Formule concentrate
IMUNITATE
Immunity Stem
Quercetin+Vitamina D3
Astragalus 500 mg
Afa Stem
Ca+Mg+Se+Si+Zn cu Vit.D3
Detrix Complex
Detrix Forte Vitamina D3 5000UI
Detrix Vitamina D3 3000UI
Zinc Complex
Vitamina C Forte
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4
6
7
8
8
9
10
10
11
11

ANTIVIRAL – GRIPĂ
Devirox
Curcumin 95 C3 complex
Cordyceps
Inflanat Curcumin95
Olivo Forte
Vitamina C Forte

12
14
15
16
17
17

ANTIINFLAMATOR
Inflanat Curcumin 95
Curcumin 95 C3 complex

20
21

ARTICULAȚII
Articular Stem
Artro Curcumin95
Cartilaj de Rechin
Aspirină Organică

22
24
25
25

DEPARAZITARE INTESTINALĂ
Parasites12

26

HEPATO-BILIAR
Sylimarin Detox Forte
Hepato Curcumin95
Hepatic Stem
Hepatoregenerator
Stomacalm
Cicoare extract

28
30
31
32
33
33

TIROIDĂ
Tirofix
Iod Natural
Seleniu Organic
Ashwagandha

34
36
37
37

CARDIO-COLESTEROL
Supreme Krill Omega3 Forte
Colesteronat
Reglatens
Vitamina K2
Aspirină Organică

38
40
40
41
41

ALERGII
Alergy Stem
Alergonat
Afa Stem Complex
Vitamina C Forte

42
44
45
45

DIABET
Glicemostabil
Graviola
Olivo Forte
Curcumin 95 C3 complex

46
48
49
49

ONCOLOGIE
Citoprim Stem
Cordyceps
Curcumin95 C3 complex
Graviola
Afa Stem
Chlorella

50
52
53
54
55
55

URI-RENAL
Urimer Akut
Renal Forte
Cozi de cireșe

56
59
59

PROSTATĂ SĂNĂTOASĂ
Prostato Stem
Prostato Curcumin95
Zinc Complex
Seleniu Organic

60
62
63
63

POTENȚĂ - LIBIDOU
Man
Brânca Marelui Urs

64
66

Cuprins

Extracte standardizate premium
Maca
Venus

67
67

FERTILITATE
Vitex
Brânca Marelui Urs
Maca
Zinc Complex

68
70
71
71

STARE DE BINE – STRES
5-HTP 100
Rhodiola
Ashwagandha
Optimist
Serenis
Happy Vibe
Relax Well

72
74
75
76
76
77
77

NEURO – OPTIMIZATOR
Ginkgo120 Stem
Ginkgo Curcumin95
Magneziu Organic
B complex 100

78
80
81
81

SOMN DE CALITATE
Sleep Duo AM/PM
Ashwagandha
Relax Well
5-HTP 100

82
84
85
85

VITAMINE SI MINERALE
Detrix Complex
Ca+Mg+Se+Si+Zn cu Vit.D3
Detrix Forte Vitamina D3 5.000UI
Detrix Vitamina D3 3.000UI
Feronix
Iod Natural
Vitamina K2
B Complex 100
Calciu cu D3+K2
Magneziu Organic
Vitamina C Forte
Seleniu Organic
Siliciu Organic
Calciu Organic
Vitamina C Organica
Crom Complex
Zinc Complex
SUPLETE – DETOXIFIERE
Pachet „Slăbește cu 1 leu pe zi”
Slim Ferox
Aloe Ferox
Detox Activ
Detox Suplu
Cicoare extract
Chitosan
Cozi de Cireșe

86
88
89
89
90
91
92
93
94
95
96
97
97
98
98
99
99

100
102
103
104
105
106
106
107

Informațiile din acest catalog au caracter informativ şi
nu intenţionează să substituie sfaturile profesionale ale
medicului dumneavoastră sau ale altor cadre medicale.
Informaţiile despre produse nu îşi propun să identifice
sau să vindece orice boală. Indicațiile de administrare au
la bază experiența medicilor fitoterapeuți și homeopați
în folosirea produselor Herbagetica. Alături de consumul
suplimentelor alimentare Herbagetica, recomandăm
un stil de viaţă sănătos, bazat pe mişcare şi alimentaţie
adecvată.
herbagetica.ro
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IMUNITATE PUTERNICĂ
Sistemul imunitar joacă un rol crucial pentru supraviețuirea
noastră. El asigură capacitatea naturală de apărare a organismului,
protejându-ne de bacterii, virusuri sau paraziți.
O imunitate puternică se menține prin hrană curată,
sănătoasă, mișcare zilnică, o stare emoțională echilibrată.
Frica, stresul, anxietatea scad imunitatea și astfel
capacitatea organismului de a ne apăra de agenții
patogeni.
Pentru a crește imunitatea organismului tău descoperă
produsele Herbagetica cu formule inovatoare din extracte
de înaltă calitate.

IMMUNITY STEM

Imunitate puternică și regenerarea celulară a organismului
• Imunostimulator
• Stimulează acţiunea celulelor imunitare (celulele T, NK,
macrofage) împotriva celulelor infectate de viruşi și bacterii
• Stimulează producerea de anticorpi
• Reduce impactul infecţiilor virale şi bacteriene
• Reduce severitatea simptomelor de răceală şi gripă
• Stimulează producția de Celule STEM adulte și
regenerarea celulară a organismului
• Protejează organismul împotriva stresului fizic, psihic şi oxidativ
• Îmbunătățește funcția hepatică, protejând ficatul
de acţiunea virusurilor și a medicamentelor toxice
• Susține funcția de purificare a organismului
• Crește vitalitatea organismului
• Are efect adaptogen, crește rezistența la stres
• Are efect antioxidant și anti-îmbătrânire

Immunity STEM are o formulă puternic imunostimulatoare cu 7 plante și
extracte din plante: Astragalus, Gheara-mâței, Ginseng siberian, Ganoderma,
Spirulină, Chlorella si Alga AFA. Formula Immunity STEM asociază 3 alge
verzi-albastre: Alga AFA, Chlorella și Spirulina care stimulează producția de
celule STEM în organism.
Alga AFA este o algă verde-albastră unică, cunoscută ca cel mai puternic
stimulator natural vegetal de celule STEM. Alga AFA stimulează producerea
de interferon și acţiunea celulelor imunitare (T, NK, macrofage) împotriva
celulelor infectate de virusuri sau bacterii. Alga AFA crește producția de
anticorpi, reduce acțiunile infecțiilor virale și bacteriene și severitatea
simptomelor de răceală și gripă.
4

Imunitate puternică

Adjuvant în:

Deficiențe imunitare
Gripă, răceli și viroze
Alergie respiratorie, cutanată, digestivă
Afecţiuni auto-imune, colagenoze
Eforturi intelectuale și fizice
Sindrom de oboseală cronică
Convalescenţă, imunitate slăbită
Infecţii cronice / acute
Hepatită virală

celule
STEM

regenerarea
celulară

CAPSULĂ VEGETALĂ

30
cps

60
cps

120
cps

Compoziția per capsulă

Ginseng Siberian (Eleutheroccocus senticosus) extract standardizat cu 0,8% Eleutherozide
Ganoderma (Ganoderma lucidum) extract 10:1 standardizat cu 20% Polizaharide
Alga AFA (Aphanizomenon flos aquae) - organică, din lacul Klamath, SUA
Astragalus (Astragalus membranaceus) extract 4:1
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu 50% Proteine
Gheara-mâţei (Uncaria tomentosa) extract 4:1
Spirulină (Spirulina maxima) standardizată cu 60% Proteine

Imunitate puternică

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extractul standardizat de Ginseng Siberian este un tonic imunitar, oferind organismului
suportul necesar pentru a lupta cu stările de răceală şi gripă. Este considerat a fi adaptogen,
deoarece întăreşte organismul şi creşte rezistenţa acestuia faţă de factorii de stres.
Extractul de Ganoderma standardizat cu 20% Polizaharide sporeşte capacitatea
organismului de a lupta cu infecţiile. Este o sursă importantă de antioxidanţi, susţinând
capacitatea de vindecare a organismului şi întărirea sistemului imunitar. În urma unor studii,
s-a constatat că această ciupercă medicinală creşte semnificativ numărul celulelor T, care au
un rol central în imunitate.
Extractul de Gheara-mâței îmbunătățește sistemul imunitar, protejând
organismul de agenții patogeni. În plus, poate fi folosit ca adjuvant în terapiile
antitumorale, datorită capacităților sale de susținere a diviziunii celulare sănătoase.
Extractul de Astragalus se folosește de secole în medicina tradițională Chineză pentru
fortificarea sistemului imunitar. Studiile științifice au evidențiat cum extractul de rădăcină de
Astragalus are efect antiviral și activează răspunsul imunitar al organismului, fiind o soluție
naturală în tratamentul răcelii și gripei. Beneficiile suplimentare ale rădăcinii de Astragalus
sunt efectul antibacterian, efectul antiinflamator și capacitatea de a crește rezistența
organismului la stres, reducând nivelul de cortizol.
Spirulina şi Chlorella sunt bogate în vitamine, minerale, antioxidanţi şi sunt un tonic excelent
pentru organism. Studiile făcute au demonstrat că administrarea acestor alge stimulează
producția de anticorpi şi imunitatea.

80 mg
80 mg
60 mg
40 mg
40 mg
30 mg
20 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau
experiența anterioară avută cu acest produs.

herbagetica.ro
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QUERCETIN+ VIT. D3

Adjuvant în:

•
•
•
•
•

Deficiențe imunitare
Astm bronșic, rinită alergică, erupții cutanate
Răceli, gripe, infecții virale
Reducerea inflamației
Reducerea efectelor radicalilor liberi ca urmare a
stresului oxidativ
• Îmbătrânirea prematură a țesuturilor

Sistem imunitar fortificat

Imunitate puternică

•
•
•
•

Stimulează activitatea sistemului imunitar
Modulează efectul reacțiilor alergice
Ajută la procesul de diviziune celulară
Efect antioxidant intens și anti-aging intens

Quercetin+Vit. D3 este un produs 100% natural cu efect intens imunostimulator, care
asigură beneficii importante pentru sistemul imunitar și controlul anumitor tipuri de alergii.
Principala acțiune a Quercetinei este cea de antioxidant, prin neutralizarea
radicalilor liberi, reziduri chimice care atacă membranele celulare și compromit
ADN-ul celulelor. Distrugerea sistematică a celulelor din corp și un nivel crescut de radicali
liberi, declanșează inflamația în corp. Inflamația stă la baza mai multor afecțiuni, inclusiv:
boli cardiovasculare, oncologice, degradare mentală, alergii sau deficiențe imunitare.
Astfel, Quercetina
joacă un rol puternic de antiinflamator prin reducerea
acțiunii
unor enzime care promovează inflamația și a efectelor radicalilor liberi.
Quercetina stimulează activitatea celulelor imunitare și crește activitatea celulelor NK (natural
killer), cele care îndepărtează agenții dăunători care intră în organism. În plus, Quercetina asigură
acumularea de celule imunitare și la nivelul leziunilor cutanate, stopând dezvoltarea infecțiilor.
Quercetina are capacitatea de a modula acțiunea sistemului imunitar când acesta
este hiperactiv, ca în cazul alergiilor. Quercetina stabilizează secreția de histamine,
substanțe eliberate de sistemul imunitar ca urmare a prezenței unui alergen în
organism. Acțiunea Quercetinei de a modula eliberarea de histamine duce la
reducerea semnificativă a simptomelor alergice: tuse, ochi înlăcrimați, congestie
nazală, urticarie, inflamarea limbii sau a buzelor și probleme digestive.

30
cps

60
cps

Compoziția per capsulă
Quercetina - Extract 30:1 de Sophora japonica standardizată în 95% Quercetina
Vitamina D3 / colecalciferol 0,1% din lână de oaie (furnizând 300UI)

400 mg
3 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
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Imunitate puternică

ASTRAGALUS 500 mg

Extract premium standardizat cu 70% polizaharide
• Susține sistemul imunitar
• Crește capacitatea naturală de apărare a
organismului
• Reface starea de bine fizică și mentală
• Crește mobilitatea și flexibilitatea articulațiilor
• Are efect antioxidant și anti-aging

Adjuvant în:
• Deficiențe imunitare
• Protecția sistemului imunitar
• Răceli, viroze, infecții ale
tractului respirator

• Reducerea efectelor radicalilor liberi
• Oboseală cronică, stres, stări de
anxietate, probleme de concentrare
• Reducerea inflamației

Astragalus de la Herbagetica are cea mai ridicată
concentrație de Polizaharide
500 mg extract de Astragalus standardizat cu 70% Polizaharide
30
cps

60
cps

Imunitate puternică

Produsul Astragalus are o formulă concentrată cu 500 mg
de extract de rădăcină de Astragalus, standardizat cu 70%
Polizaharide, ce acționează ca imunostimulator, antioxidant,
adaptogen, antistres, antiinflamator, tonic pentru sistemul
nervos, cardioprotector, reglator al secrețiilor hormonale și
al mai multor activități metabolice.
Cele mai importante componente bioactive ale rădăcinii de
Astragalus sunt polizaharidele, saponinele și flavonoidele,
fiecare asigurând beneficii importante distincte pentru sănătate.
Flavonoidele asigură efectul antioxidant, protejând
celulele
sănătoase
de
acțiunea
radicalilor
liberi.
Saponinele mențin sănătatea sistemului cardiovascular și
reglează valorile tensiunii arteriale.
Polizaharidele cresc activitatea sistemului imunitar și
protejează celulele imunitare de efectul radicalilor liberi.
Rădăcina de Astragalus se folosește în medicina tradițională
Chineză pentru capacitatea de a intensifica activitatea
sistemului imunitar, având și proprietăți antivirale. Este în
mod special benefică în a apară organismul de răceli, gripe și
infecții virale.
Astragalus stimulează activitatea celulelor albe din sânge și
a celulelor NK (celulele natural killer) pentru a crea o barieră
împotriva agenților patogeni.

Compoziția per capsulă
Extract 20:1 din rădăcini de Astragalus (Astragalus membranaceus )
standardizat cu 70% Polizaharide

500 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi

herbagetica.ro
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AFA STEM
Regenerare celulară
•
•
•
•
•
•

Imunostimulator
Stimulează producția de Celule STEM adulte
Antioxidant
Stimulează regenerarea celulară a organismului
Favorizează necroza formațiunilor tumorale
Radioprotector, chemoprotrector

Imunitate puternică

Adjuvant în:
• Deficiențe imunitare
• Refacerea rapidă după traumatisme,
intervenții chirurgicale, tratamente invazive
• Boli cronice: Parkinson, Alzheimer,
Huntington, leucemie, TBC, hepatite virale
• Boli autoimune (Lupus)

celule
STEM

regenerarea
celulară

30
cps

Complex de vitamine și minerale din surse superioare
naturale, fără vitamine și minerale de sinteză
•
•
•
•
•
•
•

Fortifică sistemul imunitar
Susține sistemul muscular și osos
Crește vitalitatea și nivelul de energie
Hrăneste sistemul nervos și curăța sistemul cardiovascular
Asigură sănătatea părului, pielii și unghiilor
Stimulează producția de colagen
Întărește rezistența organsimului la stres

60
cps

Ca

AFA STEM are în compoziția sa 400 mg/cps de Alga
Afa organică, originală, extrasă din unica sursă de
proveniență, lacul Klamath, SUA. Alga AFA, se remarcă
prin efectele benefice extraordinare pe care le are
asupra sănătății prin stimularea producției de Celule
STEM și regenerarea celulară a organismului.
Celulele STEM sunt celulele care au abilitatea de a se auto-multiplica la
nesfârșit, putându-se diferenția și crea orice țesut sau organ uman. Celulele
STEM sunt cele care construiesc diferitele organe încă dinainte de naștere,
dar, ulterior asigură și dezvoltarea și regenerarea organismului, pe tot
parcursul vieții.
Alga AFA, prin proprietatea sa de a regenera organismul, acționează
specific asupra imunității prin creșterea activității celulelor sistemului
imunitar (celulele T, NK, macrofage) care identifică și neutralizează celulele
infectate de virusuri sau bacterii.
Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Alga AFA (Aphanizomenon flos-aquae) organică, din lacul Klamath, SUA 400 mg
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu 50% Proteine
ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea
medicului sau experiența anterioară avută cu acest produs.

8

Ca+Mg+Se+Si+Zn cu vit. D3

10 mg

Mg

Calciu natural extras
din alge marine calcaroase
Magneziu natural marin

30
cps

Se
+
Zn

Seleniu și Zinc din Drojdie de bere

60

Si

Siliciu organic extras din Coada-calului

120

D3

Vitamina D3 naturală din lână de oaie

cps

cps

Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Aquamin (extract din alge marine calcaroase)(Lithothamnion calcareum)
338,33 mg
extract standardizat cu 30% Calciu (12,66% VNR*) și 2,2% Magneziu
SimagTM 55 (Magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu) (6,33% VNR*)
30,67 mg
Coada-calului (Equisetum arvense) extract 4:1 standardizat cu min 7% Siliciu
74,79 mg
Vitamina D3 colecalciferol 0,1% (33,33% VNR*)
0,67 mg
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită în Seleniu (33,33% VNR*) 9,20 mg
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită cu Zinc (33,33% VNR*)
33,34 mg
ADMINISTRARE: copii între 3-14 ani: 1 cps/zi, adolescenți și adulți: 3 cps/zi

Imunitate puternică

DETRIX
COMPLEX

2.100 UI Vitamina D3
60 mcg Vitamina K2
Calciu + Magneziu

D3 K2 Ca Mg

Complex cu Vitamina D3, Vitamina K2, Calciu și Magneziu din surse superioare 100% naturale
Adjuvant în:

• Fortifică sistemul imunitar
• Susține sistemul muscular
• Crește densitatea și rezistența oaselor
• Stimulează mineralizarea osoasă
• Crește absorbția de Calciu în sistemul osos și dinți

Detrix Complex asigură schema completă pentru absorbția corectă și benefică a Vitaminei D3 și a Calciului, prin
Magneziu
asocierea cu Vitamina K2 și Magneziu.
Detrix Complex asigură un aport crescut de Vitamina D3, 2.100 UI/capsulă si de Vitamina K2 60 mcg/capsulă.
Vitamina D3 este extrasă din lanolină, sursă superioară de Vitamina D3, 100% naturală, cu
efect imunostimulator, activând capacitatea naturală de apărare a organismului.
Vitamina D3 intervine asupra celulele imunitare T, care sunt activate pentru a combate virusurile
și bacteriile. Drept urmare, o carență a vitaminei D3 este asociată cu un sistem imunitar slăbit
predispus la infecții. Vitamina D3 activează și un tip de peptide cu efect antimicrobian și permite
eliminarea bacteriilor înainte de declanșarea infecției.
Întreaga formulă Detrix Complex este din surse superioare 100% naturale, cu absorbție mult
mai ridicată față de cele de sinteză.
Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Vitamina D3 naturală / colecalciferol 0.1% (furnizând 2.100 UI D3) din lână de oaie. . . . . . . . . . . . . . . 21 mg
Alge marine calcaroase (Lithothamnium calcareum) extract
standardizat cu 30% Calciu si 2.2% Magneziu natural marin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 mg
Magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mg
Vitamina K2/MK7 naturală din natto 0.25% (60 mcg K2 - furnizând 80% VNR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 mg
ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi

Imunitate puternică

• Curăță sistemul cardiovascular

• Carențe de Vitamina D3
• Deficiențe imunitare
• Rahitism, osteoporoză, osteomalacie, decalcifiere, scăderea densității, osoase,
fracturi, crampe musculare etc.
• Depresie / Anxietate / Stres psihic
• Boli neurodegenerative: Parkinson, Alzheimer
• Afecțiuni și intervenții stomatologice

30
cps

60
cps

120
cps

herbagetica.ro
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DETRIX FORTE

DETRIX

Sistem imunitar puternic

Sistem imunitar puternic

Vitamina D3 3.000 UI

Vitamina D3 5.000 UI
30
cps

120

60

cps

cps

CAPSULĂ VEGETALĂ Compoziția per capsulă

Vitamina D3 naturală, colecalciferol, lână
de oaie 0,1% *fiecare capsulă asigură
5.000 UI de Vitamina D3 naturală

Imunitate puternică

Fructe de măceș (Rosa canina)

350 mg

ADMINISTRARE:
Adulți si copii peste 11 ani: 1 capsulă / zi

cps

120

60

cps

cps

CAPSULĂ VEGETALĂ Compoziția per capsulă

Vitamina D3 naturală, colecalciferol, lână
de oaie 0,1% *fiecare capsulă asigură
3.000 UI de Vitamina D3 naturală
Fructe de măceș (Rosa canina)
ADMINISTRARE:
Adulți si copii peste 10 ani: 1 capsulă / zi

Administrarea Vitaminei D3 este esențială:
• Pentru persoane cu un sistem imunitar slăbit
• În lunile sezonului rece (din septembrie până în aprilie), când
expunerea la lumina solară este scăzută
• Pentru persoanele care petrec mult timp în spații închise
(birou, casă, școală etc.) și care locuiesc în zone poluate

Schema de tratament recomandată
este administrarea timp de 3 - 6 luni
de Vitamina D3 , Vitamina K2, Calciu
si Magneziu, în paralel. Vitamina
K2 previne depunerea calciului pe
articulații sau pe țesuturile moi și
asigură absorția de Calciu acolo
unde organismul are nevoie.
10

50 mg

30

30 mg
370 mg

• În deficiențe de Calciu (hipocalcemie)
• Pentru femeile aflate la premenopauză și
menopauză predispuse la scăderea densității
osoaselor
• Pentru femeile însărcinate sau care alăptează
• Persoanelor care suferă de depresie / anxietate
Adjuvant în:

•
•
•
•
•
•

Infecții bacteriene sau virale
Boli autoimune: Lupus, Tiroida Autoimună Hashimoto etc.
Deficiențe imunitare
Asimilarea completă și fixarea corectă a Calciului și a Fosforului
Creșterea și dezvoltarea sistemului osos
Rahitism, osteoporoză, osteomalacie, decalcifiere, scăderea
densității osoase, fracturi, crampe musculare etc.
• Afecțiuni ale pielii: dermatite, acnee, infecții, Psoriazis, Vitiligo

• Boli neurodegenerative:
Parkinson, Alzheimer etc.
• Boala Crohn, Boala celiacă
• Fibroză chistică
• Afecțiuni oncologice
• Depresie, anxietate
• Afecțiuni și intervenții
stomatologice
• Diabet zaharat
Imunitate puternică

ZINC COMPLEX

Vitamina C FORTE

Imunostimulator
•
•
•
•

Imunostimulator
Antioxidant
Susține sănătatea sistemului osos
Susține sănătatea părului, a
unghiilor și a pielii
• Susține vederea normală
• Susține sistemul genito-urinar
masculin

400 mg extract standardizat în Vitamina C naturală nativă

Adjuvant în:
• Deficiențe imunitare
• Întărirea unghiilor și a firelor
de păr
• Neutralizarea radicalilor liberi
• Infertilitate feminină și
masculină
• Deficit de testosteron

Zincul acționează pe două planuri pentru fortificarea
sistemului imunitar: activează răspunsul antiviral natural,
în special în caz de deficiență de Zinc și inhibă replicarea
virusurilor și a bacteriilor.
Extractul din seminţele de Dovleac are un aport
bogat de Zinc, dar și alte vitamine și minerale
30
importate pentru un sistem imunitar puternic și
cps
pentru combataterea virusurilor și bacteriilor.
Extractul de Ginseng Siberian este recunoscut 60
cps
pentru efectul intens imunomodulator pe care îl
are. El acționează asupra întregului spectru de celule
imunitare prin stimularea producției de anticorpi, 120
cps
activarea macrofagelor și capacitatea organismului
de a se reface rapid în caz de răceală sau gripă.
Compoziția per capsulă
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae)
îmbogățită cu 100.000 mcg/g Zinc (furnizând 10mg Zinc/100%VNR*)
Dovleac (Cucurbita pepo) extract 4:1 din semințe
Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus)
extract standardizat cu 0,8% Eleutherozide
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) pulbere uscată și inactivată
Dovleac (Cucurbita maxima) pulbere din semințe
ADMINISTRARE: adolescenți și adulți 1 capsulă pe zi

100 mg
25 mg
35 mg
200 mg
105 mg

Adjuvant în:
•Febră, gripă și infecții respiratorii
•Alergii, astm
•Deficiențe imunitare
•Expunere la noxe
•Boli tumorale, boală coronariană
•Hipertensiune, accident vascular
•Anemie feriprivă
•Diabet

Vitamina C Forte are un efect intens de
fortificare naturală a sistemului imunitar.
Formula conține doar vitamina C naturală
nativă,
fără
vitamina
C
de
sinteză.
Formula concentrată cu 400 mg de extract
standardizat de Vitamina C naturală nativă
asigură o absorbție ridicată a Vitaminei C
30
în organism. Vitamina C crește activitatea
cps
și acțiunea celulelor imunitare care atacă
60
virusurile, bacteriile, mucegaiurile sau sporii
cps
ciupercilor care pot ataca sistemul imunitar.
În plus, crește producția de interferon, care
120
cps
protejează celulele sănătoase de infecții,
stimulează activitatea anticorpilor, crește
producția celulelor imunitare T, B, NK și activează
fagocitoza, procesul natural prin care organismul
elimină agenții patogeni.
Acțiunea de antioxidant a Vitaminei C crește capacitatea organismului
de a se lupta cu stresul oxidativ și cu inflamația, creând un mediu ostil
dezvoltării virusurilor și bacteriilor.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Imunitate puternică

Zinc Complex are o formulă intensă cu Zinc natural ușor asimilabil și extracte
din Ginseng Siberian și semințe de Dovleac. Formula sa asigură 10 mg de
Zinc/cps - 100% VNR. Zincul este un element esenţial care ajută sistemul
imunitar, metabolismul energetic, nivelul de stres, tratamentul acneei,
eczemelor și rănilor. Expunerea curentă la virusuri și bacterii ne consumă
aportul nutrițional de Zinc, dirijat în sprijinul imunității.

• Imunostimulator
• Tonic cardiac
• Antigripal
• Antialergic
• Antitrombotic
• Favorizează asimilarea Fierului
• Reglează tensiunea arterială
• Antidiabetic

Compoziția per capsulă

Extract 4:1 din fructe de Acerola (Malphigia glaba)
standardizat cu 17% Vitamina C naturală nativă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 mg
ADMINISTRARE: 2-3 capsule pe zi

herbagetica.ro
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ANTIVIRAL-GRIPĂ
Sistemul nostru imunitar este ca un militar care s-a înrolat în
armată pentru a ne apăra de agenții patogeni. Dar, sunt situații
când acești agenți patogeni trec de primele bariere de apărare
ale organismului și în corp se declanșează o infecție, o răceală
sau o gripă.
Prin mai multă odihnă, stare emoțională bună, un aport ridicat
de lichide și hrană bogată în nutrienți, sistemul imunitar
primește un sprijin important pentru a restabili sănătatea
organismului.
Gama Antiviral-Gripă oferă produse cu formule inovatoare
specializate în eliminarea virusurilor și bacteriilor patogene,
stimularea sistemului imunitar, curățarea tractului
respirator, combaterea inflamației si refacerea rapidă a
organismului.

12

DEVIROX

Antiviral intens - Imunostimulator
•
•
•
•
•
•

Antiviral intens, elimină virusurile și bacteriile patogene
Stimulează sistemului imunitar
Curăță tractul respirator și crește imunitatea acestuia
Elimină congestia căilor respiratorii
Crește rezistența fizică la stres
Are efect antioxidant

Devirox conține 12 extracte naturale intense care au o triplă acțiune
în beneficiul sănătății fiind un antiviral intens, imunostimulator
și protector al tractului respirator.
Extractele de Astragalus, Măslin, Gheara-mâței, Grapefruit,
Lemn-dulce și Pelinul Negru au acțiune puternic antivirală și
de stopare a dezvoltării și multiplicării virusului, efecte care asigură
eliminarea virusurilor și a bacteriilor patogene din organism.
Extractul de frunze de Măslin are proprietăți antivirale
remarcabile și se folosește pentru a trata atât răceala cât și
afecțiunile respiratorii grave precum bronșita, pneumonia sau
tuberculoza. Extractul de Măslin împiedică virusul să infecteze
celulele sănătoase și stimulează în mod natural eliminarea acestuia
din organism.
Extractele de Ganoderma, Astragalus, Gheara-mâței,
împreună cu Zinc natural, Vitamina C naturală și
Vitamina D3 acționează pentru a întări sistemul imunitar
și pentru a activa celulele imunitare care combat infecțiile virale
și bacteriene.
Antiviral-Gripă

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•

Infecții virale
Infecții bacteriene
Gripă
Viroze respiratorii
Răceală, tuse
Afecțiuni respiratorii/pulmonare:
pneumonie, TBC, bronșită
• Deficiențe imunitare

Extractul de Astragalus se remarcă prin
faptul că are o acțiune intensă de a stimula
producția de celule imunitare care combat
virusurile și bacteriile. Și suplimentar, stopează
inflamația cauzată de infecția virală.
Extractele de Ghimbir, Schizandra,
Lemn-dulce, Măslin și Ganoderma au un
efect remarcabil în a curăța sistemul respirator
prin eliberarea căilor respiratorii, reducerea
inflamației plămânilor și eliminarea
mucusului.

CAPSULĂ VEGETALĂ

120
cps

60
cps

30
cps

Compoziția per capsulă

Extract 4:1 de Astragalus (Astragalus membranaceus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 mg
Extract frunze de Măslin (Olea europeaea) standardizat cu 20% Oleuropeină. . . . . . . . . . . . . . . 130 mg
Extract 4:1 de Gheara-mâței (Uncaria tomentosa) standardizat cu 3% Alcaloizi . . . . . . . . . . . . . 40 mg
Drojdie de bere (Saccharomyces cerevlsiae) îmbogățită cu 100.000 – 120.000 mcg/g Zinc. . . . 35 mg
Extract 10:1 de Ganoderma (Ganoderma lucidum) standardizat cu 20% Polizaharide . . . . . . . . 30 mg
Extract de Acerola (Malpighia glabra) standardizat cu 17% Vitamina C naturală nativă . . . . . . 35 mg
Extract de Ghimbir (Zingiberr officinale) standardizat cu 6,6% Gingeroli și 1,2% Shogaoli. . . . 25 mg
Extract 4:1 Schizandra (Schisandra chinensis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mg
Extract de Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) standardizat cu 12% Acid glicirizinic . . . . . . . . . . . . 20 mg
Extract de Grapefruit (Citrus paradisi) standardizat cu 45% Bioflavonoide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mg
Extract 4:1 de Pelin Negru (Artemisia vulgaris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 mg
Vitamina D3 naturală/ colecalciferon 0,1% (furnizând 500 UI D3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5mg

Antiviral-Gripă

Ghimbirul stimulează celulele respiratorii să
secrete o proteină antivirală care combate
infecția la nivelul tractului respirator. În plus,
stopează formarea de mucus și eliberează
căile respiratorii congestionate.

ADMINISTRARE: 2-3 capsule pe zi

herbagetica.ro
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Curcumin95 C3 complex
Puternic antiinflamator natural

Antiviral-Gripă

•
•
•
•
•
•

Antiviral, antibacterian
Antiinflamator
Imunostimulator
Imunomodulator
Antioxidant
Protejează și detoxifică celulele
hepatice

Publicaţia GreenMedInfo.com a spus despre
Curcuma longa că este “cea mai importantă
plantă a lumii”. Folosind peste 400 de
studii aflate în baza de date a Bibliotecii
Naţionale de Medicină din S.U.A., aceştia au
descoperit peste 580 potenţiale beneficii ale
turmericului şi ale principalului său polifenol,
curcumina.
Unele dintre cele mai uimitoare proprietăți
ale curcuminoidelor sunt: distruge
cancerul rezistent la medicamente;
protejează împotriva bolilor cauzate
de iradiere; reduce nivelul inflamaţiilor
din organism; protejează împotriva
toxicităţii metalelor grele; previne şi
ameliorează boala Alzheimer; are efect
antiviral, antibacterian și antifungic.

Curcumin 95
extract 64-66:1 standardizat
cu 95% curcuminoide
14

•
•
•
•
•

Antidepresiv
Reduce riscul atacului de cord
Accelerează vindecarea rănilor
Analgezic
Susține sistemul muscular, nervos
și articular
• Reglează nivelul insulinei și al
glucozei în sânge

Adjuvant în:
•
•
•
•
•

Răceală, gripă
Infecții virale, bacteriene
Afecțiuni inflamatorii
Boli neurodegenerative
Afecțiuni cardiace

•
•
•
•
•

30

120

cps

60
cps

Afecțiuni oncologice
Afecțiuni hepatice
Afecțiuni ale prostatei
Diabet
Psoriazis

cps

Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) este un extract 64-66:1 standardizat cu
95% Curcuminoide, care conține cele trei feluri de curcuminoide (Curcumin, DMC
și BDMC), în aceleași proporții așa cum se regăsesc în mod natural în rizomul de
Turmeric-Curcuma longa. Curcumin95 C3 complex este asociat cu Piperina pentru
biodisponibilitate ridicată, +2.000 %, și acțiune rapidă.
Curcumin95 C3 complex a fost subiectul unui spectru larg de studii clinice, care
i-au dovedit efectele antimicrobiene, antivirale, antifungice și antiparazitare.
Rezultatele clare ale studiilor fac din Curcumin un erou victorios în lupta cu infecțiile
virale și microbiene prin capacitatea sa de a activa anumiți agenți antimicrobieni în
organism și de a suprima inflamația.
Curcuminul inhibă replicarea anumitor virusuri suprimând acțiunea factorului de
transcripție nucleară NF-kB, necesar în multiplicare. În plus, are efecte protective și
asupra celulelor infectate, prevenind moartea acestora ca urmare a infecției cu un virus.
Acțiunea puternic antiinflamatoare a Curcuminului acționează direct asupra
anumitor citokine inflamatoare care se depistează și la infecțiile respiratorii și
pulmonare acute. Curcuminul reduce inclusiv concentrațiile serice de hs-CRP, proteină
C-reactivă, asociată răspunsului inflamator al organismului la infecție, leziuni sau boli
cronice.

Compoziția per capsulă
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 64-66:1 standardizat cu 95% Curcuminoide
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

95

+

Piperinã

CAPSULĂ VEGETALĂ

380 mg
20 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau experiența
anterioară avută cu acest produs.

Antiviral-Gripă

CORDYCEPS Ciuperca Plămânului

Adjuvant în:

Susține sistemul respirator
•
•
•
•
•

• Îmbunătățește performanțele fizice
Imunostimulator
ale sportivilor
Susține imunitatea sistemului respirator
Crește longevitatea și vitalitatea organismului • Îmbunătățește funcțiile ficatului,
rinichilor și plămânilor
Adaptogen
• Reglează glicemia, colesterolul și
Asigură diviziunea celulară normală
trigliceridele

CAPSULĂ VEGETALĂ

Cordyceps este supranumit și „Ciuperca plămânului” pentru
că reduce semnificativ inflamația din plămâni în cazul
persoanelor care suferă de astm sau alte boli pulmonare cu
obstrucție a căilor respiratorii. Cordyceps scade acumularea
de celule care pot crea fibroza pe plămân, scade producția de
citokine inflamatoare, inclusiv TNF-α, IL-8 sau TGF-β1, factori care
pot genera fluid bronho-pulmonar.
Concluziile studiilor științifice efectuate cu Cordyceps, fac
din acest extract o soluție eficientă și importantă pentru a
întări sistemul imunitar și pentru a ajuta la tratamentul bolilor
pulmonare, a răcelilor și a gripei.

Cea mai puternică formulă

10%
acid
cordicepic

30%
polizaharide

1%

Antiviral-Gripă

Cordyceps – Ciuperca Tibetană este folosit în medicina
tradiţională Chineză pentru creșterea imunității, susținerea
sănătății plămânilor, revitalizarea organismului și multe alte
beneficii. Cordyceps are un conținut bogat de substanțe active,
polizaharide, adenozină și acid cordicepic cu efecte puternice
antiinflamatoare,
imunostimulatoare,
antimicrobiene,
hipoglicemice și anti-aging.
Produsul Cordyceps conține doua extracte standardizate
de Ciupercă Tibenată-Cordyceps
ambele
realizate
printr-un procedeu tehnologic de dublă extracție, care
asigură o biodisponibilitate ridicată a formulei. Primul
extract de Cordyceps are cea mai înaltă standardizare în
Acid cordicepic – 10%. Al doilea extract de Cordyceps are o
dublă standardizare în Polizaharide – 30% și Adenozină – 1%.
Această formulă concentrată de Cordyceps cu extracte garantate
foarte intense asigură efecte rapide și puternice.
Cordyceps are și o acțiune imunomodulatoare, de a echilibra
supraactivitatea sistemului imunitar, în cazul bolilor autoimune.
De asemenea, atunci când este cazul, Cordyceps activează
capacitatea de apărare a sistemului imunitar atunci când
acesta e slăbit și există riscul de infecție.

• Afecțiuni pulmonare și respiratorii (bronșită
cronică, astm bronșic, pneumonie, TBC)
• Obstrucția căilor respiratorii
• Deficiențe imunitare
• Ischemie cardiacă, ateroscleroză
• Afecțiuni hepatice (hepatite, ciroză)
• Afecțiuni renale

120
cps

60
cps

30
cps

adenozină

Compoziția per capsulă

Ciupercă-Tibetană (Cordyceps Sinensis) extract 25:1 standardizat garantat cu minim 10% Acid cordicepic
Ciupercă-Tibetană (Cordyceps Sinensis) extract 12:1 standardizat garantat cu minim 30% Polizaharide și cu minim 1% Adenozină

204 mg
200 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau experiența anterioară avută cu acest produs.
herbagetica.ro
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INFLANAT Curcumin95
Antiinflamator puternic

Antiviral-Gripă

•
•
•
•
•
•
•
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Antiinflamator
Imunostimulator
Susține sistemul respirator
Combate febra și calmează tusea
Antibacterian
Antiviral
Atenuează durerea

Inflanat Curcumin95 are o formulă bogată cu 10
extracte intense care asigură un efect rapid antiinflamator.
Asocierea de Curcumin95 C3 complex cu extractele de
Arbore de tămâie, Acerola, Salvie, Cimbru și Cuișoare,
combate eficient inflamația din corp și inhibă activitatea
anumitor enzime inflamatoare care se declanșează la răceli,
gripe și infecții.
Extractul de Arbore-de-tămâie (Boswellia serrata) este
adjuvant în afecţiunile respiratorii prin combaterea tusei, a
durerilor din zona pieptului determinate de efortul de a tuși, a
febrei și a stării de astenie fizică și psihică.
Extractul de Salcie (Salix alba) are efect puternic
antiinflamator și antibacterian fiind utilizat pentru
eliminarea infecţiilor de la nivelul căilor respiratorii și
înlăturarea durerii.
Curcumin95 C3 complex are capacitatea de a inhiba
activitatea unor enzime care joacă un rol important în
producerea și menţinerea inflamaţiei la nivel cronic: citokine
pro-inflamatoare, kinaze proteice, molecule de adeziune,
molecule redox și enzime cauzatoare de inflamaţii. La nivel
molecular Curcumin95 C3 complex blochează activitatea
factorului nuclear NF-kB, principalul factor care declanșează
inflamația cronică și agravarea bolilor autoimune sau a
afecțiunilor pulmonare.
Ghimbirul, pe lângă proprietăţile antivirale și
antibacteriene, are numeroase beneficii: tratarea tulburărilor
respiratorii (eliminarea mucozităţilor depuse pe plămâni),
prevenirea vertijului, combaterea efectelor chimioterapiei,
îmbunătăţirea circulației sangvine.
Extractul de Lemn-dulce are acţiune expectorantă,
antispastică, diuretică, antialergică și antiinflamatoare
fiind recomandat în mod special în caz de infecții virale și
respiratorii.

