


Vitamine și Minerale Organice

Vitamine și Minerale 
Organice

Biodisponibilitate 
mărită cu 35%

Absorbție
ridicată

Fără efecte 
adverse!

Organismul 
recunoaște rapid 
vitaminele 
organice!

Vitaminele și mineralele organice sunt extrase în 
condiții speciale, prin procese naturale, la tempera-
turi scăzute, pentru a se păstra proprietățile bioac-
tive ale substanțelor. 

Biodisponibilitatea vitaminelor și mineralelor organice este cu aproximativ 35% mai mare față de cea a vitaminelor și mineralelor de 
sinteză. Acest grad ridicat de absorbție garantează o încărcare mai eficientă a organismului cu substanțele de care are nevoie. 

Compoziția vitaminelor și mineralelor organice este mult mai complexă. Acestea conțin și bioflavonoizi, oligoelemente, vitamine și 
minerale care ajută la asimilarea substanței de bază. Mai mult, această combinație de substanțe active potențează efectul vitaminelor 
și mineralelor. 

Dozele zilnice recomandate pot fi obținute dintr-o cantitate mai mică de vitamine și minerale consumate, asta pentru că organismul 
absoarbe până la 90 % din aceste substanțe, așadar principiile bioactive sunt asimilate aproape integral. 

Organismul nostru nu recunoaște substanțele de sinteză. Acestea pot fi direcționate atât în zonele unde sunt necesare, cât și în locu-
rile unde pot deveni nocive, favorizând apariția unor depuneri (ex: formarea ciocurilor pe coloană în cazul calciului de sinteză, silicoza 
cauzată de inhalarea siliciului simplu etc.). În cazul vitaminelor și mineralelor organice, organismul recunoaște rapid substanțele pure, 
neprelucrate chimic, direcționându-le spre zona în care corpul nostru are nevoie și eliminând surplusul. Mai mult decât atât, datorită 
compoziției 100% naturale, vitaminele și mineralele organice nu au efecte adverse.   

Natura are legi după care funcționează de zeci de mii de ani. Cunoaște proporțiile necesare unei vieți armonioase.  Aceste proporții sunt 
respectate și în vitaminele și mineralele organice, iar astfel se asigură metabolizarea optimă a principiilor bioactive. La polul opus, 
vitaminele și mineralele de sinteză au o eficiență scăzută în tratarea diverselor boli, datorită reacției anormale pe care organismul o are 
când acestea sunt consumate. 

Este important să căutăm vitamine și minerale care conțin 
extracte standardizate! De ce? Pentru că acestea sunt 
produsele care ne garantează principiile bioactive ale 
substanțelor. Pesticidele, vremea nefavorabilă sau solurile 
sărăcăcioase limitează capacitatea plantelor de a extrage nu-
trienții, așadar este posibil ca un produs, chiar dacă este 100% 
natural, să nu aibă un impact major asupra sănătății noastre. 
Pe de altă parte, dacă ingredientele sunt standardizate, avem 
garanția că organismul nostru primește într-adevăr cantitatea 
menționată.

Herbagetica este singura companie din România care oferă 
o gamă de vitamine și minerale organice. Formulele sunt 
100% naturale, iar extractele standardizate din compoziție 
garantează principiile active ale acestor remedii.

Sănătatea este cel mai de preț atu al nostru! 
Să avem grijă de ea!

Peste 95%
din Vitaminele și Mineralele 
vândute pe piață sunt de sinteză?

Știați că...

Vitaminele sunt parte din corpul nostru, sunt combustibilul care ne dă energia să mergem mai departe. Lipsa vitaminelor din or-
ganism poate avea consecințe foarte grave asupra noastră: anorexie sau obezitate, depresie, oboseală și poate chiar afecta funcționarea 
normală a organelor. Cu toate acestea, foarte puțin se vorbește despre efectul nociv al vitaminelor de sinteză.

           Ce sunt vitaminele de sinteză?
Vitaminele și mineralele de sinteză sunt produse în laborator, din componenți de 
natură chimică. Ele imită rolul vitaminelor naturale, însă efectul lor este semnificativ 
redus. Ele au un cost mic de producție, iar termenul de valabilitate este extins, pro-
ducătorii fiind astfel mai motivați să se orienteze spre fabricarea acestor suplimente 
mult mai profitabile. 

           De ce să alegem vitamine și minerale organice?

Vitamine și Minerale
Organice



Ca+Mg+Se+Si cu Alga AFA

contribuie la creşterea imunităţii
ajută la reducerea oboselii şi a extenuării
susţine funcționarea normală a sistemelor 
muscular, nervos, digestiv, urinar și cardiovascular
impulsionează procesul de regenerare celulară
antispastic bronșic și general
normalizează tensiunea arterială
anxiolitic
normalizează glicemia

Alge marine calcaroase (Lithothamnion sp.) extract standardizat cu 30% Calciu și 2,2% Magneziu 105,30 mg

Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae) extract standardizat cu 2000 ppm Seleniu
(furnizând 84,24mcg Seleniu/153% VNR*)

42,12 mg

Coada-calului (Equisetum arvense) extract standardizat cu min 7% Siliciu 54,76 mg

Alga AFA (Aphanizomenon flosaquae) organică, din lacul Klamath, SUA 42,12 mg

Magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu
(furnizând 105,88mg Magneziu/28% VNR*)

105,30 mg

Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae) pulbere 42,12 mg

Coada-calului (Equisetum arvense) pulbere din părți aeriene 29,48 mg

Complex Organic

Calciul Organic obţinut din algele calcaroase stopează procesele de demineralizare şi contribuie la sănătatea sistemului osos. Un beneficiu 
mai puţin cunoscut este acela că ajută la menţinerea greutăţii optime atât la bărbaţi, cât şi la femei şi în plus, previne cancerul de colon. Cal-
ciul asigură un mediu pH alcalin sănătos, contracarând aciditatea crescută, acumulată în organism, în urma consumării zahărului în exces, a 
alimentelor conservate şi a fast-food-ului.

