și calmează spasmele musculare cauzate de efort fizic intens sau contuzii
Stimulează circulația periferică, susținând regenerarea naturală a țesuturilor
Este antibacterian (benefic în caz de înțepături de insecte, prurit, urticarie) calmând mâncărimea

MOD DE UTILIZARE:

PENTRU UZ EXTERN!
Se aplică unguentul pe zona afectată și se masează foarte ușor.
A se evita contactul cu ochii, mucoasele și rănile deschise.
La contactul accidental cu ochii, se va clăti cu apă din abundență.
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COSMETICE / ANTIRID

GOLD CREAM
Cremă antirid cu pulbere de aur

Gold CREAM - Noua formulă îmbogățită cu acid hialuronic este o cremă cu efect de reîntinerire,
puternic hidratantă. Formula inovatoare cu conținut de aur pur, ulei de migdale, șofran și acid hialuronic
susține procesul natural de regenerare a celulelor epiteliale, reducând astfel semnele îmbătrânirii
premature, conferind elasticitate și fermitate tenului. Hidratează în profunzime ţesutul și echilibrează
bariera lipidică.
Gold CREAM susține restabilirea naturală a colagenului și elastinei din piele contribuind la
menținerea fermității și elasticității pielii, reducând ridurile și liniile fine. Reduce secreţia de
melanină, împiedicând astfel apariţia petelor pigmentare. Efecte vizibile prin redobândirea
aspectului tânăr și luminos al tenului.

MOD DE UTILIZARE:

Pentru toate tipurile de ten.
Se aplică o cantitate moderată de GOLD CREAM
pe pielea curată și se masează ușor până la
absorbția completă a cremei. Se aplică de
două ori pe zi, dimineața și seara. Se evită
zona din jurul ochilor. FĂRĂ PARABENI.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.

INGREDIENTE ACTIVE
Pulbere de aur;
Acid Hialuronic;
Rosa centifolia (Trandafir indian), extract din flori;
Rubia cordifolia (Manjistha), extract din rădăcină;
Sympcocos racemosa (Lodhra), extract din scoarță;
Prunus amygdalus (Migdal), ulei din sâmburi;
Crocus sativus (Șofran), extract din stigmatul florilor.

PULBEREA DE AUR - Stimulează activitatea celulelor bazale din piele și
favorizează procesele metabolice, conducând la îmbunătățirea circulației și la
stimularea producției endogene de colagen și elastină, care conferă elasticitate și
tonus țesuturilor. Datorită efectului său antioxidant, încetinește procesul natural
de îmbătrânire a tenului, reduce ridurile și combate cearcănele. Particulele de aur
stimulează procesele endogene de întinerire a țesutului și favorizează transportul
nutritiv intracelular, benefic metabolismului celular. Are efect antiinflamator și
încetinește secreția de melanină, reducând numărul petelor pigmentare.
ACID HIALURONIC - Acidul hialuronic este o componentă indispensabilă în organism.
Contribuie la menținerea hidratării tenului. Crește rezistența și elasticitatea pielii,
stimulând producția de colagen, astfel previne apariția ridurilor. Accelerează
procesul de cicatrizare și de regenerare al pielii și calmează inflamațiile.
CROCUS SATIVUS / ȘOFRAN - Uleiul de șofran este util pentru îngrijirea pielii uscate,
devitalizate și cu tendință cuperozică. Vit. K din extractul de șofran contribuie la
diminuarea eficientă a cearcănelor și a „pungilor” de sub ochi, iar vit. E și acizii
grași polinesaturați conferă proprietăți de regenerare cutanată deosebite. Derivații
de serotonină au proprietăți antioxidante, care asigură integritate epidermei.
PRUNUS AMYGDALUS / MIGDAL - Uleiul de migdale are o formulă apropiată de
cea a sebumului produs în mod natural de piele. Bogat în vitamine liposolubile
și acizi grași, este compatibil cu toate tipurile de ten. Se absoarbe foarte ușor în
piele, reface bariera lipidică a acesteia, hidratează tenul, lasând o senzație de
piele moale și netedă. Benefic în mod special tenului sensibil, ajută la eliminarea
erupțiilor cutanate, a iritațiilor si a inflamațiilor.
ROSA CENTIFOLIA / TRANDAFIR INDIAN - Extractul din flori de trandafir indian are
efect tonic pentru capilarele sanguine și hidratant pentru piele. Reglează excesul de
sebum. Ameliorează aspectul tenului uscat, lipsit de vitalitate. Catifeleaza pielea.
SYMPCOCOS RACEMOSA / LODHRA - Extractul din scoarța de Symplocos racemosa
are puternice proprietăți nutritive, antirid și hidratante. Echilibrează secreția de
sebum, reduce iritațiile, infecțiile și cicatricile.
RUBIA CORDIFOLIA / MANJISTHA - Este un extraordinar antioxidant, contribuind
la sănătatea și tonicitatea pielii, prin protejarea împotriva stresului oxidativ al
radicalilor liberi.
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COSMETICE / ANTIRID

INGREDIENTE ACTIVE
Pudră de perle purificată;
Cocos Nucifera (Cocos), ulei din fructe;
Phoenix dactylifera (Curmal), extract din fructe;
Triticum sativum (Grâu), ulei din germeni;
Prunus amygdalus (Migdal), ulei din sâmburi.

PUDRA DE PERLE PURIFICATĂ - Conține antioxidanți, fibroblaste, aminoacizi
și peste 30 de minerale ce conferă pielii nu doar o strălucire naturală, ci și
necesarul de colagen și de elastină pentru a-și menține tonusul și elasticitatea.
Are capacitatea de a restructura și vindeca afecțiunile pielii. În peste 2000 de ani
de uz terapeutic, si-a dovedit eficacitatea în atenuarea reală a ridurilor.
COCOS NUCIFERA (COCOS) - Uleiul de cocos hidratează pielea și o lasă catifelată.
Antioxidanții săi naturali îl recomandă pentru prevenirea apariției ridurilor,
menținerea elasticității pielii sau vindecarea iritațiilor. Se absoarbe rapid și nu
lasă pielea grasă sau uleioasă, crește producția de colagen și are proprietăți
nutritive. Uleiul de cocos este compus în cea mai mare parte din nutrienții
existenți în nuca de cocos. Din compoziția uleiului de cocos mai fac parte vitamina
E, vitamina K, fierul, fitosteroli, acizi grași Omega-6.
PRUNUS AMYGDALUS / MIGDAL - Uleiul de migdale are o formulă apropiată de cea
a sebumului produs în mod natural de piele, fiind recomandat pentru toate tipurile
de ten. Reface bariera lipidică și hidratează, îmbunătățind în acest fel aspectul
tenului. Uleiul conține vitamine și acizi grași, atenuează ridurile, revigorând și
hrănind pielea. Este recomandat în mod special pentru tenul sensibil, ajutând la
tratarea erupțiilor cutanate, a iritațiilor și a inflamațiilor.
TRITICUM SATIVUM / GRÂU - Uleiul din germeni de grâu, sursă excepțională de
antioxidanți și fitosteroli, este un elasticizant remarcabil. Eficace în prevenirea
îmbătrânirii pielii și în tonifierea țesuturilor.
PHOENIX DACTYLIFERA / CURMAL - Bogat în antioxidanți, protejează celulele
împotriva stresului oxidativ, prevenind îmbătrânirea prematură a pielii. Sursă
naturală de vit. A, are eficiență recunoscută în prevenirea apariției petelor
pigmentare și a aspectului tern sau obosit al pielii. Vit. A și acizii grași refac
bariera lipidică a epidermei, reglează secreția de sebum și mențin hidratarea
acesteia. Oferă protecție împotriva razelor solare nocive.