Adjuvant în:
•
•
•
•
•

• Artrită, reumatism
Afecțiuni pulmonare
• Ruptură musculară,
Răceală, gripă
bursită
TBC
• Afecțuni hepatice
Afecțiuni cardiovasculare
• Diabet
Tromboflebită
• Afecțiuni ale prostatei

30
cps

60

120

cps

cps

Extractul de Acerola standardizat cu 17% Vitamina C naturală susține
sistemul imunitar, ajută în cazul bolilor infecțioase și contribuie activ la
menținerea elasticității și mobilității articulațiilor.
Extractul de Salvie are efect calmant asupra gâtului, faringelui și corzilor
vocale în special în cazuri de răceală și gripă.
Cimbru-de-cultură acționează eficient în cazuri de bronșită și poate
îmbunătăți semnificativ simptomele asociate în combinație cu alte plante cu
efect antiinflamator. De asemenea, calmează tusea și iritația de la nivelul
tractului respirator superior.
Extractul de Cuișoare sprijină sistemul circulator și ajută la o bună
vascularizare a organismului. Are efect benefic asupra sistemului respirator
ajutând la menținerea sănătății și a bunei funcționări a căilor respiratorii.
Formula Inflanat Curcumin95 este îmbogățită cu Piperină garantând astfel
o biodisponibilitate cu 2.000 % mai mare a Curcumin95 C3 complex față de
un extract simplu de Curcumin.
Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 64-66:1 standardizat cu 95% Curcuminoide
Arbore de tămâie (Boswellia serrata) extract 5-10:1 standardizat cu 70% Acizi boswellici
Salcie (Salix alba) extract 20:1 standardizat cu 25% Salicină
Ghimbir (Zingiber officinale) extract 25-40:1 standardizat cu 5% Gingeroli
Acerola (Malpighia punicifolia) extract 3-4:1 standardizat cu 17% Vitamina C nativă
Salvie (Salvia officinalis) extract 4:1
Cimbru-de-cultură (Thymus vulgaris) extract garantat cu 0,2% Timol
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) extract standardizat cu 12% Glicirizină
Cuișoare (Syzygium aromaticum) extract 4:1
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

58 mg
68 mg
58 mg
50 mg
50 mg
36 mg
20 mg
20 mg
20 mg
10 mg

ADMINISTRARE: 2-3 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau experiența
anterioară avută cu acest produs.

Antiviral-Gripă

OLIVOFORTE
Antiviral

60
cps

• Antiviral
• Imunostimulator
• Protejează sistemul
cardiovascular
• Antioxidant
• Reglează glicemia
• Reglează colesterolul si
trigliceridele
• Protejează organismul în cazul
radioterapiei

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deficiențe imunitare
Gripe
Infecții digestive, virale, bacteriene
Infecții intestinale
Infecție herpetică
Hepatită virală B
TBC, pneumonie
Cistită
Ateroscleroză, hipertensiune
Colesterol, trigliceride mărite
Ischemie cardiacă, aritmie cardiacă

Oleuropeina este o componentă unică a frunzelor de Măslin cu puternice
proprietăţi antioxidante, antiinflamatoare şi de combatere a acțiunii
virusurilor se datorează acestei componente active specifice frunzelor de Măslin.
Prin proprietățile antivirale remarcabile, extractul de frunze
de Măslin se folosește pentru a trata atât răceala cât și infecțiile
grave precum meningita, candida, pneumonia, hepatita B,
malaria, gonoreea sau tuberculoza. Cercetările arată că extractul
de frunze de Măslin este atât de puternic încât s-au observat
creșteri spectaculoase al numărului de celule imunitare, inclusiv
la administrarea sa persoanelor bolnave de SIDA.
Ca efect antiviral, extractul de frunze de Măslin stopează acțiunea
virusurilor și a bacteriilor, întărește pereții celulelor
sănătoase pentru a le feri de infecții, blochează replicarea
virusurilor în celulele deja infectate și reduce severitatea
simptomelor gripale.

Imunostimulator, antigripal, antialergic
•
•
•
•

Tonic cardiac
Antigripal
Antitrombotic
Imunostimulator

•
•
•
•

Antialergic
Favorizează asimilarea Fierului
Reglează tensiunea arterială
Antidiabetic

Adjuvant în:
•
•
•
•
•

Febră, gripă și infecții respiratorii
Alergii, astm
Deficiențe imunitare
Expunere la noxe
Boli tumorale, boală coronariană

•
•
•
•

Boli tumorale, boală coronariană
Hipertensiune, accident vascular
Artrită, fracturi
Efort fizic prelungit

Vitamina C Forte are un efect intens de fortificare naturală a sistemului
imunitar. Formula conține doar vitamina C naturală nativă, fără vitamina
C de sinteză. Formula concentrată cu 400 mg de extract standardizat
de Vitamina C naturală nativă asigură o absorbție ridicată a Vitaminei
C în organism.
Vitamina C stimulează activitatea celulelor
imunitare care atacă virusurile, bacteriile,
mucegaiurile sau sporii ciupercilor. Mai mult,
Vitamina C crește producția de interferon,
prevenind îmbonăvirea celulelor sănătoase,
activează funcția de fagocitoză, procesul 120
cps
natural prin care se elimină agenții patogeni,
crește producția celulelor imunitare T, B, NK
60
cps
(natural killer), inactivează ARN-ul și ADN-ul
virusurilor, scade inflamația.
Acțiunea de antioxidant a Vitaminei C crește 30
cps
capacitatea organismului de a se lupta cu
stresul oxidativ și cu inflamația, creând un
mediu ostil dezvoltării virusurilor și bacteriilor.

Compoziția per capsulă
Frunze de Măslin (Olea europaea) extract standardizat cu peste 20% Oleuropeină 200 mg
Frunze de Măslin (Olea europaea) pulbere din frunze
200 mg

CAPSULĂ VEGETALĂ

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 4 ori pe zi

ADMINISTRARE: 2-3 capsule pe zi

Antiviral-Gripă

Olivoforte este un puternic antiinfecțios, antiviral și antiseptic prin puterea
extractului standardizat de frunze de măslin cu peste 20% Oleuropeină.

Vitamina C FORTE

Compoziția per capsulă

Extract 3-4:1 din fructe de Acerola (Malphigia glaba)
standardizat cu 17% Vitamina C naturală nativă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 mg

herbagetica.ro
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ANTIINFLAMATOR
natural intens
Inflamația cronică stă la baza dezvoltării multor boli grave precum
cele neurodegenerative, cardiovasculare, pulmonare, oncologice,
hepatice sau articulare.
Extractul Curcumin95 C3 complex standardizat în 95% curcuminoide
este cel mai puternic antiinflamator natural.
Peste 400 de studii dovedesc efectul antiinflamator intens pe
care îl are Curcumin95 C3 complex. Acest extract acționează la nivel molecular asupra unor factori care susțin inflamația în corp
la nivel cronic. Eficiența sa este dată dată de forma concentrată
garantată cu 95% curcuminoide, și de prezența celor trei feluri de
curcuminoide, în aceleași proporții așa cum se regăsesc natural în
rizomul de Turmeric - Curcuma longa.
Forma concentrată a Curcumin95 C3 complex oferă beneficii
remercabile sănătății și prin efectule de: neuroprotector, antidepresiv,
antitumoral, antioxidant și imunomodulator.

Curcumin95 C

3

complex

Antiinflamator intens
Inhibă activitatea anumitor factori care joacă un rol important în generarea
și menținerea inflamației la nivel cronic: citokine, kinaze proteice, molecule
de adeziune, molecule redox enzime pro-inflamatoare sau factorului
nuclear NF-kB etc.
Neuroprotector și neuroregenerativ
Scade riscul de neurotoxicitate și de formare a bolilor neurodegenerative:
Alzheimer, Parkinson etc. Reduce simptomele de demență și crește
concentrația de dopamină și serotonină.
Antitumoral demonstrat
Inhibă metastazarea celulelor tumorale, stopează vascularizarea tumorilor
și protejează celulele sănătoase de necroză.
Antioxidant puternic
Previne formarea radicalilor liberi și protejează celulele de stresul oxidativ.

Curcumin95 C3 complex

Extract garantat cu peste 95% curcuminoide - cea mai
ridicată concentrație
C3 complex conține cele 3 curcuminoide în proporția în care
se găsesc în mod natural în rădăcina de Turmeric
Formulă cu Piperină care asigură biodisponibilitatea cu
2.000 % mai mare față de Curcuminul simplu

din 66 kg de Turmeric (Curcuma longa)
1 kg de extract Curcumin95 standardizat
cu 95% curcuminoide
18

Antiinflamator natural intens

Beneficii demonstrate prin

Curcumin95 C3 complex + Piperină
Biodisponibilitate +2.000 %
2.000 mg de Curcumin95 + 20 mg de Piperină

Antiinflamator natural intens

Crește concentrația serică de Curcumin95
cu până la 2.000 % mai mult
comparativ cu administrarea extractului singular.

GASTROINTESTINAL
& HEPATIC

SISTEM OSOS &
MUSCULAR

Artrită
Osteoscleroză
Oboseală

SISTEM ENDOCRIN

Diabet
Hipotiroidism

Curcumin95
C3 complex

CANCER

SISTEM
RESPIRATOR

Bronșită
Astm
Răceală
Fibroză Chistică
Pneumonie
Gripă

CARDIO
Ateroscleroză
Hipolipidemie

PIELE

Eczeme
Scabie
Psoriazis
Sclerodermie
Răni

Prostată
Sân
Colon
Piele
Vezică
Stomac
Rinichi
Esofag

0.2
0.18
0.16

Concentrație Serică (µg/ml)

Inflamarea intestinelor
CREIER &
Colon iritabil
SISTEM NERVOS
Colită ulcerativă
Alzheimer
Ulcer gastric
Parkinson
Pancreatită
Scleroze multiple
Hepatită
Epilepsie
Depresie

0.14
0.12
0.1
0.08

Curcumin95
+
Piperină

0.06
0.04
0.02

Curcumin

0
0.25

0.5

0.75

1

2

3

4

5

Timp (ore)

Studiu de referință: Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence of piperine on the pharmacokinetics
of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. (1998).
herbagetica.ro
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Adjuvant în:

Antiinflamator puternic

Antiinflamator natural intens

•
•
•
•
•
•

20

Antiinflamator
Reduce durerea articulară
Susține sistemul respirator
Imunostimulator
Antioxidant
Detoxifiant

• Combate febra și calmează tusea
• Antibacterian, ameliorează
acneea
• Distruge celulele canceroase şi
maligne

Inflanat Curcumin95 are o formulă îmbogățită cu 10 extracte
intense care garantează un efect puternic antiinflamator
și antioxidant. Asocierea de Curcumin95 C3 complex cu
extractele de Arbore de tămâie (Boswellia serrata), Acerola,
Salvie, Cimbru și Cuișoare combate eficient inflamația din
corp și inhibă activitatea anumitor enzime care declanșează
răspunsul inflamator în corp.
Curcumin95 C3 Complex este cel mai puternic antiinflamator
natural și este complet lipsit de efecte adverse. Efectul
antiinflamator al extractului de Curcumin95 C3 Complex este
dat de capacitatea sa de a inhiba activitatea unor enzime care
joacă un rol important în producerea şi menţinerea inflamaţiei
la nivel cronic.
Curcumin95 C3 Complex are capacitatea de a regla numeroşi
factori inflamatori: citokine, kinaze proteice, molecule de
adeziune, molecule redox și enzimele cauzatoare de inflamaţii.
La nivel molecular, s-a demonstrat efectul curcuminoidelor
asupra blocării factorului de trascripție nucleară NF-KappaB
(NF-kB), factor care intervine în prima linie de apărare contra
bolilor infecțioase și a stresului oxidativ. Prin acțiunea de a
inhiba factorul NF-kB, Curcumin95 C3 Complex stopează
cancerul, bolile cardiovasculare, Alzheimer, diabetul, artrita,
bolile autoimune sau afecțiunile pulmonare.
Extractul de Tămâie (Boswellia serrata) redă mobilitatea și
flexibilitatea articulațiilor, calmând durerea și inflamația
specifică problemelor articulare. În plus, reduce stările febrile și
starea de astenie fizică şi psihică.
Extractul de Salcie albă are un puternic efect antiinflamator
și antibacterian fiind utilizat în ameliorarea infecţiilor şi
iritaţiilor de piele.

•
•
•
•
•

Reumatism , Artrită
Bursită
Febră
Afecțiuni inflamatorii
Răceală, gripă

• Afecțiuni pulmonare
• Afecțiuni ale prostatei
• Afecțiuni hepatice
• Diabet
• Boli neurodegenerative
• Cancer

Ghimbirul, pe lângă proprietăţile antivirale şi
antibacteriene, are numeroase beneficii: tratarea
tulburărilor respiratorii (eliminarea mucozităţilor depuse
pe plămâni), prevenirea vertijului, combate efectele
chimioterapiei, îmbunătăţeşte diureza şi circulaţia sanguină.
Lemnul-dulce este considerat planta imunităţii. Extractul
din rădăcini de lemn-dulce are acţiune expectorantă,
antispastică, diuretică, antialgică şi antiinflamatoare.
Extractul de Piper negru este cunoscut pentru
proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare. Acesta
stimulează sistemul imunitar, contribuie la detoxifierea
ficatului, accelerează arderile de grăsimi și este adjuvant
în indigestie. Piperina potenţează acţiunea Curcuminului
mărindu-i biodisponibilitatea în organism cu peste
2.000 %.

ormul
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INFLANAT Curcumin95

extracte
naturale

30
cps

60
cps

120
cps

CAPSULĂ VEGETALĂ
Compoziția per capsulă
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 64-66:1 standardizat cu 95% Curcuminoide
Arbore de tămâie (Boswellia serrata) extract 5-10:1 standardizat cu 70% Acizi boswellici
Salcie (Salix alba) extract 20:1 standardizat cu 25% Salicină
Ghimbir (Zingiber officinale) extract 25-40:1 standardizat cu 5% Gingeroli
Acerola (Malpighia punicifolia) extract 3-4:1 standardizat cu 17% Vitamina C nativă
Salvie (Salvia officinalis) extract 4:1
Cimbru-de-cultură (Thymus vulgaris) extract garantat cu 0,2% Timol
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) extract standardizat cu 12% Glicirizină
Cuișoare (Syzygium aromaticum) extract 4:1
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

58 mg
68 mg
58 mg
50 mg
50 mg
36 mg
20 mg
20 mg
20 mg
10 mg

ADMINISTRARE: 2-3 capsule pe zi

Antiinflamator Natural Intens

Curcumin95 C3 complex
Puternic antiinflamator natural

Reduce riscul atacului de cord
Antiinflamator
Accelerează vindecarea rănilor
Antitumoral
Analgezic
Antioxidant
Antiviral, antibacterian, antifungic
Imunomodulator
Susține sistemul muscular, nervos
Menține diviziunea celulară normală
Protejează și detoxifică celulele hepatice și articular
• Reglează nivelul insulinei şi al
Antidepresiv
glucozei din sânge

Publicaţia GreenMedInfo.com a spus despre
Curcuma longa că este “cea mai importantă
plantă a lumii”. Folosind peste 400 de studii
aflate în baza de date a Bibliotecii Naţionale
de Medicină din S.U.A., aceştia au descoperit
peste 580 potenţiale beneficii ale turmericului
şi ale principalului său polifenol, curcumina.
Unele dintre cele mai uimitoare proprietăți
ale curcuminoidelor sunt: distruge cancerul
rezistent la medicamente; protejează
împotriva bolilor cauzate de iradiere;
reduce nivelul inflamaţiilor din organism;
protejează împotriva toxicităţii metalelor
grele; previne şi ameliorează boala
Alzheimer; are efect antiviral, antibacterian
și antifungic.
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa)
este un extract 64-66:1 standardizat cu
95% curcuminoide, care conține cele
trei feluri de curcuminoide (Curcumin,
DMC și BDMC), în aceleași proporții așa
cum se regăsesc ele natural în rizomul de
TurmericCurcuma longa.

• Afecțiuni inflamatorii
• Alzheimer
• Boli neurodegenerative
• Depresie
• Afecțiuni cardiace
• Răceală, gripă

Curcumin95 C3 Complex stimulează vezica biliară să producă
bila, ceea ce atrage după sine îmbunătăţirea digestiei şi reducerea
simptomelor de balonare sau formarea excesivă de gaze.
Cele mai multe studii clinice au fost realizate pe Curcumin95 C3 complex
și demonstrează efectele benefice antiinflamatoare, anticancerigene,
hepatoprotectoare, antioxidante, cardiovasculare, antidepresive
și neurodegenerative ale acestuia. Astfel, beneficiile sale sunt
prezentate în peste 65 de studii clinice.
Curcumin95 C3 complex este cel mai puternic antiinflamator natural
cu proprietăţi excelente, reduce durerea cauzată de artrită sau
osteoporoză și are proprietăţi antibacteriene, antivirale şi antifungice,
ajutând corpul uman să lupte împotriva răcelilor, tusei, dar şi a gripei.
Piper negru (Piper nigrum) extract este cunoscut pentru
proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare. Piperina
potenţează efectul curcuminului asigurându-i biodisponibilitate de
peste 2.000 %.

• Cancer
• Afecțiuni hepatice
• Afecțiuni ale prostatei
• Diabet
• Psoriazis

95

Antiinflamator natural intens

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Adjuvant în:

+

Piperinã

30
cps

60
cps

120
cps

CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 64-66:1 standardizat cu 95% Curcuminoide
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

380 mg
20 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau experiența
anterioară avută cu acest produs.

herbagetica.ro
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ARTICULAȚII SĂNĂTOASE
Articulațiile noastre sunt elementele cheie
pentru mobilitatea și libertatea noastră de
mișcare.
Datorită lor putem să mergem, să alergăm,
să sărim, să urcăm scări, să dansăm și
nu numai! Articulațiile și structurile lor
înconjurătoare permit îndoirea coatelor și
genunchilor, mișcarea șoldurilor, îndoirea
spatelui și a capului și mișcarea degetelor.
Rigidizarea articulațiilor, ruperea tendoanelor,
traumele fizice sau inflamarea țesutului
cartilaginos afectează mobilitatea și pot
produce dureri cronice.
Am creat, pentru gama Articulații
sănătoase, produse cu extracte concentrate
de Curcumin95 C3 Complex, Tămâie, Cartilaj
de Rechin, Aspirină Organică, Coada Calului,
Alga AFA sau Gheara-diavolului pentru a
reface mobilitatea și flexibilitatea articulară.

ARTICULAR STEM

Refacerea țesuturilor cartilaginoase din articulații
• Stimulează refacerea ţesuturilor
cartilaginoase din articulaţii
• Antiinflamator articular
• Calmează durerea
• Combate procesele degenerative
de la nivelul articulaţiilor
• Stimulează producţia de Celule
STEM adulte
Formula puternică Articular STEM asociază Alga AFA
cu extractul din coajă de Salcie, Cartilaj de Rechin,
Gheara-diavolului, Arborele de tămâie, Chlorella și
Spirulină. Toate componentele din Articular STEM
au efecte antiinflamatoare articulare, favorizează
menținerea și recăpătarea mobilității articulare și
diminuează durerea articulară.
Alga AFA este cel mai puternic stimulator vegetal
de Celule STEM. Alga AFA ajută la refacerea țesutului
de colagen din articulații, sprijinind funcționarea
optimă a întregului sistem articular. Celulele STEM au
capacitatea de a se transforma într-o mare diversitate
de celule diferențiate, putând să reînnoiască și să refacă
țesuturile afectate. Alga AFA hrănește organismul
în întregime la nivel celular și nutrienții din ea sunt
absorbiți de organism în proporție de 97% (comparativ
cu nutrienții și vitaminele de sinteză cu doar 5-25%).

Artro - Articulații sănătoase

•
•
•
•
•
•
•

Întărirea și refacerea articulaţiilor
Bursită
Polimialgie reumatică
Artrită psoriazică
Artrită şi poliartrită reumatoidă
Tendinită
Reumatism degenerativ

Compoziția per capsulă

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau experiența anterioară
avută cu acest produs.

Articulații sănătoase

Într-un studiu efectuat pe 30 de pacienţi cu dureri de genunchi,
aceştia au primit extract de Tămâie (Boswellia Serrata) timp de
8 săptămâni. După această perioadă au raportat o reducere
semnificativă, aproape completă a durerii și și-au recăpătat
flexibilitatea parțială sau commpletă a genunchiului.
Chlorella conține o cantitate uriașă de clorofilă și are peste
20 de vitamine și minerale (calciu, magneziu, fier, fosfor, iod,
vitaminele: C, B1, B2, B5, B6, B12, E, K, biotină, inositol și acid
folic). Chlorella are proprietăți antiinflamatoare, de aceea este
un bun adjuvant în inflamațiile cronice și acute, inclusiv la nivel
articular.

ormul
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Cartilajul de Rechin standardizat cu 4% Condroitină
ajută la refacerea fibrelor de colagen din cartilajele
articulațiilor afectate de procesele degenerative
specifice anumitor forme de artrită. Cartilajul de Rechin
este o pulbere obținută din țesutul elastic și foarte
rezistent care alcătuiește ”structura de rezistență” a
corpului rechinilor. Această pulbere este foarte bogată
în condroitină și glucozamină, două substanțe
extrem de eficiente în diversele forme de reumatism
degenerativ, ajutând la refacerea articulațiilor și
redându-le mobilitatea. De asemenea, Cartilajul de
Rechin conține o cantitate crescută de calciu și fosfor, ceea
ce îl face util în tratarea afecțiunilor sistemului osos.
Extractul de Gheara-diavolului este recunoscut
pentru acţiunea puternică de reducere a durerii de la
nivelul oaselor și articulațiilor și ajută la menținerea
mobilității și flexibilității articulațiilor.
Salicina din Salcie Albă (Salix alba) are rol
antiinflamatoar şi analgezic, fiind benefică
în combaterea naturală a durerilor de cap,
nevralgiilor, durerilor articulare, durerilor musculare
şi a reumatismului.
Boswellia serrata (Tămâie) este un arbore ce se
găseşte în India, Nordul Africii, dar şi în Orientul
Mijlociu. Extractul de Tămâie este benefic pentru
cartilaje şi articulaţii, redându-le mobilitatea şi
diminuând sensibilitatea dureroasă.

CAPSULĂ VEGETALĂ

Cartilaj de Rechin standardizat cu 4% Condroitină
120 mg
Alga AFA (Aphanizomenon flos-aquae) organică, din lacul Klamath, SUA
80 mg
Salcie (Salix alba) extract 20:1 standardizat cu 25% Salicină
80 mg
Gheara-diavolului (Harpagophytum procumbens) extract 1-3:1 standardizat cu 2% Harpagozide 40 mg
Tămâie (Boswellia serrata) extract 5-10:1 standardizat cu 70% Acizi boswellici
40 mg
20 mg
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu 50% Proteine
Spirulină (Spirulina maxima) standardizată cu 60% Proteine
20 mg

F

Adjuvant în:

Cartilaj de Rechin

cps

cps

120
cps
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• Antiinflamator articular
•Reconstituie țesuturile cartilaginoase
• Redă mobilitatea articulațiilor
• Reface articulațiile după efort

• Calmează durerea
• Antireumatic
• Detoxifiant
• Antioxidant

Studiu:

Articulații sănătoase

Clinical Evaluation of an Herbal Formulation in the Management of Knee
Osteoarthritis - Dr. Binu Kuruvilla and Dr. Benny Antony- Study presented
on 16.09.2011, World Congress on Osteoarthritis-San Diego

24

Adjuvant în:

Acest studiu evidenţiază beneficiile amestecului de TămâieBoswellia (extract) şi Curcuma longa (extract) versus AINS
celecoxib (medicament de sinteză recomandat în mod
frecvent în osteoartrite), administrate concomitent, asupra
durerilor de osteoartrită. Studiul s-a efectuat pe două grupuri
de pacienţi ce aveau dureri de genunchi. Durata acestui studiu
a fost de 4 luni. Subiecţilor din primul grup li s-a administrat
100mg de celecoxib de două ori pe zi, iar cel de-al doilea
grup a primit 500mg amestec extract Boswellia şi extract de
Curcuma longa de două ori pe zi.
Eficacitatea şi tolerabilitatea amestecului de extracte naturale
a fost net superioară faţă de AINS celecoxib prin: eliberarea
durerilor de genunchi, pacienţii au putut merge pe distanţe
mai lungi fără a simţi sensibilităţi la nivelul articulaţiilor. La
sfârşitul studiului 93% din pacienţii cărora li s-a administrat
amestec de Boswellia şi Curcuma longa puteau merge pe jos
mai mult de 1.000 metri, în comparaţie cu pacienţii din celălalt
grup.
Formula complexă Artro Curcumin95 conține 8 extracte
intense cu acțiune puternică antiinflamatoare, care
susțin refacerea mobilității articulare. Artro Curcumin95
conține formula de aur în Ayurveda pentru combaterea
inflamațiilor articulare: Curcumin, Arborele de tămâie, Piper.
Compoziția sa este completată de extractul de Urzică pentru
calmarea durerii articulare și de extractul de Coada calului
strandardizat cu 7% Siliciu care stimulează producția de
colagen și refacerea țesuturilor articulare.
Curcumin95 C3 complex prin proprietățile sale
antiinflamatorii este foarte eficient în combatera
afecțiunilor reumatismale.

•
•
•
•

Artrită reumatoidă
Întărirea articulațiilor
Osteoporoză
Reumatism degenerativ

•
•
•
•

Luxații, fracturi
Osteoartrită
Tendinită
Sport de performanță

Numeroasele studii efectuate releva că tratamentul cu curcumin
este mai eficient și fără efecte secundare față de medicamentele
antireumatice de sinteză. Pacienții cărora le-a fost administrat
Curcumin95 C3 complex au declarat că dimineața își simțeau
articulațiile dezmorțite sau dezumflate, iar mersul pe jos era mult
mai ușor.
Extractul de Gheara-diavolului este recunoscut pentru acţiunea
puternică de reducere a durerii de la nivelul oaselor și articulațiilor
printr-un răspuns specific de mobilizare a resurselor naturale pe
care le are organismul.
Extractul de Urzică standardizat cu 4% Polifenoli acționează ca
antiinflamator asupra tuturor tipurilor de artrită și gută, având
și efect intens analgezic. Datorită conținutului bogat de calciu,
magneziu, fier și fosfor, extractul de Urzică asigură mineralizarea
osoasă, contribuind activ în procesul de osteogeneză.
Extractul de Salcie Albă datorită proprietăţilor antiinflamatoare
şi analgezice, acționează eficient în tratarea naturală a durerilor
de cap, nevralgiilor, durerilor articulare, durerilor musculare şi
reumatismului.
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Mobilitatea și flexibilitatea articulațiilor

F

ARTRO Curcumin95

extracte

30
cps

60
cps

120
cps

Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 64-66:1 standardizat cu 95% Curcuminoide
Urzica (Urtica dioica) extract 10:1 standardizat cu 4% Polifenoli
Gheara-diavolului (Harpagophytum procumbens) extract 1-3:1 standardizat cu 2% Harpagozide
Arborele de tămâie (Boswellia serrata) extract 5-10:1 standardizat cu 70% Acizi boswellici
Cartilaj de Rechin standardizat cu 4% Condroitină
Salcie (Salix alba) extract 20:1 standardizat cu 25% Salicină
Coada-calului (Equisetum arvense) extract 4:1 standardizat cu 7% Siliciu
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

58 mg
60 mg
58 mg
58 mg
58 mg
55 mg
33 mg
10 mg

ADMINISTRARE: 1-3 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau experiența anterioară
avută cu acest produs.

Antiviral-Gripă

CARTILAJ DE RECHIN
Articulații sănătoase

• Reface țesutul articulațiilor
• Redă mobilitatea și flexibilitatea articulațiilor
• Calmează durerea
• Radioprotector
• Chemoprotector
• Imunostimulator

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•

Reumatism
Luxații
Fracturi
Sport de performanță
Afecțiuni oncologice
Psoriazis

cps

120
cps

antitumoral

reface
imunostimulator
articulațiile

Calmează durerea
•
•
•
•
•
•
•

Calmează durerea
Scade inflamația
Reduce durerea după exercițiu fizic intens
Îmbunătățește circulația sanguină periferică
Susține sănătatea căilor respiratorii
Reglează temperatura corpului
Asigură sănătatea inimii

Adjuvant în:
• Dureri articulare și musculare
• Artrita reumatoidă, tendinita,
osteoartrita, fracturile osoase,
reumatismul degenerativ
• Exercițiu fizic intens
• Tromboze
• Viroze respiratorii
• Dureri de cap
• Dureri menstruale
• Febră

Extractul de coajă de Salcie este foarte bogat
în salicilați, fiind considerată „aspirina naturii” și
ingredientul principal al produsului Aspirină
Organică.
Extractul de coajă de Salcie este folosit frecvent
pentru efectele antiinflamatoare, analgezice și
antioxidante pe care le manifestă asupra osteoartritei,
a durerilor articulare sau lombare.
În ultimul deceniu, în Germania și Statele Unite, au
fost făcute studii care au comparat efectul aspirinei
cu naturale din extractul de coajă de Salcie cu cel
al aspirinei de sinteză. Spre surprinderea generală,
30
cps
salicilații complecși din Aspirina naturală au avut o
acțiune antiinflamatoare și calmantă mult mai
60
puternică decât mediatizata aspirină de sinteză.
cps
Alte studii axate pe calmarea durerii după efort fizic
intens, au demonstrat că administrarea de salicilați a 120
cps
crescut rezistența la durere a organismului și rezistența
sa la efort fizic prelungit. Acest fapt se datorează
capacității salicilaților de a modula markerii inflamatori
exprimați la nivelul musculaturii și articulațiilor: COX-2,
prostaglandine sau interleukine.
Extractul de Urzică garantat cu 4% Polifenoli are acțiune puternic
antiinflamatoare și modulează răspunsul neurotransmițătorilor durerii, având
efect calmant.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Articulații sănătoase

Produsul Cartilaj de Rechin asigură 500 mg/cps de cartilaj de rechin
standardizat cu 4% Condroitină. Astfel acest produs are un efect
concentrat pentru creșterea mobilității și flexibilității articulare.
Cartilajul de Rechin este o pulbere obţinută din ţesutul elastic şi foarte
rezistent care alcătuieşte „structura de rezistenţă” a corpului rechinilor.
Această pulbere este foarte bogată în condroitină, o substanţă extrem
de eficientă în diversele forme de reumatism degenerativ, care ajută la
refacerea articulaţiilor şi le redă mobilitatea. Potrivit unor studii realizate
în Franţa, pe persoane cu artrită şi osteoartrită, după 3 luni de administrare
a Cartilajului de Rechin, durerea şi rigiditatea articulaţiilor au fost
reduse semnificativ.
Datorită multiplelor minerale conţinute, Cartilajul
de Rechin este o sursă naturală pentru întreţinerea
şi funcţionarea în parametrii normali a muşchilor,
oaselor şi desigur, a celulelor organismului.
Cartilajul de Rechin acţionează pe trei căi pentru
a ajuta bolnavii de cancer să învingă această
afecţiune: stimulează sistemul imunitar, împiedică
vascularizarea tumorilor, induce moartea programată
a celulelor tumorale.
60

ASPIRINĂ ORGANICĂ

Compoziția per capsulă

Compoziția per capsulă
500 mg
Cartilaj de Rechin standardizat cu 4% Condroitină

Salcie (Salix alba) extract 20:1 standardizat cu 25% Salicină
Urzică (Urtica dioica) extract 10:1 standardizat cu 4% Polifenoli

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 4 ori pe zi

ADMINISTRARE: 1-2 capsule de 4 ori pe zi

260 mg
80 mg

herbagetica.ro
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DEPARAZITARE INTESTINALĂ Parasites 12

Elimină și omoară paraziții intestinali

Echilibrul sistemului digestiv și al intestinelor este esențial pentru
un organism sănătos. Acest echilibru poate fi perturbat de foarte
mulți factori, dar, mai des decât credem, de o infestare cu paraziți
intestinali.
Caracteristica definitorie a unui parazit este că se hrănește și
trăiește de pe urma altui organism. Astfel, organismul gazdă este
supus unei suprasolicitări fiind nevoit să mai susțină încă o viață.
Pentru un tranzit fără infestări parazitare, fructele și legumele
trebuie atent splălate, carnea gătită bine, iar apa de consum
trebuie să fie doar din surse sigure, potabile.
Pentru o deparazitare intestinală completă, alege Parasites 12!

• Elimină paraziții și viermii intestinali
• Ajută la refacerea sistemului digestiv
în urma infestării parazitare
• Detoxifiant
• Antiinflamator
• Antioxidant
Adjuvant în:
•
•
•
•

Parazitoze intestinale
Infestări cu viermi intestinali
Detoxifierea tractului intestinal
Refacerea sistemelor digestiv și
hepatobiliar

30
cps

60
cps

120
cps

Curele de deparazitare se recomandă de 2 ori pe an, primăvara și
toamna, pentru întreaga familie.
Parasites 12 are o formulă inovatoare, 100% naturală, care conține 12 extracte
intense din plante medicinale cu acțiune vermifugă și antiparazitară. Este un
puternic detoxifiant intestinal care elimină simptomele neplăcute cauzate de
prezența paraziților și reface flora intestinală .
Extractul de Cuișoare este cunoscut ca ”regele care omoară paraziții intestinali
datorită proprietăților remarcabile antiparazitare. Uleiul conținut de cuișoare are
ca și compus principal eugenolul, care are rolul de a îmbunătăți secreția acidului
clorhidric și de a ucide viermii intestinali. Este o substanţă anestezică şi antiseptică
ce ajută la combaterea infecțiilor și inflamațiilor și la restaurarea florei intestinale.
Extractul de Usturoi acționează ca vermifug, datorită alicinei. Alicina este
compusul activ din usturoi care stimulează pereţii stomacului şi ai intestinelor să
secrete enzime digestive care refac organismul după eliminarea paraziților.
Extractul de Pelin negru are o acțiune gastrointestinală complexă, fiind
utilizat ca stimulent digestiv pentru eliminarea paraziților intestinali. Are efect
dezinfectant și laxativ.
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Deparazitare intestinală

CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Cuișoare (Syzygium aromaticum) extract 4:1
Usturoi (Allium sativum) extract standardizat cu 1% Alicină
Pelin Negru (Artemisia vulgaris) extract 4:1
Grapefruit (Citrus Paradisi) extract standardizat cu 45% Bioflavonoide
Semințe de dovleac (Cucurbita maxima) extract 4:1
Cimbru (Thymus vulgaris L.) extract standardizat cu minim 0.2% Timol
Ghințură-galbenă (Gentiana Lutea) extract 4:1
Mentă (Mentha longifolia) extract 4:1
Fenicul (Foeniculum vulgaris L.) extract 4:1 cu minim 0,5% ulei esențial
Piper Negru (Piper Nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină
Schinduf (Trigonella foenum-graecum) extract standardizat cu
minim 50% Saponine
Salvie (Salvia officinalis L.) extract 4:1

120 mg
60 mg
50 mg
40 mg
30 mg
25 mg
25 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi timp de 30 de zile

Posibile simptome ale infestării parazitare:
Amețeală, anxietate, insomnie, oboseală cronică, tuse, pierderea în
greutate, constipație, diaree, anemie, balonare, eczeme și iritații ale
pielii, dureri articulare și musculare

Acțiunea ingredientelor din Parasites 12 asupra paraziților intestinali
CUIȘOARELE extract 4:1

PELINUL NEGRU extract 4:1

omoară: limbricii, oxiurii, giardia,
anchilostomii, anguilula, dizenteria
amibiana

elimină: limbricii, oxiurii, tenia,
toxocara, trichina, giardia, dizenteria
amibiana, clonorchis

USTUROIUL extract standardizat
cu 1% alicină

omoară: limbricii, oxiurii, toxocara,
giardia, toxoplasmoza, clonorchis

SALVIA extract 4:1

omoară și elimină: limbricii, oxiurii,
tenia, toxocara, trichina, giardia,
clonorchis, bilhazii

Limbrici

Trichina

Toxocara

Tenie

Oxiuri

Giardia

SEMINȚELE DE DOVLEAC extract 4:1

paralizează: limbricii, tenia, bilhazii,
schistomii
minim 50% saponine

elimină: oxiuri, giardia, tricocefalii,
gălbeaza

omoară: tenia, bilhazii, schistomii

omoară: oxiurii, giardia, tricocefalii,
gălbeaza

elimină: oxiurii, trichina, giardia,
anchilostomii, anguilula

SCHINDUF extract standardizat cu

MENTA extract 4:1

GRAPEFRUIT extract standardizat
cu 45% flavonoide

GHINȚURA-GALBENĂ extract 4:1

Deparatizare intestinală

Extractul de Grapefruit este un puternic inhibator împotriva paraziţilor datorită
antioxidanților și fitonutrienților din componență. Menține flora intestinală ajutând
la reglarea acesteia, fiind foarte bine tolerat de corpul uman.
Extractul de Semințe de Dovleac și-a dovedit eficiența în caz de parazitoze cu
giardia, oxiuri și tenie. Acest efect este dat de un aminoacid, cucurbitina, care
„paralizează” viermii intestinali, eliminându-i.
Extractul de Cimbru are proprietăţi antibacteriene și carminative. Stimulează
digestia şi creează un mediu neprielnic pentru paraziţii intestinali. În plus, paralizează
centrii nervoși ai viermilor, ajutând la eliminarea lor.
Extractul de Ghințură-galbenă este un tonic digestiv extrem de puternic, care ajută
tranzitul și reduce simptomele asociate infestării cu paraziți.
Extractul de Mentă are o acțiune antihelmintică pentru că stimulează secreția de bilă
și a taninilor care produc o ușoară anestezie a mucoasei gastrice ajutând la uciderea
paraziților.
Extractul de Fenicul conține nutrienți antiinflamatori, antioxidanți și antispastici,
care ajută la calmarea tractului digestiv și eliminarea paraziților.
Extractul de Schinduf are efect antimicrobian și antiparazitar. Stimulează producția
de fluide digestive care facilitează digestia și asimilarea substanțelor nutritive. Reduce
flatulența, diareea și vărsăturile, arsurile stomacale și balonarea.
Capsicina din Piperul negru, cea care dă senzația de “căldură”, omoară viermii
intestinali și ajută la digestie. Piperina, din Piperul negru ajută la o acțiune sinergică a
ingredientelor din Parasites 12 și la o absorbție ridicată.

PIPERUL NEGRU extract standardizat
cu 5% piperină

omoară: limbricii, oxiurii, tenia, toxocara,
trichina, giardia, anchilostomii, anguilula

CIMBRUL extract standardizat cu
minim 0,2% timol

elimină: giardia, dizenteria amibiana, clonorchis

FENICULUL extract 4:1 standardizat
cu minim 0.5% ulei esențial

elimină: trichina, giardia, dizenteria
amibiana

herbagetica.ro
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HEPATO-BILIAR

Sylimarin Detox Forte

Ficatul este responsabil pentru producția de energie, eliminarea
toxinelor și secreția de bilă atât de importantă în digestie. Ficatul
poate deveni suprasolicitat din cauza stilului de viață curent
ceea ce poate duce la: oboseala cronică, problemele digestive,
obezitatea, durerile de cap, un nivel scăzut de energie, reacții
alergice etc.

248 mg Silimarină Premium / capsulă

Pe termen lung alimentația incorectă, stresul, consumul excesiv
de alcool sau de anumite medicamente, expunerea la substanțe
toxice, pot declanșa boli cronice ale ficatului.
Gama Hepato-biliar reunește extracte concentrare de Armurariu,
Curcumin, Lemn-dulce, Anghinare, Brusture, Cicoare, Alga AFA
sau Sunătoare, dedicate regenerării și detoxifierii hepatice.