Magneziul natural contribuie la menţinerea bunei sănătăţi a oaselor, a dinţilor, a muşchilor şi a sistemului nervos. În plus, este un bun detoxifi-
ant, împiedicând acţiunea metalelor grele şi a chimicalelor în organism, ulterior conducând la eliminarea acestora. 

Seleniul Organic este un excelent antioxidant şi antitumoral, activând şi sistemul imunitar. 

Siliciul Organic are capacitatea de a încetini efectele îmbătrânirii, prin reglarea metabolismului celular şi prin întărirea peretelui celular.

Alga AFA este cel mai puternic stimulator vegetal de Celule STEM. Celulele STEM sunt cele care au o capacitate foarte mare de multiplicare şi 
de a lua forma oricărei celule din organism, realizând astfel regenerarea celulară a organismului.

Complexul Organic CA+MG+SE+SI cu Alga AFA este 100% natural şi nu conţine 
vitamine şi minerale de sinteză.

Administrare           1 capsulă          de 3 ori pe zi
Magneziu marin - extract
standardizat cu 55% Magneziu

Drojdie-de-bere - extract standardizat 
cu peste 2000 ppm Seleniu

Coada-calului (Equisetum arvense) 
extract standardizat cu min 7% Siliciu

Alge marine calcaroase - extract 
standardizat cu 30% Calciu și 2,2% 
Magneziu

* Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011

Compoziția per 1 capsulă

extracte
4+Fo
rmula 

+ Alga AFA



Vitamine și Minerale Organice

VITAMINA C ORGANICĂ

imunostimulent
antialergic
antigripal
tonic cardiac
antitrombotic

Acerola (Malpighia glabra) extract standardizat cu 17% Vitamina C 
(furnizând 20,4 mg vitamina C / 25,5 % VNR*)

120 mg

Păducel (Crataegus oxyacantha / Crataegus monogyna) pulbere din fructe 140 mg

Măceş (Rosa canina) pulbere din fructe 140 mg

Imunostimulent, Antialergic

Recomandarea Dr. PUIU LAURA PARASCHIVA specialist geri-
atrie-gerontologie, competenţă apifitoaromaterapie, homeopatie:

“Există câteva situații care impun administrarea Vitaminei C: fumatul, anumite me-
dicamente (contraceptivele orale), infecțiile virale sau bacteriene, statusul post-
operator. Deoarece organismul nu poate să stocheze Vitamina C, este necesară supli-
mentarea periodică; vitamina C nu rezistă la temperaturi înalte, ea se distruge în urma 

preparării alimentelor.
Recomand folosirea preparatului de Vitamina C profilactic, în dozele cunoscute, iar în cadrul tratamentului 
infecțiilor virale sau bacteriene recomand dublarea dozelor pentru o perioadă de 5-7 zile.
Având multiple roluri importante în organism (cofactor enzimatic, donor de hidrogen în metabolismul celular, 
rol antioxidant, participă la detoxifierea organismului, crește gradul de absorbție a fierului la nivel intestinal), 
Vitamina C este recomandată atât copiilor, cât și adulților și vârstnicilor.”

Cu toții ar trebui să cunoaștem diferența dintre Vitamina C Organică și Vitamina C de sinteză, denumită 
și acid ascorbic. Deși multă lume crede că acidul ascorbic e doar o altă denumire a Vitaminei C, de fapt 
vorbim de două lucruri total diferite.

Vitamina C organică se găsește în natură, în plante și reprezintă un complex complet de elemente, 
cum ar fi: bioflavonoide, vitamina P, factorul K, factorul J, factorul P, tirozinaza, ascorbinogen și acid 
ascorbic. Vitamina C de sinteză sau acidul ascorbic nu se regăsește în natură, ea se produce doar în labo-
rator. Acidul ascorbic reprezintă doar stratul exterior al complexului complet numit Vitamina C.

Organismul nostru poate beneficia de Vitamina C, doar atunci când aceasta conține toate elementele. 
Deoarece Vitamina C sintetică conține doar acidul ascorbic, organismul nostru trebuie să folosească 
celelalte elemente din rezerva proprie ori, acidul ascorbic va fi complet eliminat prin urină.

Acidul ascorbic, varianta sintetizată a Vitaminei C este foarte eficient în lupta împotriva bacteriilor din 
stomac, paraziților și ciupercilor, însă, din păcate nu face diferența între bacteriile sănătoase și cele 
nesănătoase din organism.

Acerola şi măceşele sunt fructele cu cel mai mare conţinut de Vitamina C, având de 40 de ori mai multă 
Vitamina C decât lămâia şi de 10 ori mai multă Vitamina C decât coacăzele negre.

Cum diferențiem Vitamina C Organică de cea de sinteză?