PEARL CREAM
Cremă hidratantă cu pulbere de perle

Pearl CREAM - Noua formulă îmbogățită cu ulei de Cocos, este o cremă cu principii active naturale,
ce conține un amestec de pulbere de perle și extracte din plante ayurvedice, cu efect hidratant și
revitalizant. Conținutul bogat în oligoelemente și aminoacizi esențiali contribuie la regenerarea pielii,
prin stimularea producției de colagen și elastină de către proteina unică din perle.
Pearl CREAM este benefică încă de la apariția primelor riduri fine, stimulând regenerarea celulară și
prevenind îmbătrânirea prematură a tenului. Prin aplicarea regulată a cremei, tenul capătă fermitate
și un aspect sănătos. Îmbunătăţește circulaţia sanguină și ajută la refacerea celulelor deteriorate.
Calciul, absolut necesar menţinerii structurii pielii și aspectului sănătos al acesteia, reglează ritmul de
regenerare celulară, grăbește vindecarea ţesuturilor, conferind fermitate și strălucire tenului.

MOD DE UTILIZARE:

Pentru toate tipurile de ten.
Se aplică o cantitate moderată de Pearl
CREAM pe pielea curată și se masează ușor
până la absorbția completă a cremei. Se
aplică de două ori pe zi, dimineața și seara.
Se evită zona din jurul ochilor. FĂRĂ PARABENI.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.
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COSMETICE / ÎNTREȚINERE ZILNICĂ

ALMOND UNDER EYE
CREAM
Cremă anticearcăne
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MOD DE UTILIZARE:
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Cydonia oblonga (Gutui), extract din semințe;
Helianthus annuus (Floarea soarelui), ulei din semințe;
Myristica fragrans (Nucșoară), extract din fructe;
Prunus amygdalus (Migdal), ulei din sâmburi.

CYDONIA OBLONGA / GUTUI - Extractul de gutuie conține vitamine și minerale,
care hrănesc pielea uscată, lipsită de nutrienți. Menține nivelul optim de hidratare,
redându-i elasticitatea.
MYRISTICA FRAGRANS / NUCȘOARĂ - Extractul de nucșoară este ușor antibacterian
și antiinflamator. Nucșoara stimulează circulația sanguină, menținând tonusul pielii.

ALMOND UNDER EYE CREAM - Cremă cu ulei de migdale, concepută după o formulă tradiţională
ayurvedică, pe bază de uleiuri esențiale și extracte naturale din gutuie și nucșoară, dedicate îngrijirii
zonei din jurul ochilor.
Cu remarcabile proprietăți hrănitoare, hidratante și regeneratoare, fitonutrienții oferă îngrijire
delicată pielii, reducând cearcănele și „pungile” de sub ochi.
Datorită efectului puternic antioxidant, stimulează regenerarea colagenului și a elastinei, previne
apariţia și atenuează ridurile fine din zona ochilor, reducând procesele de îmbătrânire a pielii și
conferindu-i acesteia un aspect tânăr și strălucitor.

A

INGREDIENTE ACTIVE

Pentru toate tipurile de ten.
Se aplică o cantitate moderată de ALMOND UNDER EYE
CREAM pe pielea curată, de jur împrejurul ochilor și se
masează ușor cu mișcări circulare. Se aplică de două
ori pe zi, dimineața și seara.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.

PRUNUS AMYGDALUS / MIGDAL - Uleiul de migdale este un ulei ușor, bogat în
vitamine liposolubile și acizi grași care mențin pielea hidratată și catifelată. Are
o formulă asemănătoare sebumului produs în mod natural de piele. Datorită
acizilor linoleici și oleici redă elasticitate pielii uscate, atenuează ridurile,
revigorează și hrănește pielea.
HELIANTHUS ANNUUS / FLOREA SOARELUI - Uleiul de floarea-soarelui, bogat în
vit. E, are acțiune emolientă și nutritivă asupra pielii din jurul ochilor, contribuind
la menținerea structurii și tonusului acesteia. Protejează tenul de efectul distructiv
al razelor ultraviolete, prevenind degradarea celulară și îmbătrânirea prematură.

COSMETICE / DEMACHIANT

DEEP CLEANSING
MILK

INGREDIENTE ACTIVE
Azadirachta indica (Neem), extract din frunze;
Sphaeranthus indicus (Gorakhmundi), extract din flori;
Citrus aurantinum (Portocal), extract din coajă de fructe.

AZADIRACHTA INDICA / NEEM - benefic pentru ten datorită proprietăților sale
antibacteriene și de curățare. Adjuvant în ameliorarea problemelor dermatologice:
acnee, eczeme, iritații.
CITRUS AURANTINUM / PORTOCAL - Vitaminizant, antiseptic, antiiritant, antialergic.
Energizează tenul și îl protejează de factorii agresivi. Bogat în vitaminele A, C și
E, antioxidanți naturali, benefici pentru sănătatea tenului. D-limonina acționează
ca o barieră naturală împotriva razelor UV, protejând pielea împotriva apariției
cancerului de piele.
SPHAERANTHUS INDICUS / GORAKHMUNDI - Extractul din flori de Gorakhmundi
contribuie la sănătatea pielii prin susținerea procesului de epitelizare și de
vindecare a rănilor. Are proprietăți antibacteriene și antifungice.

Curățare profundă

DEEP CLEANSING MILK – Este un lapte demachiant nutritiv cu o
formulă obținută din plante medicinale ayurvedice, compatibil cu toate
tipurile de ten. Îndepărtează delicat și în profunzime impurităţile și
machiajul, lăsând pielea curată și hidratată.
DEEP CLEANSING MILK, prin formula sa bogată în nutrienți, susține hrănirea
și vitalitatea tenului, contribuind la hidratarea pielii uscate și la calmarea
pielii iritate. După demachiere, tenul rămâne ferm, luminos și catifelat.
Textura sa foarte lejeră facilitează absorbţia rapidă a nutrienţilor în piele.
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MOD DE UTILIZARE:
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DEEP CLEANSING

Pentru toate tipurile de ten.
Se aplică pe faţă, gât și decolteu cu ajutorul unei dischete demachiante.
Se lasă să acționeze câteva minute, apoi se îndepărtează excesul de demachiant.
Prezentare: flacon cu 250 ml

DEMACHIANT NUTRIT
IV

DEMACHIANT NUT
RITIV
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COSMETICE / MASCĂ

PAPAYA MUD PACK
G

Mască revitalizantă
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INGREDIENTE ACTIVE

Citrus sinensis (Portocal), extract din coji de fructe;
Berberis aristata (Daru haldi), extract din tulpină;
Carica papaya (Papaya), extract din fructe;
Caolin;
Yashad bhasm (Pudră de zinc purificat).