• Regenerează celulele hepatice
• Stimulează secreția și eliminarea bilei
• Protejează ficatul împotriva distrugerilor produse de:
grăsimi, alcool, medicamente hepatotoxice, expunere
la poluanți, coloranți, conservanți, pesticide.
• Detoxifiază puternic ficatul
• Scade colesterolul
Sylimarin Detox Forte are una dintre cele mai puternice formule pentru
regenerarea și detoxifierea ficatului, cu 6 extracte de Armurariu,
Păpădie, Brusture, Schisandra și Ghimbir. Sylimarin Detox Forte conține
310 mg extract de Armurariu cu cele mai înalte standardizări în
Silimarină 80% și Silibină 50%.
Astfel, fiecare capsulă conține echivalentul a 12.400 mg de
Armurariu / capsulă. De asemenea, fiecare capsulă conține
248 mg Silimarină pură din care 124 mg Silibină.
Compușii principali ai Silimarinei sunt Silibina, Silibianina și Silicristina, cel
mai important fiind Silibina.
Silibina protejează împotriva leziunilor hepatice cauzate de diverse
substanțe nocive, consolidând și stabilizând membranele celulare și
totodată promovând regenerarea ficatului prin efectul său asupra
producerii hepatocitelor noi.
Silibina are efecte de regenerare celulară a ficatului dovedite în numeroase
studii clinice, ajutând ficatul în caz de ciroză, boala ficatului gras nealcoolic
precum și pentru leziunile provocate de afecțiuni virale. Proprietățile
antiinflamatorii ale Silimarinei determină ca beneficiile sale să fie resimțite
și la nivelul vezicii biliare, întrucât reduce riscul formării calculilor biliari
prin fluidizarea bilei.
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Extractul din frunze de Păpădie îmbunătăţeşte funcţiile hepatice şi ajută
la vindecarea bolilor de ficat în diferite forme şi stadii, dar şi a vezicii biliare.
Este un diuretic puternic, curăţă sângele şi sistemul digestiv, ajutând la
eliminarea metalelor grele din ţesuturi.
Hepato - Biliar

Adjuvant în:
•
•
•
•
•

Fiecare capsulă de
Sylimarin Detox Forte
conține:

Hepatite cronice
Ciroze hepatice
Tulburări hepatice
Regenerarea ficatului
Intoxicații cu ciuperci otrăvitoare
sau substanțe toxice

Echivalentul a
12.400 mg Armurariu
248 mg Silimarină pură
124 mg Silibină

Extractul de rădăcină de Brusture a fost considerat drept cel mai important remediu pentru
detoxifiere, primul și cel mai important demers pentru apărarea organismului.

Hepato - Biliar

Extractul standardizat de Anghinare ajută la reducerea colesterolului și favorizează secreția
biliară.
În ultimii ani s-au efectuat numeroase studii cu privire la beneficiile pe care extractul de Schizandra
le aduce sănătăţii, datorită compoziției bogate în uleiuri esențiale, acizi și peste 30 de tipuri de lignani,
substanțe cu efect puternic antioxidant. Aceştia ajută la detoxifierea și protejarea ficatului în
peste 76% din cazurile de afecțiuni hepatice.
Un studiu apărut în 2012 în publicaţia Indian Journal of Pharmaceutical Sciences arată că Ghimbirul
are un efect benefic asupra ficatului ajutând la buna lui funcţionare. În urma testelor efectuate s-a
constatat că prin consumul de ghimbir funcţiile ficatului s-au îmbunătăţit, eliminarea toxinelor a
fost mai eficientă şi sângele s-a curăţat.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Armurariu (Silybum marianum) extract 40:1 standardizat cu
80% Silimarină și 50% Silibină
Păpădie(Taraxacum officinale) extract 4:1
Rădăcină de brusture (Arctium lappa) extract 4:1
Anghinare (Cynara scolymus) extract standardizat cu 2,5% Cinarine
Schisandra chinensis extract 4:1
Ghimbir (Zingiber officinale) extract 35-40:1 standardizat cu 5% Gingeroli

310 mg

30
cps

50 mg
35 mg
30 mg
10 mg
5 mg

60
cps

120
cps

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi dimineața

herbagetica.ro
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Adjuvant în:

Protejează şi detoxifică celulele ficatului

Hepato - Biliar

• Stimulează activitatea macrofagelor,
a celulelor T și a factorului de necroză
tumorală
• Stimulează secreţia biliară
• Tratează hepatita virală

Hepato Curcumin95 are o formulă intensă cu 9 extracte
garantate pentru detoxifierea și regenerarea celulară a ficatului.
Asocierea de Curcumin95 C3 Complex cu Silimarină și Silbină
extrase din Armurariu, Schizandra, Anghinare, Cicoare,
Brusture, Sunătoare, Lemn dulce și Piper negru asigură
eliminarea toxinelor din ficat, formarea de hepatocite noi și inhibă
leziunile hepatice cauzate de bolile hepatice cronice.
Curcumin95 C3 complex îmbunătăţeşte activitatea ficatului,
având efecte asupra capacităţii acestuia de a detoxifica chimicalele
xenobiotice (compuşi chimici care se găsesc în organism, dar care
nu sunt produşi de către acesta). Capacitatea curcuminoidei de a
inhiba o serie de factori, cum ar fi Factorul Nuclear - kappaB, care
modulează multe citokine proinflamatorii și profibrotice, precum
și proprietățile sale antioxidante, îi oferă o eficiență ridicată în
tulburările hepatice. Curcumin95 C3 complex atenuează leziunile
hepatice induse de etanol, tioacetamidă, supradozaj de fier,
colestază acută subcronică și cronică, tetraclorură de carbon,
intoxicație, ciroză.
Extractul de Armurariu dublu standardizat cu 80% Silimarină ș i
50% Silibină activează sinteza proteică și producția de ADN și ARN
accelerând procesul de refacere al celulelor ficatului.

30

Extractul de Schizandra (Schisandra chinensis) este un
foarte bun antioxidant, având şi proprietăţi astringente şi
antiseptice, însă este remarcabil pentru rolul de detoxifiere
și protejare a ficatului. În peste 76% din afecţiunile hepatice,
reduce nivelul transaminazelor serice şi îmbunătăţeşte
funcţiile hepatice în leziuni hepatice, consum excesiv de alcool,
virusuri, toxine, acumularea de grăsimi în interiorul celulelor,
reduce producţia de metaboliţi intermediari reactivi din
faza I şi stimulează faza II de detoxifiere hepatică.

Ciroză hepatică
Hepatită virală A, B şi C
Tulburări hepatice
Cancer hepatic
Steatoză hepatică alcoolică și
boala ficatului gras non-alcoolic

30
cps

60
cps

ormul

+9

a

• Regenerarea ficatului
• Protejează și detoxifică celulele
ficatului
• Scade nivelul transaminazelor
• Antioxidant
• Scade colesterolul

•
•
•
•
•

F

HEPATO Curcumin95

extracte

120
cps

Anghinarea stimulează secreţia biliară, are acţiune diuretică şi
scade nivelul colesterolului „rău“ din sânge. Extractul de Anghinare
protejează ficatul și detoxifică organismul.
Extractul de Brusture are proprietăți detoxifiante, antioxidante
și antibacteriene. Rădăcina brusturelui conţine uleiuri eterice,
substanţe amare, săruri minerale şi vitamine din complexul B.
Extractul de Lemn-dulce este folosit în scop terapeutic datorită
conţinutului de flavonoide (antioxidanţi importanţi). Glicirizina este
compusul-cheie din Lemnul-dulce, deoarece are cele mai multe
proprietăți terapeutice. Glicirizina previne distrugerea celulelor
hepatice și ajută la tratarea hepatitei virale.
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% piperină
- Extractul de Curcumin95 C3 complex asociat cu piperină are o
capacitate hepatoprotectoare mult mai însemnată, deoarece
biodisponibilitatea în organism creşte cu până la 2.000 % .
Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 64-66:1 standardizat cu 95% Curcuminoide
Armurariu (Silybum marianum) extract 40-42:1 standardizat cu 80% Silimarină și 50% Silibină
Schizandra (Schisandra chinensis) extract 4:1
Anghinare (Cynara scolymus) extract standardizat cu 2,5% Acizi cafeici
Cicoare (Cichorium intybus) extract 4:1
Brusture (Arctium lappa) extract 4:1
Sunătoare (Hypericum perforatum) extract 4-6:1 standardizat cu 0,3% Hipericină
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) extract standardizat cu 12% Glicirizină
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

58 mg
60 mg
108 mg
108 mg
30 mg
28 mg
28 mg
10 mg
10 mg

ADMINISTRARE: 2-3 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau experiența
anterioară avută cu acest produs.

Hepato - Biliar

HEPATIC STEM

Regenerarea celulară a ficatului
•
•
•
•
•
•

Regenerează ficatul
Drenor hepato-biliar
Tonic hepatic
Imunostimulator
Stimulează producţia de Celule STEM adulte
Stimulează activitatea macrofagelor, a celulelor T şi a
factorului de necroză tumorală
• Antiviral

Alga AFA stimulează producţia de Celule STEM, în timp ce
polizaharidele pe care le conţine stimulează migrarea Celulelor
STEM acolo unde este nevoie de ele pentru regenerarea celulară
a organismului. Alga AFA stimulează producţia de enzime
digestive, ajutând în acest mod funcţiile stomacului, ale
pancreasului şi mai ales ale ficatului.
Extractul de Armurariu are o concentrație ridicată de silimarină,
bogată în substanțele active: silibină, silibianină și silicristină.
Silimarina asigură consolidarea celulelor hepatice și stimulează
capacitatea naturală a ficatului de a se regenera. Silibina, cea
mai importantă substanță activă a silimarinei, are rol protector
împotriva formării de leziuni hepatice, prevenind distrugerea
celulelor ficatului.
Extractul de Ganoderma are capacitatea de a proteja ficatul
de leziunile hepatice cauzate de toxine, combate radicalii liberi
care pot distruge celulele hepatice și stimulează producția de
hepatocite.
Extractul de Anghinare stimulează secreţia biliară, are acţiune
diuretică şi scade nivelul colesterolului „rău“din sânge. Protejează
ficatul, detoxifică organismul şi scade colesterolul.

•
•
•
•
•
•

Boala ficatului gras nealcoolic
Ciroza hepatică
Steatoză hepatică alcoolică
Regenerarea celulară a ficatului
Hepatită virală A,B și C
Detoxifiere hepatică

30
cps

60
cps

A FICATULUI

120
cps

Extractul de Lemn-dulce este folosit în scop terapeutic
datorită conţinutului de flavonoide (antioxidanţi
importanţi). Glicirizina este compusul-cheie din Lemnuldulce, deoarece are cele mai multe proprietăți terapeutice.
Datorită glicirizinei, Lemnul-dulce previne distrugerea
celulelor hepatice și ajută la tratarea hepatitei virale.

Hepato - Biliar

Hepatic STEM reunește într-o formulă unică 7 extracte naturale
dedicate regenerării celulare a ficatului. Asocierea de Alga AFA,
puternic stimulator vegetal de Celule STEM, cu extractele de
Armurariu, Ganoderma, Anghinare, Lemn-dulce, Spirulină și
Chlorella asigură eliminarea toxinelor din ficat și stimularea
producției de celule hepatice noi.

Adjuvant în:

Spirulina detoxifică și protejează ficatul de acțiunea
substanțelor nocive precum alcoolul sau anumite
medicamente. Spirulina are capacitatea de a regla secreția
anumitor enzime produse de ficat în vederea reglării
funcționalității acestuia.
Chlorella este o algă verde-albastră bogată în fito nutrienţi,
vitamine și clorofilă. Studii recente demonstrează faptul
că abundența de clorofilă din Chlorella are proprietăți
detoxifiante asupra ficatului, neutralizează toxinele și
stimulează eliminarea lor pe calea intestinelor, evitând
distrugerea celulelor hepatice.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Alga AFA (Aphanizomenon flos-aquae) organică, din lacul Klamath, SUA
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu 50% Proteine
Ganoderma (Ganoderma lucidum) extract 10:1 standardizată cu 20% Polizaharide
Spirulină (Spirulina maxima) standardizată cu 60% Proteine
Armurariu (Silybum marianum) extract 40-42:1
standardizat cu 80% Silimarină și 50% Silibină
Anghinare (Cynara scolymus) extract cu 2,5 % Acizi cafeici
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) extract cu 12% Acid glicirizinic

80 mg
80 mg
80 mg
50 mg
30 mg
20 mg
10 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau experiența
anterioară avută cu acest produs.

herbagetica.ro
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HEPATO REGENERATOR
Reface funcțiile hepatice
•
•
•
•
•
•

Drenor hepato-biliar
Regenerează celulele hepatice
Reduce valorile transaminazelor
Stimulent imunitar, antioxidant
Reduce colesterolul negativ (LDL) și trigliceridele
Reduce fibroza ficatului

Adjuvant în:
• Tulburări hepatice
• Hepatită la alcoolici
• Hepatită virală A, B și C
• Post-intoxicare
• Steatoză hepatică (“ficat gras”)
• Ciroză (formele compensate)
• Dischinezie biliară

30
cps

60
cps

120

regenerează
celulele hepatice

cps

Hepato - Biliar

Hepato Regenerator susține regenerarea hepatică, detoxifierea și protejarea ficatului.
Extractul de Armurariu este considerat în momentul de față cel mai eficient ingredient pentru protejarea ficatului de infecțiile
virale, intoxicațiile alcoolice sau de altă natură. Armurariul ajută la întărirea structurii membranelor exterioare celulelor
hepatice, contribuind la regenerarea ficatului. Silimarina, cel mai important principiu activ din Armurariu, are efecte terapeutice
demonstrate clinic și științific, în cazul hepatitelor virale (de toate tipurile: A,B,C etc.) și în cazul cirozei hepatice.
Extractul de Cicoare are o puternică acțiune antitoxică, favorizează regenerarea celulei hepatice și menținerea structurii
normale a ficatului, prevenind procesele de fibrozare.
Extractul de Sunătoare, standardizat cu 0,3% hipericină, vine să completeze efectele regeneratoarelor hepatice ”clasice” cu o
acțiune extrem de importantă pentru gestionarea afecțiunilor hepatice, echilibrarea emoțională. S-a demonstrat, prin studii
recente, că o stare psiho-emoțională bună împiedică efectiv evoluția afecțiunilor hepatice și mai mult, poate cataliza efecte
semnificative de ameliorare.
Anghinarea contribuie la protejarea și regenerarea ficatului și la eliminarea toxinelor, ajutând ficatul în derularea funcțiilor sale vitale.
Păpădia este un detoxifiant natural
care asigură un tonus general
al organismului, prin eliminarea
toxinelor şi purificarea sângelui.
Bogată în vitaminele A, C, D, fier,
potasiu şi zinc, ajută la protejarea
celulelor hepatice, în timp ce curăţă
corpul de toxine.
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Rădăcina de Genţiană are efecte
tonice
hepatice,
stimulează
regenerarea
celulei
hepatice
şi inhibă dezvoltarea virusurilor
hepatice.

Compoziția per capsulă
Armurariu (Silybum marianum) extract 4:1
Sunătoare (Hypericum perforatum) extract standardizat cu min. 0,3% Hipericină
Cicoare (Cichorium intybus) extract 4:1
Păpădie (Taraxacum officinale) pulbere din frunze
Anghinare (Cynara scolymus) pulbere din frunze
Genţiană (Gentiana lutea) pulbere din rădăcină

94,5 mg
24,5 mg
45,5 mg
94,5 mg
45,5 mg
45,5 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau experiența
anterioară avută cu acest produs.

Hepato - Biliar

h

STOMACALM
Pansament gastric
•
•
•
•
•
•

Calmant gastric
Cicatrizant gastric
Stimulează secrețiile biliare
Antiinflamator gastrointestinal
Sedativ ușor
Protector gastric

CICOARE Extract

Adjuvant în:

protector
gastric

• Gastrită hiperacidă
• Deficit de bilă
• Ulcer gastric și duodenal
• Arsuri gastrice
• Regurgitațiicalmant
acide
cicatrizant
• Colită de fermentații virale
30
cps

60
cps

Compoziția per capsulă
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) extract standardizat cu 12% Glicirizină
Passiflora (Passiflora incarnata) extract 10:1
Sunătoare (Hypericum perforatum) extract standardizat cu 0,3% Hipericină
Tei (Tilia platyphyllus) pulbere din flori
Obligeană (Acorus calamus) pulbere din rădăcină

Chitosan HD (Chitina diacetilata) pulbere
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) pulbere din rădăcină
Zmeur (Rubus idaeus) pulbere din frunze

62,50 mg
15,625 mg
15,625 mg
31,25 mg
31,25 mg
31,25 mg
31,25 mg

31,25 mg
ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului
sau experiența anterioară avută cu acest produs.

Adjuvant în:
• Îmbunătăţeşte funcţia de detoxifiere a
ficatului
• Ajută la digestia grăsimilor
• Buna funcţionare a sistemului digestiv
• Reduce aciditatea gastrică și balonarea
• Reglează secreţia biliară
• Echilibrează apetitul alimentar
• Menţinerea valorilor normale ale
colesterolului negativ (LDL) şi ale
trigliceridelor

•
•
•
•

Detoxifiere și protecție hepatică
Icter, hepatite
Calculi biliari, insuficiență biliară
Reglarea tranzitului intestinal și
a digestiei
• Obezitate, pentru scăderea
greutății
• Scăderea greutății
• Colesterol mărit

Extractul de Cicoare este folosit frecvent în medicina naturistă
30
pentru detoxifierea și protecția ficatului, și reglarea tranzitului
cps
intestinal. Are proprietăți antioxidante importante, inhibă
degradarea ADN-ului la nivelul celulelor hepatice.
Extractul de Cicoare are acțiune hepatoprotectivă intensă
și antiinflamatoare. Reduce volumul ficatului, febra, stările de
vomă sau durerile abdominale, frecvent asiciate afecțiunilor
hepatice. Cicoarea ajută și la metabolismul grăsimilor prin a
crește producția de bilă.
Extractul de Cicoare funcționează și ca un prebiotic natural,
având grijă de sănătatea tranzitului intestinal. Cicoarea are
un conținut ridicat și bogat de inulină. Inulina favorizează
dezvoltarea bacteriilor bune pentru flora intestinală, fiind
foarte benefică pentru combaterea constipației, curățarea
colonului și echilibrarea valorilor colesterolului. Tot inulina
reduce stresul suplimentar exercitat asupra ficatului de a
detoxifia excesul de apă sau toxine.
Compoziția per capsulă

Cicoare (Cichorium intybus) pulbere din rădăcini
Cicoare (Cichorium intybus) extract 4:1
Fibrulină instant cu 91,3% inulină

60
cps

Hepato - Biliar

StomaCalm are în componenţa sa 7 plante, extracte
naturale și Chitosan cu efecte de calmare a afecţiunilor
gastrice pe diverse căi.
Extractul
de
Lemn-dulce
standardizat
cu
12% Glicirizină, este unul din cele mai bune produse
naturale pentru protecţia gastrică, reducerea inflamaţiei
la nivelul mucoasei stomacului și stimularea proceselor de
regenerare la acest nivel.
Extractul de Passiflora vine în completarea calmantelor
gastrice cu reducerea excitabilităţii psihice, a stărilor de
anxietate sau iritabilitate, care, este știut, declanșează și
întreţin crizele de gastrită. De asemenea, poate trata şi
preveni tulburările de tranzit, colita, colonul iritat.
Extractul de Sunătoare, datorită substanţelor
amare, stimulează digestia, scade aciditatea gastrică şi
stimulează activitatea vezicii biliare.

Susține sistemul digestiv, ficatul și secrețiile biliare

180 mg
57,6 mg
122,4 mg

ADMINISTRARE: 1-2 cps/x3 pe zi pe stomacul gol. Pentru menținerea
greutății corporale normale: 1-3 cps în timpul fiecărei mese.

herbagetica.ro
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TIROIDĂ
Glanda tiroidă este o parte esențială a sistemului endocrin.
Principalul rol al tiroidei este de a secreta hormonii tiroidieni T3 și
T4 și de a stimula transfomarea substanțelor nutritive în energie.
Afecțiunile tiroidiene sunt determinate de diferite dereglări la
nivelul producției de hormoni. Fie vorbim de un exces de hormoni
(hipertiroidism), fie de un nivel scăzut al acestora (hipotiroidism).
Sănătatea glandei tiroide se menține printr-o alimentație bogată
în Iod, Seleniu, Zinc și vitaminele B, printr-un nivel redus de stres
și prin a limita expunerea la substanțe toxice.
Pentru un suport avansat al funcțiilor glandei tiroide, descoperă
produsele Herbagetica dedicate Tiroidei.

TIROFIX

Susține producția hormonilor tiroidieni
•
•
•
•
•
•
•
•

Asigură funcționarea corectă a glandei tiroide
Stimulează producția hormonilor tiroidieni
Fortifică sistemul imunitar și nervos
Asigură gestionarea corectă a greutății corporale
Crește rezistența organismului la stres
Reduce stările de oboseală și extenuare
Menține nivelul normal al hormonilor feminini/estrogenilor
Protejează celulele de stresului oxidativ

Tirofix are o formulă concentrată cu 10 extracte naturale
intense care susțin funcționarea corectă a glandei tiroide.
Formula asociază 100 mg L-Tirozină/capsulă cu Iod Natural
și Ashwagandha pentru a asigura producția de hormoni
tiroidieni.
L-tirozina este un precursor al hormonilor glandei tiroide, al
melaninei și al neurotransmițătorilor dopamina, adrenalină
și noradrenalină. Deși L-tirozina este considerată un element
neesențial, pentru că organismul îl produce singur, ea nu se poate
metaboliza fără un aport proteic corect. Așadar, poate exista un
deficit de L-tirozină, și implicit de hormoni tiroidieni, din cauza
unui aport scăzut de proteine din alimentație. L-tirozina obținută
în mod natural din keratină asigură un aport suplimentar în
organism, ea fiind folosită direct pentru producția hormonilor și a
neurotransmițătorilor esențiali echilibrului psihic.
În combinație cu Iod natural, L-tirozina are o acțiune importantă
la nivelul glandei tiroide prin a stimula producția hormonilor
tiroidieni: tiroxină (T4) și triiodotironină (T3). Crește semnificativ
capacitatea cognitivă, vigilența mentală și tonusul psihic, în
special în perioadele de stres cronic și oboseală.
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Tiroidă

Adjuvant în:
• Disfuncții tiroidiene (Hipotiroidism, boala Graves,
tiroidita Hashimoto)
• Noduli tiroidieni
• Gușă tiroidiană
• Echilibrarea hormonilor estrogenici
• Oboseală cronică, nivel scăzut de energie
• Obezitate pe cauze hormonale
• Probleme de memorare și concentrare
• Anxietate, depresie
• Stres cronic

• Susține producția
hormonilor tiroidieni
• Formulă concentrată cu
10 extracte intense
• 100 mg L-Tirozină

herbagetica.ro

Tiroidă

Extractul de Ashwagandha acționează direct în stimularea producției hormonului tiroidian T3, care
asigură nivelul de energie și stimulează arderea grăsimilor. Ashwagandha induce și producția
hormonului tiroidian T4, iar prin efectul antioxidant, reglează secreția sa excesivă pentru a păstra
echilibrul dintre cei doi hormoni.
30
cps
Iodul natural, extras din Alga Fucus, se găsește ca diiodotirozină (DIT), un precursor natural pentru
hormonii tiroidieni tiroxină (T4) și triiodotironină (T3). În această formă și în asociere cu L-tirozina, Iodul natural 60
cps
asigură un suport esențial tiroidei, pentru a stimula producția celor doi hormoni tiroidieni.
Extractul de Guggul este obținut dintr-o rășină gumată de la o specie de copac originară zonei Indiei.
Compușii din Guggul au rolul de a stimula absorbția de Iod la nivelul tiroidei, element esențial în
producția hormonilor tiroidieni.
Extractul de Bacopa monnieri, sau Isop de apă,
Compoziția per capsulă
este folosit în mod tradițional pentru a crește
100 mg
L-Tirozină naturală extrasă din keratină
tonusul mental și pentru a ajuta sistemul Extract 5-8:1 de Ashwagandha/Ginseng-indian (Withania somnifera)
nervos în caz de oboseală.
65 mg
standardizat cu minim 7% Withanolide si min. 1% Alcaloizi
Extractul de Centella asiatica este tot o plantă Extract 2:1 de Gugulipid 2.5% (Commiphora mukul) standardizat cu minim 2.5% Guggulsteroni 65 mg
specifică medicinei Ayurveda, intens folosită Extract de Fucus vesiculosus, standardizat cu minim 0,20% Iod (furnizând 100mcg iod, 66%VNR) 50 mg
40 mg
atât pentru a reduce efectele stresului, cât și Extract 4:1 de Schizandra (Schisandra chinensis )
30 mg
pentru a regla activitatea glandei tiroide. Are un Extract 8-12:1 de Bacopin®20% (Bacopa monnieri) standardizat cu minim 20% Bacozide
30 mg
Extract
10:1
de
Centella
(Centella
asiatica)
standardizat
cu
minim
20%
Triterpenoide
efect puternic energizant și stimulează sinteza
25 mg
Magneziu natural marin standardizat cu 55% Magneziu pulbere
hormonului tiroidian T4.
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățita în
Compoziția Tirofix este completată de vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, minerale si aminoacizi
25 mg
Magneziu, complex de B-uri, Seleniu și Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae), furnizând 2000 ppm, furnizând 40 mcg Seleniu
20 mg
Complex de Iod, pentru hrănirea întregului
ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi
corp.
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IOD NATURAL 500 mcg/cps

30
cps

Reglează activitatea glandei tiroide și accelerează metabolismul

Tiroidă

•
•
•
•
•
•
•
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Crește aportul de Iod în organism
Asigură funcționarea corectă a glandei tiroide
Crește producția hormonilor tiroidieni
Scade nivelul hormonilor estrogenici, având acțiune anti-estrogenică
Accelerează activitatea metabolică
Stimulează activitatea cognitivă și capacitatea de concentrare
Sprijină activitatea sistemului nervos

Iod Natural asigură un sprijin esențial al dietei noastre, furnizând o
concentrație ridicată de 500 mcg/capsulă de Iod.
În organism Iodul se distribuie mai multor organe precum tiroidă,
sâni și glandele mamare, dar și țesuturilor din glandele adrenale,
timus, ovare, hipotalamus sau glanda pituitară. Din analiza mai
multor studii și a protocoalelor practicate de numeroși medici
specialişti, coroborate cu hrana tradițională sănătoasă, s-a
demonstrat că avem nevoie să consumăm zilnic o doză mult mai
mare de Iod din alimente și suplimente alimentare față de doza
zilnică recomandată uzual. Spre exemplu, japonezii consumă peste
3 mg de Iod pe zi din alimentație. Persoanele care nu consumă în
mod obişnuit alge și alte alimente bogate în Iod au nevoie să-și
suplimenteze aportul zilnic de Iod.
„Iodul este printre cei mai siguri nutrienți esențiali și se poate
administra în cantități de 100.000 de ori mai mari decât doza
optimă recomandată.” conform Dr. D. Brownstein. În terapiile
sale pentru tratamentul deficiențelor de Iod, Dr. D. Brownstein a
administrat până la 50 de mg (50.000 mcg) pe zi de Iod, restabilind
la normal valorile serice de Iod în 3 luni.
Acest protocol este susținut și de mulți alți medici, precum Dr.
Cousens. Acesta recomandă chiar și doze mai mari pentru afecțiuni
grave, precum: sifilis, leziuni ale pielii sau boli pulmonare cronice.
Extras dintr-una din cele mai bogate surse naturale de Iod, Fucus
Algă marină brună, produsul Iod Natural oferă o formă superioară
de Iod, perfect asimilabil la nivelul glandei tiroide.
Fucus (Fucus vesiculosus L.) este un tip de algă recunoscută, încă
din anii 1800, ca fiind una din cele mai bogate surse naturale de
Iod.

60
cps

120
cps

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•

Deficit de iod
Afecțiuni tiroidiene
Hipotiroidism (mixedem)
Gușa tiroidiană (tiroida mărită)
Noduli tiroidieni
Echilibrarea hormonilor
estrogenici

•
•
•
•

Obezitate
Retenția de apă
Constipație
Oboseală cronică, letargie, nivel
energetic scăzut
• Probleme de memorare și concentrare
• Anxietate

Se folosește în mod special în tratamentul afecțiunilor
tiroidiene, dar are un impact benefic și în reglarea hormonilor
estrogenici feminini, accelerarea metabolismului și scăderea
în greutate. Reface capacitățile cognitive afectate de
problemele tiroidiene, combate anxietatea și oboseala.
Iodul extras din Fucus se găsește sub formă de diiodotirozină
(DIT) un precursor natural al hormonilor tiroidieni tiroxină
(T4) și triiodotironină (T3).Iodul în această formă este esențial
în metabolizarea celor doi hormoni tiroidieni, proces care are
loc în glanda tiroidă la nivelul celulelor foliculare tiroidiene.
Extractul de Ashwagandha intervine asupra glandei
tiroide prin stimularea producției hormonului tiroidian
T3, care crește nivelul de energie și stimulează arderea
grăsimilor. Ashwagandha reglează excesul de T4 în corp,
prevenind formarea hipertiroidismului.
Extractul de Salvie acționează ca antioxidant pentru a proteja
tiroida de acțiunea radicalilor liberi și pentru a reduce inflamarea
acesteia.
Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Fucus vesiculosus extract standardizat cu minim 0,20% Iod
250 mg
(furnizând 500 mcg de Iod)
Ashwagandha/Ginseng-Indian (Withania somnifera) extract 8:1
75 mg
standardizat cu minim 7% Withanolide si 1% Alcaloizi
75 mg
Fucus vesiculosus pulbere
50 mg
Salvie (Salvia officinalis) extract uscat 4:1din frunze
ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi

Tiroidă

SELENIU ORGANIC
Reglează glanda tiroidă

• Susține producția hormonilor
tiroidieni
• Reglează glanda tiroidă
• Imunostimulator
• Antioxidant
• Susține spermatogeneza normală
• Menține sănătatea părului și
unghiilor
• Hipoglicemiant

Ashwagandha

Reglează secreția hormonilor tiroidieni. Antistres natural

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disfuncții tiroidiene
Tiroidită autoimună
Noduli tiroidieni
Deficiențe imunitare
Infertilitate la bărbați
Hepatită virală B și C
Insuficiență cardiacă
Artrită și poliartrită reumatoidă
Distrofie musculară

Compoziția per capsulă
Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae)
extract standardizat cu 2000 ppm Seleniu
(furnizând 98mcg Seleniu Organic/178% VNR*)
Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae)
ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi

Adjuvant în:
• Echilibrarea hormonilor tiroidieni,
afecțiuni tiroidiene
• Metabolism lent
• Combaterea stresului
• Protecția sistemului nervos
• Bol neurodegenerative: Alzheimer,
Parkinson etc.
• Creșterea adaptării la stres
• Probleme de somn
• Depresie și anxietate

Ashwagandha (Withania somnifera) este o plantă cu efect adaptogen, fiind
recunoscută ca neuroprotector, calmant pentru sistemul nervos și reglator
hormonal. Folosită de peste 5 000 de ani în medicina Ayurveda, Ashwagandha
susține organismul în situații de stres, oboseală și anxietate.
Cele mai frecvente disfuncții tiroidiene au la bază
stresul. Expunerea prelungită la stres slăbește
semnalele de comunicare dintre creier și tiroidă. Astfel
nivelul de TSH (hormonul de stimulare tiroidiană) este
scăzut și implicit, scade și activitatea metabolică a
organismului. Rezistența scăzută la stres provoacă și
inflamație, afectând secreția hormonilor tiroidieni.
Ashwagandha intervine foarte bine în caz de stres,
căci combate efectele negative asupra tiroidei,
scade nivelul de cortizol și nivelul de inflamație din
corp. Ashwagandha stimulează secreția hormonului
triiodotironină (T3) responsabil pentru producția 60
de energie și arderea grăsimilor. Ashwagandha cps
stimulează și producția de T4 și în același timp, prin
rolul antioxidant, previne excesul de T4 în corp.

Tiroidă

Seleniul Organic are efect intens pentru
producția hormonilor tiroidieni și reglarea
metabolismului. Conține Seleniu natural, ușor
asimilabil, 98 mcg/cps.
Seleniul este un mineral și un antioxidant
important pentru metabolismul hormonilor
tiroidieni, având și rol protector pentru
30
imunitate și tiroidă. Glanda tiroidă este organul
cps
cu cea mai mare concentrație de Seleniu din
organism. Prezența acestui mineral în tiroidă
60
cps
asigură convertirea hormonului tiroxină (T4) în
forma biologică activă: triiodotironină (T3). În
plus, Seleniul protejează celulele tiroidiene 120
cps
de stresul oxidativ și reduce concentrarea
de anticorpi la nivelul tiroidei, prevenind
declanșarea afecțiunilor autoimune.
Seleniul protejează organismul şi împotriva acţiunii toxice a unor metale
grele, cum sunt plumbul, mercurul şi arseniul. Este esențial și pentru
producția anticorpilor și a celulelor imunitare T, pe care sistemul imunitar îi
foloseşte pentru a se apăra de agenți patogeni și infecții.

• Stimulează secreția hormonilor
tiroidieni
• Efect adaptogen – crește rezistența
organismului la stres
• Reduce stările de anxietate sau
depresie
• Induce starea de calm
• Îmbunătățește memoria și capacitatea
de concentrare
• Protejează creierul de efectele
degenerative

Compoziția per capsulă
49 mg
351 mg

Extract 5-8:1 din Ashwagandha/Ginseng-indian, standardizat cu 7% Withanolide
și 1 % Alcaloizi (furnizând 98mcg Seleniu Organic/178% VNR*)
400 mg
Piper-negru (Piper nigrum) standardizat cu 5% Piperine
10 mg
ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi

herbagetica.ro
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CARDIO-COLESTEROL
Inima este motorul care pompează viață în corpul nostru prin
intermediul arterelor, venelor și capilarelor. Acest sistem complex
poate suferi blocaje din cauza depunerilor de molecule de
colesterol și prin calcificarea acestora, formând plăci (ateroame).
Bolile dezvoltate din aceste blocaje sunt multiple, precum:
ateroscleroza, boala ischemică sau accidentul vascular cerebral.
Sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular se păstrează
printr-o dietă bogată în grăsimi nesaturate și fibre, prin controlul
nivelului de colesterol și prin mișcare fizică regulată.
Pentru un sistem cardiovascular curat folosește produsele cu
formule dedicate din gama Cardio-Colesterol.

Supreme KRILL Omega 3 FORTE

Susține producția hormonilor tiroidieni
• Scade nivelul colesterolului
• Menţine sănătatea inimii
• Protejează ficatul
• Susține sănătatea articulară
• Crește elasticitatea pielii
• Menţine buna funcţionare a sistemului
nervos

Supreme KRILL
3 Forte
ȚIE
OVA

30
cps

60
cps

IN

Supreme KRILL Omega 3 Forte este un ulei pur, concentrat, extras
exclusiv dintr-o specie de crustaceu specifică zonei Antarctice:
Krill Antarctic (Euphausia superba) și reprezintă noua generație
Omega-3 în promovarea sănătății inimii, creierului, ficatului,
articulațiilor și a luptei împotriva colesterolului.
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Uleiul de Krill este o sursă naturală, superioară, de acizi grași
Omega-3 EPA și DHA, fosfatidilcolină, colină și astaxantină. Această
combinație este ceea ce diferențiază semnificativ uleiul de Krill de
alte uleiuri de pește. În plus, concentrațiile ridicate și standardizate
de EPA, DHA, colină și astaxantină fac din Supreme KRILL Omega
3 Forte cel mai concentrat și eficient Omega-3.
Cardio - Colesterol

Adjuvant în:
•
•
•
•
•

Sănătatea sistemului cardiovascular
Funcționarea ficatului și a vezicii biliare
Prevenirea bolilor neurodegenerative
Sindrom premenstrual
Menopauză

Astaxantina este unul dintre cei mai puternici antioxidanți ce are capacitatatea de a combate
acțiunea radicalilor liberi din organism. Astaxantina este unul dintre puținii antioxidanți care este
asimilat de celulele creierului, astfel poate să protejeze împotriva bolii Alzheimer, Parkinson și
a altor boli neurodegenerative. Astaxantina este cea responsabilă de culoarea roșie a uleiului și
de păstrarea stabilității a uleiului de Krill.

Supreme KRILL

Avantajul fosfolipidelor din uleiul de krill

5 ingrediente standardizate care fac din
Supreme KRILL Omega 3 Forte cel mai puternic
ulei de
krill: Omega 3 EPA și DHA,
Fosfatidilcolină, Colină și Astaxantină
60% mai multă absorbție celulară datorită celor
5 ingrediente standardizate
100% extras din Krill Antarctic, fără ulei de pește
în compoziție

Omega 3 Forte
Sub formă de Licaps:
• Sigilare sigură – nu se scurge, nu miroase
• Sigilare cu azot – păstrarea prospețimii
• Efect rapid – formulă lichidă
• Eficiență – proces de absorbție ridicat

Cardio - Colesterol

Acizii grași Omega-3 EPA și DHA sunt elemente importante în structura și funcția membranelor
celulelor corpului, ce au capacitatea de a stimula scăderea colesterolului “rău” LDL, a trigliceridelor
și de a susține creșterea nivelului colesterolului “bun” HDL.
În plus, datorită formulei sale sub formă fosfolipidică se facilitează încorporarea acizilor în țesuturi
într-o manieră mult mai eficientă, absorbția făcându-se direct la nivel de țesut.
Fosfatidilcolina conține acizi grași esențiali, adică Omega-3. De asemenea, din fosfatildicolină,
organismul sintetizează colina, componentă esențială a membranei celulare. Colina are un rol
foarte important în eliminarea substanțelor toxice din organism, ajutând funcționarea
ficatului și a vezicii biliare.