- Într-un produs de sinteză, concentrația de Vitamina C este foarte ridicată, de exemplu 100mg, 
500mg sau chiar 1000mg de Vitamina C per capsulă. O capsulă cu Vitamina C naturală poate ajunge 
la maxim 68 mg de Vitamina C pură naturală

- La capsulele cu Vitamina C sintetică nu este specificată clar sursa din care a fost extrasă Vitamina C, 
spre deosebire de cele cu Vitamina C Organică, unde se precizează fructele sau legumele din care a fost 
extrasă

- La Vitamina C de sinteză pot fi adesea adăugate substanțe străine, mai ales flavonoide, pentru a 
imita, fără succes, compoziția naturală a fructelor în care se găsește în stare naturală Vitamina C

Compoziția per 1 capsulă

favorizează asimilarea fierului
reglează tensiunea arterială
antidiabetic
antitumoral

Naturală

Sinteză
Acid ascorbic* Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011

Administrare           1 capsulă          de 3 ori pe zi

Imagine microscop
Vitamina C

Acerola 
(Malpighia glabra)

Extract Standardizat
cu 17% Vitamina C 

cuFo
rmula 

Acerola
17% Vitamina C

Extract Standardizat



MAGNEZIU ORGANIC

antispastic general
antispastic bronşic
favorizează asimilarea calciului 
şi consolidarea oaselor
vitaminizant B1, B2, B3, B5, B6, B7
împiedică formarea calculilor renali
normalizează tensiunea arterială

Cu vit. B complex

Știați că...

• Lipsa Magneziului în organismul uman este greu de detectat prin analize de 
sânge, astfel că cei mai buni indicatori rămân semnalele pe are corpul le trans-
mite: dureri musculare, cârcei, spasme sau furnicături la nivelul gambelor, an-
gină pectorală, palpitații sau aritmii cardiace, nervozitate sau stare de depresie, 
anxietate, rezistență scazută la situații stresante, indispoziție premenstruală

• 1 din 9 persoane suferă de deficiență de Magneziu
• Magneziul crește rezistenţa la stresul indus de mediu, inclusiv la zgomotele 

puternice
• Magneziul ajută organismul să se adapteze la schimbările extreme de temperatură
• Magneziu de sinteză se absoarbe în proporție de 4%, pe când biodisponibilitatea 

celui organic depășește 40%
• Magneziul este vital pentru organism, fiind o componentă importantă în peste 

300 de reacții biochimice interne
• Magneziul este al 11-lea element ca răspândire în corpul uman, 60% fiind în oase, 

iar 39% în celulele musculare

Compoziția per 1 capsulă

tonic cardiac
antiaritmic
normalizează glicemia
anxiolitic
stimulează fertilitatea
favorizează asimilarea 
potasiului şi a fosforului

* Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011

Administrare           1 capsulă          de 3 ori pe zi
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procent absorbție

Magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu
(furnizând 105,88mg Magneziu/28% VNR*)

192,50 mg

 Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae) 157,50 mg

Magneziul natural este extras din apa mării, de unde se obţine prin filtrări succesive, rezultând 
un cocktail de oxid, clorură, sulfat şi hidroxid de magneziu, amestecate în proporţiile lăsate de 
natură.

Magneziul marin Organic este amestecat şi cu un alt produs 100% natural remarcabil: 
Drojdia-de-bere, a cărei “armată” impresionantă de vitamine din complexul B fac magneziul 
asimilabil şi îi dau calităţile terapeutice scontate.

Magneziul este un oligoelement esenţial pentru buna funcţionare a organismului, influenţează 
favorabil sistemul nervos şi muscular, contribuie la menţinerea bunei sănătăţi a oaselor şi dinţilor, 
înlătură stresul şi oboseala acumulată atât la adulţi, cât şi la copii.

Acest mineral ajută la reglarea zahărului din sânge şi la menţinerea sănătoasă a inimii, prin trans-
portul propice al potasiului, calciului, precum şi al altor nutrienţi, prin membranele celulare.

Magneziul menţine integritatea oaselor, mai mult de jumătate din cantitatea de magneziu din 
organism fiind depozitată în interiorul acestora. Nu în ultimul rând, este un bun detoxifiant, 
împiedicând acţiunea metalelor grele şi a chimicalelor în organism, iar ulterior conducând la 
eliminarea acestora.

Absorbția Magneziului
în organism

Magneziu 
marin

Standardizat cu 
55% Magneziu

cuFo
rmula 

Extract Standardizat
Magneziu natural

+ Complex Vit.B



Vitamine și Minerale Organice

ASPIRINĂ ORGANICĂ

reduce febra
stimulează procesele naturale de detoxifiere ale organismului
contribuie la funcționarea normală a sistemului articular
reduce inflamaţiile generale şi articulare
calmează durerile
reduce nevralgiile
ameliorează simptomele asociate cu reumatism

Extractul din coajă de Salcie este extrem de eficient în eliminarea nevralgiilor de trigemen, a durerilor 
de cap şi a durerilor reumatice. 

Motivul pentru care extractul din coajă de Salcie este adesea comparat, din punct de vedere al acţiunilor 
terapeutice, cu aspirina de sinteză, este acela că substanţele active pe care le conţine sunt din aceeaşi 
gamă cu celebrul medicament. 

În ultimul deceniu, în Germania şi Statele Unite, au fost făcute studii care au comparat efectul aspirinei 
cu salicilaţii complecşi conţinuţi în extractul din coajă de Salcie. Spre surprinderea generală, salicilaţii 
complecşi au avut o acţiune antiinflamatoare şi calmantă mult mai puternică decât celebra aspirină 
de sinteză, care s-a dovedit mai eficientă doar în scăderea febrei. 