PAPAYA MUD PACK - Este o mască pentru față, obţinută din plante medicinale
care contribuie la curățarea în profunzime a porilor, prin acţiune detoxifiantă. Are
proprietăţi antiinflamatoare și antiseptice, protejând tenul împotriva infecţiilor CITRUS SINENSIS / PORTOCAL - Extractul din coajă de portocală are acțiune
puternic antiinflamatoare, antioxidantă și detoxifiantă. Contribuie la reducerea
bacteriene, calmând iritaţiile și roșeaţa.
iritațiilor, previne îmbătrânirea prematură a pielii și ajută la eliminarea toxinelor

PAPAYA MUD PACK contribuie cu un aport important de vitamine și minerale ceea de la nivelul epidermei – puncte negre, celule moarte, puncte albe etc. Susține
ce conduce la stimularea producţiei endogene de colagen și elastină, hrănind refacerea celulară și reduce apariția petelor pigmentare.
tenul și conferindu-i tonus și supleţe. Zincul contribuie activ la reglarea secreţiei BERBERIS ARISTATA / DARU HALDI - Antiseptic local eficace, contribuie la protecția
de sebum, reducând riscul infecţiilor (coșuri, comedoane). Este un bun exfoliant pielii împotriva infecțiilor bacteriene.
care reduce riscul hiperkeratinizării și vizibilitatea petelor pigmentare.
CARICA PAPAYA / PAPAYA - Papaina acționează eficient ca exfoliant natural,

MOD DE UTILIZARE:

Pentru toate tipurile de ten.

Se aplică o cantitate moderată de PAPAYA MUD PACK pe pielea curată, evitând zona din
jurul ochilor. Se lasă să acționeze 20-30 de min. Nu se lasă până la uscare completă! Se
clătește din abundență cu apă. Ulterior se aplică o cremă hidratantă.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.

înlăturând celulele moarte și petele pigmentare. Conținutul bogat în minerale și
vitamine, în special vit. C, contribuie la diminuarea ridurilor, la susținerea fermității
și elasticității pielii, prin stimularea producției endogene de colagen și elastină.
Are efect benefic asupra tuturor tipurilor de ten, în mod particular asupra tenului
sensibil, predispus la iritații.
YASHAD BHASM / PUDRĂ DE ZINC PURIFICAT - Zincul reglează secreția de sebum,
reducând riscul proliferării microbilor. Previne apariția coșurilor și a fenomenelor
inflamatorii. Susține vindecarea rănilor și regenerarea tisulară fiziologică normală.
CAOLIN - Este un produs mineral natural care absoarbe excesul de sebum. Stimulează
circulația sanguină locală. Calmează procesele inflamatorii la nivelul pielii.

COSMETICE / EXFOLIANT

WALNUT SCRUB
G

Exfoliant natural
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WALNUT SCRUB - Curăță porii în profunzime, fiind un exfoliant eficace,
destinat tuturor tipurilor de ten. Ingredientele sale naturale, prin acţiunea
purificatoare, favorizează absorbţia nutrienţilor în piele, reglează secreţia
de sebum, conferind tenului un aspect catifelat și luminos. Prin stimularea
metabolismului și a circulaţiei sanguine locale, contribuie la susţinerea
producţiei endogene de colagen și elastină, care asigură tonicitate și elasticitate
epidermei. WALNUT SCRUB ajută la menţinerea pH-ului normal la suprafaţa
pielii, asigură absorbţia substanţelor nutritive, încetinește apariţia semnelor
îmbătrânirii, revitalizează pielea ridată, menţinând tenul catifelat și neted.
MOD DE UTILIZARE:

Pentru toate tipurile de ten.
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Se umezesc faţa și gâtul cu apă și apoi se aplică un strat subţire de Walnut Scrub,
evitând zona ochilor. Se masează timp de un minut, cu mișcări circulare, apoi se
clătește bine cu apă. Ulterior se recomandă aplicarea unei creme hidratante.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.

INGREDIENTE ACTIVE

Juglans regia (Nuc), granule din coji;
Aloe barbadensis (Aloe), extract din frunze;
Melia azadirachta (Neem), extract din scoarță.

JUGLANS REGIA / NUC - Microgranulele din coji de nucă îndepărtează cu eficiență și
delicatețe celulele moarte, impuritățile și agenții cu potențal iritant și microbian de
la suprafața pielii, asigurând o mai bună absorbție locală a nutrienților.
MELIA AZADIRACHTA / NEEM - Îndepărtează excesul de sebum și impurităţile.
Are proprietăţi antibacteriene și antifungice – controlează eficient acneea și alte
infecții ale pielii.
ALOE BARBADENSIS / ALOE - Stimulează procesul de regenerare celulară. Previne și
estompează ridurile datorită compoziției bogate în vitamine (A, B, C și E), minerale (Ca,
Mg, Zn, Cr, Se, Fe) și aminoacizi. Hidratează și tonifică tenul prin stimularea sintezei
colagenului. Are proprietăți detoxifiante, antiseptice și ușor antiinflamatoare.

COSMETICE / ÎNGRIJIRE SPECIALĂ

SOYA TURMERIC CREAM

INGREDIENTE ACTIVE

Berberis aristata (Daru Haldi), extract din tulpină;
Anethum sowa (Mărar), extract din semințe;
Curcuma longa (Turmeric), ulei din rizom.

SOYA TURMERIC CREAM - Uniformizează culoarea tenului. Este o cremă
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concepută special pentru ameliorarea afecţiunilor dermatologice, prin acțiunea
extractelor din plante medicinale ayurvedice, care prezintă proprietăţi antiseptice,
antibacteriene, antifungice și antiinflamatoare, dovedite în practica medicală
alternativă.
ANETHUM SOWA / MĂRAR - Extractul din fructe de mărar are proprietăți
Principiile active, bogate în antioxidanţi, protejează tenul de îmbătrânirea
antiseptice și antifungice. Ajută la calmarea inflamațiilor pielii, estompează
prematură.
Prin stimularea metabolismului epidermei sunt eliminate natural
petele pigmentare, catifelează și netezește tenul.
toxinele din piele, astfel este îmbunătățit vizibil aspectul și textura tenului. Inclusă
BERBERIS ARISTATA / DARU HALDI - Antiseptic local eficace, contribuie la
în rutina zilnică de îngrijire, protejează tenul de infecţii, iritații și inflamații. Totodată
protecția pielii împotriva infecțiilor bacteriene.
reglează producţia de sebum și matifiază, obținându-se o piele netedă, luminoasă
și catifelată. Uniformizează culoarea tenului, reducând eficient petele pigmentare.
Protejează tenul împotriva razelor solare nocive UV.

Cremă antiseptică
T

CURCUMA LONGA / TURMERIC - Are proprietăți detoxifiante, antioxidante,
antibacteriene. Protejează pielea de razele solare, menținând culoarea sănătoasă
a pielii. Hrănește pielea, o curăță de toxine și îi oferă un plus de strălucire.
Are efect antiseptic, reglează secreția de sebum, curăță în profunzime tenul și
uniformizează nuanța pielii.
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MOD DE UTILIZARE:

Pentru toate tipurile de ten.

Se aplică o cantitate moderată de cremă pe tenul curat și se masează ușor până la
absorbția completă a acesteia. Se aplică de două ori pe zi, dimineața și seara. Se evită
zona din jurul ochilor. Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.