Compoziția per capsulă
Acid eicosapentaenoic (EPA) - acid gras Omega-3
Acid docosahexaenoic (DHA) - acid gras Omega-3
Fosfatidilcolină
Colină
Astaxantină
Fosfolipide

89 mg
41 mg
283 mg
41 mg
50 mcg
330 mg

ADMINISTRARE: 1-3 capsule pe zi
herbagetica.ro
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COLESTERONAT
Reduce colesterolul

Cardio - Colesterol

•
•
•
•
•

REGLATENS
Adjuvant în:

Scade valorile colesterolului total
Reduce proporţia de colesterol „rău” (LDL)
Creşte proporţia de colesterol „bun” (HDL)
Scade trigliceridele
Antioxidant

• Valori ridicate ale colesterolului,
triglicerdelor
• Ateroscleroză
• Artrită
• Complicații cardiovasculare
ale diabetului

Colesteronat are în compoziție 5 plante și extracte naturale eficiente în
reglarea colesterolului.
Extractul de Cicoare acționează ca un veritabil ucigaş al colesterolului cu
densitate redusă (LDL), prevenind totodată oxidarea acestuia pe artere şi
formarea plăcilor de aterom. Este de un extraordinar ajutor persoanelor cu
glicemie oscilantă şi/sau cu diabet, care prezintă un
risc foarte ridicat de apariție a hipercolesterolemiei
şi a bolilor cardiovasculare.
Extractul de Frunze de Măslin cu 20%
Oleuropeină reglează metabolismul grăsimilor
în organism, iar Alga Kelp reduce vâscozitatea
30
sângelui şi scade tensiunea arterială.
cps
Anghinarea,
datorită conţinutului ridicat de
60
cianină, asigură un nivel scăzut al colesterolului
cps
(LDL) prin stimularea eliminării grăsimilor şi
menţine valoarea constantă a colesterolului.
120
cps
Datorită acţiunii asupra grăsimilor din organism,
anghinarea contribuie şi la buna funcţionare a
sistemului cardiovascular, care este direct influenţat
de nivelul grăsimilor din sânge.
Compoziția per capsulă
Cicoare (Cichorium intybus) extract 4:1
Frunze de Măslin (Olea europaea) extract standardizat cu 20% Oleuropeină
Anghinare (Cynara scolymus) pulbere din frunze
Troscot (Polygonum aviculare) pulbere din părți aeriene
Alga Kelp (Fucus vesiculosus) pulbere

123,55 mg
51,45 mg
123,55 mg
25,725 mg
25,725 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau
experiența anterioară avută cu acest produs.
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Scade tensiunea arterială
•
•
•
•
•
•
•

Hipotensor
Vasodilatator
Antispasmodic
Diuretic
Sedativ ușor
Anxiolitic
Antiagregant plachetar

Adjuvant în:
• Hipertensiune arterială
• Tensiune arterială oscilantă
• Tulburări cardiovasculare pe fond
nervos
• Boală coronariană
• Tulburări cardiovasculare pe fondul
meteosensibilității
• Insuficientă cardiacă
• Infarct

Reglatens are în componența sa 5 extracte din plante
recomandate în hipertensiune arterială și alte afecțiuni
cardiovasculare. Acțiunea sa intensă reglează și
stabilizează tensiunea.
Extractul de Talpa-gâștei este foarte eficient pentru
reducerea tensiunii arteriale, pentru stabilizarea
ritmului cardiac și pentru îmbunătățirea circulației
periferice a sângelui.
Extractul de Păducel este, de asemenea, recunoscut
pentru efectul reglator asupra tensiunii arteriale.
Extractul de Mătase de Porumb acționează ca
un puternic diuretic, ajutând la scăderea presiunii
arteriale, prevenind formarea edemelor cardiorenale.
Valeriana reduce hiperexcitabilitatea nervoasă,
60
având acțiune sedativă, recomandându-se în cazul
cps
palpitațiilor.
Compoziția per capsulă
Talpa-gâștei (Leonurus cardiaca) extract 4:1
Păducel (Crataegus oxyacantha) extract 4:1 din fructe
Mătase de Porumb (Zea mays) extract 4:1
Talpa-gâștei (Leonurus cardiaca) pulbere din părți aeriene
Valeriană (Valeriana officinalis) pulbere din rădăcină
Păducel (Crataegus oxyacantha) pulbere din fructe
Păducel (Crataegus oxyacantha) pulbere din frunze și flori

120
cps

109,375 mg
43,75 mg
21,875 mg
87,5 mg
43,75mg
21,875 mg
21,875 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi

Cardio - Colesterol

ASPIRINĂ ORGANICĂ

Vitamina K2-MK7 Naturală 120mcg
Vitamina inimii

• Previne formarea blocajelor
arteriale
• Reglează tensiunea arterială
• Asigură densitatea osoasă
optimă și menține sănătatea
oaselor
• Menține concentrația normală
de Calciu în sânge
• Fortifică sistemul imunitar

Susține sănătatea inimii

Adjuvant în:
• Calcificarea arterelor: ateroscleroză,
boală arterială periferică (arterită)
• Reglarea tensiunii arteriale ridicate
• Fixarea corectă a Calciului în organism
• Ciocuri de papagal” (excreșcențe osoase),
depuneri de calciu pe țesuturile moi,
calcificări la nivelul organelor interne
(ficat, rinichi etc.)

Acumularea de Calciu în artere și în jurul inimii este un
factor de risc major pentru declanșarea bolilor de inimă.
Așadar orice agent extern care poate acționa în a preveni
acumularea de Calciu este esențial pentru sănătate. Aici
intervine Vitamina K2.
Vitamina K2 este denumită vitamina inimii pentru că
activează proteina Matrix GLA (MGP), care are un rol crucial
în a preveni calcificarea arterială și depunerile de Calciu
în arterele coronare și carotide, prevenind declanșarea
bolilor de inimă.
CAPSULĂ VEGETALĂ

cps

60
cps

Compoziția per capsulă

Vitamina K2/MK-7 naturală 0,25% *o capsulă furnizează
120 mcg Vitamina K2/MK7 naturală 160%VNR
Vitamina D3 naturală / colecalciferol 0,1%
Fructe de măceș (Rosa canina)
ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi

30

48 mg
4 mg
338 mg

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•
•

Tensiune arterială
Coagularea sângelui
Reducerea colesterolului
Dureri articulare și musculare
Exercițiu fizic intens
Tromboze
Dureri de cap

Extractul de coajă de Salcie este foarte bogat în salicilați, fiind considerată
„aspirina naturii” și ingrendientul principal al produsului Aspirină Organică.
Extractul de coajă de Salcie are proprietăți antiinflamatoare puternice,
fiind benefic pentru reducerea durerii.
Efectul antiinflamator al extractului de Salcie, acționează și în prevenția
și controlul anumitor boli cardiovasculare care se declanșează din cauza
inflamării vaselor de sânge.
Extractul de coajă de Salcie este bogat în
salicilați, tanini, flavonoizi și polifenoli. Combinația
acestor substanțe active stopează agregarea
trombocitelor, determinând subțierea sângelui.
În plus, extractul de coajă de Salcie contribuie și la
coagularea sângelui, fiind de ajutor în reducerea
valorilor tensiunii arteriale și a colesterolului.
30
cps
Extractul de Urzică este o sursă bogată de polifenoli
fiind benefic în producția de hemoglobină și
60
purificarea sângelui. Extractul de Urzică întărește
cps
pereții arterelor, venelor și țesutul conjunctiv care
acoperă pereții interiori ai vaselor de sânge. Astfel, 120
cps
Urzica este benefică pentru reglarea tensiunii
arteriale și stimularea circulației.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Cardio - Colesterol

Vitamina K2, sau menachinonă, este o vitamină
liposolubilă de care corpul are nevoie pentru a asigura
creșterea densității osoase și fixarea Calciului și pentru
a preveni blocajele arteriale și declanșarea bolilor de
inimă. Deficiența de K2 se manifetă prin: tensiune arterială
ridicată, calcificarea arterelor și a țesuturilor moi, densitate
osoasă scăzută, risc crescut de boli cardiovasculare.

• Îmbunătățește circulația
sanguină periferică
• Asigură sănătatea inimiii
• Ajută la subțierea sângelui
• Scade tensiunea și colesterolul
• Calmează durerea
• Scade inflamația
• Reduce durerea după exercițiu
fizic intens

Compoziția per capsulă

Salcie (Salix alba) extract 20:1 standardizat cu 25% Salicină
Urzică (Urtica dioica) extract 10:1 standardizat cu 4% Polifenoli

260 mg
80 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule de 4 ori pe zi

herbagetica.ro

41

ALERGII
Sistemul imunitar are rolul de a proteja organismul de
substanțele străine dăunătoare. În cazul unei reacții alergice,
sistemul imunitar reacționează chiar dacă substanța străină,
numită alergen, nu prezintă un pericol. Cei mai comuni alergeni
sunt polenul, părul de animale, praful și anumite alimente.
Reacțiile alergice se pot manifesta în diverse forme: strănut,
erupții cutanate, senzația de sufocare sau inflamație.
Gama de produse dedicate alergiilor modulează răspunsul
imunitar natural și reduce efectele reacțiilor alergice.
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ALERGY STEM

Puternic antialergic, imunomodulator
•
•
•
•
•
•

Antihistaminic
Antialergic natural
Stimulează producția de celule STEM adulte
Imunomodulator
Depurativ, antioxidant, antiinflamator
Stimulează refacerea celulelor nervoase

30
cps

60
cps

120
cps

Alergy STEM are o formulă antialergică complexă cu extract de Trei-frați-pătați,
puternic antihistaminic natural. Formula este îmbogățită cu 3 alge verzi-albastre:
Alga AFA, Chlorella și Spirulină care stimulează producția de celule STEM și
regenerarea celulară a organismului.
Alga AFA stimulează producția de Celule STEM și amplifică procesul de
regenerare natural a organismului. Fiomicina, pigment albastru care se
află în concentrație mare în Alga AFA, reglează activitatea sistemului
imunitar și producția celulelor imunitare T. Totodată, polizaharidele din
algă îmbunătățesc activitatea celulelor macrofage care intervin în buna
funcționare a sistemului imunitar. Alga AFA având efect de regenerare
celulară contribuie la reducerea simptomelor alergice și refacerea
organismului afectat de un episod alegic puternic.
Extractul de Trei-Frați-Pătați poate fi considerat cel mai puternic
antialergic natural, eficienţa sa fiind observată în toate tipurile de alergii:
cutanate, respiratorii, digestive etc., precum şi în cazul bolilor autoimune. Conţine flavonoizi, vitaminele C şi A, carotenoizi, este un puternic
detoxifiant, neutralizează radicalii liberi din sânge şi are rol diuretic. Are
efect puternic antiinflamator, antialergic și antiaritmic.
Extractul de Lemn-dulce garantat cu 12% Glicirizină este cunoscut
drept „cortizonul natural”, prin efectul antiinflamator şi antialergic. Se
recomandă în toate afecţiunile în care este implicat sistemul imunitar.
Merită menţionat şi faptul că, spre deosebire de cortizonul si corticoizii de
sinteză, extractul de Lemn-dulce nu produce reacții adverse și este foarte
eficient în eliberarea căilor respiratorii de secreţii şi în calmarea tusei.
Alergii

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alergie respiratorie, cutanată, digestivă
Rinită alergică
Lupus eritematos sistemic
Procese degenerative în general
Afecțiuni autoimune
Sclerodermie
Scleroză diseminată
Artrită reumatoidă
Miopatie

CAPSULĂ VEGETALĂ

Alergii

Extractul de Acerola este o sursă bogată în Vitamina C, un foarte
bun antihistaminic, care ajută la reglarea activităţii sistemului imunitar.
Vitamina C stimulează formarea anticorpilor care distrug particulele
străine şi controlează producţia de interferon, responsabil cu protecţia
împotriva infecţiilor.
Extractul de Urzică este considerat un antihistaminic natural, dar are
și capacitatea de a opri anumite procese inflamatorii care declanșează
simptomele alergice. Reduce eficient secreția de histamină și a unor
enzime care stimulează reacția alergică.
Chlorella este un puternic modulator imunitar şi ajută la combaterea alergiilor prin prevenirea eliberării
histaminei, substanță responsabilă pentru declanșarea simptomelor alergice. Este o algă cu acţiune
detoxifiantă, antialergică şi antiinflamatoare, care ajută la diminuarea reacţiilor alergice.
Compoziția per capsulă

Trei-fraţi-pătaţi (Viola tricolor) extract 4:1
Urzică (Urtica dioica) extract 10:1 standardizat cu 4% Polifenoli
Acerola (Malphigia glabra) extract standardizat cu 17% Vitamina C naturală
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) extract standardizat cu 12% Glicirizină
Spirulină (Spirulina maxima/Spirulina platensis) standardizată cu 60% Proteine
Alga AFA (Aphanizomenon flos aquae) - organică, din lacul Klamath, SUA
Ganoderma (Ganoderma lucidum) extract 10:1 standardizat cu 20% Polizaharide

60 mg
60 mg
50 mg
50 mg
50 mg
40 mg
40 mg

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu 50% Proteine

30 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului sau
experiența anterioară avută cu acest produs.

herbagetica.ro
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ALERGONAT

Imunomodulator, Antiasmatic

Alergii

•
•
•
•
•
•
•
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Antialergic
Antiinflamator
Antihistaminic
Imunomodulator
Diuretic
Depurativ
Antiastmatic

Adjuvant în:
• Alergie cutanată oculară,
respiratorie, digestivă
antialergic
• Dermatită atopică
• Atopie

60
cps

modelează antihistaminic
modelează antihistaminic
antialergic
imunitatea imunitatea

Alergonat are în compoziția sa 7 plante și extracte cu o acțiune antiinflamatoare, antihistaminică şi imunomodulatoare
intensă, ajutând organismul să facă faţă în reacții alergice.
Extractul de Trei-fraţi-pătaţi este unul dintre cei mai puternici antialergici naturali cunoscuți, eficienţa sa fiind observată
la toate tipurile de alergie. Extractul de Trei-frați-pătați conține ciclotide, care inhibă eliberarea limfocitelor și modulează
astfel reacția sistemului imunitar. Mai mult, extractul de Trei- frați-pătati este considerat și un detoxifiant puternic, care elimină
substanțele cu potențial de alergeni.
Extractul de Lemn-dulce are efect antialergic intens pentru că reduce inflamația și eliberează căile respiratorii congestionate
ca urmare a unei reacții alergice. Efectul este asigurat de Glicirizină, compusul activ din Lemn-dulce. Glicirizina modulează
răspunsul sistemului imunitar la stimuli și reduce efectele reacțiilor alergice.
Extractul de Urzică este considerat un antihistaminic natural, dar are și capacitatea de a opri anumite procese inflamatorii
care declanșează simptomele alergice. Reduce eficient secreția de histamină și a unor enzime care stimulează reacția alergică.
Extractul de Cicoare are, de asemenea, efect antialergic, fiind şi un
puternic depurativ natural, ajutând la eliminarea toxinelor din organism
şi modulând astfel reacţiile sistemului imunitar. Cicoarea favorizează
Compoziția per capsulă
dezvoltarea bacteriilor prietenoase şi îmbunătăţeşte producţia de celule
Trei-fraţi-pătaţi (Viola tricolor) extract 4:1
86,10 mg
ale sistemului imunitar.
Extractul de Coada Calului este bogat în Siliciu un element necesar Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) extract standardizat cu 12% Glicirizină 21,30 mg
în producția de colagen. Colegenul este parte componentă a pielii și Acerola (Malpighia glabra)
21,30 mg
părului. Astfel, extractul de Coada Calului este frecvent folosit pentru extract standardizat cu 17% vitamina C naturală nativă
diverse probleme de piele sau păr fragil. Este util pentru eczeme și
21,30 mg
erupții cutanate, de natură alergică, căci ajută la reducerea inflamației Cicoare (Cichorium intybus) extract 4:1
și refacerea țesutului.
42,90 mg
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) pulbere din rădăcini
Extractul de Acerola este o sursă bogată în Vitamina C, un foarte bun Urzică (Urtica dioica) pulbere din rădăcini
42,90 mg
antihistaminic, care ajută la reglarea activităţii sistemului imunitar. Coada calului (Equisetum arvense) pulbere din părți aeriene
42,90 mg
Vitamina C stimulează formarea anticorpilor care distrug particulele
Anghinare
(Cynara
scolymus)
pulbere
din
frunze
21,30 mg
străine, şi controlează producţia de interferon, responsabil cu protecţia
ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
împotriva infecţiilor.
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului
Anghinarea are o acţiune detoxifiantă puternică, accelerând tranzitul şi sau experiența anterioară avută cu acest produs.
eliminând toxinele din organism.
Alergii

Vitamina C FORTE

AFA STEM Complex

Regenerează celular organismul
•
•
•
•
•

Imunomodulator
Detoxifiant
Stimulează producția de Celule STEM adulte
Antioxidant
Antiinflamator

Adjuvant în:
• Alergii
• Detoxifiere celulară
• Regenerarea organismului

Chlorella este un puternic modulator imunitar
120
cps
şi ajută la combaterea alergiilor prin prevenirea
eliberării histaminei, substanță responsabilă pentru
declanșarea simptomelor alergice. Este o algă cu
acţiune detoxifiantă, antialergică şi antiinflamatoare,
care ajută la diminuarea reacţiilor alergice.
Spirulina conţine minerale și un nivel important de betacaroten, care au rolul de
a proteja celulele. Are proprietăţi antiinflamatoare şi un important efect curativ
intern, ajutând la eliminarea toxinelor cu potențial alergenic.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Adjuvant în:
• Alergii, astm
• Rinită alergică
• Eczeme și erupții cutanate

Vitamina C Forte are un efect intens de reducere a producției de histamină.
Formula concentrată cu 400 mg de extract standardizat de Vitamina C
naturală nativă asigură o absorbție ridicată a Vitaminei C în organism.
Avantajele suplimentare ale formulei sunt: lipsă de vitamina C de sinteză și
absorbția ridicată datorită formei naturale de Vitamina C.
Vitamina C este considerată un antihistaminic
natural. Histamina este produsă de celule ca
reacție la prezența unui alergen în organism.
Excesul de histamina se manifestă ca reacție
alergică prin lăcrimarea ochilor, exces de
mucus, strănut, inflamație etc. Vitamina C
funcționează astfel prin a distruge structura
moleculară a histaminei. În acest mod, scade
concentrația de histamină din sânge și sunt
semnificativ reduse efectele reacției alergice.
Vitamina C are și acțiune antioxidantă.
Reduce efectele stresului oxidativ care poate
stimula declanșarea alergiilor.

30
cps

60
cps

120
cps

Compoziția per capsulă

Alga AFA (Aphanizomenon flos aquae) organică, din lacul Klamath, SUA 136 mg
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu 50% Proteine
132 mg
Spirulină (Spirulina maxima) standardizat cu 60% Proteine
132 mg
ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi

• Imunomodulator
• Antialergic
• Reduce secreția de histamină
• Reduce simptomele alergice

Alergii

Afa STEM Complex conține 3 alge verzi-albastre Alga AFA, Spirulină și Chlorella,
cu efecte remarcabile pentru producția de Celule STEM adulte, regenerarea
organismului și susținerea sistemului imunitar.
Alga AFA este cel mai puternic stimulator de celule
STEM. Celulele STEM sunt celulele care au abilitatea
de a se auto-multiplica la nesfârșit, putându-se
diferenția și crea în orice țesut sau organ uman.
Celulele STEM sunt cele care construiesc diferitele
organe încă dinainte de naștere, dar, ulterior asigură
și dezvoltarea și regenerarea organismului, pe tot
30
parcursul vieții. Astfel, Alga AFA, are proprietatea de
cps
a regenera organismul și acționează specific în cazul
alergiilor prin a reduce efectele acestora și prin a ține
60
cps
sub control răspunsul imunitar natural.

Antialergic, imunomodulator

CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Extract 3-4:1 din fructe de Acerola (Malphigia glaba)
standardizat cu 17% Vitamina C naturală nativă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 mg

ADMINISTRARE: 2-3 capsule pe zi

herbagetica.ro
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DIABET
Diabetul este o afecțiune metabolică, cauzată de un dezechilibru
al secreției hormonului insulină. Diabetul se manifestă printr-o
valoare ridicată a nivelului de glucoză (zahăr) din sânge.
Dezvoltarea diabetului se poate stopa prin reducerea nivelului
de inflamație din corp, printr-o dietă echilibrată, exercițiu fizic
constant, controlul stresului și evitarea expunerii la chimicale
puternice.
Gama de produse dedicate diabetului oferă soluții naturale intense
pentru reglarea valorilor glicemiei și a metabolismului în mod
natural.

GLICEMOSTABIL

Scade glicemia
•
•
•
•
•
•

Reglează glicemia
Stimulator al activităţii pancreasului
Diuretic
Reduce colesterolul şi trigliceridele
Protector vascular
Normalizează apetitul

Glicemostabil are o formulă cu 7 plante și extracte naturale intense
(Castravete Amar, Cicoare și Ginseng Siberian), toate având efecte
puternice de reglare naturală a glicemiei și a metabolismului.
Extractul de Castravete amar este cunoscut ca fiind foarte eficient
in scăderea glicemiei şi, mai mult, pentru stabilizarea valorilor
acesteia – de maximă importanţă în cazul suferinzilor de diabet, dar
şi pentru cei care suferă de alte sindroame metabolice. Studiile de
medicină experimentală şi cele clinice arată uluitoarele proprietăţi
ale extractului din castravetele amar, considerată insulină vegetală.
S-a observat în cazul diabetului indus experimental că extractul
de Castravete amar normalizează rapid nivelul zahărului în sânge.
Castravetele amar conține 16 aminoacizi identici cu cei ai insulinei
administrată diabeticilor. S-a demonstrat că extractul de Castravete
amar are capacitatea de a spori absorbţia glucozei, de a stimula
producţia de insulină şi de a potenţa efectul insulinei.
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De asemenea, cercetările au dovedit că extractul de Castravete amar
are proprietatea de a ameliora unele complicaţii care apar la
pacienţii cu diabet. Într-un studiu clinic, care a inclus pacienţi cu
diabet zaharat, efectele hipoglicemice ale plantei au fost însoţite
de răspunsuri adaptogene semnificative, indicate de o întârziere
în apariţia cataractei şi a altor complicaţii secundare ale diabetului
zaharat.
Diabet

Adjuvant în:
•
•
•
•

Diabet tip I și II
Sindrom metabolic
Colesterol și trigliceride crescute
Glicemie oscilantă

Extractul de Cicoare reduce producerea de glucoză la nivel hepatic şi
stimulează secreţia de insulină din celulele pancreatice. Trebuie notat
că extractul de Cicoare reduce glicemia, trigliceridele și colesterolul
total, ceea ce este de un real ajutor diabeticilor, prevenind complicaţiile
cardiovasculare ale bolii.
Extractul de Ginseng Siberian are efecte hipoglicemiante directe,
dar ajută în acelaşi timp şi organismul să se adapteze la stres, care are un
rol major în apariţia şi evoluţia nefastă a diabetului.

Diabet

Acţiunea acestor extracte este potenţată de Anghinare, Afin, Dud şi
Troscot. Anghinarea are în compoziţia sa inulină, care reduce nivelul
zahărului şi alte substanţe care scad nivelul colesterolului negativ (în
general diabeticii au şi nivelul colesterolului LDL mai ridicat). Frunzele de
Afin conţin mirtilină, care acţionează asemenea insulinei, însă este de
50 de ori mai puţin toxică decât aceasta. Dudul are efect antidiabetic,
împiedicând absorbţia glucozei la nivel intestinal.
Compoziția per capsulă
Castravete amar (Momordica charantia) extract 4:1
Cicoare (Cichorium intybus) extract 4:1
Ginseng Siberian (Eleutheroccocus senticosus)
extract standardizat cu 0,8 % eleutherozide
Anghinare (Cynara scolymus) pulbere din părți aeriene
Afin (Vaccinium myrtillus) pulbere din frunze
Dud (Morus nigra) pulbere din frunze
Troscot (Polygonum aviculare) pulbere din părți aeriene

113,75 mg
47,25 mg
47,25 mg
47,25 mg
47,25 mg
23,625 mg
23,625 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii,
recomandarea medicului sau experiența anterioară avută cu acest produs.

60
cps

120
cps
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GRAVIOLA extract pur

Reglează glicemia. Antioxidant
•
•
•
•
•

Scade glicemia
Reglează colesterolul
Efect antioxidant
Stimulează imunitatea
Revitalizant

Adjuvant în:
•
•
•
•

Glicemie oscilantă
Diabet de tip 1
Diabet de tip 2
Deficiențe imunitare

Diabet

Graviola (Annona Muricata) este un fruct verde, în formă de inimă, care se
găsește în zona amazoniană și Asia de Sud-Est. Are o istorie îndelungată de
întrebuințare în medicina tradițională, fiind recunoscut pentru proprietățile
sale antioxidante, imunostimulatoare și pentru capacitatea de a regla
glicemia în cazul persoanelor cu diabet.
Din studiile clinice efectuate pe extractul de Graviola s-a demonstrat că
acesta scade nivelul de glicemie din sânge și reglează nivelul de colesterol.
Efectul antidiabetic al Graviolei poate fi explicat prin capacitatea sa de
a reduce grăsimile lipidice din sânge și de a proteja, prin efectul
antioxidant, celulele pancreatice care intervin în metabolismul glucozei.

În cazul unui studiu din 2014,
efectuat asupra administrării de
Graviola, a rezultat că valorile
glicemiei au scăzut cu până la
75% prin adminstrarea extractului
pe o perioadă de 28 de zile. În
același timp, s-a observat că
Graviola are efecte importante
antioxidante, protejând celulele
pancreatice responsabile pentru
controlul glicemiei. Astfel, secreția
acestor celule specializate a
crescut, rezultând printr-o scădere
a valorilor glicemiei.

60
cps

Pancreasul secretă un tip specific de celule, celule beta pancreatice.
Acestea sunt responsabile pentru reglarea nivelului de glucoză din sânge,
prin secreția de insulină. În cazul persoanelor care suferă de diabet de tip 1,
sistemul imunitar atacă celulele beta pancreatice, rezultând, astfel, un nivel
glicemic ridicat. Aici intervine Graviola căci are capacitatea de a regenera
celulele beta pancreatice, restabilind astfel nivelul de glucoză normal.
CAPSULĂ VEGETALĂ
Compoziția per capsulă
Extract 5:1 din fructe de Graviola (Annona muricata)
200 mg
Pulbere din fructe de Graviola
200 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului
sau experiența anterioară avută cu acest produs.

Diabet

OLIVOFORTE

Curcumin95 C3 complex

Hipoglicemiant
•
•
•
•

Reglează glicemia
Antioxidant
Normalizează tensiunea arterială
Protejează sistemul cardiovascular

Reglează nivelul insulinei și al glucozei

Adjuvant în:
• Diabet
• Afecțiuni cardiovasculare
• Viroze

Extractul din Frunze de Măslin scade glicemia și
prin încetinirea digestiei amidonului în zaharuri
simple și reducerea absorbţiei glucozei la nivel
intestinal.
Extractul de Frunze de Măslin are și activitate
antioxidantă, protejând ţesuturile de daunele
oxidative care apar atunci când zahărul se leagă
de proteine. În plus, acest extract are un efect
suplimentar: scade tensiunea arterială și
reglează nivelul de colesterol – simptome strâns
legate de dezvoltarea bolilor cardiovasculare.

•
•
•
•
•
•

Diabet zaharat de tip II
Diabet de tip I
Sindrom metabolic
Prediabet
Scăderea glicemiei
Reglarea secreției de insulină

Curcuminul este cel mai puternic antiinflamator
natural. Studiile clinice au demonstrat că administrarea
de Curcumin stimulează activitatea insulinei, scade
rezistența la insulină și permite penetrarea acesteia
în celule. Astfel, Curcuminul reușește să reducă nivelul
glicemiei, și se recomandă pentru diabet zaharat de tip II și
de tip I.
Diabetul se manifestă printr-o insuficiență a producției
de insulină, hormon care reglează în mod natural
nivelul de glicemie în organism. Insulina este produsă
la nivelul pancreasului prin celulele pancreatice beta.
Ca antioxidant, Curcuminul protejează celulele care
produc insulina, asigurând secreția sa pentru a regla
valorile glicemiei.

60
cps

Compoziția per capsulă
Frunze de Măslin (Olea europaea) extract standardizat cu peste 20% Oleuropeină 200 mg
Frunze de Măslin (Olea europaea) pulbere din frunze
200 mg
ADMINISTRARE: 1 capsulă de 4 ori pe zi

Adjuvant în:

Diabet

Produsul Olivoforte are la bază extractul de Frunze de Măslin
standardizat în peste 20% Oleuropeină, substanța activă principală a
frunzelor de Măslin.
Extractul de Frunze de Măslin are un efect
antidiabetic intens prin conținutul de polifenoli
și de oleuropeină. În cazul diabetului de tip 2
administrarea de extract de Frunze de Măslin,
a crescut sensibilitatea la insulină și secreția de
celule beta pancreatice, astfel reducându-se
semnificativ valoarea glicemiei.

• Reduce inflamația specifică
sindromului metabolic
• Stimulează acțiunea insulinei
• Reduce rezistența la insulină
• Scade nivelul glicemiei
• Protejează organismul de
complicațiile asociate diabetului
• Efect antioxidant intens

30
cps

60
cps

120
cps

CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 64-66:1
standardizat cu 95% Curcuminoide
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

380 mg
20 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii,
recomandarea medicului sau experiența anterioară avută cu acest produs.
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ONCOLOGIE
Cancerul este o boală care nu cunoaște vârsta. Are o rată
îngrijorătoare de incidență și cauzează schimbări majore în
viața unei persoane, fiind necesare tratamente complexe
și intense, dar și o schimbare radicală a alimentației și a
stilului de viață.
Pe lângă medicina alopată, cu tratamente precum
chimioterapia sau radioterapia, sunt din ce în ce mai
recunoscute și confirmate ca fiind eficiente și tratamente
naturopate cu extracte din plante, ciuperci medicinale,
vitamine, minerale, etc. Aceste formule naturale intense
au un puternic efect de regenerare celulară și acțiune
antitumorală.
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CITOPRIM STEM
Apărarea imunologică naturală
•
•
•
•
•

Stimulează producția de Celule STEM adulte
Regenerează celular organismul
Inhibă vascularizarea tumorilor
Imunostimulator
Stimulează activitatea macrofagelor,
a celulelor T și a factorului de necroză tumorală
• Chelator de metale grele
• Induce apoptoza celulelor tumorale
Citoprim STEM are o formulă intensă cu 10 extracte naturale cu efect
puternic imunostimulator și antitumoral.
Alga AFA este recunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice
citostatice naturale vegetale, cu rezultate uimitoare în tratarea
bolnavilor de cancer și leucemie. Alga AFA ajută la distrugerea
tumorilor maligne și la eliminarea lor din corp, Celulele STEM
stimulând regenerarea țesuturilor afectate.
Extractul de Ganoderma standardizat cu 20% polizaharide
sporeşte capacitatea organismului de a lupta cu infecţiile. Este o sursă
importantă de antioxidanţi, susţinând capacitatea de vindecare a
organismului şi întărind sistemul imunitar. În urma unor studii, s-a
constatat că această ciupercă medicinală creşte semnificativ numărul
celulelor T, care au un rol central în imunitate. În plus, necrozează
celulele maligne și le elimină din corp, ajutând în tratarea diferitelor
forme de cancer.
Cartilajul de Rechin distruge celulele canceroase şi stimulează
sistemul imunitar. Este cunoscut pentru acţiunea de a împiedica
formarea vaselor de sânge în tumori, inhibând dezvoltarea acestora.
Extractul de Drojdie-de-bere cu Seleniu organic are efecte
puternice atât în prevenirea, cât şi în tratarea cancerului deja existent.
Este eficient în terapiile de iradiere pentru că diminuează efectele
secundare și reduce inflamaţia şi atrofiile pielii.
Oncologie

Adjuvant în:

•
•
•
•
•

Afecțiuni oncologice cu diferite localizări (plămâni, ovare, sân, colon)
Tumori benigne cu risc de malignizare (fibroame, adenofibroame)
Leucemie
Convalescență în afecțiuni oncologice (prevenirea recidivelor)
Deficiențe imunitare

Graviola (Annona Muricata) este un fruct verde, în formă de inimă, ce se găsește în zona amazoniană și
Asia de Sud-Est. Are o istorie îndelungată de întrebuințare în medicina tradițională, fiind recunoscut pentru
proprietățile sale antioxidante, imunostimulatoare și antitumorale. Graviola conține 82 de compuși
activi, numiți Acetogenine, care susțin sănătatea organismului pe durata chimioterapiei. Graviola se
recomandă și în tratarea infecțiilor grave, are efect antitumoral și întărește imunitatea.

Astragalus este o plantă frecvent folosită în medicina
tradițională chineză, fiind apreciată pentru efectele sale
pozitive asupra sistemului imunitar, sistemului respirator, a
tensiunii arteriale, a bolilor de inimă și în terapiile specifice
pentru afecțiunile canceroase.
Chlorella determină necrozarea celulelor care au suferit
mutații și inhibă înmulțirea celulelor maligne, având un
puternic efect antitumoral. Ajută la purificarea sângelui și a
țesuturilor, asigurând o mai bună oxigenare a acestora.
Spirulina este un puternic stimulator al sistemului imunitar,
ajutându-l astfel să lupte împotriva celulelor canceroase.
Spirulina este o microalgă foarte bogată în fier, betacaroten,
minerale şi vitamine.

cps

Oncologie

Ciuperca Tibetană (Cordyceps Sinensis) conține substanțe active importante: Acidul cordicepic - elimină
radicalii liberi și întârzie îmbătrânirea celulelor; Polizaharidele - au efect adaptogen și de modulare a
sistemului imunitar; Adenozina - stimulează circulația, previne aritmiile cardiace și susține sistemul nervos.
Cordyceps se remarcă în terapiile oncologice prin capacitatea de a inhiba creșterea anumitor celule
canceroase, de a proteja celulele de efectele radicalilor liberi și prin a reduce acumularea de toxine în
rinichi.

30
60
cps

120
cps

CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă
Alga AFA (Aphanizomenon flos aquae) organică, din lacul Klamath, SUA
Ganoderma (Ganoderma lucidum) extract 10:1 standardizat cu 20% Polizaharide
Cartilaj de Rechin standardizat cu 4% Condroitină
Graviola (Annona muricata) extract 5:1
Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae)
extract standardizat cu 2000 ppm Seleniu
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu 50% Proteine
Astragalus (Astragalus membranaceus) extract 4:1
Spirulină (Spirulina maxima) standardizată cu 60% Proteine
Ciupercă-Tibetană (Cordyceps Sinensis) extract 20:1 standardizat cu 10% Acid cordicepic
Ciupercă-Tibetană (Cordyceps Sinensis) extract 12:1 standardizat
cu 30% Polizaharide și cu 1% Adenozină

60 mg
60 mg
40 mg
40 mg
40 mg
30 mg
30 mg
20 mg
15 mg
15 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
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CORDYCEPS
Antioxidant, antitumoral
•
•
•
•
•
•

30
cps

60
cps

120
cps

Antitumoral
Imunomodulator, imunostimulator
Antioxidant
Adaptogen
Potențează acțiunea chimioterapiei și a radioterapiei
Asigură diviziunea celulară normală

Oncologie

Adjuvant în:
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•
•
•
•

Afecțiuni oncologice
Modularea sistemului imunitar
Creșterea performanței și rezistenței fizice
Creșterea rezistenței organismului la stres

Cordyceps, Ciuperca Tibetană, are o tradiție îndelungată de folosință
în medicina Chineză. Beneficiile sale, intens studiate, s-au extins și la
afecțiunile oncologice.
Cordyceps se folosește în chimioterapii pentru a crește efectul benefic al
acestora și pentru a facilita recuperarea rapidă a organismului.

Acidul Cordicepic este principiul activ de bază din Cordyceps care acționează ca antioxidant, antiinflamator, antitumoral
sau antiviral.
Polizaharidele sunt o altă clasă de principii active din Cordyceps, cu efect puternic imunomodulator. Polizaharidele din Cordyceps
cresc rezistența la infecții a organismului prin reducerea inflamației și aportul de celule imunitare, beneficii importante pentru
persoanele care urmează terapii oncologice.
Cordyceps se remarcă în terapiile oncologice și prin capacitatea de a inhiba creșterea anumitor celule canceroase, de a proteja
celulele de efectele radicalilor liberi și de a reduce acumularea de toxine în rinichi.
Efectul puternic antioxidant pe care îl are Cordyceps asigură o
CAPSULĂ VEGETALĂ
protecție importantă a celulelor sănătoase de acțiunea radicalilor
Compoziția per capsulă
Ciupercă-Tibetană (Cordyceps Sinensis) extract 25:1
204 mg liberi.
Radicalii liberi sunt reziduri care rămân în urma metabolismului
standardizat cu minim 10% Acid cordicepic
Ciupercă-Tibetană (Cordyceps Sinensis) extract 12:1 standardizat
200 mg celular, dar se pot acumula și ca urmare a terapiilor oncologice.
Aceștia afectează structura ADN a celulelor, rezultând în distrugerea
cu minim 30% Polizaharide și cu minim 1% Adenozină
lor sau creează riscul de apariție al celulelor caneroase.
ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
Extractul de Cordyceps crește și producția de celule Natural killer
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea
(NK), celule imunitare specializate care protejează celulele sănătoase
medicului sau experiența anterioară avută cu acest produs.
de efectele negative ale celulelor tumorale sau virale.
Oncologie

Curcumin95 C3 complex
Antitumoral
•
•
•
•
•

Antiinflamator
Antitumoral
Antioxidant
Imunomodulator
Menține diviziunea celulară normală

Adjuvant în:

•
•
•
•

Afecțiuni inflamatorii
Afecțiuni oncologice
Deficiențe imunitare
Metastaze tumorale

30
cps

60
cps

120
cps

Curcumin 95 C3 complex păstrează integritatea celulelor
sănătoase, prevenind dezvoltarea formațiunilor celulare
dăunătoare sănătății.

Studiu clinic 2007
Efectele antitumorale ale Curcuminului
Curcumin95 C3 complex are efect citotoxic
demonstrat asupra unui spectru larg de
celule tumorale.

• Inhibă metastazarea celulelor tumorale

Oncologie

Curcuma longa, cu extractul său concentrat - Curcumin95 C3 complex, se regăsește
în lista plantelor alcătuită de „The National Cancer Institute” (USA) ce îi certifică
proprietățile anticancerigene.
Curcumin95 C3 complex stopează procesul de creștere și dezvoltare al celulelor
canceroase prin modularea mai multor componenete care intervin în dezvoltarea
acestora. De exemplu, Curcumin 95 C3 Complex reduce acțiunea unor factori de creștere
(ex. Nf-kb) și scade enzimele proinflamatoare.
Prin efectul antioxidant, Curcumin95 C3 complex protejează ADN-ul celulelor
împotriva radicalilor liberi, prevenind mutarea acestora în formațiuni tumorale, maligne.
Curcumin95 C3 complex determină moartea celulelor anormale
prin stimularea enzimelor care neutralizează carcinogenii și
favorizează detoxifierea celulară.

• Suprimă acțiunea factorilor de creștere
COX2 care declanșează răspunsul inflamator
în organism
• Stopează vascularizarea tumorilor,
împiedicând dezvoltarea lor
• Protejează celulele sănătoase de necroză

CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 64-66:1
standardizat cu 95% Curcuminoide
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

380 mg
20 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii,
recomandarea medicului sau experiența anterioară avută cu acest produs.

• Crește eficiența medicației alopate
Studiu de referință: Kuttan G, Kumar KB,
Guruvayoorappan C, Kuttan R, Antitumor,
anti-invasion, andantimetastatic effects of curcumin.
ADV EXP Med Biol. 2007
herbagetica.ro
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GRAVIOLA Extract Pur
Antitumoral

Oncologie

•
•
•
•

54

Crește imunitatea
Antitumoral și anticancerigen
Efect antioxidant
Ameliorează efectele adverse ale tratamentelor
oncologice

Adjuvant în:
•
•
•
•

Afecțiuni oncologice
Radioterapie, chimioterapie
Convalescență în afecțiuni oncologice
Deficiențe imunitare

Graviola (Annoa Muricata) este un fruct verde, în formă de
inimă, ce se găsește în zona amazoniană și Asia de Sud-Est. Are
o istorie îndelungată de întrebuințare în medicina tradițională,
fiind recunoscut pentru proprietățile sale antioxidante,
imunostimulatoare și antitumorale.
Graviola conține 82 de compuși activi, numiți Acetogenine,
care susțin sănătatea organismului pe durata chimioterapiei.
Graviola se recomandă și în tratarea infecțiilor grave, are
efect antitumoral și întărește imunitatea.
Cercetările cele mai recente efectuate asupra Graviolei au
dovedit că această plantă are proprietăți anticancerigene și
antitumorale. În urma studiilor Graviola își dovedește eficiența
asupra cancerului de colon, cancerului de sân, cancerului
pancreatic, pulmonar sau de prostată. Totodată, Graviola
protejează sistemul imunitar și reduce capacitatea celulelor
canceroase de a crește, fără să afecteze celulele sănătoase.
Ulterior, Universitatea Purdue (SUA) a publicat un studiu
care întărește și mai mult descoperirile anterioare. Potrivit
acestuia, Graviola blochează sursele de energie ale celulelor
cancerigene, împiedicând dezvoltarea lor în organism.
Capacitatea incredibilă a extractului de Graviola de a acționa
ca un agent anti-cancer este data de proprietatile antioxidante.
Graviola elimină radicalii liberi, iar prin enzimele antioxidante
pe care le are stopează formarea celulelor canceroase.