În plus, în timp ce aspirina de sinteză atacă mucoasa gastrică şi pereţii vaselor de sânge, fragilizându-i, 
extractul din coajă de Salcie nu are aceste efecte adverse ci, din contră, îmbunătăţeşte imunitatea, 
protejează aparatul cardiovascular și are efecte antiinfecțioase. Pentru femeile aflate în timpul 
menstruației, aspirina organică ajută la eliminarea durerilor lombare şi a celor ovariene, precum şi a du-
rerilor de cap specifice acestei perioade.

Salcie (Salix alba) extract din coajă de Salcie standardizat cu peste 25 % Salicină 200 mg

Salcie (Salix alba) pulbere din coajă de Salcie 160 mg

Tuf zeolitic mineralizat standardizat cu 83 % clinoptilolit 40 mg

Calmează durerea

Administrare           1 capsulă          de 4 ori pe zi

Știați că...

• Studiile recente au arătat că, în comparație cu aspirina de sinteză, Aspirina Organică este mai efi-
cientă contra durerilor şi contra reumatismului, reduce mai eficient inflamaţiile, elimină mai 
bine simptomele gripei, nu atacă stomacul şi tubul digestiv

• În secolul V îHr, Hipocrate a fost primul doctor care a scris despre beneficiile coajei de salcie, re-
comandând această pulbere pentru vindecarea afecţiunilor dureroase produse de expunerea la 
vânt

• În Evul Mediu, alchimiştii introduceau pulberea de salcie în elixirurile pentru longevitate, dar şi în 
formulele secrete ale medicamentelor cu care erau tratate epidemiile

• Aspirina Organică de la Herbagetica are în componență și Zeolit. Pe de o parte, acest mineral 
potenţează efectul salicilaţilor, iar pe de altă parte, are o acţiune uşor imunostimulentă, foarte 
utilă pentru compensarea efectului de reducere a capacităţii de apărare a organismului pe care 
o are aspirina

• Aspirina Organică este recomandată și pentru susținerea curelor de slăbire, având un efect de-
toxifiant și potențând acțiunea produselor pentru arderea grăsimilor

Salcie 
(Salix alba)

scoarță

Extract Standardizat
> 25 % Salicină

Compoziția per 1 capsulă
Salix alba 

HO

HO

OH

OH

OH

OO

Salicină 
Ingredient Activ

- peste 25 % salicină și 
alte substanțe active 
care potențează efectul

cuFo
rmula 

Salicilat natural
Coajă de Salcie
>25% salicină

Extract Standardizat



CALCIU ORGANIC

menţine sănătatea sistemului osos şi a dinţilor
contribuie la metabolismul energetic eficient
susține coagularea normală a sângelui
ajută la funcţionarea normală a sistemului muscular
susține o neurotransmisie normală
contribuie la funcţionarea optimă a enzimelor digestive
contribuie la procesul de diviziune şi diferenţiere celulară

Alge-marine (Lithothamnion sp.) standardizat cu minim 30% Calciu și 2% Magneziu 
(furnizând 180 mg Calciu/23%VNR*)

600 mg

Sistem osos puternic

Alga calcaroasă a atras atenţia cercetătorilor prin conţinutul impresionant de oligoelemente şi minerale. Este considerată ca fiind cea mai eficientă 
formă de Calciu, perfect asimilabilă de organism, datorită conţinutului de Magneziu şi Fosfor, care ajută la metabolizarea Calciului într-o formă optimă. 
Chiar şi conţinutul de calciu din coaja stridiilor, care este considerată una din cele mai bune surse de calciu, este inferior celui din alga calcaroasă.

Studiile știinţifice au demonstrat că acest Calciu Organic este cel mai uşor asimilat de către organism şi, mai mult decât atât, el este şi singurul care 
poate ameliora rapid bolile produse de deficitul său. Calciul Organic, obţinut din algele calcaroase, stopează procesele de demineralizare şi produce 
o echilibrare hormonală, foarte necesară pentru ameliorarea osteoporozei.

Aproape 99% din Calciul din organismul uman este repartizat în interiorul oaselor şi a dinților. Combinaţia formată din Calciu, Siliciu, Fosfor și Magneziu 
Organic, oferă dinților o extraordinară strălucire şi duritate, iar oaselor le oferă rezistență și elasticitate. Calciul mai este stocat în rinichi și în alte organe, 
o cantitate foarte mică circulând liberă în sânge, unde are un rol extrem de important. Calciul din sânge este esențial pentru a echilibra secreția unor 
hormoni, pentru a face inima să bată regulat, pentru transmisia comenzilor către mușchi sau pentru coagularea sângelui.

Administrare           1 capsulă          de 4 ori pe zi

Știați că...

• 2% din corpul uman este format din Calciu
• În cazul osteoporozei, calciul de sinteză nu are efect, însă cel organic, obţinut din algele cal-

caroase, stopează procesele de demineralizare şi, mai mult decât atât, produce chiar o echilibrare 
hormonală, foarte necesară pentru ameliorarea acestei afecţiuni

• Calciul de sinteză are la bază lactat, gluconat sau citromalat de calciu, nişte săruri ale unor acizi 
obţinuţi prin sinteză, care pot fi asimilate de organism în proporţie de 20-30%

• Un aport mărit de Calciu Organic (minimum 800 mg pe zi), administrat vreme de ani sau zeci de 
ani, reduce cu până la 50% riscul apariţiei sau al recidivelor bolii canceroase

Alge-marine
calcaroase

(Lithothamnion sp.)