COSMETICE / ÎNGRIJIRE SPECIALĂ

ACNE CREAM

INGREDIENTE ACTIVE

ACNE CREAM – Este o cremă concepută pentru a răspunde nevoilor terapeutice ale

GAULTHERIA FRAGRANTISSIMA / SALCIE DE HIMALAYA - Uleiul din Salcie de Himalaya
are o concentrație mare de salicilați, fiind un exfoliant ușor, folosit cu succes în
tratamentul afecțiunilor pielii: inflamații, pete pigmentare, aspectul rugos și neuniform
etc. Activează circulația sanguină și favorizează regenerarea celulară.
MYRISTICA FRAGRANS / NUCȘOARĂ - Uleiul de nucșoară este un antiinflamator
eficient, calmând cu succes iritațiile și inflamațiile pielii. Nucșoara stimulează, de
asemenea, circulația sanguină, menținând tonusul pielii.
MENTHA SYLVESTRIS / MENTĂ - Uleiul de mentă are proprietăți antibacteriene și
antivirale, diminuează secreția de sebum în cazul tenului gras. Combate acneea,
reduce iritațiile, matifiază aspectul tenului. Activează circulația sângelui combătând
aspectul tern al tenului.
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tenului acneic. Cu ulei esențial din Salcie de Himalaya, ACNE CREAM are o concentrație mare
de salicilați cu rol exfoliant, ameliorând aspectul rugos și neuniform al tenului acneic.
Extractele din plantele medicinale din compoziţia cremei prezintă efecte antiseptice,
antiinflamatoare și antifungice. Astfel sunt reduse leziunile acneice, comedoanele,
COCOS NUCIFERA / NUCĂ DE COCOS - Uleiul de nucă de cocos are un conținut bogat inflamațiile, iritaţiile și erupţiile acneice. Asigură o protecție antibacteriană adecvată
în vitamina E și acizi grași, pătrunde foarte ușor în piele și calmează durerea și
iritațiile, are un puternic efect antiinflamator și antimicrobian. Este un bun exfoliant, și ajută la echilibrarea secreţiei de sebum. Contribuie la activarea circulaţiei la nivelul
hidratează și catifelează, reface bariera lipidică, încetinește procesul de îmbătrânire capilarelor și susţine regenerarea celulară, favorizând cicatrizarea leziunilor. ACNE CREAM
al pielii, tonifică și înfrumusețează tenul, conferindu-i strălucire.
oferă un aspect plăcut și luminozitate tenului.

Cremă antiacneică
T

Azadirachta indica (Neem), extract din frunze;
Cocos nucifera (Nucă de cocos), ulei din fructe;
Gaultheria fragrantissima (Salcie de Himalaya), ulei din semințe;
Myristica fragrans (Nucșoară), ulei din sâmburi;
Mentha sylvestris (Menta), ulei din frunze.
AZADIRACHTA INDICA / NEEM - Extractul din frunze de Neem are proprietăți
antibacteriene, antifungice și antivirale, fiind un bun adjuvant în combaterea acneei,
prin controlul nivelului germenilor patogeni care pot genera infecții ale pielii.
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MOD DE UTILIZARE:

Pentru ten acneic, sensibil, predispus la iritații.

Se aplică o cantitate moderată de ACNE CREAM pe tenul curat și se masează ușor până la absorbția
completă a cremei. Se aplică de două ori pe zi, dimineața și seara. Se evită zona din jurul ochilor.
Pentru un tratament adecvat al acneei se recomandă utilizarea împreună cu suplimentul alimentar
®
MARGUSA™, marca Ayurmed , care are rol antibacterian puternic și este detoxifiant al organismului,
eliminând toxinele din sânge.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.
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COSMETICE / ÎNTREȚINERE ZILNICĂ

OILY SKIN MASSAGE CREAM
G

Îngrijirea tenului gras
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INGREDIENTE ACTIVE

Citrus aurantifolia (Lămâie verde), extract din coaja fructului;
Buchanania latifolia (Chiraunji), extract din semințe;
Arachis hypogaea (Alune de pământ), ulei de alune.

OILY SKIN MASSAGE CREAM - Este formulată special pentru îngrijirea
AURANTIFOLIA / LĂMÂIE VERDE - Are proprietăți antiseptice și astringente
complexă pe care o impune tenul gras, predispus la acnee și pete. Formula cuCITRUS
rol dermopurificator. Controlează secreția de sebum, iar prin acizii organici oferă
lejeră, cu absorbţie rapidă, normalizează activitatea glandelor sebacee, reglând un efect exfoliant îndepărtând celulele moarte, punctele negre și punctele albe.
Micșorează porii dilatați și menține pH-ul normal al pielii. Prin aportul de Vit. C
echilibrul lipidic, la nivelul tenului.
OILY SKIN MASSAGE CREAM are acţiune antiseptică și antiinflamatoare, ajută la
menţinerea pH-ului fiziologic normal al pielii, calmează iritaţiile și diminuează
roșeaţa. Efectul exfoliant blând favorizează îndepărtarea celulelor moarte,
prevenind formarea comedoanelor și oferind un aspect catifelat pielii. Cu acţiune
astringentă, contribuie activ la reducerea porilor, pentru un aspect neted.

susține integritatea și refacerea colagenului și a elastinei, fapt care determină
menținerea tonusului și elasticității tenului.
BUCHANANIA LATIFOLIA / CHIRAUNJI – Conferă strălucire și îmbunătățește
aspectul tenului, prin acțiunea sa astringentă.

ARACHIS HYPOGAEA / ALUNE DE PĂMÂNT – Conținut bogat în vitamine liposolubile
(A, E, F) și acizi grași polinesaturați, se absoarbe imediat în piele, fară să lase urme
grase. Ușor astringent, este ideal pentru tenul gras și sensibil, refăcând bariera
lipidică a pielii. Uleiul de arahide are efect nutritiv și hidratant, conferă elasticitate și
înlătură semnele îmbătrânirii premature.

MOD DE UTILIZARE:

Pentru ten gras. Pentru masaj facial.

Se aplică zilnic, pe tenul curat, prin masare ușoară. Pentru un efect optim se masează
folosind mișcări circulare, timp de 10-15 min. Excesul de cremă se curăță cu ajutorul
unei dischete demachiante. Ulterior se clătește cu apă caldă.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.

COSMETICE / ÎNTREȚINERE ZILNICĂ

G

HIGHLY EMOLLIENT
Hidratare intensă
				
MASSAGE CREAM
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HIGHLY EMOLLIENT MASSAGE CREAM - Este o cremă emolientă, concepută
special pentru îngrijirea tenului deshidratat. Formula bogată în nutrienţi,
hidratează pielea uscată și deteriorată.
HIGHLY EMOLLIENT MASSAGE CREAM susține sinteza de colagen și elastină,
conferind tenului elasticitate și fermitate. Stimulează circulaţia sângelui,
îmbunătăţind procesele metabolice la nivelul feței - stabilește un echilibru între
hidratarea tenului și sebumul secretat, cu rezultate vizibile în reducerea ridurilor,
îmbunătăţirea aspectului tenului - tonus, strălucire, fermitate, aspect catifelat.

MOD DE UTILIZARE:

Pentru ten normal, mixt și uscat. Pentru masaj facial
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Se aplică zilnic, pe tenul curat, prin masare ușoară. Pentru un efect optim de revitalizare
și hidratare se masează folosind mișcări circulare, timp de 10-15 min. Excesul de cremă
se curăță cu ajutorul unei dischete demachiante. Ulterior se clătește cu apă caldă. Pentru
un ten uscat sau foarte deshidratat se poate folosi ca o cremă hidratantă, de noapte.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.

INGREDIENTE ACTIVE

Glycyrrhiza glabra (Lemn dulce), extract din rădăcină;
Ananas comosus (Ananas), extract din fruct;
Prunus amygdalus (Migdal), ulei din sâmburi.