60
cps

Acetogeninele, substanțele active din
Graviola, au proprietatea de a elimina
anumite tipuri de cancer fără a afecta
celulele sănătoase, acționând pe mai
multe căi simultan: forțează apoptoza
(moartea) naturală a celulelor tumorale,
inhibă metastazarea sau dezvoltarea
lor, blochează livrarea de substanțe care
hrănesc celulele tumorale.
Universitatea din Nebraska (SUA) a realizat în 2012 un studiu
asupra efectului pe care îl are extractul de Graviola pentru
cancerul pancreatic. Celulele canceroase au un conținut
ridicat de glucoză, comparativ cu celulele sănătoase. Glucoza
le asigură dezvoltarea și proliferarea. În urma studiului s-a
demonstrat că extractul de Graviola blochează asimilarea
de glucoză la nivelul celulelor canceroase. Astfel, împiedică
multiplicarea și extinderea lor în organism.

Compoziția per capsulă
Extract 5:1 din fructe de Graviola (Annona muricata) 200 mg
Pulbere din fructe de Graviola
200 mg

CAPSULĂ VEGETALĂ

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii,
recomandarea medicului sau experiența anterioară avută cu acest produs.
Oncologie

CHLORELLA

AFA STEM
Regenerare celulară
• Stimulează producția de Celule
STEM adulte
• Regenerează celular organismul
• Antioxidant
• Imunostimulator
• Radioprotector, chemoprotector
• Favorizează necroza formațiunilor
tumorale

Adjuvant în:
• Refacere rapidă dupa traumatisme, intervenţii chirurgicale, tratamente invazive
• Afecțiuni canceroase, radioterapie şi chimioterapie
în cancer
• Leucemie
• Deficienţe imunitare

Inhibă creșterea celulelor tumorale
• Stimulează activitatea macrofagelor, a
celulelor imunitare T și a factorului de
necroză tumorală
• Inhibă creșterea celulelor tumorale
• Chelator de metale grele
• Radioprotector

Adjuvant în:
• Terapii oncologice
• Detoxifiere
• Deficiențe imunitare
30
cps

60
cps

120
cps

Alga AFA are o concentrație bogată de ficocianină,
un pigment albastru, care se dovedește a fi un
puternic imunomodulator. Acest pigment are
capacitatea și de a preveni mutațiile celulare din
măduva spinării, fiind benefic în cazul leucemiei.
Alga AFA originală și organică se extrage dintr-o
sursă unică în lume: Lacul Klamath din Oregon,
SUA.

30
cps

60
cps

120
cps

Compoziția per capsulă
Alga AFA (Aphanizomenon flos-aquae) organică,
400 mg
din lacul Klamath, SUA
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu 50% Proteine 10 mg

CAPSULĂ VEGETALĂ

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii,
recomandarea medicului sau experiența anterioară avută cu acest produs.

Chlorella este un puternic detoxifiant și curăță organismul
inclusiv de metale grele (plumb, mercur, cadmiu) datorită
conținutului mare de clorofilă. Consumul regulat de Chlorella
previne acumularea în timp a toxinelor în organe și țesuturi
moi, având și rol preventiv asupra formării celulelor tumorale.
Rolul detoxifiant al Chlorellei își dovedește eficiența și în
terapiile cu radiații și chimioterapie pe care le urmează
persoanele cu afecțiuni oncologice. Prin conținutul bogat de
clorofilă, Chlorella protejează organismul de efectele radiațiilor,
eliminând particulele radioactive din corp. Se recomanda
administrarea de Chlorella în paralel cu terapiile oncologice
clasice pentru a preveni efectele adverse.
Compoziția per capsulă
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu minim 50% Proteine

Oncologie

Alga AFA asigură 400 mg/cps de Alga AFA și are rol benefic în terapiile Extractul de Chlorella standardizat cu minim 50% proteine provine dintr-o algă
oncologice. Rolul cel mai important al algăi AFA este acela de a stimula verde-albastră, unicelulară, ce creşte în apele dulci şi conţine cea mai mare cantitate
producția de Celule STEM, celule care reconstruiesc organele sau țesuturile. de clorofilă din regnul vegetal.
Chlorella este extrem de bogată în nutrienţi: conţine proteine (minim 50% din
Astfel, Alga Afa stimulează capacitatea naturală de
greutatea sa), 18 aminoacizi şi vitamine A, B, C, E (conţine de 10 ori mai multă
regenerare celulară a organismului. Alga AFA este
vitamina A decât ficatul de vită). Această algă reprezintă o sursă naturală excelentă
un puternic citostatic natural, inhibă dezvoltarea
de acizi graşi, inclusiv Omega 3 şi minerale: Fier, Calciu, Magneziu, Zinc, Potasiu, Sulf
celulelor canceroase, stopează extinderea tumorilor și
şi Mangan.
regenerează organismul.

410 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 4 ori pe zi

herbagetica.ro
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URI-RENAL
Infecțiile urinare sunt printre cele mai frecvente tipuri de infecții
bacteriene, incidența lor cea mai mare fiind în rândul femeilor. În
jur de 50% dintre acestea au cel puțin o infecție urinară în viață, iar
între 20-30% dintre cazuri, infecția revine în foarte scurt timp.
Hidratarea corectă, eliminarea completă a urinei din vezică și un
sistem imunitar puternic, pot limita prezența bacteriilor în tractul
urinar.
Produsele din gama Uri-Renal acționează prin extracte intense
pentru a elimina bacteriile din tractul urinar și pentru opri recurența
infecțiilor urinare.

URIMER AKUT

Cea mai puternică formulă în infecțiile urinare
•
•
•
•
•

Elimină și omoară bacteriile tractului urinar
Efect antiinflamator și analgezic
Previne recurența infecțiilor urinare
Antioxidant
Susține sănătatea tractului urinar

/

Urimer Akut este un produs cu o compoziție unică, fiind eficient de
la prima capsulă pentru combaterea infecțiilor urinare. Urimer Akut
conține cea mai mare cantitate de proantocianidine (PAC – 81 mg/cps)
cele mai eficiente în eliminarea bacteriilor din tractul urinar, inclusiv a
celor rezistente la antibiotice, precum E.coli.
Proantocianidinele din Urimer Akut (PAC – 81 mg/capsulă) au de
aemenea capacitatea de a limita aderarea bacteriilor la pereții
tractului urinar și de a împiedica multiplicarea acestora în tractul
urinar. Astfel se stopează recurența infecțiilor urinare prin eliminarea
eliminarea completă a bacteriilor cauzatoare de infecții
Urimer Akut acționează încă de la prima administrare pentru a reduce
simptomele neplăcute ale infecțiilor urinare. Reduce durerea, usturimea
la urinare, nevoia de a urina frecvent și stimulează eliminarea urinei
și a bacteriilor din tractul urinar.
Adjuvant în:
•
•
•
•
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Sănătatea tractului urinar
Tulburări de urinare (micturiție)
Calmarea durerilor la urinare
Prevenirea și reducerea disconfortului urinar

Uri-Renal

Extractul de Merișor (Vaccinium macrocarpon) 160:1 standardizat
cu (80 mg PAC/cps), elimină și omoară bacteriile din tractul
urinar.

Beneﬁcii

FORMULĂ CONCENTRATĂ
160 kg de Merișor

- 8 extracte intense cu acțiune directă asupra sănătății
tractului urinar

1 kg de extract concentrat

- Formulă concentrată - 81 mg PAC/cps cu efect rapid
de la prima capsulă

EFECT RAPID DE LA PRIMA CAPSULĂ

Splinuța (Solidago Virguarea) extract 4:1 are efect antiinflamator,
calmează durerea și accelerează eliminarea urinei.

Uri-Renal

- Împiedică recurența infecțiilor urinare, eliminând
bacteriile care provoacă infecții urinare sau bacteriile
rezistente la antibiotice, precum E-coli

Strugurii Ursului (Uva-ursi) extract 4:1 - proprietăți antiseptice,
distruge bacteriile patogene.
Aronia (Aronia melanocarpa) extract 4:1 standardizat previne
infecțiile și stopează multiplicarea bacteriilor.
Extractul de Frunze de Urzică (Urtica dioica) 10:1 are efect
analgezic și este un diuretic foarte puternic.
Extractul de Coada Calului (Equisetum arvense), standardizat cu
7% Siliciu are proprietăți diuretice și favorizează eliminarea
urinei.

10

Vitamina D3 naturală, crește imunitatea prin stimularea
producției de peptide antimicrobiene.

30

Vitamina C, extrasă din fructe de Acerola, crește imunitatea
și este biopotențator pentru extractul de Splinuță (Solidago
Virgaurea).

cps

cps
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Uri-Renal

STUDII CLINICE
Extractul de Merișor și aderența uropatogenilor la antibiotice

Extractul de Merișor și recurența infecțiilor urinare

Studiul Howell AB, Foxman B (JAMA. 2002 Jun 19;287(23):3082-3)
demonstrează că la nivelul țesutului tractului urinar extractul de Merișor:

Studiul Takahashi și colab. 2013 (J Infect Chemother.
2013 februarie; 19 (1): 112-7. doi: 10.1007 / s10156-012-0467-7.
Epub 2012 Sep 8)

- Are efect imediat: acționează în 2 ore de la administrarea primei doze
- Limitează atașarea bacteriei la țesut prin modificarea formei sale din
baston în sferă
- Întrerupe comunicarea dintre bacterii, împiedicând răspândirea și
colonizarea acestora
- Distruge piciorușele (pilii) celulei bacteriene regăsite pe țesutul tractului
urinar
- Are efect de durată: efectul se resimte până la 10 ore după administrare

Studiul demonstrează că 71% din pacienți nu au
mai avut episoade recurente de infecții urinare
după a dministrarea extractului de Merișor.

CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Merișor - Vaccinium macrocarpon
extract standardizat 160:1 cu 40% Proantocianidine, rezultând 80 mg PAC

10
cps

30
cps

Splinuța (Solidago virga-aurea) extract 4:1
Strugurii Ursului (Uva Ursi) extract 4:1
Aronia (Aronia melanocarpa) 4:1 extract standardizat cu 2% Proantocianidine
rezultând 0.8 mg PAC
Urzică (Urtica dioica) extract standardizat 10:1 cu 4% Polifenoli
Coada-calului (Equisetum arvense) extract standardizat 4:1 cu 7% Siliciu
Vitamin D3 naturală/Colecalciferol 0.1%
Acerola (Malpighia glabra), extract standardizat cu 17% Vitamina C naturală

200 mg
40 mg
40 mg
40 mg
30 mg
30 mg
1 mg
10 mg

ADMINISTRARE: 1 cps/zi pentru copii de peste 12 ani și adulți
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Uri-Renal

RENALFORTE
•
•
•
•

Antiseptic renal și urinar, diuretic
Antiinflamator urinar
Cicatrizant
Favorizează refacerea epiteliilor
reno-urinare afectate de infecții

COZI DE CIREȘE Extract

Adjuvant în:

Antiinflamator reno-urinar

Diuretic natural

• Cistită, Nefrită
• Pielită, Pielonefrită
• Tratamente cu antibiotice
• Calculoză renală
• Retenție de apă în țesuturi

Compoziția per capsulă
Strugurii-ursului (Arctostaphylos uva-ursi) extract 4:1din frunze
Mătase de Porumb (Zea mays) extract 4:1
Măslin (Olea europaea) extract standardizat cu 20% Oleuropeină

100 mg
50 mg
25 mg

Coada-calului (Equisetum arvense)
extract 6:1 standardizat cu min. 7% Siliciu

50 mg

Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) pulbere din rădăcini
Coada-calului (Equisetum arvense) pulbere din părți aeriene
Afin (Vaccinium myrtillus) pulbere din frunze

50 mg
25 mg
50 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi
Doza de administrare poate crește în funcție de gravitatea afecțiunii, recomandarea medicului
sau experiența anterioară avută cu acest produs.

• Diuretic
• Antiinflamator renal şi urinar
• Elimină excesul de uree din
organism
• Catalizează eliminarea nitriţilor
şi nitraţilor din organism

• Cistite și infecții renale recurente
• Valori ridicate ale ureei și
creatinei din sânge
• Prevenirea litiazei renale
• Retenție de apă în țesuturi
• Microlitiază renală

Extractul de Cozi de Cireșe se folosește intens în
fitoterapie ca diuretic natural. Cozile de Cireșe sunt în
mod natural bogate în bioflavonoizi și săruri de potasiu.
Astfel, extractul de Cozi de Cireșe are capacitatea de a
elimina toxinele din corp prin urină și digestie, fiind
eficient pentru a reduce balonarea, inflamația, senzația
de picioare grele sau excesul de uree din organism.
Stimulează direct rinichii să elimine excesul de apă,
asigurând curățarea tractului urinar de bacterii și
reușind astfel să stopeze dezvoltarea lor.
Pentru că are și efect antiinflamator, extractul de
Cozi de Cireșe reduce semnificativ simptomele
asociate infecțiilor urinare. Are efect antiseptic,
inhibând răspândirea infecției, dezvoltarea celulelor și
migrarea lor în tractul urinar superior unde pot afecta
rinichii. Extractul de Cozi de Cireșe poate acționa și ca
analgezic, prin calmarea centrilor nervoși și reducerea
durerilor abdominale care acompaniază adesea o
infecție urinară.

Uri-Renal

Renalforte are în componența sa 7 plante și extracte din plante care susțin
activitatea sistemului reno-urinar.
Extractul de Strugurii-ursului conține arbutină care
ajuns în urină se transformă în substanțe cu efect
antibiotic foarte puternic, care combat cu succes
cistitele și nefritele produse de diverse bacterii: E. coli,
streptococi, stafilococi etc.
Extractul de Mătase de Porumb este un puternic
diuretic și antiinflamator renal, care ajută la
eliminarea microlitiazei, previne recidiva infecțiilor și
formarea calculilor renali.
Extractul de Frunze de Măslin standardizat cu 20%
Oleuropeină are efect antiviral și antiseptic, care îl
recomandă în tratarea infecțiilor renale și a cistitelor
produse de virusuri, bacterii, fungi.
Extractul de Coada-calului are efect diuretic, ajută
la fixarea mineralelor utile în organism, prevenind
formarea și mărirea în dimensiuni a calculilor. În
120
60
30
plus, datorită alcaloizilor din compoziția sa, extractul
cps
cps
cps
de Coada-calului are și efect antispastic, ajutând la
eliminarea calculilor renali.

Adjuvant în:

30
cps

60
cps

Compoziția per capsulă
Cozi de Cireșe (Prunus cerasus / Prunus avium) extract 10:1
Cozi de Cireșe (Prunus cerasus / Prunus avium) pulbere

200 mg
200 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi

herbagetica.ro
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PROSTATĂ SĂNĂTOASĂ
Prostata joacă un rol esențial pentru sistemul reproducător masculin. Pe
măsura înaintării în vârstă mulți bărbați se confruntă cu boli grave ale
prostatei.
În multe cazuri, afecțiunile prostatei se agravează pentru că
majoritatea bărbaților sunt rezervați în a discuta deschis despre
problemele intime.
Descoperă în gama Prostată Sănătoasă formule concentrate cu
efect intens pentru refacerea funcțiilor prostatei.
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PROSTATO STEM
Regenerarea funcțiilor prostatei
•
•
•
•
•
•

Reduce urinările frecvente și dureroase
Ajută la golirea completă a vezicii
Susține viața sexuală activă
Reduce inflamarea asociată cu prostata mărită
Susține sănătatea și buna funcționare a prostatei
Combate cancerul de prostată

Prostato STEM conţine cea mai complexă formulă pentru tratarea
afecţiunilor prostatei prin 7 extracte intense de Palmier-pitic,
stimulatorul organic de Celule STEM - Alga AFA, de Urzică și de Dovleac
bogată în Zinc, Spirulină și Chlorella.
Extractul de Palmier-pitic standardizat cu 45% acizi grași contribuie
la tratarea hiperplaziei benigne de prostată sau HBP. Extractul de
Palmier-pitic reduce urinările frecvente, durerile din timpul
urinărilor şi ajută la golirea completă a vezicii. Previne şi combate
cancerul de prostată, prin inhibarea producerii dihidrotestosteronului,
hormonul masculin care determină hipertrofia prostatei.
Alga AFA, stimulatorul vegetal de celule stem, ajută la regenerarea
celulară a prostatei prin refacerea țesuturilor, inhibă dezvoltarea
celulelor canceroase și oprește formarea și dezvoltarea formațiunilor
tumorale, asociate cancerului de prostată.
Extractul de Urzică este cunoscut pentru abilitatea sa de a alina
disconfortul la urinare la bărbaţii care suferă de afecţiuni ale prostatei.
Extractul de Urzică este bogat în clorofilă şi complexul de săruri
minerale (fier, magneziu, calciu, potasiu şi siliciu) și o cantitate mare de
vitamina C. Cu ajutorul acestor substanțe active, Extractul de Urzică
scade inflamația asociată cu prostata mărită, reduce durerile din
timpul urinării și ușurează procesul de micțiunie la bărbați.
Dovleacul reface elasticitatea prostatei şi previne complicaţiile
asociate prostatitelor cronice, a infecțiilor urinare sau ale adenomului
de prostată. Seminţele de Dovleac sunt un remediu foarte eficient
pentru problemele de prostată, având un conţinut bogat în Zinc.
Prostată sănătoasă

Adjuvant în:
•
•
•
•

Afecțiuni ale prostatei
Hipertrofie benignă de prostată (stadiul I și II)
Prostatite acute și cronice
Hiperplazie benignă de prostată (stadiul I și II) incontinență
urinară
• Prevenirea afecțiunilor prostatei la bărbații peste 45 ani

Formula produsului este îmbogățită cu Zinc, Chlorella și
Spirulină pentru a asigura secreția de testosteron și pentru
a proteja celulele prostatei de acțiunea radicalilor liberi.

CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Palmier-pitic (Serenoa repens) extract 8:1 standardizat cu 45% Acizi grași
135 mg
Dovleac (Cucurbita pepo) extract 4:1
65 mg
Urzică (Urtica dioica) extract 10:1 standardizat cu 4% Polifenoli
60 mg
Alga AFA (Aphanizomenon flos-aquae) organică, din lacul Klamath, SUA
40 mg
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită cu 100000-120000
30 mg
mcg/g Zinc (furnizând 26% VNR - Valoare Nutritională de Referință cf. Regulament 1169/2011)
Spirulină (Spirulina maxima) standardizată cu 60% Proteine
15 mg
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată 50% Proteine
15 mg
ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi

Prostată sănătoasă

Studiu Flux – Extractul de Palmier-pitic reface funcțiile urinare și sexuale
afectate de Hiperplazia benignă de prostată
Un grup de medici români, conduși de Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu, a efectuat pe o durată de 24
de luni un studiu clinic asupra efectelor administrării de Palmier-pitic pacienților cu Hiperplazia
benignă de prostată. Studiul s-a desfășurat în 7 instituții medicale, pe 120 de pacienți.
Rezultatele pozitive s-au văzut din primele 3 luni de administrare și au culminat cu un grad de
satisfacție de 88% din partea pacienților:
• Pentru 43% dintre pacienți a scăzut volumul urinar rezidual
• S-a redus volumul prostatei cu 10%
• Administrarea timpurie, înainte de vârsta de 60 de ani, a redus IPSS (Scorul Internațional al
Simptomelor Prostatei) total cu 47,1%, comparativ cu 36,7% la administrarea după vârsta de
60 de ani.

- după 3 luni - volumul mediu al prostatei s-a redus cu peste 10%
- după 6 luni - proporția de pacienți satisfăcuți cu statusul lor urinar a crescut de la 14% la 88%

30
cps

60
cps

120
cps
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PROSTATO Curcumin95
Prostată sănătoasă

• Reduce urinările frecvente, senzația
de urinare incompletă, jet slab
sau intermitent
• Reduce durerile în timpul urinării
• Combate infecțiile prostatei

•
•
•
•

Reduce dimensiunile prostatei
Menține o viață sexuală activă
Reglează concentrația de testosteron
Ameliorează funcţia erectilă

Peostato

Formula intensă Prostato Curcumin95 reunește 8 extracte
puternice cu acțiune dovedită clinic în tratarea hiperplaziei benigne
de prostată. Curcumin95 C3 Complex împreună cu extractele de
Palmier-pitic, Prun-african, Ginseng-siberian, Dovleac, Urzică,
Zinc și Piper negru, contribuie activ la reducerea urinărilor frecvente,
a durerilor din timpul urinării și a inflamației de la nivelul prostatei.

62

Curcumin95 C3 complex standardizat cu 95% Curcuminoide
joacă un rol foarte important în tratamentul afecțiunilor
prostatei datorită proprietăților sale antiinflamatorii. Curcuminul
are capacitatea de a reduce în mod natural efectul anumitor
compuşi care promovează inflamația, reducând astfel,
volumul prostatei. În același timp, reduce durerea pelviană
asociată cu prostata mărită și reface funcțiile urinare.
Extractul de Prun-african standardizat cu 2.5% Steroli este folosit
cu succes de către cercetători în tratarea hiperplaziei benigne de
prostată în mod natural. Au fost efectuate peste 18 studii controlate la
care au participat 1562 de bărbaţi, pe o perioadă de 64 de zile. În urma
administrării extractului de Prun-african s-a observat o îmbunătăţire
a simptomelor urologice: nicturia s-a redus cu 19%, volumul
urinei reziduale a scăzut cu 24%, iar fluxul jetului urinar s-a
îmbunătăţit cu 23%. Extractul de Prun-african acţionează pe două
planuri în tratarea hiperplaziei benigne de prostată: ameliorează
funcţia erectilă (stimulează obținerea erecției la pacienții cu prostatită
sau hiperplazie benignă de prostată) şi contribuie la menţinerea
erecţiei.
Extractul de Palmier-pitic standardizat cu 45% Acizi grași asigură
sănătatea prostatei, tonifierea uretrei, creșterea vigorii sexuale și
îmbunătățirea funcției glandei tiroide și a sistemului urinar. În urma
studiului Flux realizat în România pe 120 de pacienţi care prezentau
diverse forme de adenom de prostată, s-a constatat că tratamentul pe
termen lung cu extract de Palmier-pitic este foarte eficient.

Adjuvant în:
•
•
•
•

Cancer de prostată
Hiperplazie benignă de prostată
Sterilitate
Tulburări de dinamică sexuală
masculină (libidou scăzut)
• Prostatite acute și cronice
• Incontinență urinară

30
cps

Proporţia pacienţilor satisfăcuţi cu statusul lor urinar a crescut după
60
cps
6 luni la 88%, iar volumul mediu al prostatei a înregistrat o scădere
semnificativă.
Ginsengul-siberian este eficient în cazuri de tulburări de 120
cps
dinamică sexuală masculină (libidou scăzut), impotenţă de origine
hormonală, precum şi în sterilitatea masculină.
Dovleacul reface elasticitatea prostatei şi previne complicaţiile, este un puternic stimulent în
prevenirea şi tratarea adenomului de prostată, cât şi a cancerului de prostată.
Extractul de Urzică garantat cu 4% Polifenoli reduce eficient simptomele asociate hiperplaziei
benigne de prostată, reduce fluxul urinar, combate senzația de urinare incompletă și reduce
nevoia constantă de a urina. Scade volumul prostatei prin inhibarea multiplicării excesive a celulelor
prostatei.
Drojdia-de-bere îmbogăţită cu 100.000 mcg/g Zinc are efecte benefice chiar și în cazul cancerului
de prostată. În studiile experimentale s-a observat că dezvoltarea malignă este oprită, în mai puțin de
trei luni, prin ingerarea zilnică a acesteia.
Extractul de Piper negru standardizat cu 5% piperină în combinație cu Curcumin95 C3
complex potenţează biodisponibilitatea acestuia în organism cu peste 2.000 %.
Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 64-66:1 standardizat cu 95% Curcuminoide
Palmier-pitic (Serenoa repens) extract 6-8:1 standardizat cu 45% Acizi grași
Prun-african (Pygeum africanum) extract 4-5:1 standardizat cu 2,5% Steroli
Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus) extract standardizat cu 0,8% Eleutherozide
Dovleac (Cucurbita maxima) extract 4:1
Urzica (Urtica dioica) extract 10:1 standardizat cu 4% Polifenoli
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită cu 100000-120000 mcg/g Zinc
(furnizând 26% VNR - Valoare Nutritională de Referință cf. Regulament 1169/2011)
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

48 mg
68 mg
68 mg
60 mg
60 mg
30 mg
26 mg
10 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi

Prostată sănătoasă

ZINC COMPLEX

SELENIU ORGANIC
Asigură sănătatea prostatei

Tonic pentru prostată

• Menține cantitățile normale de
testosteron din sânge
• Reduce volumul prostatei
• Antioxidant
• Funcționarea normală a sistemului
genito-urinar masculin
• Menține metabolismul acido-bazic
normal

• Susține producția de testosteron
• Scade inflamația
• Reduce dezvoltarea celulelor tumorale la
nivelul prostatei
• Asigură spermatogeneza normală
• Reglează glanda tiroidă și secreția hormonilor
tiroidieni

•
•
•
•
•
•

Hiperplazie benignă de prostată
Prostatită
Infertilitate la bărbați
Deficit de testosteron
Cancer de prostată
Reducerea tumorilor

30
cps

60
cps

120
cps

Seleniul Organic are efect intens pentru producția hormonilor tiroidieni și
reglarea metabolismului. Conține Seleniu natural, ușor asimilabil, 98 mcg/cps.
Este esențial pentru metabolismul hormonilor tiroidieni, fertilitate și
asigurarea sănătății prostatei.
Deficitul de Seleniu a fost corelat cu un risc ridicat de dezvoltare al cancerului
de prostată. Rezultatele unor studii clinice cumulate au demonstrat că Seleniul
acționează ca antiinflamator pentru prostată și ca antioxidant, prevenind
distrugerea celulelor sănătoase. Seleniul poate limita dezvoltarea celulelor
canceroase la nivelul prostatei, acționând ca antitumoral.
Unul de mecanismele de acțiune ale Seleniului, în beneficiul prostatei, este acela
de stimula producția de testosteron, contribuind la creșterea fertilității.
Compoziția per capsulă
Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae)
extract standardizat cu 2000 ppm Seleniu
(furnizând 98mcg Seleniu Organic/178% VNR*)
Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae)
ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi

49 mg
351 mg

• Prostatită
• Hiperplazia benignă de
prostată
• Prostată mărită
• Deficit de testosteron la
bărbați
• Neutralizarea efectelor
radicalilor liberi
30
cps

60
cps

120
cps

Zinc Complex are o formulă intensă cu Zinc natural ușor
asimilabil și extracte din Ginseng Siberian și semințe de
Dovleac.
Zincul este prezent în toate organele și fluidele din
corp, dar se află într-o concentrație foarte mare în
celulele prostatei. Rolul său la nivelul prostatei este de
a echilibra secreția a doi hormoni masculini: testosteron
și dihidrotestosteron, care stimulează creșterea celulelor
prostatei, atât benigne, cât și maligne. În plus, Zincul
modulează activitatea anumitor citokine care cauzează
inflamație, fiind benefic pentru reducerea volumului
prostatei.
Extractul de semințe de Dovleac este bogat în Zinc,
asigurând un aport suplimentar din acest mineral
esențial pentru sănătatea prostatei. Extractul de semințe
de Dovleac conține și alți compuși activi, fitosteroli, care au rolul de a proteja
celulele prostatei și de a reduce volumul prostatei.
Extractul de Ginseng Siberian funcționează ca tonic pentru sistemul hormonal
masculin, ajutând și în refacerea dinamicii sexuale afectată de tulburările de
prostată.
Compoziția per capsulă
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae)
îmbogățită cu 100.000 mcg/g Zinc (furnizând 10mg Zinc/100%VNR*)
Dovleac (Cucurbita pepo) extract 4:1 din semințe
Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus)
extract din rădăcini și părți aeriene standardizat cu 0,8% Eleutherozide
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) pulbere uscată și inactivată
Dovleac (Cucurbita maxima) pulbere din semințe

Prostată sănătoasă

Adjuvant în:

Adjuvant în:

100 mg
25 mg
35 mg
200 mg
105 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi
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POTENȚĂ-LIBIDOU
Orice persoană are dreptul deplin de a se bucura de o viață sexuală
activă și un libido constant, pentru o viață de cuplu sănătoasă.
Factori precum stresul, un dezechilibru hormonal, menopauza sau
un deficit de testosteron afectează direct libidoul și declanșează
disfuncții erectile.
Satisfacția sexuală este strâns legată de sănătatea organismului,
atât la nivel fizic, cât și emoțional. Din acest motiv se recomandă
suplimente nutritive care au efecte stimulatoare pentru imunitate,
stimulează circulația sanguină, susțin sistemul nervos și echilibrează
secrețiile hormonale.
Gama Potență – Libidou oferă soluții naturale intense care cresc
potența și libidoul.

MAN

Vigoare sexuală masculină
•
•
•
•
•

Afrodisiac
Creşte potența şi libidoul masculin
Creşte secreţia de testosteron
Sporeşte fertilitatea masculină
Acţiune vasodilatatoare

produs destinat
bărbaților
30
cps

60
cps

120
cps

Compoziția produsului MAN conține
5 extracte standardizate cu efect puternic
pentru creșterea potenței. Formula sa
complexă are efect afrodisiac, revitalizant și
hrănește aparatul sexual masculin. Formula
sa este îmbogățită cu Ghimbir pentru o
absorbție ridicată.
Extractul de Rhodiola Rosea are proprietăți
adaptogene: ajută la eliminarea în mod
natural a oboselii, a stresului, a anxietății,
principalele cauze ale disfuncției erectile și
libidoului scăzut în rândul bărbaților.
Sistemul nervos autonom transmite creierului senzația de dorință, prin
intermediul acetilcolinei prezente în Rhodiola, care stimulează celulele
organelor genitale să elibereze oxidul de azot pentru expansiunea
vaselor de sânge.
Seleniul se află într-o concentrație mare în testicule, canalele
seminale și prostată. Seleniul este necesar astfel pentru motilitatea
spermatozoizilor, de aceea sporește fertilitatatea masculină.
Zincul este un puternic antioxidant, fiind implicat activ în menținerea
unui mediu endocrin sănătos și o balanță hormonală optimă. Aportul de
Zinc stimulează fertilitatea și producția de testosteron.
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Potență-Libidou

Extractul de Panax Ginseng Chinezesc are substanțe active importante, numite ginsenozidele. Acestea
au efecte adaptogene, acționând asupra stresului, anticonvulsivante, dar și proprietăți stimulante asupra
sistemului nervos. Studiile efectuate la bărbați arată că Ginsengul poate ajuta și la tratarea disfuncției
erectile și la creșterea fluxului sanguin.
Brânca Ursului este bogată în urocumarine, poline, colină, fitosteroli, acizi organici, bioflavonoide, taninuri
şi uleiuri volatile, toate acestea având efecte afrodisiace și acţiune vasodilatatoare (îmbunătăţeşte fluxul
sângelui din zona genitală).
Extractul de Maca lucrează pentru susținerea nivelului de testosteron, sporind astfel energia,
rezistența și vitalitatea. De peste 2000 de ani indigenii din Peru au folosit Maca pentru a stimula fertilitatea
umană și pentru mărirea numărului de spermatozoizi și îmbunătățirea calității spermei.

Adjuvant în:
•
•
•
•
•

Combaterea infertilităţii
Creşterea spermatogenezei
Creşterea fluxului sanguin în penis
Producerea de testosteron
Eliminarea în mod natural a
oboselii
• Stres şi anxietate
• Disfuncţii erectile

Potență-Libidou

Extractul de Serenoa Repens stimulează libidoul prin creșterea nivelului de testosteron. La bărbați,
producția de spermă este ghidată de testosteron astfel Serenoa Repens poate crește fertilitatea masculină
prin creșterea nivelului de testosteron al organismului.
Extractul de rădăcină de Ghimbir ajută la creșterea fluxului de sânge la nivelul organelor genitale
având proprietatea de a dilata vasele de sânge, astfel încât să fie mai largi și capabile să transporte mai mult
sânge. Datorită gingerolului, principiul activ din Ghimbir, crește puterea de absorbție în organism a tuturor
ingredientelor produsului MAN.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Rhodiola Rosea extract 25:1 standardizat cu 3% Rozavine și 1% Salidrozide
Maca (Lepidium meyenii) extract 5-6:1 standardizat cu 0,6% Glucosinolate
Brânca Ursului (Heracleum sphondylium) pulbere
Ginseng coreean (Panax Ginseng) extract 7-10:1 standardizat cu 12% Ginsenozide
Serenoa Repens extract standardizat 45% Acizi grași
Drojdie de bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită în Zinc 1g (10% VNR*)
Drojdie de bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită în
Seleniu 20 mcg (36,5% VNR*) - 20 mg
Ghimbir (Zingiber officinale) extract 35-40:1 standardizat cu 5% Gingeroli

80 mg
100 mg
100 mg
30 mg
80 mg
20 mg
20 mg
20 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
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BRÂNCA MARELUI URS
Mărește potența

Potență-Libidou

•
•
•
•
•
•

Funcţionarea normală a glandelor sexuale
Îmbunătățește erecția
Crește libidoul
Întinerește funcțiile sexuale
Creștere motilitatea spermatozoizilor
Stimulează secreția de testosteron

Adjuvant în:
•
•
•
•
•

Impotență vasculară, hormonală, psihică
Infertilitate la bărbați
Andropauză prematură
Îmbătrânire prematură
Deficit de testosteron la bărbați

Brânca Marelui Urs are o formulă concetrată cu extracte din plante renumite
pentru efectul afrodisiac și pentru creșterea potenței. Semințele şi florile
de Brânca-ursului sunt un adevărat fenomen pentru sporirea fertilității
masculine, având un efect de îmbunătățire a calității spermei.

60
cps

Extractul de Brânca-ursului are efect vasodilatator genital, extrem de util în
cazul impotenței vasculare, dar şi de stimulent al activității testiculelor, ceea ce
recomandă Brânca-ursului în impotenţă hormonală.
Extractul de Tribulus terrestris are un excepțional efect de sporire a
caracterelor masculine. Principiile active din această plantă cresc semnificativ
secreția de testosteron, cunoscut drept hormonul masculinității.
Urzica contribuie la detoxifierea organismului şi asigură libertatea
testosteronului pentru întinerirea funcţiilor sexuale şi menţinerea vitalităţii
sexului masculin.
Panax Ginseng contribuie la creşterea libidoului, fiind un puternic afrodisiac.
Stimulează virilitatea, vindecă disfuncţiile erectile, menţine erecţia fermă şi
îmbunătăţeşte calitatea spermei.
Compoziția per capsulă
Extract 10:1 de Brânca-ursului (Heracleum sphondylium)
Extract 4:1 de Colții-babei (Zygophyllaceae Tribulus terrestris L.) standardizat cu 40% Saponine
Ginseng Chinezesc (Panax ginseng) pulbere
Urzică (Urtica dioica) pulbere

175 mg
119 mg
28 mg
28 mg

ADMINISTRARE: 2 capsule de 3 ori pe zi în cure de 1, maxim 2 săptămâni.
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Potență-Libidou

MACA

produs destinat atât femeilor
cât și bărbaților

Crește hormonii libidoului, androgenii
•
•
•
•

Stimulează funcția erectilă
Îmbunătățește libidoul
Echilibrează sistemul endocrin
Reduce stresul, stările de depresie
și anxioase
• Ameliorează simptomele
menopauzei, premenstruale și
menstruale

Adjuvant în:

Maca este produsul fertilității și libidoului, având o acțiune
concentrată asigurată de cele 2 extracte de Maca din
compoziție. Una dintre acțiunile principale este stimularea
și hrănirea hipotalamusului care reglează glanda
pituitară, acționând ca tonic pentru sistemul nervos și
hormonal. Întregul sistem endocrin devine echilibrat,
deoarece glanda hipofiză controlează producția hormonală
a glandelor suprarenale, a tiroidei și a organelor sexuale
(testicule și prostată la bărbați, ovare și uter la femei).
Maca este standardizat în glucosinolate 0,6%, cea mai mare
standardizare posibilă care ajută organismul în echilibrul
hormonal prin suprimarea dominanței estrogenice și
creșterea progesteronului. Astfel se normalizează ciclul
menstrual, atât în ceea

ce privește numărul de zile într-un
ciclu, cât și cantitatea de flux sanguin, reducând semnificativ
durerea și simptomele premenstruale. Pe partea masculină,
Maca contribuie la creșterea semnificativă a numărului de
120
60
spermatozoizi, a motilității și volumului spermei datorită 30
cps
cps
cps
puterii sale de a crește capacitatea de rezistență fizică.
Maca susține producția proprie a organismului de numeroși hormoni, crescând sau
scăzând nivelurile lor în funcție de ceea ce aveți nevoie individual. Ca rezultat, maca
vă ajută să vă eliberați de stres.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Maca (Lepidium meyenii) extract 5-6:1 standardizat cu 0,6% Glucosinolate

350 mg

Maca extract 4:1

100 mg

ADMINISTRARE: 1-3 capsule pe zi

Crește libidoul femeilor
Afrodisiac
Creşte apetitul sexual feminin
Reglator hormonal
Crește rezistenţa organismului
la stres şi oboseală
• Îmbunătățește funcţiile
sistemului nervos

•
•
•
•

produs destinat
femeilor

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•
•

Menţinerea libidoului ridicat
Hipoactivitate sexuală
Menţinerea sănătăţii organelor sexuale
Stabilirea echilibrului hormonal
Stabilirea echilibrului psiho-emoțional
Oboseală
Depresie, stres, anxietate

VENUS este un produs creat special pentru femei cu 6 extracte puternice cu
efect de creștere a libidoului pe perioadă îndelungată și constantă prin refacerea
echilibrului psiho-emoțional și hormonal. Are efect puternic garantat de
extractele standardizate în: Rosavine, Salidrozide, Glucosinolate, ginsenozide și
gingeroli.
Extractul de Rhodiola Rosea stimulează capacitatea de
adaptare a organismului la stres, îmbunătăţeşte funcţiile
sistemului nervos, eliminând efectele stresului și anxietății
pentru a stimula viața sexuală a femeilor.
Extractul de Damiană are proprietăți afrodisiace,
antidepresive, similare cu cele ale secreției de testosteron,
hormon necesar și pentru libidoul feminin.
Extractul de Maca are efecte revitalizante asupra
organismului. Susține organismul în cazuri de stres
și oboseală, crește apetitul sexual și acționează ca
afrodisiac.
Extractul de Ginseng Chinezesc acționează în mod
direct asupra organelor sexuale și asupra sistemului nervos
central, oferind creșterea dorinței sexuale și a satisfacției.
Extractul de rădăcină de Ghimbir are efect afrodisiac,
stimulează circulația sanguină și dirijează fluxul de sânge
120
60
către organele genitale, astfel contribuind la creșterea 30
cps
cps
cps
libidoului.

Potență-Libidou

• Creșterea numărului de
spermatozoizi, a motilității și
volumului spermei
• Fertilitate
• Echilibrarea nivelurilor
hormonale
• Reglarea ciclului menstrual
• Sindrom premenstrual
• Menopauză

VENUS

Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Rhodiola Rosea extract 25:1 standardizat cu 3% Rozavine și 1% Salidrozide
120 mg
Damiana (Turnera diffusa) extract 10:1
120 mg
Maca (Lepidium meyenii) extract 5-6:1 standardizat cu 0,6% Glucosinolate
60 mg
Maca (Lepidium meyenii) extract 4:1
60 mg
Ginseng coreean (Panax Ginseng) extract 7-10:1 standardizat cu 12% Ginsenozide 40 mg
Ghimbir (Zingiber officinale) extract 35-40:1 standardizat cu 5% Gingeroli
20 mg
ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
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FERTILITATE
Problemele de fertilitate apar din ce în ce mai des în rândul
cuplurilor care își doresc o familie, afectând 1 cuplu din 7. Factorii
care declanșează infertilitatea variază de la nivelul ridicat de stres la
deficiențe nutriționale sau boli ale aparatului reproducător.
Progesteronul, la femei și testosteronul, la bărbați, reprezintă
hormonii cheie care asigură fertilitatea cuplurilor. Baza pentru
a crește șansele de a aduce pe lume un copil implică stimularea
producției acestor hormoni prin dietă, un consum limitat de alcool
sau tutun și un nivel redus de stres.
Gama Fertilitate include formule inovatoare care sporesc fertilitatea
cuplului prin refacerea echilibrului hormonal și psiho-emoțional.