Calciu Organic

Compoziția per 1 capsulă

* Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011

cuFo
rmula 

Extract Standardizat
Alge-marine

30% Calciu și
2% Magneziu



Vitamine și Minerale Organice

SELENIU ORGANIC

Recomandarea ALINEI ENEA consultant fitoterapeut Herbagetica, 
alina.enea@herbagetica.ro / 0745 435 877 

Seleniul Organic este un component de bază al unor enzime care protejează celulele noastre de distrugerile provocate de radicalii liberi din 
organism, contribuind astfel la menţinerea unei stări bune de sănătate şi tinereţe. În plus, datorită acţiunilor sale apoptotice (moartea celulelor 
tumorale) şi de reparare a ADN-ului, precum şi a efectelor benefice asupra sistemelor endocrin şi imunitar, dar şi a proprietăţilor antioxidante, 
seleniul este important în prevenirea şi tratarea cancerului. 

Seleniul Organic ne protejează şi împotriva acţiunii toxice a unor metale grele, cum sunt plumbul, mercurul şi arseniul şi este esenţial în or-
ganismul nostru pentru producerea anticorpilor, pe care sistemul imunitar îi foloseşte pentru a se apăra de viruşi, de bacterii, de ciuperci parazite 
etc. Seleniul intervine în sinteza coenzimei Q10, în reglarea nivelului hormonilor masculini şi în buna funcţionare a prostatei la bărbaţi.

 “Recomand Seleniul Organic mai ales ca adjuvant în boala canceroasă. 
El are un puternic efect antitumoral, iar pentru faze grave de cancer se pot lua 
între 4 și 6 capsule pe zi, timp de 3 luni. Pentru un tratament complet, Seleniul 
Organic se poate asocia cu AFA Stem de la Herbagetica, un produs ce stimu-
lează producția de Celule Stem adulte și susține organismul să se regenereze.

Seleniul Organic este un bun adjuvant în cazul nodulilor tiroidieni și pentru reglarea glandei tiroide. El 
poate fi folosit atât ca tratament, cât și ca prevenție, atunci când o persoană știe că are predispoziție 
pentru o glandă mărită (ex: grad ridicat de stres, antecedente în familie etc.).

Este foarte important ca pacienții să conștientizeze diferența dintre Seleniul Organic și cel de sinteză. 
Un mineral obținut pe cale organică are un grad de absorbție mult ridicat comparativ cu cel obținut 
în laborator, așadar beneficiile pentru organism sunt potențate.” 

susține funcționarea normală a sistemului imunitar
reglează activitatea glandei tiroide
protejează celulele împotriva stresului oxidativ
îmbunătățește fertilitatea la bărbaţi
diminuează nivelul de glucoză din sânge

Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae) extract standardizat cu 2000 ppm Seleniu
(furnizând 98mcg Seleniu Organic/178% VNR*)

49 mg

Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae) pulbere 351 mg

Reglează activitatea glandei tiroide

Administrare           1 capsulă          de 3 ori pe zi

Știați că...

• Solul României este mai sărac în Seleniu decât alte soluri, ceea ce poate fi una 
dintre explicațiile incidenței ridicate a cancerului în țara noastră

• Seleniul Organic contribuie la creșterea numărului de anticorpi din laptele matern, 
ajutând astfel bebelușul să se apere mai bine de boli

• Seleniul se combină cu proteinele pentru a crea selenoproteine cu rol antioxidant, 
sinteza ADN-ului și protecția împotriva infecțiilor

• Cuvântul  „Selene” înseamnă „Luna” în limba greacă. Selene era și zeița greacă a lunii

Drojdie-de-bere 
(Saccharomyces cerevisiae)

Extract standardizat 
2000 ppm Seleniu

Compoziția per 1 capsulă

* Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011
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SILICIU ORGANIC

favorizează asimilarea Calciului şi ajută la refacerea ţesutului osos 
susţine sănătatea pielii şi a unghiilor prin stimularea producției de colagen
contribuie la hrănirea şi regenerarea ţesuturilor conjunctive
conferă protecţie împotriva stresului oxidativ
contribuie la funcţionarea normală a sistemului urinar, 
asigurând drenarea lichidelor corporale
tonifică vasele de sânge

Coada-calului (Equisetum arvense) extract standardizat cu min. 7% Siliciu 150 mg

Coada-calului (Equisetum arvense) pulbere din părți aeriene 150 mg

Stimulator al producției de colagen

Extractul de Coada-calului (Equisetum arvense) standardizat cu min.7%  Siliciu este cea mai 
bogată și importantă sursă vegetală de Siliciu, în formă organică.
Siliciul Organic stimulează producţia de colagen, care este foarte importantă pentru menţi-
nerea frumuseţii şi sănătăţii părului, a pielii şi a unghiilor. Extractul de Coada-calului, în care se 
regăseşte Siliciu Organic, ajută pielea să nu îmbătrânească prematur şi să îşi menţină elastici-
tatea.

Siliciul Organic este un excelent suport pentru oase şi ţesutul conjunctiv. Degradarea acestuia 
din urmă determină pierderea elasticităţii pielii şi, implicit, apariţia ridurilor. Siliciul Organic are 
capacitatea de a încetini efectele îmbătrânirii, prin reglarea metabolismului celular şi prin întări-
rea peretelui celular, astfel încât acesta să nu permită pătrunderea radicalilor liberi.