GLYCYRRHIZA GLABRA / LEMN DULCE - Este bogat în nutrienți și antioxidanți
puternici care protejează tenul împotriva stresului oxidativ ce cauzează
îmbătrânirea prematură a pielii. Glabradinul din extractul de lemn dulce susține
regenerarea rapidă a celulelor pielii și oferă protecție ADN-ului celular. Hidratează în
profunzime, previne uscarea și deteriorarea pielii.
PRUNUS AMYGDALUS / MIGDAL - Uleiul de migdale are o formulă apropiată de cea a
sebumului produs în mod natural de piele. Este bogat în vitamine liposolubile și acizi
grași, fiind recomandat pentru toate tipurile de ten. Se absoarbe foarte ușor în piele
și reface bariera lipidică a acesteia. Hidratează tenul lăsând senzația de piele moale
și netedă. Este recomandat în mod special pentru tenul sensibil, ajutând la tratarea
erupțiilor și iritațiilor cutanate.
ANANAS COMOSUS / ANANAS - Extractul de ananas conține bromelină, minerale
și acizi organici cu acțiune de curățare în profunzime a epidermei. Este exfoliant,
îndepartează celulele moarte; curăță porii, reduce vizibilitatea semnelor și petelor,
oferind strălucire și catifelare tenului. Vitamina C din extractul de ananas susține
sinteza colagenului care este esențial pentru menținerea fermității pielii.
CEARĂ DE ALBINE - Ceara de albine creează un strat protector la suprafața pielii,
menținând hidratarea acesteia și protejând-o împotriva infecțiilor bacteriene.

COSMETICE / ÎNTREȚINERE ZILNICĂ

FACIAL MASSAGE CREAM

INGREDIENTE ACTIVE

Cinnamomum zeylanicum (Scorțișoară), extract din scoarță;
Triticum sativum (Grâu), ulei din germeni;
Phoenix dactylifera (Curmal), extract din fructe.

FACIAL MASSAGE CREAM - Este o cremă bogată în biocompuși care hrănesc

PHOENIX DACTYLIFERA / CURMAL - Sursă bogată în antioxidanți, protejează
celulele împotriva stresului oxidativ, prevenind îmbătrânirea prematură a pielii.
Sursă naturală de vit. A are eficiență recunoscută în prevenirea apariției petelor
pigmentare și a aspectului tern și obosit al pielii. Vit. A și acizii grași refac bariera
lipidică a epidermei, reglează secreția de sebum și mențin hidratarea acesteia.
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tenul obosit și deshidratat, oferă fermitate și strălucire pielii. Masajul facial
stimulează mușchii și circulaţia sanguină la nivelul feței, contribuind la păstrarea
aspectului tânăr și sănătos al acesteia. Stimularea microcirculaţiei are ca rezultat
TRITICUM SATIVUM / GRÂU - Este o sursă extraordinară de antioxidanți și fitosteroli, reducerea vizibilă a ridurilor și a liniilor fine. Ajută la refacerea echilibrului lipidic,
contribuie în mod remarcabil la menținerea elasticității pielii. Recomandat în mod reglând secreţia de sebum. Susţine producţia naturală de colagen și elastină. Formula
special pentru prevenirea îmbătrânirii și menținerea tonicității pielii.
cremei determină absorbţia gradată a fitonutrienților, fiind ideală pt masaj.

Regenerarea tenului
T

CINNAMOMUM ZEYLANICUM / SCORȚIȘOARĂ - Conține minerale și uleiuri
esențiale care stimulează circulația sanguină de la nivelul epidermei, reduce
ridurile fine și formează un strat protector la nivelul pielii. Are un puternic efect
antiinflamator și antibacterian.

A
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FACIAL MASSAGE CREAM prezintă o combinație imbatabilă de ulei de germeni de grâu și
extract din curmale ce contribuie la protecția pielii împotriva factorilor externi nocivi,
la stimularea circulației sângelui și a limfei, ceea ce conduce la o mai bună oxigenare
a țesuturilor și la eliminarea toxinelor.

MOD DE UTILIZARE:

Pentru ten normal și mixt. Pentru masaj facial.

Se aplică zilnic, pe tenul curat, prin masare ușoară. Pentru un efect optim se
masează folosind mișcări circulare, timp de 10-15 min. Excesul de cremă se curăță
cu ajutorul unei dischete demachiante. Ulterior se clătește cu apă caldă.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.

COSMETICE / ÎNTREȚINERE ZILNICĂ

FRUIT MASSAGE CREAM

INGREDIENTE ACTIVE

Carica papaya (Papaya), extract din fructe;
Ananas comosus (Ananas), extract din fructe;
Rosa centifolia (Trandafir indian), extract din flori;
Prunus amygdalus (Migdal), ulei din sâmburi;
Triticum sativum (Grâu), ulei din germeni.

FRUIT MASSAGE CREAM - Este o cremă hrănitoare și revitalizantă, pe bază

ROSA CENTIFOLIA / TRANDAFIR INDIAN - Hidratează și catifelează pielea,
revigorează tenul matur, conferind un aspect tânar, proaspăt și sănătos.
PRUNUS AMYGDALUS / MIGDAL - Bogat în vitamine liposolubile și acizi grași cu o
formulă apropiată de cea a sebumului produs în mod natural de piele. Datorită acizilor
linoleici și oleici, uleiul de migdale reface bariera lipidică și hidratează zonele uscate.
TRITICUM SATIVUM / GRÂU - Este o sursă extraordinară de antioxidanți și fitosteroli
care mențin elasticitatea pielii, fiind recomandat pentru prevenirea îmbătrânirii pielii
și pentru tonifierea acesteia.

Masajul antrenează microcirculaţia și facilitează absorbţia optimă a nutrienţilor,
a căror acţiune în profunzime conferă tonus și susţinere pielii. Cu ușor efect
exfoliant, netezește ridurile superficiale, reduce vizibilitatea petelor pigmentare
și oferă catifelare tenului.
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ANANAS COMOSUS / ANANAS - Extractul de ananas conține vitamine, minerale și
fitonutrienți care au proprietăți regenerante, antiinflamatoare, antiedematoase
și antioxidante ce încetinesc procesul de îmbătrânire a pielii. Extractul de ananas
conține bromelină și acizi organici care exfoliază celulele moarte, curăță porii, oferind
strălucire și vitalitate tenului.

G

T

de extracte din plante și fructe exotice, cu un conținut bogat de nutrienți, care
hrănesc, energizează și hidratează pielea. Cu efecte antioxidante, regenerante
CARICA PAPAYA / PAPAYA – Extractul este bogat în papaină, o enzimă cu un efect ușor
exfoliant contribuind la eliminarea celulelor moarte și a petelor pigmentare. Susține și energizante, reduce acţiunea radicalilor liberi și procesele de îmbătrânire
elasticitatea, fermitatea pielii, regenerarea celulară care atenuează ridurile.
prematură.

Efect energizant

A
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MOD DE UTILIZARE:

Pentru ten normal și mixt. Pentru masaj facial.

Se aplică zilnic, pe tenul curat, prin masare ușoară. Pentru un efect optim se masează
folosind mișcări circulare, timp de 10-15 min. Excesul de cremă se curăță cu ajutorul unei
dischete demachiante.
Ulterior se clătește cu apă caldă. Se poate utiliza și ca o cremă de noapte intens hidratantă.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.
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COSMETICE / ÎNGRIJIRE CORPORALĂ

BREAST UP CREAM
Bust ferm și atrăgător

INGREDIENTE ACTIVE
Gmelina arborea (Gmelina), extract din scoarță;
Brassica juncea (Muștar), ulei din semințe;
Withania somnifera (Ashwagandha, Ginseng indian), extract din rădăcină;
Symplocos racemosa (Lodhra), extract din scoarță.