VITEX

Crește producția de progesteron - hormonul fertilității
•
•
•
•
•

Susţine secreţia de progesteron
Susţine funcţiile reproductive
Menţine concentraţia de prolactină la nivelul ei optim
Menţine sănătatea sânilor
Confort fizic în timpul menstruaţiei

Vitex are o formulă concentrată dedicată pentru stimularea fertilității
la femei, producția de progesteron și stimularea ovulației. Efectul său
este asigurat de standardizarea maximă de Vitex Agnus Castus cu
0.5% Agnuzide și 10% Flavonoide. Vitamina C naturală din compoziție
crește biodisponibilitatea produsului.
Fructul castității sau Vitex Agnus Castus este una dintre cele mai
eficiente plante în privința sporirii fertilității la femei, prin creșterea
nivelului de progesteron. Are o mulțime de beneficii asupra sănătății
tractului genital, secreției de hormoni în vederea reproducerii și
combaterii efectelor sindromului premenstrual.
Vitex mărește nivelul de progesteron și de hormon luteinizant și
scade nivelul de prolactină. Astfel, ajută organismul să-și mărească
producția proprie de hormon luteinizant (care promovează ovulația),
care, la rândul său, crește nivelul progesteronului în timpul fazei luteale
a ciclului.
Potrivit cercetărilor din ultimii ani, Vitex conține hormoni naturali
incluzând progesteron, testosteron și androstenedionă și
compuși precum flavonoide, uleiuri volatile și alcaloizi. Astfel, Vitex
contribuie la echilibrarea efectelor creșterii hormonilor în timpul
ciclului menstrual care provoacă sângerări și crampe abdominale.
Vitex reduce avansarea și simptomele endometriozei.
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Endometrioza duce la creșterea mucoasei care tapetează pereţii interni
ai uterului. Celulele de endometru migrează în cu totul altă parte în
organism: ovare, trompe uterine, în peretele abdominal intern, vezica
urinară, intestin.
Fertilitate

Adjuvant în:
• Fertilitate feminină

• Dismenoree

• Echilibrarea hormonală

• Amenoree

produs destinat
femeilor

• Sindromul premenstrual • Combaterea stresului
Un studiu publicat în “Journal of Women's Health and
Gender-Based Medicine” în anul 2000, demonstrează
eficacitatea Vitex în simptomele premenstruale.

Fertilitate

Conform rezultatelor studiului deschis din Germania,
93% dintre femeile care au participat, au raportat că
simptomele lor premenstruale au scăzut sau au dispărut
cu totul după administrarea de Vitex, pe parcursul a trei
cicluri menstruale.
Sindromul premenstrual se manifestă printr-o grupare
de până la 150 de simptome diferite, cele mai frecvente
fiind stările de depresie, anxietate, dureri abdominale sau
stări de greață. La sfârșitul studiului, s-au observat scăderi
semnificative în frecvența tuturor simptomelor, fără efecte
secundare.
Extractul de Acerola standardizat cu 17% Vitamina C este
implicat în funcționarea corectă a glandelor suprarenale, ce
asigură protecția împotriva stresului și infecțiilor. Datorită
substanței active, vitamina C, este un biopotențator al
tuturor ingredientelor prezente în produsul Vitex.

30
cps

60
cps

120
cps

Compoziția per capsulă
Vitex Agnus Castus (Mielărea) extract 2-4:1 standardizat cu 0,5% Agnuzide
Vitex Agnus Castus (Mielărea) extract standardizat cu 10% Flavonoide
Acerola extract 3-4:1 standardizat cu 17% Vitamina C naturală nativă

300 mg
110 mg
10 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
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BRÂNCA MARELUI URS
Îmbunătățește fertilitatea

Fertilitate

• Funcţionarea normală a glandelor
sexuale
• Îmbunătățește erecția
• Crește libidoul
• Întinerește funcțiile sexuale
• Creștere motilitatea spermatozoizilor
• Stimulează secreția de testosteron

produs destinat atât femeilor
cât și bărbaților
Adjuvant în:

•
•
•
•
•

Impotență vasculară, hormonală, psihică
Infertilitate la bărbați
Andropauză prematură
Îmbătrânire prematură
Deficit de testosteron la bărbați

Brânca Marelui Urs are o formulă concentrată cu extracte din plante
renumite pentru efectul afrodisiac și pentru creșterea potenței. Semințele şi
florile de Brânca-ursului sunt un adevărat fenomen pentru sporirea fertilității
masculine, având un efect de îmbunătățire a calității spermei.
Această plantă are efect vasodilatator genital, extrem de util în cazul
impotenței vasculare, dar şi de stimulent al activității testiculelor, ceea ce
recomandă Brânca-ursului în impotenţă hormonală.
Extractul uscat de Tribulus are un excepțional efect de sporire a caracterelor
masculine. Principiile active din această plantă cresc semnificativ secreția de
testosteron, cunoscut drept hormonul masculinității.
Urzica contribuie la detoxifierea organismului şi asigură libertatea
testosteronului pentru întinerirea funcţiilor sexuale şi menţinerea vitalităţii
sexului masculin.
60
Panax Ginseng contribuie la creşterea libidoului, fiind un puternic afrodisiac. cps
Stimulează virilitatea, vindecă disfuncţiile erectile, menţine erecţia fermă şi
îmbunătăţeşte calitatea spermei.
Compoziția per capsulă
Extract 10:1 de Branca-ursului (Heracleum sphondylium)
Extract 4:1 de Coltii-babei (Zygophyllaceae Tribulus terrestris L.) standardizat cu 40% Saponine
Ginseng Chinezesc (Panax ginseng) pulbere
Urzica (Urtica dioica) pulbere

175 mg
119 mg
28 mg
28 mg

ADMINISTRARE: 2 capsule de 3 ori pe zi în cure de 1, maxim 2 săptămâni.
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Fertilitate

MACA
Crește producția de androgeni
•
•
•
•
•

produs destinat atât femeilor
cât și bărbaților
Adjuvant în:

Stimulează funcția erectilă
Îmbunătățește libidoul
Echilibrează sistemului endocrin
Crește rezistența fizică a organismului
Reduce stresul, stările de depresie și
anxioase

Maca este produsul fertilității și libidoului,
având o acțiune concentrată asigurată de
cele 2 extracte de Maca din compoziție.

• Creșterea numărului de
spermatozoizi, a motilității
și volumului spermei
• Fertilitate
• Echilibrarea nivelurilor
hormonale
• Reglarea ciclului menstrual
• Sindrom premenstrual

CAPSULĂ VEGETALĂ

30
cps

60
cps

120

•
•
•
•

Crește nivelul de testosteron
Crește numărul de spermatozoizi
Stimulează motilitatea spermatozoizilor
Menține sănătatea aparatului genito-urinar
masculin

30
cps

60
cps

120
cps

Zinc Complex are o formulă intensă cu Zinc natural ușor
asimilabil și extracte din Ginseng Siberian și semințe de
Dovleac. Formula sa asigură 10 mg de Zinc/cps și astfel
oferă un suport benefic pentru fertilitatea masculină și
producția de spermatozoizi.
Deficitul de testosteron cauzează probleme variate
de fertilitate, având ca efect scăderea numărului de
spermatozoizi și a motilității acestora. Zincul este
un oligoelement esențial în nutriția bărbatului, el
asigurând creșterea nivelului de testosteron și a
calității spermei. S-a demonstrat că administrarea
de Zinc crește concentrația de spermatozoizi,
stimulează motilitatea lor și menține morfologia
(structura) spermatozoidului.
Extractul de semințe de Dovleac este bogat în Zinc, asigurând un aport
suplimentar din acest mineral esențial pentru a stimula fertilitatea la
bărbați, crescând calitatea spermatozoizilor.
Extractul de Ginseng Siberian funcționează ca tonic pentru sistemul
hormonal masculin și reface dinamica sexuală pentru a ajuta fertilitatea.

cps

Compoziția per capsulă

Maca (Lepidium meyenii) extract 5-6:1 standardizat cu 0,6% Glucosinolate

350 mg

Maca extract 4:1

100 mg

ADMINISTRARE: 1-3 capsule pe zi

Crește secreția de testosteron și calitatea spermatozoizilor

Fertilitate

Maca acționează în principal prin stimularea și
hrănirea hipotalamusului care reglează glanda
pituitară, fiind un tonic pentru sistemul nervos și
hormonal. Întregul sistem endocrin devine echilibrat,
deoarece glanda hipofiză controlează producția
hormonală a glandelor suprarenale, a tiroidei și a
organelor sexuale (testicule și prostată la bărbați, ovare
și uter la femei).
Extractul de Maca standardizat cu 0.6% glucosinolate
are cea mai mare standardizare posibilă care ajută
organismul femeilor în echilibrul hormonal prin
suprimarea dominanței estrogenice și creșterea
progesteronului. Astfel se normalizează ciclul
menstrual, atât în ceea

ce privește numărul de zile
într-un ciclu, cât și cantitatea de flux sanguin, reducând
semnificativ durerea și simptomele premenstruale.
Pe partea masculină, Maca contribuie la creșterea
semnificativă a numărului de spermatozoizi, a
motilității și volumului spermei.

ZINC COMPLEX

Compoziția per capsulă
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae)
îmbogățită cu 100.000 mcg/g Zinc (furnizând 10mg Zinc/100%VNR*)
Dovleac (Cucurbita pepo) extract 4:1 din semințe
Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus)
extract din rădăcini și părți aeriene standardizat cu 0,8% Eleutherozide
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) pulbere uscată și inactivată
Dovleac (Cucurbita maxima) pulbere din semințe

100 mg
25 mg
35 mg
200 mg
105 mg

ADMINISTRARE: adolescenți și adulți 1 capsulă pe zi

herbagetica.ro
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STARE DE BINE-STRES
Disponibilitatea permanentă, munca în exces, efortul de a îndeplini
cât mai multe sarcini simultan și excesele din dietă cauzează o
încărcătură negativă asupra organismului, definită într-un singur
cuvând ca: stres.
Stresul este în acest moment considerat boala secolului XXI, efectele
sale în organism se răsfrâng asupra imunității, somnului, fertilității
sau capacităților cognitive.
Produsele din gama Stare de bine – Stres cresc rezistența organismului
la stres, au efect tonic și relaxează sistemul nervos.

5-HTP 100

Stimulează biosinteza serotoninei-hormonul fericirii
• Crește nivelul de serotonină
• Acționează rapid și eficient în
tratarea depresiei

• Îmbunătățește calitatea
somnului

• Efect anxiolitic

• Susţine memoria şi
capacitatea de învăţare

• Susţine adaptarea la stres

• Normalizează colesterolul seric

5-HTP 100 are o concentrație ridicată cu 100 mg/capsulă de 5-HTP extras
natural din Griffonia simplicifolia, având rolul de a stimula biosinteza
serotoninei, hormonul fericirii. Formula complexă a produsului 5-HTP 100
este îmbogățită cu Vitamina B6 și Vitamina C, co-factori necesari în conversia
5-HTP în serotonină, extract de Floarea Pasiunii și Magneziu.
Extractul de Griffonia simplicifolia garantat cu 30% 5-HTP crește nivelul
de serotonină din creier prin conținutul bogat de 5-hidroxitriptofan,
precursor și intermediar metabolic în biosinteza serotoninei. 5-HTP străbate
cu ușurință bariera hematoencefalică, este convertit în întregime în
serotonină, crește concentrațile de melatonină și dopamină, acționând rapid
și eficient în tratarea depresiei.
Extractul de Floarea Pasiunii garantat cu 3,5% Vitexină combate stările de
anxietate și diminuează simptomele stresului prin intensificarea circulației
substanțelor chimice care promovează sentimentul de fericire. Frunzele
și rădăcinile de Floarea Pasiunii conțin compuși numiți alcaloizi care
acționează ca inhibitori naturali ai MAO (monoaminoxidază). Inhibitorii MAO
ajută în metabolismul neurotransmițătorilor bunei dispoziții, serotonina și
norepinefrina.
Magneziul natural marin cu 55% Magneziu asigură eliberarea și absorbția
serotoninei în celulele creierului. Acest mineral combate anxietatea și
depresia prin creșterea nivelului de GABA. G
 ABA cel mai important neuro-mediator
inhibitor cu efect calmant asupra tonusului neuronal, hiperstimulat în
prezența factorilor de stres.
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Stare de bine-Stres

Adjuvant în:
•
•
•
•

Reglarea echilibrului psiho-emoțional
Adaptarea la stres
Ameliorarea simptomelor depresiei
Migrene, cefalee, dificultăţi de concentrare

Vitamina C naturală extrasă din Acerola asigură metabolizarea serotoninei și dopaminei și susține
procesul de absorbție al nutrienților la nivelul sistemului nervos central. Vitamina C este un puternic
antioxidant care combate daunele cauzate de stresul oxidativ la persoanele care suferă de anxietate
și depresie.
Vitamina B6 contribuie la stimularea și creșterea nivelului de serotonină. Este un co-factor
necesar în decarboxilarea mecanismului triptofanului, care conduce la conversia serotoninei.
Are un impact major asupra funcțiilor creierului, combate simptomele depresiei și inhibă activitatea
eratică a creierului.

STUDIU

Stare de bine -Stres

5-HTP în atacurile de panică
• Susține rolul modulator al serotoninei în combaterea stărilor de anxietate și ale
atacurilor de panică
• Inhibă reacția organismului la atacurile de panică
• Efect calmant rapid – atenuează atacurile de panică în 2 ore de la administrare
(200 mg 5-HTP)
Studiu de referință: Koen Schruers, Rob van Diest, Thea Overbeek, Eric Griez, Acute
L-5-hydroxytryptophan administration inhibits carbon dioxide-induced panic in
panic disorder pacients. Psychiatry Research 113 (2002)

CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă
Griffonia simplicifolia extract standardizat 30% 5-HTP
Floarea Pasiunii extract 3.5-7:1 standardizat cu 3.5% Vitexin
SimagTM 55 (Magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu)
Acerola extract 3-4:1 standardizat cu 17% Vitamina C
Vitamina B6
ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi

335 mg
30 mg
30 mg
30 mg
10mg

30
cps

60
cps

120
cps

herbagetica.ro
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RHODIOLA

Reduce hormonul stresului, cortizolul

Stare de bine -Stres

• Adaptogen, susţine adaptarea la stresul
psihic şi metabolic
• Antistres, antidepresiv
• Tonic natural
• Stabilizează funcţia endocrină
• Reglează ciclul menstrual

Adjuvant în:
• Reducerea stresului metabolic şi psihic
• Combaterea anxietăţii şi a stării de
nervozitate
• Reducerea oboselii
• Reglarea ciclului menstrual
• Stabilizarea funcţiei endocrine

Produsul Rhodiola are o formulă superioară cu extract de Rhodiola Rosea, dublu standardizat
cu 3% Rozavine și 1% Salidrozide.
Rhodiola Rosea, supranumită “rădăcina de aur”, este o plantă remarcabilă, ce conține principii
active care au efect: adaptogen, antistres, antioxidant, antidepresiv și antioboseală. Un
excelent tonic natural, Rhodiola sporește activitatea bioelectrică a creierului, îmbunătățește
memoria și sporește energia creierului. De asemenea, accelerează recuperarea după munca grea,
reglează ciclul menstrual și stabilizează funcțiile endocrine.
Extractul de Rhodiola Rosea, dublu standardizat, prezintă o serie de compuși naturali care cresc
capacitatea organismului de a se adapta la stresul metabolic (fluctuații de colesterol, glicemie,
fluctuații ale tensiunii arteriale, scăderea imunității, disfuncții hormonale), precum și la stresul
psihic (scăderea performanței muncii, tulburări de somn, apetit scăzut, iritabilitate, hipertensiune,
dureri de cap și oboseală).
Extractul de Rhodiola Rosea, dublu standardizat, conform
cercetărilor științifice, duce la o ameliorare vizibilă a anxietății
și stării de nervozitate asociate cu prezența stresului și a
tulburărilor sistemului nervos.
30
cps
Vitamina C protejează organismul împotriva deficiențelor
imunitare, a bolilor cardiovasculare, a problemelor prenatale,
60
cps
a bolilor de ochi și chiar împotriva îmbătrânirii pielii. Datorită
prezenței Vitaminei C în rețeta produsului Rhodiola Rosea,
120
aceasta are capacitatea de a crește puterea de absorbție în corp
cps
a tuturor ingredientelor.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Rhodiola Rosea extract 3% rozavine, 1% Salidrozide

400mg

Acerola extract 3-4:1 standardizat cu 17% Vitamina C

10mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi
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Stare de bine-Stres

Ashwagandha
Antistres natural

• Efect adaptogen – crește rezistența
organismului la stres
• Combate efectele stresului, previne
oboseala cronică și elimină stările de confuzie
• Reduce stările de anxietate sau depresie fără
a provoca somnolență
• Induce starea de calm fără a încetini
procesele mentale și fiziologice

60

Extract premium Ashwagandha
standardizat cu 7% Withanolide
• Îmbunătățește memoria și
capacitatea de concentrare
• Protejează creierul de efectele
degenerative
• Conservă funcţiile cognitive
odată cu înaintarea în vârstă
• Crește nivelul de testosteron și
stimulează spermatogeneza

Se recomandă persoanelor cu un stil de viața modern și stresant
și celor cu probleme de somn, anxietate, exces de cortizol și/sau
probleme de fertilitate.
La ora actuală, Ashwagandha este din ce în ce mai populară
în rândul tinerilor activi. Aceștia au nevoie de un tonus mental
excepţional, multă energie şi de inducerea stării de calm fără ca
procesele mentale şi fiziologice să fie afectate.
Ashwagandha Extract Premium are dublă standardizare, cu
cel mai mare conținut de Withanolide - 7% și Alcaloizi - 1%.
Cheia eficienței Ashwagandha Extract Premium este conținutul de
withanolide, care ajută la echilibrarea unei game largi de funcții
biochimice. Withanolidele, alcaloizii, acizii grași și aminoacizii din
rădăcina de Ashwagandha cresc rezistența organismului la stres și
la toxinele din mediu.
Extractul de rădăcină de Ashwagandha, standardizat cu
7% Withanolide – cea mai mare standardizare disponibilă - are
efect puternic antioxidant, protejând sistemul nervos de efectele
degenerative cauzate de stresul oxidativ.

Adjuvant în:
• Combaterea stresului

• Creșterea adaptării la stres

• Protecția sistemului nervos

• Probleme de somn

• Boli neurodegenerative:
Alzheimer, Parkinson etc.

• Depresie și anxietate

Stare de bine -Stres

Ashwagandha (Withania somnifera) este un adaptogen, fiind
recunoscut ca neuroprotector, calmant pentru sistemul nervos
și reglator hormonal. Folosită de peste 5.000 de ani în medicina
Ayurveda, Ashwagandha susține organismul în situații de stres,
oboseală și anxietate.

cps

Conținutul bogat de withanolide previne apariția bolilor
neurodegenerative, poate chiar să refacă conexiunile
neuronale distruse, îmbunătățește capacitatea de
concentrare și induce starea de calm.
Ashwagandha este și un foarte bun reglator hormonal.
Ajută la reducerea nivelului de cortizol care este
foarte ridicat în situațiile de stres intens. În cazul
femeilor, stimulează circulația la nivelul organelor
reproducătoare, iar pentru cele aflate la menopauză,
ameliorează stările de depresie și bufeurile. Pentru
bărbați, Ashwagandha reduce efectele cauzate de stres
și stimulează producția de testosteron.
Piperina este un potențator de biodisponibilitate pentru
compușii activi din Ashwagandha, asigurând eficiența
produsului și absorbția ridicată a acestuia în organism.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Extract 5-8:1 din Ashwagandha/Ginseng-indian, standardizat cu 7%
Withanolide și 1 % Alcaloizi
Piper-negru (Piper nigrum) standardizat cu 5% Piperine

400 mg
10 mg

ADMINISTRARE: copii peste 6 ani: 1 cps/zi
adulți: 1cps x1-2 pe zi

herbagetica.ro
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OPTIMIST

Puternic antidepresiv

Stare de bine -Stres

•
•
•
•
•
•

Antidepresiv
Anxiolitic
Îmbunătăţeşte managementul stresului
Îmbunătăţeşte calitatea somnului
Antioxidant
Îmbunătăţeşte calitățile cognitive,
precum atenţia, memoria şi capacitatea
de concentrare

SERENIS

Combate anxietatea

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•
•
•

Depresie
Depresie bipolară
Sindrom anxios-depresiv
Astenie
Instabilitate emoțională
Stres
Tensiune psihică
Boli somatice pe fond depresiv

Optimist are o formulă puternică antidepresivă din 5 plante
și extracte: Sunătoare, Ginseng Siberian, Floarea Pasiunii,
Urzică și Peliniță.
Extractul de Ginseng Siberian, standardizat cu
0,8% Eleutherozide, este cunoscut ca un puternic
remediu adaptogen, ceea ce „tradus” înseamnă că măreşte
rezistenţa organismului la stresul psihic şi organic.
Extractul de Floarea Pasiunii este unul dintre cele mai
bune produse naturale pentru combaterea anxietăţii, a
instabilităţii emoţionale şi a insomniei.
Extractul de Sunătoare, standardizat cu 0,3% Hipericină,
are, conform studiilor clinice efectuate, puternice efecte
contra depresiei, a sindroamelor anxios-depresive,
precum şi contra unor boli somatice.
În extractul de urzică se găsesc nu mai puţin de zece
vitamine, printre care: B1 şi B2, care protejează sistemul
nervos. De asemenea, este un excelent antioxidant și
contribuie la longevitatea celulelor nervoase.

60
cps

Compoziția per capsulă
Sunătoare (Hypericum perforatum) extract standardizat cu 0,3% Hipericină

Ginseng Siberian (Eleutheroccocus senticosus)
extract standardizat cu min. 0,8% Eleutherozide
Sunătoare (Hypericum perforatum) pulbere din părți aeriene
Floarea pasiunii (Passiflora incarnata) pulbere din părți aeriene
Urzică (Urtica dioica) pulbere din frunze
Peliniţă (Artemisia vulgaris) pulbere din părți aeriene
ADMINISTRARE: 1capsulă de 3 ori pe zi
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131,25 mg
43,75 mg
43,75 mg
43,75 mg
43,75 mg
43,75 mg

60
cps

Adjuvant în:

• Anxietate
• Sindrom anxios-depresiv
Anxiolitic
• Insomnie, coșmaruri, oboseală
Calmant
• Incapacitate de relaxare
Îmbunătăţeşte calitatea somnului
• Dependență de alcool
Antidepresiv
• Astm, tuse, hipertensiune
Îmbunătăţeşte managementul
• Tahicardie
stresului
• Predispoziție spre infarct
• Reduce dependenţa de alcool şi
• Pregătire preoperatorie
nicotină
Serenis are o formulă anxiolitică, complexă, din 5 plante: Floarea Pasiunii,
Sunătoare, Roiniță, Tei și Isop. Extractul de Floarea Pasiunii este cunoscut
drept unul dintre cele mai bune ingrediente naturale pentru combaterea
anxietății, a atacurilor de panică, a instabilității emoționale și a insomniei.
Extractul de Sunătoare,
standardizat
cu
0,3% Hipericină, corectează acţiunea Passiflorei. Are
o puternică acţiune antidepresivă şi îmbunătăţeşte
anumite abilităţi cognitive, cum ar fi atenţia,
discernământul sau capacitatea de concentrare.
Roiniţa are o acţiune uşor sedativă şi de relaxare
asupra sistemului nervos central, fiind un excelent
adjuvant în tulburările pe fond nervos. Este un
excelent remediu pentru nervi, calmând tensiunea,
stările de anxietate. Este un bun remediu pentru
durerile de cap şi migrene.
Teiul asigură un somn adânc şi odihnitor, datorită
substanţelor active conţinute, de aceea este ideal
pentru persoanele care suferă de oboseală cronică,
anxietate sau insomnie, precum şi pentru cei
hiperactivi.
•
•
•
•
•

Compoziția per capsulă
Floarea pasiunii (Passiflora incarnata) extract 10:1
Sunătoare (Hypericum perforatum)
extract standardizat cu min. 0,3% hipericină
Roiniţă (Melissa officinalis) pulbere din părți aeriene
Floarea pasiunii (Passiflora incarnata) pulbere din părți aeriene
Tei (Tilia platyphyllus) pulbere din flori
Isop (Hyssopus officinalis) pulbere din părți aeriene

131,25 mg
43,75 mg
43,75 mg
43,75 mg
43,75 mg
43,75 mg

ADMINISTRARE: 1capsulă de 3 ori pe zi

Stare de bine-Stres

HAPPY VIBE
Micșorează dependența

• Antidepresiv, Anxiolitic
• Îmbunătăţeşte managementul
stresului
• Îmbunătăţește calitatea somnului
• Reduce dependenţa de alcool şi
de nicotină
• Îmbunătăţeşte atenţia şi
capacitatea de concentrare

Adjuvant în:
• Depresie, Anxietate
• Boli somatice pe fondul
tulburărilor emoționale (tulburări
digestive, migrenă, apetit
alimentar oscilant, indigestie,
dispepsie, infertilitate,
afecțiuni tumorale)
• Atacuri de panică
• Tulburări de somn pe fond anxios

Compoziția per capsulă
Sunătoare (Hypericum perforatum) extract standardizat
cu min. 0,3% Hipericină
Floarea pasiunii (Passiflora incarnata) extract 10:1
Isop (Hyssopus officinalis) pulbere din părți aeriene
Busuioc (Ocymum basilicum L) pulbere din părți aeriene
Angelică (Angelica archangelica) pulbere din rădăcini
Peliniţă (Artemisia vulgaris) pulbere din părți aeriene
Odolean (Valeriana officinalis) pulbere din rădăcini
ADMINISTRARE: 1capsulă de 3 ori pe zi

60
cps

75 mg
37,50 mg
37,50 mg
37,50 mg
37,50 mg
37,50 mg
37,50 mg

Anxiolitic

Adjuvant în:
• Insomnie pe fond anxios sau
anxios-depresiv
• Coşmaruri
• Adhd
• Sindrom anxios depresiv
• Pavor nocturn
• Stare de oboseală matinală
• Sindrom de oboseală cronică

• Reduce anxietatea,
iritabilitatea şi pesimismul
• Îmbunătăţeşte managementul
stresului
• Induce starea de bine şi
relaxare
Relax Well are o compoziție complexă cu 5 extracte din plante dedicate
reducerii stărilor de anxietate și relaxării sistemului nervos.
Extractul de Ginseng Siberian, standardizat cu 0,8% Eleutherozide, este
cunoscut ca un puternic remediu adaptogen, ceea ce „tradus” înseamnă
că măreşte rezistenţa organismului la stresul psihic şi fizic, ajutând la
menţinerea capacităţii de relaxare, chiar şi în cazul suprasolicitării fizice sau
nervoase ori a altor condiţii improprii.
Extractul de Floarea Pasiunii tratează cu succes
insomnia, reglând într-o manieră eficientă
somnul. Spre deosebire de somniferele de
sinteză, această plantă induce un somn uşor, cu
vise clare, cu respiraţie normală, uşoară, şi cu
depresie neurologică şi mentală redusă. După
trezire, pacienţii nu au simptome neplăcute,
cum ar fi stările de confuzie mentală, ameţeală,
dificultate în respiraţie, melancolie ori probleme
de orientare, ca în cazul celor care iau somnifere 60
cps
artificiale. Extractul de Floarea Pasiunii
funcţionează şi în cazul pacienţilor anxioşi, care
se trezesc din cauza coşmarurilor şi apoi nu mai 120
cps
pot adormi ori care adorm cu dificultate din
cauza stresului şi a tensiunii psihice.

Stare de bine -Stres

Happy Vibe are o formulă complexă cu 7 extracte cu efect
puternic antidepresiv și adaptogen. Conține: Sunătoare,
Floarea Pasiunii, Isop, Busuioc, Angelica, Peliniță și Odolean.
Extractul standardizat de Sunătoare cu peste
0.3% hipericină, previne episoadele de instabilitate
emoţională, cu treceri rapide de la o stare lăuntrică la alta,
specifice persoanelor supuse la stres şi la tensiune psihică,
la supraefort sau la privare de somn. Nu în ultimul rând,
sunătoarea combate stările de astenie, măreşte unele
capacităţi cognitive, cum ar fi atenţia sau puterea de
concentrare.
Isopul este antidepresiv, Peliniţa este un tonic nervos şi
energizant. Extractul de Angelică este un reglator excelent
al sistemului neuro-vegetativ. Busuiocul are darul de a
induce stări de bună dispoziţie şi uşoară euforie. Floarea
Pasiunii este unul dintre cele mai bune anxiolitice şi
somnifere. Această plantă este un preţios adjuvant contra
anxietăţii, contra atacurilor de panică, contra insomniei şi a
tulburărilor conexe.

RELAX WELL

Compoziția per capsulă
131,25 mg
Floarea pasiunii (Passiflora incarnata) extract 10:1
Floarea pasiunii (Passiflora incarnata) pulbere din părți aeriene 87,50 mg
Tei (Tilia platyphyllus) pulbere din flori
87,50 mg
Sunătoare (Hypericum perforatum) extract standardizat cu min. 21,875 mg
0,3% Hipericină
Ginseng Siberian (Eleutheroccocus senticosus) extract standardizat 21,875 mg
cu min. 0,8% Eleutherozide
ADMINISTRARE: 1capsulă de 3 ori pe zi
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NEURO-OPTIMIZATOR
Stresul, calitatea somnului, dieta și nivelul de exercițiu fizic pe
care îl practicăm, au un impact direct asupra sistemului nervos
și a dezvoltării afecțiunilor neurologice. Distrugerea celulelor
sistemului nervos, ca urmare a stilului de viață, duce la dezvoltarea
demenței, a Alzheimer-ului, a depresiei și anxietăţii.
Pentru protecția sistemului nervos se recomandă o nutriție bogată
în antioxidanți și acizi grași, relații personale sănătoase și sport.
Gama Neuro-optimizator se bazează pe extracte naturale de Ginkgo
biloba, Ashwagandha, Passiflora, Sunătoare, Roiniță sau Isop,
dedicate regenerarării celulară a sistemului nervos.

GINKGO 120 STEM

Crește capacitatea de concentrare și memorare
• Susține capacitatea de concentrare și memorare și conservarea
funcţiei cognitive odată cu înaintarea în vârstă
• Contribuie la neutralizarea efectelor radicalilor liberi, prin efectul
antioxidant
• Întârzie procesele de îmbătrânire celulară
• Protejează organismul de efectele stresului
• Îmbunătăţeşte microcirculaţia sangvină periferică
• Atenuează senzaţiile de “ţiuit în urechi”, “mâini şi picioare reci”
și ameţelile
Ginkgo 120 STEM are o formulă completă pentru regenerarea sistemului
nervos, protecție neuronală și creșterea capacității de memorare și
concentrare. Conține cea mai mare cantitate recomandată pentru doza
zilnică de extract de Ginkgo biloba: 120 mg/capsulă.
Formula concentrată Ginkgo 120 STEM este asigurată de 3 adaptogeni
puternici Ginkgo biloba, Ginseng Siberian și Ashwagandha plus cele
3 alge: Alga AFA, Spirulina și Chlorella. Împreună, aceste extracte
asigură stimularea activității cerebrale, protecția sistemului nervos și
susținerea acestuia în perioadele de suprasolicitare.
Ginkgo biloba extract 50:1 standardizat cu 24% Ginkgoflavonoide și
6% Terpene lactonice este compus din flavonoizi, antioxidanţi puternici,
ce au capacitatea de a încetini îmbătrânirea celulelor, şi din bilobalide
şi ginkgolide al căror rol este de a stopa formarea cheagurilor de sânge,
îmbunătăţind în acelaşi timp circulaţia sangvină.
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Alga AFA este o algă verde-albastră unică, cunoscută pentru că este
cel mai puternic regenerator natural de celule STEM. Prin conținutul
natural de acid glutamic, Alga AFA are rolul de a crește capacitatea de
concentrare, îmbunătățește atenția și capacitatea de memorare. Alga
AFA este și o sursă bogată de proteine care hrănesc celulele nervoase și
repară conexiunile neuronale.
Neuro-Optimizator

Adjuvant în:
• Alzheimer
• Parkinson
• Boli neurodegenerative
• Atenuarea intensității acufenelor

• Depresie, stres psihologic
• Migrene
• Circulaţie periferică deficitară
• Tulburări de vedere

Un avantaj în plus este și aportul de vitamine B care se obține din Alga AFA. Vitaminele din
complexul B reduc stările de oboseală, depresie și anxietate. Alga AFA este o resursă
importantă pentru sistemul nervos, căci substanțele sale active cresc producția de endorfine
și neurotransmiţători precum dopamina. Se recomandă și pacienților cu Alzheimer sau
Parkinson care au un deficit de neurotransmițători ca urmare a degenerării neuronilor.

cps

60
cps

120
cps

concentrare
si memorare

Neuro-Optimizator

Ashwagandha (Withania somnifera) extract dublu standardizat cu 7% Withanolide și
1% Alcaloizi are efect adaptogen, fiind recunoscut ca neuroprotector, calmant pentru
sistemul nervos și reglator hormonal. Folosită de peste 5.000 de ani în medicina
Ayurveda, Ashwagandha susține organismul în situații de stres, oboseală și anxietate.
Se recomandă persoanelor cu un stil de viața modern și stresant și celor cu probleme de
somn, anxietate, exces de cortizol și/sau probleme de fertilitate.

30

regenerarea celulară
a sistemului nervos

Ginsengul Siberian este eficient în creșterea acuității mentale și îmbunătățește
performanțele funcției cognitive, în plus acționează și ca un tonic general pentru
organism.
Spirulina și Chlorella sunt alge care protejează creierul de acțiunea radicalilor liberi prin
creșterea activității a două enzime care au rolul de a neutraliza radicalii liberi, protejând
creierul de stresul oxidativ.
CAPSULĂ VEGETALĂ

circulația sangvină
periferică

Compoziția per capsulă

Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) extract 50:1 garantat cu 24% Ginkgoflavonoide și 6% Terpene lactonice
Ginseng Siberian (Eleutheroccocus senticosus) extract garantat cu 0,8% Eleutherozide
Spirulină (Spirulina platensis) garantată cu 60% Proteine
Alga AFA (Aphanizomenon flos-aquae) organică, din lacul Klamath, SUA
Ginseng-indian/Ashwagandha (Withania somnifera) cu 7% Withanolide și 1% Alcaloizi
Chlorella (Chlorella vulgaris) garantată cu 50% Proteine

120 mg
80 mg
80 mg
40 mg
40 mg
40 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi

herbagetica.ro
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GINKGO Curcumin95
Memorie și performanță cognitivă

Neuro-Optimizator

•
•
•
•
•
•

Tratează și previne bolile neurodegenerative
Neuroprotector
Susține concentrarea și memoria
Îmbunătățește circulația sangvină
Combate ateroscleroza și atacul cerebral
Protejează împotriva morții neuronale ischemice

Ginkgo Curcumin95 are o formulă complexă cu 8 extracte
naturale cu puternic efect neuroregenerator, care susțin
refacerea conexiunilor neuronale, memoria și activitatea
cognitivă. Asocierea de Ginkgo biloba, Curcumin95 C3
complex și Ashwagandha asigură refacerea conexiunilor
neuronale și inhibă distrugerea neuronilor ca urmare a
stresului oxidativ.
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 66:1
standardizat cu 95% Curcuminoide inhibă dezvoltarea
bolilor neurodegenerative prin efectul antioxidant
și antiinflamator, inclusiv în cazul persoanlor care
suferă de Alzheimer. În urma unui studiu efectuat pe
pacienţi cu Alzheimer cu simptome de demenţă severă,
iritabilitate, nervozitate, agitaţie și apatie, s-au observat
îmbunătățiri semnificative de comportament după
12 săptămâni de administrare de Curcumin95 C3 complex:
reducerea stărilor de iritabilitate, îmbunătățirea memoriei,
iar în cazuri severe pacienții şi-au recunoscut rudele.
Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) extract 50:1 standardizat
cu 24% Ginkgoflavonoide și 6% Ginkgolide protejează
împotriva morții neuronale ischemice, crește activitatea
celulelor implicate în procesul de memorare, îmbunătățește
funcțiile vasomotorii și reduce adeziunea celulară.
În urma unui studiu realizat în 1997 pe un grup de 309
participanți care sufereau de tulburări cognitive moderate
și severe cauzate de Alzheimer s-a concluzionat că
administrarea zilnică de 120 mg Gingko Biloba a produs
efecte benefice semnificative asupra tulburărilor cognitive
și a comportamentului social.
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Adjuvant în:
• Alzheimer
• Parkinson
• Huntington
• Scleroză laterală amiotrofică
• Scleroză multiplă
• Depresie

• Stres psihologic
• Migrene
• Oboseală
• Pierderea concentrării
și memorării

În concluzie, studiul evidențiază faptul că tratamentul cu Ginkgo
Biloba este eficient pentru a încetini și trata evoluția Alzheimer-ului.
Ashwagandha/Ginseng-indian (Withania somnifera) extract
standardizat cu 7% - Withanolide, 1% -Alcaloizi este un adaptogen,
fiind recunoscut ca neuroprotector, calmant pentru sistemul
nervos și reglator hormonal.
Spirulină (Spirulina Platensis) cu 60% Proteine protejează
creierul împotriva radicalilor liberi prin creșterea activității a două
enzime: catalaza și glutation peroxidaza (GPx), care neutralizează
radicalii liberi.
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) cu 50% proteine asigură refacerea
neuronilor la nivelul creierului și al sistemului nervos în general.
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină
Piperina potențează efectele neuroprotectoare ale Curcumin95
C3 complex împotriva Alzheimer, cât și împotriva altor tulburări
cognitive și procese neurodegenerative.