Extractul din Coada-calului are efecte antioxidante, antiinflamatorii şi antimicrobiene. Da-
torită acestora, produsul de faţă ajută atât în cazuri de acnee şi leziuni ale pielii, cât şi la întărirea 
unghiilor fragile, graţie siliciului conţinut. În plus, acelaşi Siliciu, ajută la întărirea firului de păr, 
contribuind la reducerea firelor rupte, ori a vârfurilor despicate.

Extractul din Coada-calului este responsabil pentru stimularea producerii de colagen, pentru 
îmbunătăţirea elasticităţii pielii şi, nu în ultimul rând, datorită conţinutului ridicat de bioflavo-
noizi şi nutrienţi, pentru protecţia pielii în faţa acţiunii radicalilor liberi.

Administrare           1 capsulă          de 3 ori pe zi

Știați că...

• Coada-calului este planta care conține cea mai mare cantitate de Siliciu solubil din lume
• Aportul de Siliciu este vital în cazul osteoporozei, deoarece concentrația de Calciu din oase scade 

cu doar 5-10%, în timp ce Siliciul scade cu nu mai puțin de 50%!
• Nivelul Siliciului din organism scade începând cu vârsta de 10 ani, iar după varsta de 35 de ani 

scade cu o viteză mult mai mare 
• Cel mai rapid indicator al carenței de Siliciu în organism este viteza de creștere a unghiilor. Aces-

tea cresc în medie cu 4-5 mm/lună, însă carența de Siliciu le încetinește viteza de creștere
• Firul de păr conține 90 micrograme de Siliciu/gram, de aceea suplimentul cu Siliciu este esențial 

pentru sănătatea și frumusețea părului
• Spre deosebire de Siliciul Organic, siliciul simplu, din diversele straturi minerale de pe scoarța 

Pământului, poate fi extrem de dăunător atunci când este inspirat, putând provoca și silicoză

Coada-calului
(Equisetum arvense)

Extract standardizat cu 
min. 7% Siliciu

Compoziția per 1 capsulă
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Vitamine și Minerale Organice

ZINC COMPLEX

menține metabolismul acido-bazic normal 
ajută la diminuarea simptomelor răcelii
menține fertilitatea și reproducerea normală 
menține sănătatea sistemului osos, a păru-
lui, a unghiilor și a pielii
menține cantitățile normale de testosteron 
din sânge
menține vederea normală

Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită cu 100.000 mcg/g Zinc 
(furnizând 10mg Zinc/100%VNR*)  

100 mg

Dovleac (Cucurbita pepo) extract 4:1 din semințe 25 mg

Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus) extract din rădăcini și părți
aeriene standardizat cu 0,8% eleutherozide

35 mg

Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) pulbere uscată și inactivată 200 mg

Dovleac (Cucurbita maxima) pulbere din semințe 105 mg

Energie, Imunitate

ZINC COMPLEX este singura formulă din România care combină cea mai puternică concentrație de Zinc, 
extract standardizat de semințe de dovleac și Ginseng siberian. Zincul este un element esenţial pentru sin-
teza proteinelor, controlează contractabilitatea musculaturii şi menţinerea echilibrului acido-bazic. ZINCUL 
este un oligoelement care ajută sistemul imunitar având beneficii  pentru sistemul digestiv, metabolis-
mul energetic, nivelul de stres, sistemul digestiv,  tratamentul acneei, eczemelor și rănilor.  

Ginsengul siberian îmbunătăţeşte performanţele funcţiei cognitive. Datoritã efectelor reglatoare asupra 
metabolismului glucidelor este folosit şi ca adjuvant în tratamentul diabetului zaharat. 

Seminţele de Dovleac sunt un remediu în afecţiuni ale vezicii urinare şi ale prostatei, cum ar fi prostatita şi 
cistitele cronice. Betacarotenul conţinut de dovleac reduce riscul creşterii nivelului glicemiei. 

Dovleacul conţine o cantitate mare de  vitamine A, C şi E, care sunt eficiente în cura de detoxifiere a organis-
mului. Protejează inima şi creierul. Dovleacul conţine şi o cantitate însemnată de betacaroten (120 mg), de 
potasiu (230 mg). Aceste atuuri contribuie la protecţia împotriva bolilor de inimă, cancerului şi împotriva 
disfuncţiilor mentale. 

Știați că...

• Studiile medicale au relevat faptul că Zincul este un leac pentru răceală, iar administrat în 
termen de 24 de ore de la debutul simptomelor de răceală, ajută la reducerea și chiar 
eliminarea răcelii

• Deficitul de Zinc în organism se poate manifesta prin următoarele simptome: degradarea 
părului sau a unghiilor, îmbolnăviri frecvente și de durată, stare accentuată de oboseală, 
anemie prelungită, vedere slabă pe timp de noapte, diminuarea gustului sau apariția der-
matitelor la nivelul nasului

• Zincul Organic poate fi util pentru femeile care se luptă cu depresia şi iritabilitatea pre-
menstruală. Un studiu realizat în anul  2013 a concluzionat că suplimentarea cu cel puţin 15 
miligrame de Zinc pe zi a fost asociat cu un risc mai mic de sindrom premenstrual sau PMS