BRASSICA JUNCEA / MUȘTAR - Uleiul din semințe de muștar conține acizi grași
polinesaturați și vitamine liposolubile cu efect benefic pentru pielea lipsită de
fermitate sau îmbătrânită prematur. Stimulează circulația sanguină la nivelul
pielii, asigurându-i nutrienții necesari pentru refacerea texturii acestia.

BREAST UP CREAM - menţine fermitatea bustului și a pielii din zona decolteului, îmbunătăţind

elasticitatea pielii sânilor, acţionează ca un suport natural pentru bust. Ajută la remodelarea sânilor
în mod natural.
Conţine uleiuri esenţiale și extracte din plante bogate în fitohormoni estrogenici naturali, care ajută
la echilibrarea nivelului hormonal și susțin creșterea sănătoasă a ţesutului mamar. Favorizează
regenerarea fibrelor de colagen și elastină, care conferă fermitate, elasticitate și catifelare pielii.
Utilă în mod special după sarcină și în timpul perioadei de alăptare, când ţesutul bustului necesită
nutriţie suplimentară.

G

BREAST UP CREAM = Nutriţie. Hidratare. Stimularea producţiei de colagen. Întinerire. Modelare.
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MOD DE UTILIZARE:

Pentru toate tipurile de piele.
Se aplică zilnic BREAST UP CREAM pe sâni și pe
decolteu, masând ușor prin mișcări circulare
până la absorbția completă.
Prezentare: cutie cu 50 ml cremă.

SYMPLOCOS RACEMOSA / LODHRA - Hrănește și hidratează pielea, echilibrează
secreția de sebum, estompează cicatricile și previne iritația pielii.
WITHANIA SOMNIFERA / ASHWAGANDHA - Antiinflamator și antibacterian
eficient, calmează leziunile pielii și accelerează procesul de vindecare. Prin
acțiunea antioxidantă, protejează pielea împotriva stresului oxidativ, a proceselor
degenerative și a îmbătrânirii premature. Susține hidratarea pielii și regenerarea
celulară, având efect anti-îmbatrânire.
GMELINA ARBOREA / GMELINA - Flavonoidele, saponinele și glicozidele din
compoziție îi conferă acțiune antioxidantă, prevenind îmbătrânirea prematură.
Conține proteine vegetale care, transformate în aminoacizi esențiali, hrănesc
țesuturile, conferindu-le fermitate.

COSMETICE / COLORANT NATURAL

HEENA

COMPOZIȚIE / 100 g:
Lawsonia inermis (Henna), pulbere din frunze
Eclipta alba (Bhringraj), pulbere din părți aeriene
Emblica officinalis (Amla), pulbere din fructe
Acacia concinna (Shikakai), pulbere de păstăi
Trigonella foenum graecum (Schinduf), pulbere de semințe
Terminalia chebula (Haritaki), pulbere de fructe
Centella asiatica (Gotu kola), pulbere din părți aeriene

50g;
10g;
10g;
10g;
10g;
5g;
5g.

LAWSONIA INERMIS / HENNA - Principiul colorant din henna este lawsona, care
se fixează puternic de proteinele din firul de păr, ceea ce face ca vopsirea să fie
foarte rezistentă și durabilă. Este bogată in fitocompuși care contribuie la fixarea
pigmentului în procesul de vopsire. Mucilagiile din compoziție îi conferă pastei de
henna o consistență optimă pentru fixarea pe firul de păr în momentul vopsirii.
Colorarea părului este dependentă de textura, porozitatea și cuticula firului de
păr. Culoarea este durabilă și rezistentă la spălare.
EMBLICA OFFCINALIS / AMLA - Sursă bogată de substanțe nutritive esențiale, în
special vitamina C, care protejează părul împotriva radicalilor liberi, încetinesc
căderea părului, întăresc rădăcinile și reduc apariția mătreții.
CENTELLA ASIATICA / GOTU KOLA - Este o plantă folosită în medicina ayurvedică
pentru proprietățile sale cicatrizante și regenerante. Este o sursă bogată de
uleiuri esențiale, aminoacizi, flavonoide, fitosteroli, rășini și acizi grași, care
contribuie la regenerarea și revitalizarea părului și scalpului.

Colorant și regenerant natural al părului
HEENA este o pudră 100% naturală obținută dintr-un amestec de plante medicinale
Ayurvedice, cu rol colorant și recondiționant al părului, îi conferă acestuia o frumoasă și
strălucitoare nuanță roșcată.
Prin stimularea circulației sanguine la nivelul rădăcinii firului de păr și datorită efectului
său nutritiv, HEENA este un revitalizant natural, care oferă vigoare și strălucire părului. Are
un puternic efect antiseptic, care protejează pielea capului de infecții. Combate iritațiile
pielii induse de radiațiile solare și de transpirația abundentă. HEENA nu oferă numai o culoare
minunată, ci și nutriţia necesară menţinerii sănătății părului și scalpului.
G
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ACACIA CONCINNA / SHIKAKAI - Plantă denumită și "fructul pentru păr" este
folosită de milenii pentru îngrijirea părului. Menține sănătatea părului, întărește
rădăcinile, stimulează creșterea și îi conferă vitalitate și strălucire.

G

U

TERMINALIA CHEBULA / HARITAKI - Principiile active din fructe (taninuri)
stimulează creșterea părului și întărește rădăcinile.
ECLIPTA ALBA / BHRINGRAJ - Este un tonic capilar, stimulează creșterea firelor
de păr si conferă sănătate și strălucire.

ARANTA

10 0%

T

TRIGONELLA FOENUM GRAECUM / SCHINDUF - Datorită efectului remineralizant
și vitaminizant este stimulată creșterea normală a părului, conferind acestuia
volum și stralucire.

10 0%
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MOD DE UTILIZARE:

Se iau 2-3 lingurițe de pudră HEENA și se amestecă cu apă
caldă până se obține o pastă care se lasă între 4 și 6 ore în
repaus. Se aplică pe păr și se lasă să acționeze până se usucă
pasta. Se clătește apoi cu apă din abundență.
Pentru a obține o culoare roșcat închis, se prepară pasta
adăugând o linguriță de ceai negru sau cafea. Se recomandă
să nu se folosească șamponul în ziua vopsirii.
Pentru tratarea migrenelor induse de expunerea excesivă la
soare se amestecă 2-3 lingurițe de HEENA cu o linguriță de oțet
balsamic, pasta obținută se aplică pe scalp și pe frunte.
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COSMETICE / ÎNTREȚINERE CAPILARĂ

ALOE ANTIDANDRUFF
HAIR CLEANSER
G

Șampon antimătreață
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ALOE ANTIDANDRUFF HAIR CLEANSER - Este un șampon antimătreaţă

ce conţine extracte din Aloe, Neem, Fenicul și Nuci de săpun, plante folosite în
medicina ayurvedică pentru menținerea sănătății părului. Acţionează delicat,
dar eficient asupra pielii capului, reglează secreția de sebum, calmează
iritaţiile și inflamaţiile, combate mătreaţa fără a afecta pH-ul scalpului.
Complexul de principii active stimulează creșterea părului. Reduce
neplăcerile asociate dermatitei seboreice. Previne deshidratarea firului de
păr și protejează foliculul. Utilizarea regulată a șamponului redă un aspect
sănătos părului și elimină mătreaţa, în doar câteva săptămâni.