30
cps

60
cps

Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) extract 66:1 standardizat cu 95% Curcuminoide
Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba) extract 50:1 standardizat cu 24% Ginkgoflavonoide și 6% Ginkgolide
Spirulină (Platensis) standardizată cu 60% Proteine
Ganoderma (Ganoderma lucidum) extract 10:1 standardizat cu 20% Polizaharide
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizat cu 50% Proteine
Ginseng-indian/Ashwagandha (Withania somnifera) extract 5-8:1
standardizat cu 7% Withanolide și 1% Alcaloide
Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus) extract standardizat cu 0,8% Eleutherozide
Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% Piperină

120
cps

40 mg
80 mg
70 mg
60 mg
60 mg
50 mg
20 mg
10 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi

Neuro-Optimizator

MAGNEZIU ORGANIC
Revitalizează sistemul nervos
•
•
•
•

B-Complex 100
Reduce oboseala și extenuarea

Adjuvant în:

Reduce oboseala și extenuarea
Anxiolitic
Antistres
Asigură buna funcționare a sistemului
nervos

•
•
•
•
•
•

30
cps

60
cps

120
cps

Compoziția per capsulă
192,50 mg
Magneziu marin extract standardizat cu 55% Magneziu
(furnizând 105,88mg Magneziu/28% VNR*)
Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae) 157,50 mg
ADMINISTRARE: copii 4-8 ani: 1 cps/zi; copii 9-14 ani: 2 cps/zi; femei:
3 cps/zi; femei însărcinate sau care alăptează: 4 cps/zi; bărbați: 4 cps/zi

• Reduce stările de oboseală
• Crește rezistența organismului la stres
• Contribuie la funcționarea normală a
sistemului nervos, sinteza și metabolizarea
normală a anumitor neurotransmițători,
menținerea sănătății psihice

cps

60
cps

120
cps

Adjuvant în:
• Funcționarea normală a
sistemului nervos
• Combaterea efectelor
stresului
• Oboseală și extenuare
• Producția de energie

B-Complex 100 conține întreaga gamă de Vitamine B într-o formă perfect
asimilabilă pe un substrat 100% natural de Drojdie de bere.
1 capsulă de B-Complex 100 asigură 100% din doza zilnică recomandată
de B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 și B12.
Formula este îmbogățită cu extractul de Ashwagandha
cu cea mai înaltă standardizare cu 7% Whitanolide, care
contribuie la reducerea stresului, oboselii, extenuării și
la îmbunătățirea capacității de concentrare.
Vitaminele B din B-Complex 100 au o rată ridicată de
absorbție, prin formula naturală, asigurând o acțiune
intensă în beneficiul sistemului nervos. Vitaminele
B1, B2, B3, B5 și B6 reduc stările de oboseală și
cresc rezistența organismului la stres. Whitanolidele
din Ashwagandha sunt substanțe cu efect puternic
antioxidant, previn apariția bolilor neurodegenerative,
îmbunătățesc capacitatea de concentrare și induc
starea de calm. Extractul de Ashwagandha crește
efectul vitaminelor B1, B2, B3, B5 și B6 asupra
sistemului nervos.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Neuro-Optimizator

Magneziu Organic oferă un aport important
de Magneziu, perfect asimilabil în organism
datorită sursei naturale de proveniență. Este
extras din sursă marină prin multiple procese de
filtrare, din apa mării. Conține în mod natural și
alte minerale, care asigură o absorbție ridicată
în organism cu 50% mai mare față de magneziu
de sinteză. Produsul Magneziu Organic este
îmbogățit cu complexul de Vitamine B pentru
a reduce efectele stresului și oboseala cronică.
Deficitul de Magneziu se poate manifesta prin
dureri de cap, crampe musculare sau rigiditate în
zona gâtului. După expuneri prelungite la stres,
lipsa de Magneziu poate conduce către anxietate,
atacuri de panică, stări de nervozitate și deteriorarea
sistemului nervos periferic. Astfel, suplimentarea cu
Magneziu Organic îmbogățit cu vitaminele B, are
efect antistres, reduce anxietate și irascibilitate,
relaxează sistemul nervos și combate oboseala.

Anxietate
Atacuri de panică
Oboseală cronică
Tulburări de somn
Stări de nervozitate
Probleme de
concentrare

30

Compoziția per capsulă

Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită
(vitamine* B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12; minerale și aminoacizi)
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae)
Ashwagandha / Ginseng-indian standardizat cu
7% Withanolide și 1% Alcaloizi
ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi

237 mg
113 mg
50 mg
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SOMN DE CALITATE
Un somn de calitate îți oferă o stare generală de bine, un sistem
imunitar puternic, îți regenerează întregul organism și poate
preveni bolile cronice.
Între somn și un nivel ridicat de stres se formează un cerc
vicios: stresul cauzează probleme de somn, iar lipsa unui somn
odihnitor accentuează efectele stresului. Astfel, apar tulburările
de somn și psiho-emoționale. Un organism odihnit are nevoie de
7/8 ore de somn continuu pe noapte, un dormitor întunecat și
activități de relaxare imediat înainte de ora de culcare.
Produsele din gama Somn de calitate au la bază extracte intense
de Rhodiola, Floarea Pasiunii, Valeriană, Roiniță sau Ashwagandha
pentru odihna întregului organism și inducerea somnului.

SLEEP DUO AM/PM
Crește calitatea somnului

• Îmbunătățește calitatea
somnului
• Reduce tulburările de somn
• Reduce timpul necesar pentru
a adormi

• Reduce starea de oboseală și
extenuare
• Reglează ritmul somn-veghe

SLEEP DUO AM/PM are o dublă formulă cu 10 extracte standardizate care
acționează direct asupra cauzelor ce produc problemele de somn.
Formula AM tratează stresul prin compoziția cu adaptogeni puternici, iar formula
PM acționează asupra calității somnului, induce relaxarea și un somn profund.
Produsele se administrează numai împreună fiind o formulă gândită
să trateze atât cauzele, cât și efectele PROBLEMELOR DE SOMN.

30
cps

60
cps

+

120
cps

Se recomandă în cure de minimum 60 de zile
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Somn de calitate

Adjuvant în:
• Combaterea și controlul stresului
• Anxietate
• Echilibrarea psiho-emoțională şi hormonală

SLEEP DUO PM

SLEEP DUO AM

Compoziția per capsulă

ADMINISTRARE: 1-2 capsule dimineață

150 mg
100 mg
80 mg
55 mg
10 mg
5 mg

Produsul SLEEP DUO PM conține extracte din plante cu efecte calmante,
sedative şi analgezice care ajută la echilibrarea psiho-emoțională şi
hormonală, inducând o stare de relaxare, pentru un somn mult mai
odihnitor și sănătos.
Extractul de Floarea Pasiunii standardizat 3,5% în vitexin contribuie la
combaterea insomniei prin creşterea nivelului acidului gama-aminobutiric în
creier și astfel induce starea de relaxare şi aduce un somn liniştit.
Extractul de rădăcină de Valeriană 0.8% acid valerianic exercită
asupra sistemului nervos central efecte sedative şi de relaxare, fapt care
facilitează somnul şi îmbunătăţeşte calitatea acestuia.
Extractul de Hamei 6:1 este recunoscut ca remediu natural în combaterea
insomniei cronice datorită efectelor sale calmante, sedative şi
hipnotice, asigurând astfel un somn liniştit, calm, sănătos şi odihnitor.
Extractul de Roiniță 5% acid rozmarinic ajută la combaterea insomniei,
armonizând stările psiho-emoționale. Roinița îmbunătăţeşte durata şi
calitatea somnului.

Somn de calitate

SLEEP DUO AM ajută la diminuarea efectelor stresului, la menţinerea echilibrului
psiho-emoțional, adjuvant în ameliorarea stărilor de nervozitate, stres și
anxietate.
Extractul de Rhodiola Rosea ajută organismul să se adapteze mult mai uşor
la stresul metabolic şi cel psihic, îmbunătăţeşte funcţiile sistemului nervos,
creşte performanţele întregului organism şi capacitatea de reacţie a acestuia.
Extractul de Griffonia Simplicifolia 30% 5-HTP are o eficacitate comparabilă
cu unele antidepresive. Astfel, ajută la menţinerea moralului, la controlul
stresului şi la reglarea somnului.
VITAMINA B6 este esențială pentru metabolismul aminoacizilor necesari în
sinteza neurotransmițătorilor dopamină și serotonină, importanţi pentru
funcționarea sistemului nervos.
Extractul de Ginseng Coreean cu 12% ginsenozide măreşte eficienţa fizică şi
mentală, precum şi capacitatea de adaptare a organismului în condiţii de stres
şi de suprasolicitare.
Magneziul, mineralul bunei dispoziţii, are un efect benefic pentru relaxarea
sistemului nervos şi pentru controlul stării generale de bine. În egală măsură,
magneziul este responsabil şi de secreţia de melatonină.
Extractul din rădăcină de Ghimbir cu 5% gingerol și Vitamina B6 ajută la o
sinergie a formulei SLEEP DUO AM, mărind rata de absorţie în organism a
celorlalte plante.
Rhodiola Rosea extract 25:1 standardizat 3% Rozavine și 1% Salidroizide
Griffonia simplicifolia extract standardizat cu 30% 5-HTP
Ginseng corean (Panax Ginseng) extract 7-10:1 standardizat cu 12% Ginsenoside
SimagTM 55 (magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu)
Ghimbir (Zingiber officinale) extract 35-40:1 standardizat cu 5% Gingeroli
Vitamina B6

• Îmbunătățirea calității somnului
• Relaxarea sistemului nervos
• Insomnie și tulburări de somn

Extractul de Griffonia 30% 5HTP ajută la menţinerea moralului, la
controlul stresului şi la reglarea somnului.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Floarea pasiunii extract 3.5-7:1 standardizat cu 3.5% Vitexin
Valeriană (Valeriana officinalis) extract 3-6:1 standardizat cu 0.8% Acid valerianic
Hamei (Humulus lupulus) extract 6:1
Roiniță (Melissa officinalis) extract standardizat cu 5% Acid rozmarinic
Griffonia simplicifolia extract standardizat cu 30% 5-HTP
SimagTM 55 (magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu)
Vitamina B6

80 mg
80 mg
80 mg
80 mg
60 mg
15 mg
5 mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule seara
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Ashwagandha
Relaxează sistemul nervos

Somn de calitate

•
•
•
•
•
•

60
cps

Induce starea de calm
Crește calitatea somnului
Combate efectele stresului
Previne oboseala cronică
Reduce stările de anxietate sau depresie
Are efect neuroprotector

Adjuvant în:
• Insomnia (nesomnul)
• Hipersomnie (nevoia excesivă de
somn)
• Parasomnia (probleme
comportamentale legate de somn)
• Anxietate, depresie, stres cronic

Ashwagandha (Withania somnifera) este un adaptogen, fiind recunoscut ca neuroprotector, calmant pentru sistemul nervos și
reglator hormonal. Folosită de peste 5 000 de ani în medicina Ayurveda, Ashwagandha susține organismul în situații de stres,
oboseală și anxietate.
Se recomandă persoanelor cu un stil de viața modern și stresant și celor cu probleme de somn, anxietate, exces de cortizol și/sau
probleme de fertilitate.
Extractul de Ashwagandha are dublă standardizare, cu cel mai mare conținut de Withanolide 7% și Alcaloizi 1%. Cheia eficienței
produsului Ashwagandha este conținutul mare de Withanolide, care ajută la echilibrarea unei game largi de funcții biochimice.
Withanolidele, alcaloizii, acizii grași și aminoacizii din rădăcina de Ashwagandha cresc rezistența organismului la stres și la toxinele
din mediu.
Expunerea pe termen lung la stres stimulează o serie de răspunsuri în corp, care declanșează un exces de cortizol, hormon asociat
stresului. Nivelul în exces de cortizol duce la degradarea neuronilor, afectează mecanismul somnului și crează stări de anxietate.
Administrarea de Ashwagandha înainte de a merge la somn, dar și pe parcusul zilei, inhibă efectul cortizolului asupra sistemului
nervos, are efect neuroprotector și reglează ciclul de somn.
Ashwagandha are și efect antioxidant, reducând efectele stresului oxidativ asupra celulelor nervoase care pot afecta ciclul somn-veghe.
Menține un somn liniștit și constant pe toată durata nopții, iar acitivitatea antioxidantă stimulează drenajul limfatic, relaxează
creierul și induce somnul.
Piperina este un potențator de biodisponibilitate pentru compușii activi din Ashwagandha, asigurând eficiența produsului și
absorbția ridicată a acestuia în organism.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Extractul de Ashwagandha
standardizat cu 7% Withanoline
asigură potența ridicată
a produsului.
84

Compoziția per capsulă

Extract 8:1 din Ashwagandha/Ginseng-indian, standardizat
cu 7% Withanolide și 1 % Alcaloizi
Piper-negru (Piper nigrum) standardizat cu 5% Piperine

400 mg
10 mg

ADMINISTRARE: copii peste 6 ani: 1 cps/zi
adulți: 1cps x1-2 pe zi
Somn de calitate

RELAX WELL

5-HTP 100

Somn de calitate
•
•
•
•
•

Somnifer
Îmbunătăţeşte calitatea somnului
Reduce anxietatea, iritabilitatea şi pesimismul
Îmbunătăţeşte managementul stresului
Induce starea de bine şi relaxare

Reglează somnul

60
cps

120
cps

Floarea pasiunii (Passiflora incarnata) extract 10:1
Floarea pasiunii (Passiflora incarnata) pulbere din părți aeriene
Tei (Tilia platyphyllus) pulbere din flori
Sunătoare (Hypericum perforatum) extract standardizat cu
min. 0,3% Hipericină
Ginseng Siberian (Eleutheroccocus senticosus)
extract standardizat cu min. 0,8% Eleutherozide
ADMINISTRARE: 2 capsule înainte de culcare

131,25 mg
87,50 mg
87,50 mg
21,875 mg
21,875 mg

Crește producția de serotonină
Intermediază secreția de melatonină
Relaxează sistemul nervos
Antidepresiv, anxiolitic

• Insomnii
• Tulburări de somn
• Depresie, anxietate
• Stres

5-HTP 100 are o concentrație ridicată de 100 mg/cps
de 5-HTP extras natural din Griffonia simplicifolia,
având rolul de a stimula biositeza serotoninei,
hormonul fericirii. Formula complexă a produsului
5-HTP 100 este îmbogățită cu Vitamina B6 și
Vitamina C, co-factori necesari în conversia 5-HTP în
serotonină, extract de Floarea Pasiunii și Magneziu,
care relaxează sistemul nervos pentru a induce
somnul.
Extractul de Griffonia simplicifolia are o
concentrație bogată de 5-HTP (5-hidroxitriptofan),
precursor și intermediar în biosinteza
serotoninei. Serotonina este un hormon care poate
fi convertit ulterior în melatonină. Melatonina este
hormonul responsabil pentru inducerea și reglarea
somnului. Astfel, pentru persoanele cu tulburări de
somn, administrarea de 5-HTP va asigura inducerea
unui somn odihnitor.

Somn de calitate

Relax Well are o compoziție complexă cu 5 extracte din plante
dedicate reducerii stărilor de anxietate și relaxării sistemului
nervos. Extractul de Floarea Pasiunii tratează cu succes
insomnia, reglând într-o manieră eficientă somnul. Spre
deosebire de somniferele de sinteză, această plantă induce un
somn uşor, cu vise clare, cu respiraţie normală,
neurologică şi mentală redusă. După trezire, pacienţii nu au simptome
neplăcute, cum ar fi stările de confuzie mentală, ameţeală, dificultate în
respiraţie, melancolie ori probleme de orientare, ca în cazul celor care
iau somnifere artificiale. Extractul de Ginseng Siberian, standardizat cu
0,8% Eleutherozide, are efect adaptogen și crește rezistența organismului la
stres.
Extractul de Sunătoare, cu 0,3% Hipericină, vine să completeze acţiunea
extractului de Passiflora. Sunătoarea este folosită de secole pentru proprietăţile
sale farmacologice în lupta împotriva insomniei, depresiei şi anxietăţii.
Conţine mai multe principii active (hipericină, hiperforină şi flavonoide) care
repară dezechilibre ale concentraţiilor de neurotransmiţători. Teiul asigură
un somn adânc şi odihnitor, datorită substanţelor active conţinute, de aceea
este ideal pentru persoanele care suferă de oboseală cronică, anxietate, ori
insomnie, precum şi pentru cei hiperactivi.
Compoziția per capsulă

•
•
•
•

Adjuvant în:

30
cps

60
cps

Compoziția per capsulă
Griffonia simplicifolia extract standardizat 30% 5-HTP
Floarea Pasiunii extract 3.5-7:1 standardizat cu 3.5% Vitexin
SimagTM 55 (Magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu)
Acerola extract 3-4:1 standardizat cu 17% Vitamina C
Vitamina B6

120
cps

335 mg
30 mg
30 mg
30 mg
10mg

ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi
herbagetica.ro
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VITAMINE și MINERALE
naturale
Vitaminele și Mineralele Naturale de la Herbagetica au în
componență doar nutrienți proveniți 100% din surse naturale, fiind
extrase din plante, drojdii, alge, apa mării, crustacee etc.
Organismul uman recunoaște ușor și asimilează cel mai bine
Vitaminele și Mineralele extrase din surse vii, organice, nu și pe
cele din surse chimice, de sinteză. Vitaminele și Mineralele Naturale
de la Herbagetica nu conțin ingrediente de sinteză.
Vitaminele și Mineralele Naturale, față de cele de sinteză, au o
biodisponibilitate mărită, sunt imediat recunoscute de către
organism, fiind absorbite într-o proporție mult mai mare.

DETRIX
COMPLEX

2.100UI Vitamina D3
60 mcg Vitamina K2
Calciu + Magneziu

Complex cu Vitamina D3, Vitamina K2, Calciu și Magneziu
din surse superioare 100% naturale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortifică sistemul imunitar
Asigură funcționarea optimă a sistemului muscular
Crește densitatea și rezistența oaselor
Stimulează mineralizarea osoasă
Protejează sistemul cardiovascular
Crește absorbția de Calciu în sistemul osos și dinți
Menține concentrația normală de Calciu în sânge
Asigură absorbția completă a Calciului și a Fosforului în organism
Asigură procesul normal de diviziune celulară

Detrix Complex asigură schema completă de tratament recomandată
pentru absorbția corectă și benefică a Vitaminei D3 și a Calciului, prin
Magneziu
asocierea cu Vitamina K2 și Magneziu.
Avantajul major al acestui produs pentru imunitate este aportul crescut
de Vitamina D3, 2.100 UI/capsulă, dar și absorbția ridicată și benefică
a Vitaminei D3, prin asociere cu Calciu, Vitamina K2 și Magneziu.
Vitamina D3 din Detrix Complex este extrasă din lanolină, sursă
superioară de Vitamina D3, 100% naturală, benefică pentru sistemul
imunitar pentru că are efect imunostimulator și activează capacitatea
naturală de apărare a organismului.
Vitamina D3 intervine asupra celulelor imunitare T, care sunt activate
pentru a combate virusurile și bacteriile. Celulele T conțin receptori ai
Vitaminei D3, ceea ce înseamnă că eficiența lor se atinge doar în prezența
acestei vitamine. Drept urmare, o carență a vitaminei D3 este asociată cu
un sistem imunitar slăbit predispus la infecții. Vitamina D3 activează și
un tip de peptide cu efect antimicrobian și permite eliminarea bacteriilor
înainte de declanșarea infecției.
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Vitamine și minerale naturale

D3 K2 Ca Mg
Adjuvant în:
• Carențe de Vitamina D3
• Deficiențe imunitare

• Creșterea și dezvoltarea sistemului osos
• Afecțiuni ale sistemelor osteoarticular sau muscular:
rahitism, osteoporoză, osteomalacie, decalcifiere,
scăderea densității, osoase, fracturi, crampe musculare
etc.
• Calcificarea arterelor: ateroscleroză, boală arterială
periferică (arterită)
• „Ciocuri de papagal” (excrescențe osoase), depuneri de
calciu pe țesuturile moi, calcificări la nivelul organelor
interne (ficat, rinichi etc.)
• Reglarea tensiunii arteriale ridicate
• Depresie / Anxietate / Stres psihic
• Boli neurodegenerative: Parkinson, Alzheimer etc.
• Afecțiuni și interveții stomatologice
CAPSULĂ VEGETALĂ

Astfel, administrarea de Detrix Complex asigură
asimilarea corectă si completă a Calciului in
organism, pentru creșterea densității oaselor și
prevenția fracturilor.
Detrix Complex are și un beneficiu pentru
protecție cardiovasculară prin prezența
vitaminei K2. Conține o doză mare de 60 mcg
de Vitamina K2 /capsulă, dintr-o sursă naturală
superioară, natto – soia fermentată japoneză. În
asociere cu Vitamina D3, Vitamina K2 stimulează
formarea proteinei Matrix GLA, care protejează
sistemul cardiovascular de blocaje arteriale.
Astfel, se previn depunerile de cristal de Calciu, în
vasele de sânge și formarea aterosclerozei.
Compoziția per capsulă

Vitamina D3 naturală / colecalciferol 0.1% (furnizând 2.100 UI D3) din lână de oaie. . . . . . . . . . . . . . . 21 mg
Alge marine calcaroase (Lithothamnium calcareum) extract
standardizat cu 30% Calciu si 2.2% Magneziu natural marin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 mg
Magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mg
Vitamina K2/MK7 naturală din natto 0.25% (60 mcg K2 - furnizând 80% VNR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 mg
ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi

Vitamine și minerale naturale

• Fixarea Calciului în organism când expunerea la lumina
solară directă este scăzută

Detrix Complex are un avantaj suplimentar
și în formarea oaselor sănătoase. Conține
Calciu natural extras din alge marine calcaroase,
o formă naturală de Calciu cu biodisponibilitate
ridicată. Este perfect asimilabil în organism prin
conținutul de Magneziu.

30
cps

60
cps

120
cps

herbagetica.ro
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Ca+Mg+Se+Si+Zn cu vit. D3

Vitamine și minerale naturale

Complex Natural

88

• Revitalizant, reduce oboseala
• Favorizează asimilarea calciului și
consolidarea sistemului osos
• Vitaminizant B1,B2, B3, B5, B6, B7
• Împiedică formarea calculilor renali
• Anxiolitic
• Stimulează fertilitatea
• Favorizează asimilarea potasiului și a fosforului
Ca+Mg+Se+Si+ZN cu vit. D3 are o formulă intensă cu
un aport optim de vitamine și minerale 100% naturale.
Conține Calciu, Magneziu, Seleniu, Siliciu, Zinc și vit. D3,
toate extrase din surse naturale, fără vitamine și minerale
de sinteză.
Calciul Organic este dintr-o sursă 100% naturală,
alge marine calcaroase, din care se obține cea mai
eficientă formă de Calciu, perfect asimilabil de către
organism, datorită conținutului de Magneziu și Fosfor.
Spre deosebire de calciul de sinteză, în urma căruia apar
calcifieri, dar și depuneri pe organe, Calciul organic are
o rată de absorție mult mai ridicată, iar distribuția sa în
organism este optimă.
Magneziul natural din sursă marină standardizat cu
55% Magneziu este obținut din apa mării, în urma unor
procese succesive de filtrare. Magneziul organic are
o eficiență terapeutică ridicată comparativ cu cel de
sinteză care este obținut ca produs secundar în procesele
industriale de obținere a metalelor fiind mai greu de
asimilat de organism. Magneziul organic contribuie
la menţinerea sănătăţii oaselor, dinţilor, muşchilor şi
sistemului nervos.
Siliciul Organic, extras din Coada Calului extract 4:1,
standardizat cu minim 7% Siliciu, stimulează producția
de colagen, element esențial pentru menținerea sănătății
părului, a pielii, a unghiilor și a altor țesuturi organice:
tendoane, vase de sânge etc. Organismul uman poate
asimila siliciul doar în formă organică, Coada Calului
fiind cea mai bogată sursă naturală pentru acest
nutrient.

Adjuvant în:
• Funcționarea normală a sistemului muscular și nervos
• Stoparea proceselor de demineralizare
• Deficiențe imunitare
• Depresie și anxietate
• Oboseală și extenuare
• Eliminarea calculilor renali
• Stimularea producției de colagen
• Hrănirea și regenerarea țesuturilor conjunctive

30
cps

60
cps

120
cps

Vitamina D3 sau colecalciferol, extrasă din unica sursă naturală, lâna
de oaie, asigură o absorbție ridicată a calciului în organism. Este cea mai
activă formă a vitaminei D, cu biodisponibilitate ridicată comparativ cu
vitamina D2. Aportul zilnic de vitamina D3 în combinație cu calciu, crește
densitatea minerală a oaselor și reduce riscul fracturilor osoase.
Seleniul Organic este extras din Drojdia-de-bere, fiind asociat în
mod natural cu aminoacizi, vitaminele A, B, E și oligoelemenete (Fier,
Magneziu, Crom). Seleniul de sinteză este mult mai greu de asimilat de
către organism și nu are efect antitumoral și imunostimulator, precum
varianta organică.
Zincul rezultat din Drojdie-de-bere, este un mineral necesar în
numeroase procese biochimice din corp, crește imunitatea, susține
funcția sistemului digestiv și controlează efectul radicalilor liberi,
încetinind procesul de îmbătrânire. Comparativ cu suplimentele de
Zinc sintetice, Zincul organic are o rată de absorbție ridicată în corp,
îndeplinind astfel mult mai multe beneficii medicale comparativ cu cel
de sinteză.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Aquamin (extract din alge marine calcaroase)(Lithothamnion calcareum)
338,33 mg
extract standardizat cu 30% Calciu (12,66% VNR*) și 2,2% Magneziu
SimagTM 55 (Magneziu marin standardizat cu 55% Magneziu) (6,33% VNR*)
30,67 mg
Coada-calului (Equisetum arvense) extract 4:1 standardizat cu min 7% Siliciu
74,79 mg
Vitamina D3 colecalciferol 0,1% (33,33% VNR*)
0,67 mg
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită în Seleniu (33,33% VNR*) 9,20 mg
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită cu Zinc (33,33% VNR*)
33,34 mg
ADMINISTRARE: copii între 3-14 ani: 1 cps/zi, adolescenți și adulți: 3 cps/zi

Vitamine și minerale naturale

DETRIX FORTE

DETRIX

Sistem imunitar puternic

Sistem imunitar puternic

Vitamina D3 3.000 UI

Vitamina D3 5.000 UI
CAPSULĂ VEGETALĂ Compoziția per capsulă

CAPSULĂ VEGETALĂ Compoziția per capsulă

Vitamina D3 naturală, colecalciferol, lână
de oaie 0,1% *fiecare capsulă asigură
3.000 UI de Vitamina D3 naturală
Fructe de măceș (Rosa canina)
ADMINISTRARE:
Adulți si copii peste 10 ani: 1 capsulă / zi

50 mg
350 mg

Fructe de măceș (Rosa canina)

ADMINISTRARE:
Adulți si copii peste 11 ani: 1 capsulă / zi
30
cps

60
cps

120

30 mg
370 mg

30

cps

cps

60
cps

120
cps

Administrarea Vitaminei D3 este esențială:
• Pentru persoane cu un sistem imunitar slăbit
• În lunile sezonului rece (din septembrie până în aprilie), când expunerea
la lumina solară este scăzută
• Pentru persoanele care petrec mult timp în spații închise (birou, casă,
școală etc.) și care locuiesc în zone poluate

Schema
de
tratament
recomandată
este
administrarea timp de 3 - 6
luni de Vitamina D3, Vitamina
K2, Calciu și Magneziu, în
paralel. Vitamina K2 previne
depunerea
calciului
pe
articulații sau pe țesuturile
moi și asigură absorția de
Calciu acolo unde organismul
are nevoie.

• În deficiențe de Calciu (hipocalcemie)
• Pentru femeile aflate la premenopauză și menopauză predispuse la
scăderea densității osoaselor
• Pentru femeile însărcinate sau care alăptează
• Persoanelor care suferă de depresie de sezon și/sau anxietate
Adjuvant în:

•
•
•
•
•
•
•

Infecții bacteriene sau virale
Boli autoimune: Lupus, Tiroida Autoimună Hashimoto etc.
Deficiențe imunitare
Asimilarea completă și fixarea corectă a Calciului și a Fosforului în organism
Creșterea și dezvoltarea sistemului osos
Afecțiuni ale sistemelor osteoarticular sau muscular: rahitism, osteoporoză,
osteomalacie, decalcifiere, scăderea densității osoase, fracturi, crampe
musculare etc.
• Afecțiuni ale pielii: dermatite, acnee, infecții, Psoriazis, Vitiligo

• Boli neurodegenerative: Parkinson,
Alzheimer etc.
• Boala Crohn
• Boala celiacă
• Fibroză chistică
• Afecțiuni oncologice
• Depresie, anxietate
• Afecțiuni și interveții stomatologice
• Diabet zaharat
herbagetica.ro

Vitamine și minerale naturale

Vitamina D3 naturală, colecalciferol, lână
de oaie 0,1% *fiecare capsulă asigură
5.000 UI de Vitamina D3 naturală
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FERONIX 30 mg Fier bisglicinat/cps

Adjuvant în:

Vitamine și minerale naturale

Formă superioară de Fier
•
•
•
•
•
•
•
•

Crește producția globulelor roșii și a hemoglobinei
Crește aportul de oxigen în organism
Reglează creșterea și diferențierea celulară
Formează nivelul optim al homocisteinei și a cistinei
Crește nivelul proteinelor, al glicolilor și enzimelor
Protejează celulele de stresul oxidativ
Crește sănătatea sistemului imunitar și a sistemului nervos
Crește sănătatea venelor sanguine și stimulează circulația sanguină

Feronix asigură o formă de Fier superioară, în format de fier bisglicinat
30 mg/capsulă, chelat cu două molecule ale aminoacidului glicină.
Această formă se remarcă printr-o absorbție ridicată, biodisponibilitate
de aprox. 90%, fără a crea efecte adverse neplăcute, specifice altor forme
de fier: greață, diaree, constipație, vărsături sau indigestie.
Prin asocierea Fierului bisglicinat cu Vitamina C, Acidul Folic,
extractele de Urzică și Ashwagandha, Feronix crește producția globulelor
roșii și a hemoglobinei, precum și aportul de oxigen în organism care
este asigurat de hemoglobină. Vitamina C și acidul folic stimulează
absorbția Fierului bisglicinat, iar Ashwagandha și extractul de Urzică
stimulează producția hemoglobinei. Prezența celor trei elemente în Feronix
garantează eficiența ridicată a produsului fără a crea efecte adverse.

Anemie feriprivă (deficit de Fier)
Hipotiroidism
Nivel scăzut de hemoglobină
Oboseală și nivel scăzut de energie
Dificultăți de concentrare –
tulburare de hiperactivitate cu
deficit de atenție
• Boala celiacă (intoleranță
autoimună la gluten)
• Dureri de cap, amețeli

• Insomnii
• Dureri toracice, bătăi rapide
ale inimii sau dificultăți de
respirație
• Mâini și picioare reci
• Piele palidă, unghii fragile
• Menstruație abundentă
• Afecțiuni gastrointestinale
• Recuperarea după intervenții
chirurgicale majore

Lipsa Fierului scade producția de hemoglobină
și reduce aportul de oxigen al organismului,
cauzând în stadiu avansat anemie sau boli
cardiovasculare.
Astfel, Feronix se recomandă persoanelor cu
anemie, care suferă de carență de Fier, femeilor cu
menstruații abundente, persoanelor cu afecțiuni
gastrointestinale care afectează absorbția Fierului
(boala Celiacă) etc.

CAPSULĂ VEGETALĂ
Compoziția per capsulă
Fier Bisglicinat standardizat cu 15.7% Fier (furnizând 218% VNR*)
195 mg
Extract Acerola (Malpighia glabra)
standardizat cu 17% Vitamina C naturală nativă
100 mg
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită
în vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, minerale și aminoacizi
100 mg
Extract 10:1 Urzică (Urtica dioica) standardizat cu 4% Polifenoli
30 mg
Extract Ashwagandha/Ginseng-indian (Withaniasomnifera)
standardizat cu 7% Withanolide si 1 % Alcaloizi
25 mg

ADMINISTRARE: 1capsulă pe zi
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•
•
•
•
•

30
cps

60
cps

120
cps

Vitamine și minerale naturale

IOD NATURAL 500 mcg/cps

30
cps

Reglează activitatea glandei tiroide și accelerează metabolismul

Iod Natural asigură un sprijin esențial al dietei noastre, furnizând o
concentrație ridicată de 500 mcg/capsulă de Iod.
În organism Iodul se distribuie mai multor organe precum tiroidă,
sâni și glandele mamare, dar și țesuturilor din glandele adrenale,
timus, ovare, hipotalamus sau glanda pituitară. Din analiza mai
multor studii și a protocoalelor practicate de numeroși medici
specialişti, coroborate cu hrana tradițională sănătoasă, s-a
demonstrat că avem nevoie să consumăm zilnic o doză mult mai
mare de Iod din alimente și suplimente alimentare față de doza
zilnică recomandată uzual. Spre exemplu, japonezii consumă peste
3 mg de Iod pe zi din alimentație. Persoanele care nu consumă în
mod obişnuit alge și alte alimente bogate în Iod au nevoie să-și
suplimenteze aportul zilnic de Iod.
„Iodul este printre cei mai siguri nutrienți esențiali și se poate
administra în cantități de 100.000 de ori mai mari decât doza
optimă recomandată.” conform Dr. D. Brownstein. În terapiile
sale pentru tratamentul deficiențelor de Iod, Dr. D. Brownstein a
administrat până la 50 de mg (50.000 mcg) pe zi de Iod, restabilind
la normal valorile serice de Iod în 3 luni.
Acest protocol este susținut și de mulți alți medici, precum Dr.
Cousens. Acesta recomandă chiar și doze mai mari pentru afecțiuni
grave, precum: sifilis, leziuni ale pielii sau boli pulmonare cronice.
Extras dintr-una din cele mai bogate surse naturale de Iod, Fucus
Algă marină brună, produsul Iod Natural oferă o formă superioară
de Iod, perfect asimilabil la nivelul glandei tiroide.
Fucus (Fucus vesiculosus L.) este un tip de algă recunoscută, încă
din anii 1800, ca fiind una din cele mai bogate surse naturale de
Iod.

cps

120
cps

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•

Deficit de iod
Afecțiuni tiroidiene
Hipotiroidism (mixedem)
Gușa tiroidiană (tiroida mărită)
Noduli tiroidieni
Echilibrarea hormonilor
estrogenici

•
•
•
•

Obezitate
Retenția de apă
Constipație
Oboseală cronică, letargie, nivel
energetic scăzut
• Probleme de memorare și concentrare
• Anxietate

Se folosește în mod special în tratamentul afecțiunilor
tiroidiene, dar are un impact benefic și în reglarea hormonilor
estrogenici feminini, accelerarea metabolismului și scăderea
în greutate. Reface capacitățile cognitive afectate de
problemele tiroidiene, combate anxietatea și oboseala.
Iodul extras din Fucus se găsește sub formă de diiodotirozină
(DIT) un precursor natural al hormonilor tiroidieni tiroxină
(T4) și triiodotironină (T3).Iodul în această formă este esențial
în metabolizarea celor doi hormoni tiroidieni, proces care are
loc în glanda tiroidă la nivelul celulelor foliculare tiroidiene.
Extractul de Ashwagandha intervine asupra glandei
tiroide prin stimularea producției hormonului tiroidian
T3, care crește nivelul de energie și stimulează arderea
grăsimilor. Ashwagandha reglează excesul de T4 în corp,
prevenind formarea hipertiroidismului.
Extractul de Salvie acționează ca antioxidant pentru a proteja
tiroida de acțiunea radicalilor liberi și pentru a reduce inflamarea
acesteia.

Vitamine și minerale naturale

Crește aportul de Iod în organism
Asigură funcționarea glandei tiroide
Crește producția hormonilor tiroidieni
Scade nivelul hormonilor estrogenici, având acțiune anti-estrogenică
Accelerează activitatea metabolică
Stimulează activitatea cognitivă și capacitatea de concentrare
• Asigură activitatea sistemului nervos
•
•
•
•
•
•

60

Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
Fucus vesiculosus extract standardizat cu minim 0,20% Iod
250 mg
(furnizând 500 mcg de Iod)
Ashwagandha/Ginseng-Indian (Withania somnifera) extract 8:1
75 mg
standardizat cu minim 7% Withanolide si 1% Alcaloizi
75 mg
Fucus vesiculosus pulbere
50 mg
Salvie (Salvia officinalis) extract uscat 4:1din frunze
ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi

herbagetica.ro
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Vitamina K2 - MK7 Naturală 120mcg
Vitamina inimii

• Curăță sistemul cardiovascular
• Asigură densitatea osoasă optimă și menține sănătatea oaselor
• Asigură absorbția completă a Calciului și a Fosforului în organism

Vitamine și minerale naturale

• Asigură flexibilitatea și mobilitatea articulațiilor

92

30
cps

60
cps

120
cps

Adjuvant în:
• Fixarea corectă a Calciului în organism
• Creșterea și dezvoltarea sistemului osos
• Afecțiuni ale sistemelor osteoarticular sau muscular: rahitism, osteoporoză,
osteomalacie, decalcifiere, scăderea densității osoase, fracturi, crampe
musculare etc.
• Calcificarea arterelor: ateroscleroză, boală arterială periferică (arterită)
• „Ciocuri de papagal” (excrescențe osoase), depuneri de calciu pe țesuturile
moi, calcificări la nivelul organelor interne (ficat, rinichi etc.)
• Reglarea tensiunii arteriale ridicate

Vitamina K2 MK7 naturală asigură o formulă superioară de
Vitamina K2, 120 mcg/capsulă, care asigură absorbția completă
a Calciului în oase și stopează calcificarea arterelor. În asocierea
cu 400 UI Vitamina D3 naturală acest produs asigură un efect
garantat asupra sistemului osteoarticular.
Vitamina K2, sau menachinonă, este o vitamină liposolubilă
De ce să alegi Vitamina K2 MK7 naturală
de care corpul are nevoie pentru a asigura creșterea densității
pentru sănătatea ta?
osoase și fixarea Calciului și pentru a preveni blocajele arteriale
și declanșarea bolilor de inimă. Vitamina K2 este denumită • Vitamina K2 MK7 100% naturală extrasă din natto sursă
vitamina inimii pentru că activează proteina Matrix GLA (MGP),
superioară
care are un rol crucial în a preveni calcificarea arterială și depunerile • Absorbție ridicată asigurată de forma naturală de
de Calciu în arterele coronare și carotide, prevenind declanșarea
vitamina K2
bolilor de inimă.
• Formulă concentrată cu 120 mcg Vitamina K2 / capsulă
La nivel de muncă în echipă, partenerul natural al Vitaminei K2 • D3 și K2- combinație de supereroi pentru sistemul osos
• Capsulă vegetală
este Vitamina D3.
Genialitatea acestui parteneriat este dată
de capacitatea celor două vitamine de a
intensifica absorbția de Calciu. Vitamina
Compoziția per capsulă
CAPSULĂ VEGETALĂ
D3 îmbunătățește absorbția Calciului, în
Vitamina
K2/MK-7
naturală
0,25%
*o
capsulă furnizează
timp ce Vitamina K2 asigură depunerea în
120
mcg
Vitamina
K2/MK7
naturală
160%VNR
48 mg
mod eficient a acestuia.
Mai multe studii susțin efectul sinergic al
Vitamina D3 naturală / colecalciferol 0,1% *o capsulă furnizează
vitaminelor K2 și D3. Ele explică cum cele
400 UI vit D3 / 200% VNR
4 mg
două vitamine stimulează producția și
Fructe de măceș (Rosa canina)
338 mg
îmbunătățesc acumularea de osteocalcin
ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi
în celulele osoase, rezultând creșterea
denistății osoase.

Vitamine și minerale naturale

B-Complex 100
Sistem nervos echilibrat

• Reduce stările de oboseală și crește rezistența organismului la stres
• Hrănește sistemul nervos, susține sinteza și metabolizarea anumitor neurotransmițători și

60
cps

120
cps

menținerea sănătății psihice
• Sprijină funcționarea normală a inimii

Adjuvant în:

• Susține vederea, metabolismul normal al fierului și protejează organismul de stresul oxidativ
reglarea activității hormonale
• Asigură metabolismul normal al macronutrienților și menținerea sănătății părului
• Crește țesutul matern în timpul sarcinii, sinteza normală a aminoacizilor și procesul de diviziune
celulară
• Susține funcționarea normală a sistemului imunitar și contribuie la procesul de diviziune celulară

B-Complex 100 conține întreaga gamă de Vitamine B, pe un substrat
100% natural. 1 capsulă asigură 100% din doza zilnică recomandată
de B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 și B12.
Deficiența complexului de vitamine B poate cauza probleme de
sănătate pe mai multe planuri: oboseală cronică, boli cardiace, boli
neurologice sau chiar și infertilitate. Alimentația slabă și stresul
sunt principalele cauze ale deficienței complexului de B-uri, iar din
acest motiv este necesară suplimentarea dietei cu aceste vitamine.
Vitamina B ajută organismul să metabolizeze proteinele, grăsimile și
carbohidrații care sunt transformați în combustibil în timpul digestiei.