• Zincul este implicat în sinteza proteinelor şi reglarea producţiei de celule ale sistemului imu-
nitar.  Putem regăsi Zinc la nivelul retinei, rinichilor, ficatului, pancreasului, oaselor dar şi la 
nivelul pielii. Corpul uman conţine mai mult de 300 de enzime diferite ce depind de Zinc 
pentru o bună funcţionare

protejează celulele împotriva stresului oxidativ 
susține procesul de diviziune celulară
menține funcția cognitivă normală
susține sistemul imunitar
ajută la funcționarea normală a sistemului 
genito-urinar masculin
menține sinteza normală a ADN-ului și a proteinelor

* Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011
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Administrare           1 capsulă          pe zi
Compoziția per 1 capsulă
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CROM COMPLEX

reduce hipertensiunea
reduce riscul de afecţiuni cardiace şi infarct
stimulează metabolismul
reduce poftele alimentare
controlează foamea

Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită cu 2000 mcg/g Crom
(furnizând 40 mcg Cr/100%VNR*) 

20mg

Acerola (Malpighia glabra) extract standardizat cu 17% vitamina C 
(furnizând 12,75 mg vitamina C / 16 % VNR*)

75 mg

Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) pulbere uscată și inactivată 335 mg

Reglează glicemia

Cromul este un mineral pe care organismul îl foloseşte pentru funcționarea 
normală, una dintre cele mai importante funcţii pe care le susţine fiind digestia 
mâncării. Cromul este implicat direct în ceea ce este cunoscut sub numele de 
factorul de toleranță la glucoză. Cromul în alimentație este absolut necesar, iar 
absența lui predispune la obezitate. Cromul poate fi important pentru cei cu di-
abet zaharat de tip I - pe aceștia îi poate ajuta să-și controleze glicemia și poate 
juca un rol în managementul diabetului instalat la vârsta adultă. Suplimentele 
de Crom pot crește colesterolul “bun” (HDL colesterol) și să scadă trigliceridele și 

nivelul total de colesterol la cei cu glicemie mare și diabet.

Drojdia-de-bere înglobează o colonie de ciuperci inferioare, cu dimensiuni microscopice. Acestea se com-
portă „ca o fabrică de medicamente “ și pot acoperi o serie de carenţe din organism precum: vitamina D, 
E (biotină), pe cele din complexul B (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B9, B12, B15), enzime şi minerale în forme uşor 
asimilabile de organism (calciu, magneziu, fosfor), dar și oligoelementele vitale pentru sănătate: seleniu şi 
Crom. Ajută la menținerea unui nivel echilibrat de stres, prevenția cancerului de pancreas, asigurând și 
o piele sănătoasă. 

Drojdia-de-bere uscată și inactivată  îşi păstrează calităţile nutritive, dar nu mai are probiotice. 
Aceasta este plină de substanțe nutritive: complexul de vitamine B (mai puțin vitamina B12), acid folic, 
seleniu, zinc și proteine. Este bine de știut că nu conține gluten și are un nivel redus de sodiu.

Acerola pulbere este un fruct bogat în Vitamina C, ideal pentru susţinerea sistemului imunitar. În compara-
ție, 100 g de portocale conțin 50 mg vitamina C, pe când aceeași cantitate de Acerola conține de la 1500 la 
5000 mg.

Crom Complex este recomandat tuturor celor care execută o activitate fizică sau intelectuală intensă şi 
au nevoie în permanenţă de cât mai multă energie. 

 Știați că...

• Deficitul de Crom poate determina diverse afecțiuni oculare. Există o legătură între nivelul 
scăzut de Crom și riscul de glaucom

• Absorbția Cromului este dependentă de nivelul de vitamina C fără de care Cromul nu poate 
fi asimilat. Tocmai de aceea, Crom Complex are în formula sa și extract standardizat de fructe 
de Acerola, cea mai importantă sursă de Vitamina C naturală. Combinația potențează bio-
diversitatea Cromului, completând totodată spectrul afecțiunilor pe care Crom Complex le 
atenuează

• În ceea ce priveşte sportivii, Cromul are efect de încorporare a proteinelor şi în acest fel par-
ticipă la dezvoltarea musculaturii şi reduce cantitatea de grăsimi depuse în organism mai 
eficient

• S-a făcut o legătură între carența oligoelementului Crom și funcția endocrină a pancreasului, 
atât în cazurile de diabet, cât și în cazurile de hipoglicemie. Cercetările în domeniu dovedesc 
faptul că deficitul de Crom din organism face ca glicemia să crească foarte mult (ceea ce 
înseamnă că ne îngrășăm și suntem predispuși la diabet), iar suplimentarea cu Crom îm-
bunătățește considerabil controlul glicemiei, chiar și la persoanele cu diabet zaharat

protejează ADN-ul
controlează rezistenţa la insulină
previne depresia
măreşte performanţa atletică

* Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011

Cromul Organic, spre deose-
bire de cel de sinteză, este mai 
usor de administrat şi asimilat, 
având în consecință un efect 
rapid şi eficient. Este mult mai 
eficace pentru scăderea în greu-
tate fără a avea efecte secundare 
dăunătoare. 

Compoziția per 1 capsulă

Acerola 
(Malpighia glabra)

Extract Standardizat
cu 17% Vitamina C 

Drojdie-de-bere
(Saccharomyces 

cerevisiae)

cu 2000 mcg/g 
Crom

Administrare           1 capsulă          pe zi
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Ne bucurăm să ajutăm!
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Extracte standardizate 
Cele mai multe dintre extractele folosite în formulele Herbagetica sunt extracte 
standardizate. Acestea garantează procentul de substanță activă conținut și 
astfel se certifică și calitatea produsului.