MOD DE UTILIZARE:

Pentru menținerea sănătății scalpului.
Se aplică o cantitate adecvată de ALOE ANTIDANDRUFF HAIR CLEANSER pe părul umed,
se masează ușor și se lasă sa acționeze 10 min, apoi se clătește bine cu apă. Se repetă
dacă este cazul.
Prezentare: flacon cu 250 ml
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Sapindus trifoliatus (Nuci de săpun), extract din fructe;
Azadirachta indica (Neem), extract din frunze;
Foeniculum vulgare (Fenicul), extract din seminţe;
Aloe barbadensis (Aloe), extract din frunze;
Miere.

AZADIRACHTA INDICA / NEEM - Cu proprietăți antibacteriene și antifungice,
îndepărtează microrganismele responsabile de formarea mătreții.
FOENICULUM VULGARE / FENICUL - Acțiune antibacteriană, antifungică și
antiinflamatoare, fiind util îngrijirii pielii uscate și iritate a scalpului.
SAPINDUS TRIFOLIATUS / NUCI DE SĂPUN - Substanțele active (saponine) din nucile
de săpun curăţă eficient și foarte blând scalpul și părul, prevenind deshidratarea și
modificarea pH-ului pielii.
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INGREDIENTE ACTIVE

ALOE BARBADENSIS / ALOE VERA - Hidratează pielea scalpului și previne
deshidratarea firului de păr. Stimulează procesul de regenarare celulară
și de sinteză a colagenului. Prin compoziția bogată în vitamine, minerale și
aminoacizi asigură nutriție atât scalpului, cât și firului de păr. Detoxifiant,
antiseptic și ușor antiinflamator.
MIERE - Este un produs natural și unic, bogat în substanțe minerale, vitamine,
zaharuri și enzime, având acțiune hrănitoare și antibacteriană.

COSMETICE / ÎNTREȚINERE CAPILARĂ

AMLA

INGREDIENTE ACTIVE

HAIR CLEANSER

Acacia concinna (Shikakai), extract din fructe;
Emblica officinalis (Amla), extract din fructe;
Ocimum sanctum (Busuioc indian), extract din părți aeriene;
Miere.

ACACIA CONCINNA / SHIKAKAI - Numit "fructul pentru păr", are un conținut
bogat în saponine și acizi organici care curăţă scalpul și părul, menținând pH-ul
natural al acestora. Ajută la combaterea mătreții și fortifică rădăcina firului de
păr, stimulând creșterea acestuia. Împiedică ruperea firelor de păr și despicarea
vârfurilor acestora.

MIERE - Hrănește scalpul și firul de păr si are acțiune antibacteriană.
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OCIMUM SANCTUM / BUSUIOC INDIAN - Conţine ulei esenţial care este antibacterian, antifungic și antiinflamator, astfel contribuie la menținerea sănătății
scalpului și părului.

AMLA HAIR CLEANSER - Pentru păr uscat și deteriorat - Este un
șampon creat după o formulă tradiţională ayurvedică. Nutrienţii din compoziţia
sa contribuie la hrănirea firului de păr uscat și deteriorat pe toată lungimea
lui, împiedicând degradarea vârfurilor. Conferă volum și strălucire părului.
Stimulează creșterea părului și împiedică albirea prematură a acestuia.

T

EMBLICA OFFCINALIS / AMLA - Fructele de amla stimulează creșterea părului și
întăresc rădăcina firului de păr, prin efectul fortifiant asupra foliculilor. Previne
căderea părului, menține culoarea naturală și previne albirea prematură. Amla
este o sursă naturală de vitamina C și alți nutrienți esențiali care protejează atât
părul, cât și scalpul, de efectul distructiv al radicalilor liberi. Oferă protecție împotriva subțierii firului de păr, odată cu înaintarea în vârstă. Amla previne apariția
mătreții, a infecțiilor fungice și ajută la hidratarea pielii capului și a firelor de păr.

Șampon intens nutritiv
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AMLA HAIR CLEANSER ajută la repararea părului deteriorat și îi întărește
rădăcinile, protejând împotriva subţierii firului de păr. Antibacterian, antifungic
și antiinflamator, oferă protecţie atât scalpului, cât și firului de păr. Echilibrează
secreţia de sebum. Protejează părul împotriva efectelor nocive ale factorilor
externi, responsabili pentru deteriorarea și degradarea acestuia.

MOD DE UTILIZARE:

Pentru păr uscat și deteriorat.
Se aplică o cantitate adecvată de AMLA HAIR CLEANSER pe părul umed și
se masează ușor, apoi se clătește bine cu apă. Se repetă dacă este cazul.
Prezentare: flacon cu 250 ml
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AYURVEDA
Prevenție. Tratare. Longevitate.

A

yurveda, sistem medical tradițional indian, a evoluat
ca entitate distinctă, cu o bază logică și rațională, din
antichitate, până în prezent. Considerat sistem medical
complet, se bazează pe ideea că întregul univers și
corpul uman reprezintă un tot unitar și aceleași principii
le guvernează pe amândouă. Cele trei principii vitale
fundamentale (dosha) care produc efecte în univers Vata, Pitta, Kapha -, acționează la nivelul întregii ființe
umane. Ayurveda recunoaște unicitatea constituțională
a fiecărei persoane, iar tratamentul se bazează pe
restabilirea echilibrului dintre cele trei principii
vitale fundamentale. Din acest motiv, persoane care

manifestă simptome similare, pot fi tratate diferit,
în funcție de tipologia constituțională proprie.

Î

nțelegând necesitatea
și importanța păstrării
armoniei dintre conștiință și
trup, specialiștii în practica
ayurvedică oferă soluții pentru
tratatrea cauzei profunde care
produce îmbolnăvirea, învățături
despre viața sănătoasă, despre
prevenirea bolilor, despre igiena
personală și socială.
Pe scurt, despre armonizarea
microuniversului cu macrouniversul.

O

adevărată „Știință a vieții” (< sanscr. “Āyus” viață,
“Veda” știință, cunoaștere), Ayurveda promovează
armonia între individ și natură, prin învățături despre
echilibru și unitate, în acord cu legile universului.
nteresul manifestat de cercetătorii din domeniul
medical pentru proprietățile curative ale plantelor
ayurvedice, în care își pun mari speranțe, și pe care
continuă să le studieze având la dispoziție tehnologii
avansate, a determinat o creștere a popularității
remediilor ayurvedice, la nivel global. În plus, încrederea
tot mai sporită în puterea terapeutică a plantelor
medicinale este susținută de blândețea cu care acestea
acționează asupra organismului și, în același timp, de
eficacitatea lor orientată către cauză.

I

ALEGEȚI CU ÎNCREDERE

Suplimentele alimentare naturale și cosmeticele din gama Ayurmed !
Sunt 100% naturale.
Nu conțin OMG.
Nu conțin gluten*.
Nu conțin amelioratori de gust.
Nu conțin coloranți artificiali.

Nu sunt procesate termic.
Sunt fabricate prin presare la rece.
Nu au efecte adverse, la doza și modul de administrare recomandate.
Nu creează dependență.
Se asimilează rapid.