• Susținerea sistemului
nervos
• Combaterea efectelor
stresului
• Oboseală și extenuare
• Deficiențe imunitare
• Susținerea funcționării
normale a inimii

Whitanolidele sunt substanțe cu efect puternic antioxidant, previn apariția
bolilor neurodegenerative, îmbunătățesc capacitatea de concentrare și induc
starea de calm.
Extractul de Ashwagandha crește efectul vitaminelor B1, B2, B3, B5 și B6
asupra sistemului nervos.
Astfel, B-Complex 100 se recomandă pentru hrănirea sistemului nervos,
ameliorarea oboselii, a stărilor de stres și anxietate și inducerea stării de calm.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Drojdia-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) este foarte bogată în Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită
complexul vitaminic B, întrecând, sub acest aspect, orice altă sursă
(vitamine* B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12; minerale și aminoacizi)
naturală de B-uri.

Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae)

Vitamine și minerale naturale

• Sinteza normala a cisteinei, homocisteinei, proteinelor și glicogenilor, formarea globulelor roșii și

Formula B Complex 100 este îmbogățită de Ashwaganda, o plantă
adaptogenă cunoscută pentru capacitatea de a susține organismul în Ashwagandha / Ginseng-indian standardizat cu
situații de stres, oboseală și anxietate. Extractul de Ashawagandha are 7% Withanolide și 1% Alcaloizi
dublă standardizare, cu cel mai mare conținut de withanolide: 7% ADMINISTRARE: 1 capsulă pe zi
și alcaloizi 1%.

237 mg
113 mg
50 mg

herbagetica.ro
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CALCIU+D3 CU VIT. K2

Adjuvant în:

Vitamine și minerale naturale

Densitate osoasă optimă

Calciul contribuie la:
• Sănătatea sistemului osos și a dinților
• Metabolismul energetic normal
• Funcționarea normală a sistemului muscular
• Coagularea normală a sângelui
• Procesul de diviziune și diferențiere celulară
Vitamina D3 contribuie la:
• Absorbția/utilizarea normală a calciului și fosforului
• Sănătatea sistemului osos și a dinților
• Sănătatea sistemului muscular
• Funcționarea normală a sistemului imunitar
Vitamina K2 contribuie la:
• Sănătatea sistemului osos
• Remineralizarea oaselor
• Susținerea sănătății inimii

•
•
•
•
•

Osteoporoză
Remineralizarea oaselor
Carii dentare
Refacerea după fracturi
Funcționarea normală a sistemului
muscular

Aportul zilnic de Calciu marin în combinație
cu Vitamina D3 și Vitamina K2,
crește densitatea minerală a oaselor și
reduce riscul fracturilor osoase.

Calciu+D3 cu Vit. K2 este o formulă 100% naturală, fără ingrediente de sinteză. Proveniența
naturală a Calciului Organic, obținut din alge marine calcaroase, și a celor două vitamine D3 și K2,
asigură absorbția ridicată și eficacitatea terapeutică a produsului.
Concentrația cea mai mare de Calciu se află la nivelul scheletului și dinților, iar aportul corespunzător
al acestuia se traduce prin: oase sănătoase, unghii puternice și dinți lipsiți de carii. O deficiență de
Calciu în organism se manifestă prin: oboseală, iritabilitate, crampe musculare, degete amorțite, risc
ridicat de fracturi sau osteoporoză.

Calciul marin din alge marine calcaroase este cea mai eficientă formă de Calciu, fiind perfect
asimilabil de către organism, datorită conținutului de Magneziu și Fosfor. Spre deosebire de calciul
de sinteză, în urma căruia apar calcifieri, dar și depuneri pe organe, Calciul marin are o rată de
absorție mult mai ridicată, iar distribuția sa în organism este optimă.
Vitamina D3 sau colecalciferolul, extrasă din sursă naturală, lâna de oaie, asigură o absorbție ridicată a calciului în organism.
Este cea mai activă formă a vitaminei D, cu biodisponibilitate ridicată comparativ cu vitamina D2. Aportul zilnic de Vitamina D3
asigură asimilarea uniformă a calciului și susține sănătatea sistemului muscular.
Vitamina K2, MK-7 obținută din Natto, este o formulă avansată a vitaminei K2, obținută prin fermentare din soia japoneză,
natto. Vitamina K este necesară în producția de osteoblaste, celulele care formează oase. Aceasta activează osteocalcinul, o
proteină care leagă Calciul de oase asigurând astfel asimilarea optimă a calciului.
CAPSULĂ VEGETALĂ

Compoziția per capsulă

Extract din alge marine calcaroase (Lithothamnion sp.)
standardizat cu min. 30% Calciu si 2.2% Magneziu
Vitamina K2 naturală (MK7 obținută din Natto / soia (soia japoneză) fermentată 2500
Vitamina D3 naturală colecalciferol 0,1%

578 mg

30
cps

60

15 mg
2 mg

cps

120
cps

ADMINISTRARE: adulți și adolescenți: 1-2 capsule pe zi
copii 6-14 ani: 1 capsulă pe zi
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Vitamine și minerale naturale

MAGNEZIU ORGANIC CU VIT. B Complex
Anxiolitic, antistres

Magneziu Organic oferă un aport important de
Magneziu natural, perfect asimilabil în organism
datorită sursei naturale de proveniență. Este extras
din apă marină prin multiple procese de filtrare. Astfel,
conține în mod natural și alte minerale, care asigură o
absorbție ridicată în organism, cu 50% mai mare față
de magneziul de sinteză. Produsul Magneziu Organic
este îmbogățit cu complexul de Vitamine B pentru a
reduce efectele stresului și oboseala cronică.
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 sănătății inimii, prin transportul propice
a potasiului, calciului, precum şi a 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.

Adjuvant în:
• Deficit de magneziu
• Concentrare dificilă, tulburări de
somn, nervozitate, apatie
• Osteoporoză, tulburări de ciclu
menstrual
• Sarcină, alăptare
• Astm
• Ruptura musculara
• Predispoziție spre calcoză renală
• Crampe musculare, dureri lombare
(lombosciatică)
• Anxietate, atacuri de panică
• Depresie
• Diabet
• Hipertensiune, aritmie cardiacă
• Deficit de calciu, potasiu, fosfor în
organism
• Infertilitate la bărbați
• Constipație
• Boala huntington

tonic cardiac

anxiolitic

Vitamine și minerale naturale

• Antispastic general, antispastic bronşic
• Favorizează asimilarea calciului şi consolidarea
sistemului osos
• Vitaminizant B1, B2, B3, B5, B6, B7
• Împiedică formarea calculilor renali
• Normalizează tensiunea arterială
• Tonic cardiac, antiaritmic
• Anxiolitic

30
cps

60
cps

120
cps

Compoziția per capsulă
192,50 mg
Magneziu marin extract standardizat cu 55% Magneziu
(furnizând 105,88mg Magneziu/28% VNR*)
Drojdie-de-bere uscată şi inactivată (Saccharomyces cerevisiae) 157,50 mg
ADMINISTRARE: copii 4-8 ani: 1 cps/zi; copii 9-14 ani: 2 cps/zi; femei:
3 cps/zi; femei însărcinate sau care alăptează: 4 cps/zi; bărbați: 4 cps/zi
herbagetica.ro
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Vitamina C FORTE

Beneficii Vitamina C Forte naturală nativă

Vitamine și minerale naturale

400 mg extract standardizat în Vitamina C naturală nativă

Reactivează capacitatea de apărare a organismului
Reduce apariția diabetului și bolile de inimă
Reduce riscul de accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă
Scade tensiunea arterială și menține flexibilitatea arterelor
Previne deteriorarea colesterolului LDL
Reduce riscul de boli pulmonare cronice îmbunătățind nivelurile
factorului de creștere a endoteliului vascular și stimulând proliferarea
celulelor alveolelor din plămâni
Crește absorbția fierului în organism

Vitamina C Forte Naturală Nativă asigură într-o singură capsulă
400 mg de extract standardizat în Vitamina C naturală nativă.
Comparativ cu alte produse, Vitamina C Forte de la Herbagetica, nu
conține Vitamina C de sinteză, îndulcitori sau arome.
Efectul terapeutic al Vitaminei C naturale native este mult mai
intens decât al celei obținute pe cale sintetică, în laborator. Acest fapt se
datorează substanțelor naturale care acompaniază Vitamina C nativă:
bioflavonoide, vitamina P, factorul K, factorul J, factorul P, tirozinaza,
ascorbinogen și acid ascorbic, substanțe care asigură asimilarea acestei
vitamine în organism și potențează acțiunea sa terapeutică.

Adjuvant în:
Vitamina C naturală nativă este o sursă superioară de Vitamina C
și este mult mai greu de obținut față de Vitamina C de sinteză (acid
ascorbic).
Vitamina C naturală nativă este recunoscută imediat de organism și
astfel este mult mai eficientă în fortificarea sistemului imunitar.
Vitamina C de sinteză (acidul ascorbic) nu se regăsește în natură, ea se
produce doar în laborator. Acidul ascorbic reprezintă doar stratul exterior
al complexului complet numit Vitamina C.

• Febră, gripă și infecții
respiratorii
• Alergie, astm
• Expunere la noxe
• Boli tumorale, boală
coronariană

• Anemie feriprivă
• Diabet
• Fragilitate capilară
• Artrită, fracturi
• Hipertensiune,
accident vascular

Acțiunea sinergică a complexului de elemente din Vitamina C naturală
nativă asigură o absorbție și o eficiență mult mai mare și rezultate mult
mai rapide față de Vitamina C de sinteză (acid ascorbic).

Compoziția per capsulă
Extract 3-4:1 din fructe de Acerola (Malphigia glaba)
standardizat cu 17% Vitamina C naturală nativă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 mg

30
cps

60
cps

120
cps

ADMINISTRARE: 2-3 capsule pe zi
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Vitamine și minerale naturale

SELENIU ORGANIC
Reglează glanda tiroidă
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimulează producția de colagen

Deficiențe imunitare
Afecțiuni oncologice
Radioterapie în cancer
Infertilitate la bărbați
Hepatită virală B și C
Tiroidită autoimună
Noduli tiroidieni
Insuficiență cardiacă
Artrită și poliartrită reumatoidă
Distrofie musculară
Arsuri solare, iradiere

Seleniul Organic ușor asimilabil, pe
substrat natural, cu efect intens pentru
producția hormonilor tiroidieni și reglarea
metabolismului, 98 mcg/cps.
Seleniul 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 crește cantitatea de anticorpi din laptele
matern, activează anumite celule ale sistemului imunitar,
determină sinteza enzimelor cu rol antioxidant.
Seleniul Organic ne protejează şi împotriva acţiunii toxice
a unor metale grele, cum sunt plumbul, mercurul şi arseniul
şi este esenţial în organismul 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.

30
cps

60
cps

120
cps

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

49 mg
351 mg

ADMINISTRARE: copii între 4 și 8 ani: 1 cps/zi; copii între 9 și 13 ani: 2 cps/zi; copii
peste 14 ani și adulți: 1 cps/x3 pe zi; femei însărcinate sau care alăptează: 1-3 cps/zi

•
•
•
•

Sănătatea pielii şi a unghiilor
Funcţionarea normală a sistemului urinar
Tonic al vaselor de sânge
Hrănirea şi regenerarea ţesuturilor
conjunctive
• Favorizează asimilarea calciului şi ajută la
refacerea ţesutului osos distrus
• Conferă protecţie împotriva stresului
oxidativ

Adjuvant în:
• Întărirea unghiilor și
a firelor de păr
• Boli autoimune
• Lipsa de calciu
• Ateroscleroză
• Colesterol mărit
• Luxații
• Osteoporoză
• Afecțiuni virale

Siliciul Organic are o formulă concentrată pentru sănătatea părului, a
pielii, a unghiilor și a țesuturilor conjunctive.
Siliciul Organic asigură 10.5 mg/capsulă de Siliciu natural, extras din
Coada-calului, cea mai bogată sursă naturală de Siliciu.
Siliciul Organic este un excelent suport pentru oase şi ţesutul conjunctiv.
Degradarea acestuia din urmă determină pierderea elasticităţii pielii şi,
implicit, apariţia ridurilor.
120
60
30
cps
cps
cps
Siliciul Organic este benefic şi pentru persoanele care
suferă de artrită, deoarece această boală deformează
oasele prin pierderea flexibilităţii încheieturilor,
datorate pierderii de colagen.
Extractul din Coada-calului standardizat cu
7% Siliciu are efecte antioxidante, antiinflamatorii
şi antimicrobiene. Astfel, Siliciul Organic 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 bioflavonoizi şi nutrienţi, pentru
protecţia pielii în faţa acţiunii radicalilor liberi.

Vitamine și minerale naturale

Reglează glanda tiroidă
Imunostimulator
Antioxidant
Spermatogeneza normală
Menținerea sănătății părului și a
unghiilor
• Hipoglicemiant

SILICIU ORGANIC

Adjuvant în:

Compoziția per capsulă
Coada-calului (Equisetum arvense) extract standardizat cu min. 7% Siliciu 150 mg
Coada-calului (Equisetum arvense) pulbere din părți aeriene
150 mg
ADMINISTRARE: 1-2 capsule de 3 ori pe zi
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CALCIU ORGANIC

VITAMINA C ORGANICĂ

Sistem osos puternic

Vitamine și minerale naturale

•
•
•
•
•

Întărește sistemul osos și dinții
Susține metabolismul energetic optim
Susține coagularea normală a sângelui
Susține sistemul muscular
Contribuie la funcționarea normală a
enzimelor digestive
• Susține diviziunea și diferențierea
celulară

Imunostimulator, Antialergic

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•
•

Osteoporoză
Obezitate
Carii dentare
Hipertensiune
Refacere după fracturi
Oboseală cronică
Sindrom premenstrual

Calciu Organic asigură o formă superioară de Calciu natural cu efect intens
de creștere a densității osoase. Calciul natural extras din alge marine
calcaroase este cea mai eficientă formă de calciu, perfect asimilabil de către
organism datorită conținutului de Magneziu și Fosfor.
Calciu Organic nu conține Calciu de sinteză în urma căruia
apar de regulă calcifieri (depuneri de calciu pe oase sau
țesuturi moi).
Studiile stiinţifice au demonstrat că acest tip de calciu,
calciu marin, 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.
Calciul este esențial și pentru a echilibra secreția unor
hormoni, pentru a face inima să bată regulat, pentru
transmisia comenzilor către mușchi sau pentru coagularea
sângelui.

30
cps

60
cps

120
cps

Compoziția per capsulă
Alge-marine (Lithothamnion sp.) (furnizând 180 mg
Calciu/ 23% VNR*) standardizat cu minim 30% Calciu și 2% Magneziu
ADMINISTRARE: copii 3-14 ani și adulți: 4 cps/zi;
femei însărcinate sau care alăptează: 6 cps/zi
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600 mg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imunostimulator
Antialergic
Antigripal
Tonic cardiac
Antitrombotic
Favorizează asimilarea fierului
Reglează tensiunea arterială
Antidiabetic
Antitumoral

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alergie, astm
Febră, gripă și infecții respiratorii
Expunere la noxe
Boli tumorale, boală coronariană
Hipertensiune, accident vascular
Anemie feriprivă
Diabet
Sarcină și alăptare
Fragilitate capilară
Artrită, fracturi
Efort fizic prelungit

Efectul terapeutic al Vitaminei C Organice este mult
mai intens decât al celei obţinute chimic, datorită
substanţelor conţinute (flavonoide, antociani, acizi
organici), care pe de o parte îmbunătăţesc simţitor
asimilarea acestei vitamine de către organism, iar pe
de altă parte potenţează acţiunea sa terapeutică.
Vitamina C Organică, extrasă din Acerola, cu cea mai
mare standardizare de 17% Vitamina C naturală
nativă, are o acțiune intensă imunostimulatoare,
antialergică și antioxidantă. Toate studiile de laborator
au arătat că efectul antioxidant al extractelor naturale
cu Vitamina C Organică sunt de 6 -10 ori mai puternice
decât ale vitaminei C de sinteză.
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.

30
cps

60
cps

Compoziția per capsulă
Acerola (Malpighia glabra) extract standardizat cu 17% Vitamina C
naturală nativă (furnizând 20,4 mg vitamina C / 25,5 % VNR*)
Păducel (Crataegus oxyacantha / Crataegus monogyna) pulbere din fructe
Măceş (Rosa canina) pulbere din fructe

120
cps

120 mg
140 mg
140 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi

Vitamine și minerale naturale

ZINC COMPLEX

CROM COMPLEX

Sistem imunitar puternic

Compoziția per capsulă
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae)
îmbogățită cu 100.000 mcg/g Zinc (furnizând 10mg Zinc/100%VNR*)
Dovleac (Cucurbita pepo) extract 4:1 din semințe
Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus)
extract din rădăcini și părți aeriene standardizat cu 0,8% Eleutherozide
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) pulbere uscată și inactivată
Dovleac (Cucurbita maxima) pulbere din semințe
ADMINISTRARE: adolescenți și adulți 1 capsulă pe zi

100 mg
25 mg
35 mg
200 mg
105 mg

Reglează glicemia
•
•
•
•
•
•
•

Reglează metabolismul
Reduce poftele alimentare
Controlează foamea
Protejează ADN-ul
Controlează rezistenţa la insulină
Previne depresia
Măreşte performanţa atletică

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•

Obezitate
Diabet
Apetit excesiv
Trigliceride mărite
Colesterol mărit
Deficiențe imunitare

Crom Complex are o formulă intensă cu 40 mcg
Crom/capsulă, complex de vitamine B din Drojdie de
bere și Vitamina C naturală extrasă din Acerola. Formula
sa complexă conține Crom natural ușor asimilabil și
asigura reglarea glicemiei și susținerea sistemului imunitar.
Cromul este important pentru cei cu diabet 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. Cromul crește colesterolul “bun” (HDL colesterol) și
scade trigliceridele și nivelul total de colesterol la cei cu
glicemie mare și diabet.
Drojdia-de-bere ajută la menținerea unui nivel echilibrat
de stres, previne cancerul 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), . Este bine de știut că nu conține
gluten și are un nivel redus de sodiu.

30
cps

60
cps

120
cps

Vitamine și minerale naturale

Adjuvant în:
• Menține metabolismul acido-bazic
• Deficiențe imunitare
normal
• Ajută la diminuarea simptomelor răcelii
• Întărirea unghiilor a
• Susține sănătatea sistemului osos, a părului,
firelor de păr
a unghiilor și a pielii
• Neutralizarea efectelor
• Menține cantitățile normale de
radicalilor liberi
testosteron din sânge
• Infertilitate feminină și
• Menține vederea normală
masculină
• Imunostimulator, antioxidant
• Deficit de testosteron
• Funcționarea normală a sistemului
la bărbați
genito-urinar masculin
Zinc Complex are o formulă intensă cu Zinc natural ușor
120
60
30
asimilabil și extracte din Ginseng Siberian și semințe de
cps
cps
cps
Dovleac. Formula sa asigură 10 mg de Zinc/cps. Zincul este
un element esenţial care ajută sistemul imunitar, metabolismul
energetic, nivelul de stres, tratamentul acneei, eczemelor și
rănilor. Expunerea curentă la virusuri și bacterii ne consumă
aportul nutrițional de Zinc, dirijat în sprijinul imunității.
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. Este un bun detoxifiant. 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.

Acerola este un fruct bogat în Vitamina C naturală nativă, ideal pentru susţinerea
sistemului imunitar.
Compoziția per capsulă
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae)
20 mg
imbogățită cu 2000 mcg/g Crom (furnizând 40 mcg Crom/100%VNR*)
Acerola (Malpighia glabra) extract standardizat cu 17% Vitamina C
75 mg
(furnizând 12,75 mg vitamina C / 16% VNR*)
Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) pulbere uscată și inactivată 335 mg
ADMINISTRARE: adolescenți și adulți 1 capsulă pe zi

herbagetica.ro
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SUPLEȚE - DETOXIFIERE
Produsele Herbagetica pentru slăbit și detoxifiere au în
compoziție ingrediente noi în România, cu efecte revoluționare.
De exemplu, Aloe Ferox este una dintre cele mai puternice și
rapide soluții naturale de slăbire și detoxifiere.

SLĂBEȘTE cu 1 leu pe zi

Cicoare extract | Detox suplu | Aloe Ferox

Produsele naturale pentru reducerea greutății corporale sunt
formulate pentru a atinge o paletă cât mai largă de cerințe
și tipologii, ţinând cont că obezitatea are cauze extrem de
diverse.
Formulele Herbagetica pentru slăbit și detoxifiere se bazează,
printre altele, pe formule complexe cu Aloe Ferox, Chitosan,
Spirulină, Chlorella, Kelp, Cozi de Cireșe, Cicoare, Anghinare.
Silueta la care visezi poate deveni realitate! Nu te gândi la rețete
costisitoare sau la medicamente de sinteză care îți pot afecta sănătatea.
Noi îți propunem să slăbești cu doar 1 leu pe zi, 100% natural.
Am gândit pentru tine un pachet complet format din 3 produse: Cicoare
Extract + Detox Suplu + Aloe Ferox.
Schema de tratament este foarte simplă: o capsulă de Cicoare Extract
dimineața, o capsulă de Detox Suplu la prânz și o capsulă de Aloe Ferox
seara. Această cură se recomandă 60 de zile.
Cicoarea reduce apetitul alimentar și pofta de dulciuri, Detox Suplu
crește rata metabolismului, iar Aloe Ferox este una dintre cele mai
eficiente soluții pentru detoxifierea organismului.
Recomandăm să completezi acest tratament cu o alimentație sănătoasă
și să faci mișcare în fiecare zi (mers pe jos, mers cu bicicleta, alergat etc.).
100

Suplețe - Detoxifiere

CICOARE EXTRACT - Reglează pofta de dulce
Inhibă nevoia de dulce, calmează foamea, previne efectul YO-YO, scade colesterolul.
DETOX SUPLU - Reduce greutatea și colesterolul
Reduce greutatea, accelerează metabolismul, detoxifică organismul, reglator hormonal,
scade colesterolul.
ALOE FEROX - Reglează greutatea, puternic detoxifiant
Reglează greutatea, reduce apetitul, laxativ, stimulează pancreasul, detoxifiază.

60
cps

60
cps

Suplețe - Detoxifiere

+

+
60
cps

ADMINISTRARE:
CICOARE EXTRACT - 1 capsulă dimineața (în timpul mesei)
DETOX SUPLU - 1 capsulă la prânz (înainte de masă)
ALOE FEROX - 1 capsulă seara (înainte de masă)
herbagetica.ro
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SLIM FEROX

Fără țesut adipos

Suplețe - Detoxifiere

•
•
•
•
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Elimină grăsimea abdominală
Mărește tonusul fizic
Tonifică și întinerește pielea
Detoxifică colonul

Adjuvant în:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERFECT SLIM

Scăderea greutăţii
Detoxifiere, obezitate
Diabet (are efect hipoglicemiant direct)
Gută (elimină acidul uric din organism)
Deficienţe imunitare (măreşte imunitatea, creşte
rezistenţa la infecţii)
Reumatism, constipaţie
Cancer pulmonar, cancer la colon, cancer de piele,
leucemie
Candidoză digestivă, candidoză pulmonară
Tromboflebită
PERFECT SLIM

Psyllium (Plantago ovata) pulbere coajă de fructe
In (Linum usitatissimum) pulbere din semințe
Morcov sălbatic (Daucus carota) rădăcină
Roiniță (Melissa officinalis) pulbere
Senna (Cassia angustifolia) pulbere
Garcinia (Garcinia cambodgia) pulbere
Rozmarin (Rosmarinus officinalis) pulbere
Ghimbir (Zingiber officinalis) pulbere
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) pulbere
Coriandru (Coriandrum sativum) pulbere
Anason (Pimpinella anisum) pulbere
Fenicul (Foeniculum vulgare) pulbere
Chimen (Carum carvi) pulbere
Afin (Vaccinium myrtillus) pulbere
Lipicioasă (Gallium aparine) pulbere
Portocal amar (Citrus aurantium var. amara) pulbere
Portocal dulce (Citrus aurantium var. dulcia) pulbere
Aloe ferox (Aloe ferox) pulbere

Pachetul
SLIM FEROX
este format
două produse:
fructe
coajă dedin
ovata) pulbere
Psyllium (Plantago
36,50%

36,50%
36,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
2,00%
1,00%
3,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%

(LinumFerox
usitatissimum)
pulbere
semințe
1.InAloe
- Capsule
ce din
conțin
suc cristalizat36,00%
extras din Aloe Ferox,
4,00%
Morcov
sălbatic (Daucus
carota)
rădăcină
fiind
destinate
slăbitului
rapid
prin detoxifiere profundă.
Roiniță (Melissa officinalis) pulbere

3,00%

2. Perfect Slim - Conține 18 plante bogate în fibre vegetale, precum și
2,00%
Senna (Cassia angustifolia) pulbere
plante
ce reglează metabolismul, glicemia și tranzitul
intestinal. Perfect
1,00%
Garcinia (Garcinia cambodgia) pulbere
Slim
reduce
greutatea
corporală
stabilizează
Rozmarin
(Rosmarinus
officinalis)
pulbere și, cel mai important,
2,00%
rezultatele
pe
termen
lung.
Ghimbir (Zingiber officinalis) pulbere
1,00%
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) pulbere
Administrare:

3,00%
Coriandru (Coriandrum sativum) pulbere
Dimineața: 1-3 lingurițe de Perfect Slim preparat2,00%
cu 250 ml apă, suc de
Anason (Pimpinella anisum) pulbere
2,00%
fructe sau iaurt.
Fenicul (Foeniculum vulgare) pulbere
2,00%
Seara: 1-3 capsule de Aloe Ferox (doza se reglează în funcție de tranzitul
Chimen (Carum carvi) pulbere
2,00%
intestinal).
Afin (Vaccinium myrtillus) pulbere
1,00%
După
încheierea tratamentului de o săptămână, cura
se poate continua,
Lipicioasă (Gallium aparine) pulbere
1,00%
administrându-se
2 produse
până
la terminarea
conținutului.
Portocal amar (Citrus cele
aurantium
var. amara)
pulbere
0,50%
Portocal dulce (Citrus aurantium var. dulcia) pulbere
0,50%
Aloe ferox (Aloe ferox) pulbere
0,50%

ALOE FEROX
Aloe Ferox pulbere din suc cristalizat

460 mg

Suplețe - Detoxifiere

ALOE FEROX

Adjuvant în:

Reglează greutatea. Puternic detoxifiant
• Inhibă apetitul alimentar, laxativ, stimulează pancreasul
• Aloe ferox are o eficienţă fenomenală pentru scăderea în
greutate, acţionând pe 4 căi simultan
• Aloe ferox este complet natural, asimilându-se aproape
instantaneu de organism

• Scăderea greutății
• Obezitate
• Detoxifiere, Constipație
• Gută
• Diabet
• Intoxicații cronice

1. Este un detoxifiant puternic, printre cele mai puternice
din lume, ducând la scăderi masive în greutate la majoritatea
utilizatorilor într-un timp foarte scurt.
2. Măreşte rata metabolismului, ceea ce conduce la arderea mai
multor calorii de către organism.
3. Inhibă apetitul alimentar, mai ales la administrarea
sistematică.
4. Creşte producţia de colagen din organism, dând elasticitate
pielii şi ajutându-ne să nu arătăm inestetic, ca şi cum “ne-ar fi
rămas pielea largă”, după slăbitul rapid.

30
cps

60
cps

120
cps

Suplețe - Detoxifiere

Produsul Aloe Ferox asigură 460 mg/capsulă de Aloe ferox
având acţiunea detoxifiantă cea mai intensă dintre toate speciile
de aloe. Aloe Ferox este cea mai folosită în Africa de Sud (care
este zona de origine a tuturor speciilor de aloe), dar şi în Japonia,
în China, în Coreea. Aloe ferox are o eficienţă fenomenală pentru
scăderea în greutate, acţionând pe 4 căi simultan:

elimină grăsimea
abdominală

detoxifică
colonul

tonifică și
întinerește pielea

Compoziția per capsulă
Aloe Ferox pulbere din suc cristalizat

460 mg

ADMINISTRARE: se pot administra până la 3 cps pe zi în funcție de
sensibilitatea tranzitului intestinal în cure de 10 zile cu 14 zile pauză

herbagetica.ro
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DETOX ACTIV
Detoxifiant, Reglează greutatea

Adjuvant în:

• Obezitate
• Îngrășare
• Retenție de apă
• Alergie
• Afecțiuni autoimune
• Sindrom metabolic
• Intoxicații cronice
• Constipație
Detox Activ are o formulă puternic detoxifiantă cu 3 extracte naturale: Anghinare, Cozi
de cireșe, Mătase de porumb și 300 mg/capsulă de Aloe ferox. Este un laxativ şi diuretic
puternic, ducând la scăderi masive în greutate la majoritatea utilizatorilor, într-un timp foarte
scurt. Acesta inhibă apetitul alimentar, mai ales la administrarea sistematică și măreşte uşor
rata metabolismului, ceea ce conduce la arderea mai multor calorii de către organism. Creşte
producţia de colagen din organism, dând elasticitate pielii şi ajutându-ne să nu arătăm inestetic,
ca şi cum “ne-ar fi rămas pielea largă”, după slăbitul rapid.

Suplețe - Detoxifiere

• Contribuie la detoxifierea celulară (prin mobilizarea şi catalizarea procesului de
eliminare din ţesuturi a ureei, nitraţilor, nitriţilor, creatininei, bilirubinei în exces)
• Ajută la funcţionarea normală a sistemului hepatobiliar şi a tranzitului intestinal
• Reglează nivelul colesterolului şi al glucozei din sânge
• Sprijină funcţionarea normală a rinichilor (eliminarea surplusului de apă din
țesuturi)

Aloe Ferox este recunoscută pentru proprietățile sale puternice de curățare a colonului.
Extractul de Anghinare este un antioxidant puternic, având totodată proprietăţi diuretice.
Are o acţiune detoxifiantă intensă, accelerând tranzitul şi ajutând la eliminarea toxinelor
din colon. Bogată în fibre, anghinarea împiedică absorbţia de grăsimi şi zaharuri, stimulând
peristaltismul şi prevenind balonarea şi crampele abdominale.
Extractul de Cozi de Cireşe are un puternic efect anticelulitic acţionând pe trei căi: stimulează
rinichii să elimine excesul de apă din organism, ajută la reducerea ţesutului adipos, reduce
inflamaţiile.
Extractul de Mătase de Porumb, prin efectul diuretic, ajută la eliminarea surplusului de apă,
diminuând ţesutul adipos.

Compoziția per capsulă
Aloe Ferox pulbere din suc cristalizat
300 mg
Anghinare (Cynara scolymus) extract 10:1 standardizat cu 2,5% derivate de Acid cafeic 32 mg
32 mg
Cozi de Cireşe (Prunus cerasus Prunus avium) extract 10:1
Mătase de Porumb (Zea mays) extract 4:1
36 mg
ADMINISTRARE: 3, maxim 6 capsule pe zi. Se iau înainte de mesele principale.
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60
cps

120
cps

detoxifiere
celulară
detoxifiere
celulară

reglează
greutatea
reglează
greutatea

Suplețe - Detoxifiere

DETOX SUPLU
Reduce greutatea și colesterolul
• Reduce apetitul alimentar
• Reglează glanda tiroidă
• Intensifică metabolismul general şi creşte
rata metabolismului bazal
• Reglează colesterolul
• Scade nivelul trigliceridelor
• Reduce greutatea

cps

120
cps

• Obezitate
• Îngrășare
• Apetit alimentar excesiv
• Colesterol mărit
• Trigliceride mărite
• Efeminare la bărbați
• Colon iritabil
• Bulimie
• Hipotiroidie

Detox Suplu are o formulă detoxifiantă cu Chitosan și Alga Kelp în
combinație cu Chlorella și Spirulină pentru curățarea profundă a
organismului. Principalul ingredient al acestui produs, o algă brună numită
Kelp (Fucus vesiculosus), este considerat suplimentul ideal pentru slăbitul
constant și sigur. Administrarea de Kelp duce la creșterea activității
glandei tiroide, ceea ce conduce la intensificarea metabolismului.
Fibrele alimentare conținute de către Kelp se dilată de peste 4 ori în stomac,
ceea ce va crea o senzație de sațietate.
Fibrele conținute de către această algă brună, precum și unele polizaharide
din compoziția sa, se leagă de moleculele de grăsime, care nu vor putea fi
astfel digerate de către organism.
Kelpul este printre foarte puținele plante medicinale care inhibă secreția
în exces a hormonilor feminini.
Efectul algei Kelp în curele de slăbire este susţinut de Chitosan, un ajutor
de nădejde în lupta împotriva kilogramelor, fiind ideal pentru slăbitul
constant şi sigur. Chitosanul este o polizaharidă cu efecte extrem de
complexe asupra sănătății şi este obţinută din chitină. Aceasta din urmă
este extrasă din crustaceele aflate pe cale de degradare, printr-un proces
numit deacetilare.

Compoziția per capsulă
Kelp (Fucus vesiculosus)
280 mg
Chitosan HD (chitină diacetilată)
24,5 mg
Spirulină (Spirulina maxima) standardizată cu minim 60% Proteine
24,5 mg
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) standardizată cu minim 50% Proteine 21 mg
ADMINISTRARE: 1 capsulă la prânz (înaintea mesei)

HDL

Suplețe - Detoxifiere

60

Adjuvant în:

LDL

reglează
colesterolul

reglează
greutatea

herbagetica.ro
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Suplețe - Detoxifiere

CICOARE Extract

Adjuvant în:

• Obezitate, Îngrășare
Reduce pofta de dulciuri
Reduce greutatea
• Boală canceroasă
Adjuvant în:
• Radioterapie
• Susţine apetitul alimentar normal şi
• Chimioterapie
• Contribuie la menţinerea apetitului alimen• Obezitate, îngrășare
procesele de metabolism ce contribuie
• Osteoporoză
tar normal
la menţinerea greutăţii corporale
• Detoxifiere
• Colesterol mărit
• Contribuie la buna funcţionare a ficatului, a
normale
• Gută
• Trigliceride mărite
• Reglează colesterolul
sistemului imunitar şi a sistemului digestiv
• Gastrită hiperacidă
• Diabet
• Ajută la menţinerea acidităţii gastrice
• Contribuie la menţinerea valorilor normale
• Diabet
•
Deficiențe
imunitare
normale
ale colesterolului ldl şi ale trigliceridelor,
• Hepatită virală a, b, c
• Imunostimulator
• Constipație
reglează tranzitul intestinal
• Ciroză
• Elimină toxinele şi metalele grele
• Constipație
Administrat înainte de masă, Cicoare Extract stimulează apetitul, în timp ce Chitosanul este obţinut din chitină extrasă din carapacea dură care învelește
atunci când este luat în timpul mesei, este un puternic inhibitor de apetit, multe viețuitoare marine și terestre. Chitosanul este singura substanță naturală
suprimând aproape complet pofta de mâncare.
cunoscută ce conţine fibre active cu sarcina pozitiv-alcalină, având funcții
Extractul de Cicoare, luat în timpul mesei, inhibă
similare colagenului (substanță cu efect întineritor), dar și a fibrelor vegetale
(substanțe nedigerabile, care absorb grăsimile şi detoxifică).
secreția Grelinei (hormonului foamei). Extractul din
Un studiu făcut în Statele Unite, în anul 2001, sub conducerea
această plantă stimulează, datorită inulinei pe care o
prof dr. E. N. Schiller, a arătat că administrarea chitosanului
conține, și producția hormonului sațietății (leptină), care
duce la scăderea în greutate cu 1,7 kg., în medie, după 6
este un puternic inhibitor al apetitului alimentar. Din
săptămâni de tratament fără dietă. În cazul în care reducem,
acest motiv, Cicoarea este folosită și pentru combaterea
în paralel cu administrarea chitosanului, chiar și cu 10-15%,
efectului YO-YO (creșterea puternică în greutate după
porția zilnică de hrană, scăderile în greutate sunt mult mai
cura de slăbire).
spectaculoase, putând fi și de 2-3 ori mai mari.
Studiile au demonstrat beneficiile extractului de
Pentru scăderea în greutate, se iau 1-2 capsule de Chitosan,
Cicoare asupra sistemului imunitar, ajutând organismul
cu 30 de minute înainte de masă. Conținutul capsulelor se
să lupte împotriva agenţilor agresori. Inulina conţinută
dizolvă în jumătate de pahar de apă și se bea pe stomacul
gol. La cinci minute după ingerarea Chitosanului (nu
este un puternic probiotic, care favorizează dezvoltarea
concomitent) se mai bea încă un pahar de suc de portocale
bacteriilor prietenoase în intestin, corpul devenind mai
sau de lămâie, deoarece asocierea cu acidul citric crește
rezistent la infecţii. Stimulează producţia de celule ale
60
30
cps
cps
senzația de sațietate dată de Chitosan. Dacă aveți obiceiul
sistemului imunitar şi le activează pe cele deja existente.
să ciuguliți între mese, luați înainte de fiecare porție de
60
cps
hrană, oricât de mică, o jumătate de pahar de apă cu o
Compoziția per capsulă
capsulă de Chitosan.
Cicoare (Cichorium intybus) pulbere din rădăcini
180 mg
57,6 mg
Cicoare (Cichorium intybus) extract 4:1
Compoziția per capsulă
122,4 mg
Fibrulină instant cu 91,3% inulină
de crustacee)
cochilii
din
(derivat
420 mg
Chitosan
ADMINISTRARE: 1-2 capsule pe zi pe stomacul gol. Pentru menținerea
greutății corporale normale: 1-3 capsule în timpul fiecărei mese.
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ADMINISTRARE: 1-2 capsule de 4 pe zi

Suplețe - Detoxifiere

COZI DE CIREȘE Extract
Anticelulitic, Diuretic

Adjuvant în:

•
•
•
•
•
•

Anticelulitic
Diuretic
Antiinflamator renal şi urinar
Elimină excesul de uree din organism
Elimină/reduce edemele (antiedematos)
Catalizează eliminarea nitriţilor şi
nitraţilor din organism
• Scade nivelul trigliceridelor
• Scade nivelul colesterolului negativ (ldl)
• Hipotensor uşor

• Celulită
• Retenție de apă în
țesuturi
• Microlitiază renală
prevenirea litiazei renale
• Valori ridicate ale ureei
și creatinei din sânge
• Hipertensiune arterială
• Alergie; astm alergic

Suplețe - Detoxifiere

Extractul de cozi de Cireşe are un puternic efect anticelulitic, acționând pe
trei căi simultan:
1. Stimulează rinichii să elimine excesul de apă din organism, ajutând la
reducerea țesutului adipos.
2. Reduce inflamația datorită celor două categorii
de principii active din componența sa (flavonoidele
şi antocianii) cu efecte antiinflamatoare puternice.
3. Intervine în metabolismul grăsimilor, blocând
într-o anumită măsură formarea de țesut adipos în
exces.
În extractul de cozi de Cireşe se găsesc săruri de
potasiu, care ajută la reglarea ritmului cardiac, dar
au şi efect de stimulare a rinichilor. Flavonoidele
conţinute stimulează la rândul lor activitatea
rinichilor şi, în plus, reduc inflamaţia, combat
alergiile şi previn bolile cardiace. Mai mult,
pigmenţii din cozile de Cireşe sunt un foarte
puternic antioxidant şi întineritor, ajutând la
60
30
cps
cps
prevenirea şi tratarea bolilor articulare şi stimulând
imunitatea.
Compoziția per capsulă
Cozi de Cireșe (Prunus cerasus / Prunus avium) extract 10:1
Cozi de Cireșe (Prunus cerasus / Prunus avium) pulbere

200 mg
200 mg

ADMINISTRARE: 1 capsulă de 3 ori pe zi

herbagetica.ro

107