Furnizori Uniunea Europeană 
Calitatea superioară a produselor Herbagetica se bazează pe utilizarea extractelor, 
a extractelor standardizate precum și pe sursele de proveniență ale acestora. 
Astfel, 95% din extractele folosite în produsele Herbagetica provin de la producători 
de încredere din Uniunea Europeană, care testează și certifică toate substanțele 
active, atât în laboratoarele proprii, cât și în laboratoare independente europene.

Produse originale 
Încă de la început, Herbagetica a creat formule și produse unice și inovative. 
Acestea și-au dovedit imediat eficacitatea prin rezultatele excelente asupra 
sănătății organismului. Ulterior, și alți producători au copiat multe dintre pro-
dusele Herbagetica. Produsele copiate sau contrafăcute pot arăta asemănător 
ca aspect, denumire sau formulă cu varianta originală Herbagetica, dar nu 
conțin întotdeauna aceleași substanțe active benefice și pot fi chiar peri-
culoase pentru sănătate. De asemenea, diferența cea mai importantă, chiar și 
la formulări identice, este dată de furnizorii plantelor și extractelor - se știe că 
mulți furnizori din China sau India pot oferi ingrediente cu “acte în regulă“, la 
prețuri foarte mici, dar în realitate acele ingrediente sunt contrafăcute, sintetice 
sau cu un conținut foarte mic de principii active.

Puterea extractelor 
Formulele inovative Herbagetica reunesc în principal extracte din plante. Ex-
tractul este mult mai intens, mai eficient și mai rapid absorbit de către organism 
decât simpla pulbere de plantă. Astfel, formulele pe bază de extracte sunt net 
superioare ca efecte benefice și rapiditate a vindecării față de produsele din 
simple pulberi de plante măcinate.
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Preț corect 
Un preț scăzut al flaconului nu reprezintă garanția celui mai bun raport cali-
tate-preț. Produsele Herbagetica au un preț avantajos având în vedere com-
plexitatea formulelor și concentrațiile ridicate de substanțe active din extracte. 
Herbagetica oferă produse de calitate superioară la prețuri corecte.
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Produse 100% naturale 
Produsele Herbagetica sunt 100% naturale. Acestea nu conțin vitamine sau 
minerale de sinteză, lactoze, metale grele sau conservanți sintetici.

Celule STEM 
Alga AFA este cel mai puternic stimulator vegetal de Celule STEM. Gama STEM 
de la Herbagetica ajută organismul să se vindece singur, prin stimularea pro-
ducției de Celule STEM și regenerarea celulară a organismului. 

Diversitatea produselor 
Formulele unice Herbagetica reprezintă remedii pentru afecțiunile hepatice, 
cardio, reno-urinare, metabolice, neuro, ale sistemului imunitar, osos, etc. 

Produse pentru copii 
Produsele Herbagetica se adresează atât adulților, cât și copiilor. Majoritatea din-
tre ele se pot administra copiilor atât sub formă de capsulă, cât și sub formă de 
pulbere amestecată în suc de fructe, dulceață sau miere (deschizând capsula). 

Rezultate 
Ținem legătura în mod constant cu consumatorii produselor Herbagetica, mulți 
dintre ei fiind și sub observația doctorilor cu care colaborăm. Ne bucurăm enorm 
să primim vești foarte bune de la oamenii care reușesc să se vindece cu ajutorul 
produselor Herbagetica: de la cei care înving cancerul, până la cei care au slăbit 
rapid și sănătos. 

10 motive să alegi Herbagetica!

Produs 4-8 
ani

9-13 
ani

14-18 
ani

Ca+Mg+Se+Si Alga AFA 2 3 3

Seleniu Organic 2 3 3

Siliciu Organic 2 3 3

Aspirina Organică 2 3 3

Magneziu Organic 2 3 3

Vitamina C Organică 3 4 6

Calciu Organic 2 3 4

 Pentru administrare mai ușoară, 
capsulele pot fi desfăcute, iar conținutul 
poate fi amestecat cu miere sau suc de 
fructe.
 Indicațiile de administrare au la 
bază experiența medicilor pediatri, fi-
toterapeuți și homeopați în folosirea pro-
duselor Herbagetica. 
 Acestea nu înlocuiesc consul-
tul medical individual și vă recomandăm 
să consultați un fitoterapeut, doctor ho-
meopat sau medic cu competențe în fito-
terapie. De asemenea, încurajăm un stil de 
viaţă sănătos, bazat pe mişcare şi alimen-
taţie sănătoasă.

 Natura ne oferă sănătate, iar noi 
avem datoria să dăruim la rândul nostru. 
Herbagetica este implicată în campanii de 
responsabilitate socială pe mai multe di-
recții: către parteneri, către angajați și catre 
comunitate.
Știați că:
• Herbagetica susține copiii cu defi-

ciențe multiple de la „Proiectul Vi-
ziunea Nevăzătorilor”, prin crearea 
unui cadru în care ei își pot asigura 
autosustenabilitatea.

• Credem în sănătatea echipei noastre, 
așa că îi încurajăm la cât mai multă miș-
care. Avem echipa noastră de sportivi 
care participă la maratoane și com-
petiții în echipă.

• Am susținut una dintre expedițiile 
române pe Elbrus, Munții Caucaz. 
Suplimentele Herbagetica i-au ajutat 
pe aceștia să urce pe cel mai înalt vârf 
al Europei, într-un timp record.

Află mai multe pe herbagetica.ro/csr.

Alege calitatea
pentru copilul tău!

ADMINISTRARE Capsule/Zi