®

Sunt obținute din materie primă atent selecționată, de proveniență avizată.
Sunt potrivite pentru vegani.
Au eficacitate dovedită în practica medicală tradițională.
Există formule “Fără zahăr”, pentru persoanele care suferă de diabet sau urmează o dietă fără zahăr.
Testate GMP (fără pesticide, ierbicide, metale grele și tratament radioactiv).
* excepție Shecure Tab
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MAGAZINE
AYURMED

CAROL 1

Bd. Carol 1, nr. 46,
sector 2, Bucureşti
0741 130 763

UNIVERSITATE

Bd. N. Bălcescu, nr. 35,
sector 1, Bucureşti
0744 222 922

ŞTIRBEI

Str. Ştirbei Vodă, nr. 17,
sector 1, Bucureşti
0743 179 516

CLASIFICAREA PRODUSELOR AYURMED

®

®
Mai multe detalii referitoare la compoziția produselor Ayurmed găsiți pe www.ayurmed.ro

Lyon Heart
Pressure Down
Varicosalm
Hemoroplant
Antioxidant Star

Margusa
Livecom Sirop
Alergisalm
Spirulina Star

CARDIOVASCULARE

Cardiopatie ischemică (angină pectorală), aritmii, insuficiență cardiacă
Hipertensiune arterială, tensiune arterială oscilantă
Vene varicoase, insuficiență venoasă cronică
Hemoroizi, vene varicoase, insuficiență venoasă cronică
Cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială

DERMATOLOGICE

Acnee, comedoane, eczeme, arsuri piele
Prurit, urticarie, psoriazis
Prurit, urticarie, psoriazis, inflamații / edem cutanat
Alopecie (căderea părului)

GASTROINTESTINALE, PARAZITOZE

Gascure Tablete
Gascure Sirop
Livecom Tablete
Livecom Sirop
Trifyla

Laxasalm
Worm End Sirop

Livecom Tablete
Livecom Sirop
Graviola Star

Alergisalm

Greață, vărsături, indigestie, digestie dificilă, excese alimentare
Hiperaciditate, gastrită, ulcer, diaree, digestie dificilă
Digestie dificilă, excese alimentare, deficit de bilă
Deficit enzimatic, dischinezie biliară, excese alimentare, malnutriție
Digestie incompletă, excese alimentare, diaree, constipație,
balonări (flatulență), sindrom intestin iritabil
Constipație
Parazitoze intestinale

21
27
37
16
03

24
19
02
34

Hepatita (acută și cronică), dischinezie biliară, hepatomegalie,
18
alcoolism, steatoză
Steatoză hepatică ("ficat gras"), hepatită (acută și cronică),
19
ciroză hepatică, dischinezie biliară, insuficiență hepatică cronică, alcoolism
14
Intoxicații (cauzate de medicamente cu potential hepatotoxic,
droguri, tutun etc.)

02
Alergii, dermatite alergice, rinite, conjunctivite
05
Ashwagandha Rasayan Tab Imunodepresie, slăbiciune / apatie, astenie
Antioxidant Star
Imunodepresie, slăbiciune / apatie, expunere la radiații (terapeutice sau nu) 03
Spirulina Star
Expunere la radiații (terapeutice sau nu), imunodepresie slăbiciune/apatie 34
19
Livecom Sirop
Expunere la radiații (terapeutice sau nu), imunodepresie,
tratamente cu medicamente cu potențial hepatotoxic, droguri, tutun etc.)

2021

Memo On Tablete

Tulburări ale circulației cerebrale, tulburări de memorie,
deficit de atenție și concentrare, retard psihomental la copii
Tulburări ale circulației cerebrale, tulburări de memorie,
deficit de atenție si concentrare, retard psihomental la copii
Agitație psihomentală, anxietate, depresie, tulburări de somn, astenie
Stres intens, senilitate precoce, boala Parkinson
Atacuri de panică, senilitate precoce, depresie, sindrom astenic
Anorexie
Anorexie
Anorexie

Sedirelax
Neuro Power

Ashwagandha Rasayan Tab

Spirulina Star
Globy Forte
Livecom Sirop

20
38

HEPATOBILIARE

IMUNOLOGICE, ALERGII

Diabet zaharat, sindrom metabolic
Diabet zaharat, sindrom metabolic
Obezitate, cure de slăbire
Obezitate, cure de slăbire
Obezitate, cure de slăbire
Anemii
Anemii

Memo On Sirop
11
10
18
19
35

METABOLICE

Daitab
Margusa
Slemol
Gascure Tablete
Trifyla
Globy Forte
Spirulina Star

Artrisalm
Gout Star
Osteo Power
Non Dolor
Margusa

Ashwagandha Rasayan Tab

Happy Kid Sirop
Memo On Sirop
Coughend Sirop
Livecom Sirop
Worm End Sirop

NEUROPSIHICE

OSTEOARTICULARE

Artroze, artrite, poliartrită reumatoidă, reumatism, traumatisme
Gută, exces de acid uric
Osteoporoză, osteopenie, artroze, artrite, traumatisme
Traumatisme, dureri musculare (inclusiv cauzate de sport), artroze,
artrite, reumatism
Artroze, artrite, poliartrită reumatoidă, reumatism, gută
Artroze, artrite, poliartrită reumatoidă, reumatism

HEMATOLOGICE

08
24
31
11
35
12
34

Globy Forte
Spirulina Star

Anemii, slăbiciune/apatie
Anemii, slăbiciune/apatie
Anemii, slăbiciune/apatie

Coughend Sirop

Tuse de orice tip, răceli, viroze, faringite, bronșite, astm bronșic,
tusea fumătorului

22

Urinosalm
Shecure Sirop

23
30
25
05
34
12
19

04
13
26
39
24
05

Ashwagandha Rasayan Tab

(cu/fără zahăr)

RESPIRATORII

UROGENITALE ȘI HORMONALE FEMININE

Shecure Tablete
Kamaiany

Infecții urinare
Infecții urogenitale, sindrom premenstrual intens,
menstruații abundente (menoragii), metroragii
Menopauză, bufeuri, dereglări hormonale

Dezechilibru hormonal, menstruații abundente (menoragii),
metroragii determinate de fibroame uterine și chisturi ovariene,
infertilitate, libido scăzut

36
33
32
17

05

Spirulina Star
Feminine Touch

Libido scăzut

34

Aspectul sânilor, deficit de lactație, infertilitate

09

UROGENITALE ȘI HORMONALE MASCULINE

Urinosalm
Prostatosalm
Potent Power

Litiaza, infecții urinare

36

Afecțiuni prostată

29

Infertilitate masculină, disfuncții erectile, libido scăzut

28

Ashwagandha Rasayan Tab Infertilitate masculină, disfuncții erectile, libido scăzut

05

Spirulina Star

34

Libido scăzut, disfuncții erectile

PEDIATRICE

®

Pentru a vă bucura de toate beneficiile produselor naturale Ayurmed , programaţi-vă pentru
®

o consultaţie la Dr. Carla Fabian, medic specialist în Apifitoterapie şi Ayurveda, în cadrul Centrului Ayurmed :

0744.222.922,

6-7

Ashwagandha Rasayan Tab Infertilitate feminină, dereglări ovulatorii, libido scăzut

15
Tulburări digestive, imunodepresie
23
Tulburări de memorie, deficit de atenție și concentrare,
retard psihomental la copii, TSA (tulburări de spectru autist), ADHD
6-7
Tuse de orice tip, răceli, viroze, faringite, bronșite, astm bronșic
Tulburări digestive, hepatite, hepatotoxicitate medicamentoasă, imunodepresie 19
38
Parazitoze intestinale, tulburări digestive

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 35, sect. 1, Bucureşti

12
34
05

carla@star-ayurveda.ro,
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