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Gheorghe  
Zamfir

Gheorghe Zamfir (n. 6 aprilie 1941, Găești, Județul Dâmbovița) supranumit Regele Naiului, este un 
muzician complet, virtuoz tulburător, unul dintre cei mai mari ambasadori ai României din toate timpurile 
peste hotare, un nume care nu are nevoie de nicio prezentare pe marile scene ale lumii, primul muzician 
care a cântat în timpul Misei private a Papei Ioan Paul al II-lea, declarat cel mai popular compozitor și artist 
al secolului XX în Turcia, după nenumărate turnee pe tot mapamondul, omul care a transformat, reinventat 
și a revoluționat arta naiului cu magia geniului său.

În cei aproape 60 de ani de carieră, creează și inventează toată gama de naiuri: soprano, alto, tenor, bass și 
contrabas, în multe țări de pe mapamond denumirea naiului fiind înlocuită cu însăși numele său. Oriunde 
în lume, naiul și Zamfir sunt un tot. – “Cine aude sunetul minunat al naiului, care prin măiestria unui om cu 
har transmite emoții nemaiîntâlnite, exclamă: ZAMFIR”.

Este câștigătorul a 120 de discuri de aur și platină, are peste 185 de discuri înregistrate și peste 120 de 
milioane de albume vândute în toată lumea. A compus peste 300 de lucrări în stil folcloric, cameral, coral, 
vocal, instrumental și simfonic.

Este singurul artist român care a câștigat două discuri de aur în SUA, deținând numeroase distincții: titlul 
de Ofițer și Cavaler al Franței, Belgiei și Luxemburgului, Meritul Cultural în grad de Ofițer (Franța), Medalia 
Vaticanului (oferită de Papa Ioan Paul al II-lea), Ordinul Săgetătorului de Aur în Italia, Premiul Titera de Aur 
a Franței, Ordinul Republicii Moldova (cea mai înaltă distincție oferită de președintele N. Timofte în 2014), 
Ordinul Comandorului (oferit de președintele Republicii Peru), de 2 ori Premiul Academiei Charles Cros a 
Franței, de 2 ori Medalia Universității Don Bosco din Roma, Ambasadorul Turismului Românesc, etc.
           
De-a lungul carierei colaborează cu importanți muzicieni din țară și de peste hotare, precum: Nicolae 
Licăreț, James Last, Lawrence Foster, British Chamber Orchestra, Andre Rieu, Marcel Cellier, Diane Bish, 
Cvartetul Oxfor, Richard Clayderman și multe alte nume sonore.

Filme celebre au avut șansa să poarte în coloana sonoră semnătura marelui maestru, dintre care 
menționăm câteva: “Kill Bill”, “Karate Kid”, “Once upon a time in America” , “Picnic at Hanging Rock”, “Marele 
blond cu pantof negru”, “Lacul” sau “Blestemul Pământului, blestemul iubirii”.

Gheorghe Zamfir nu este doar maestrul sunetului, genialitatea sa se exprimă și în domeniul artelor 
plastice, artistul având la activ patru expoziții în țară și străinătate. “Pictura mea reprezintă un sunet în 
culoare, este mai mult o pictură muzicală, dacă aș putea să-i spun așa. Este o pictură de culoare intensă 
care exprimă sonate, simfonii, rapsodii și așa mai departe. Culorile mele sunt evocative, în sensul în care 
ele îndrăznesc să reprezinte o parte a sunetului transpus în culoare” - spune Maestrul.

Blue Diamond are onoarea, prin prisma 
zecilor de mii de parteneri din țară, să 
poată saluta complexitatea personalității 
Domniei Sale, dusă la nivel de Excelență 
pe toate planurile, marcând fiecare loc 
prin care a trecut de-a lungul carierei sale 
unice, mândri să-l poată numi exemplu! 

România, scoate-ți pălăria: 

Maestrul Gheorghe Zamfir!
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Bine ai venit în lumea

Am apărut din dorinţa de a clădi pe piaţa românească cea mai puternică şi stabilă oportunitate pentru încrederea cu care 
ne onorează cei ce ne aleg şi din respectul cu care suntem datori să-i răsplătim. Din dorinţa de a fi deschişi şi vertebrali 
am ales să construim în jurul unui factor de unicitate de netăgăduit: independenţa financiară oferă libertatea de a decide 
corect, fără constrângeri! Am dorit ca oportunitatea noastră să ofere cel mai bun sistem de recompensare procentuală a 
partenerilor. Şi asta am făcut! 

Căutam, pe baza nevoilor exprimate de partenerii noștri, să construim un portofoliu de produse demn de standardul de 
calitate promis, portofoliu aflat într-o dinamică continuă. 

Blue Diamond îşi propune o comunitate de oameni împliniți!

Lipsa timpului, a banilor, a posibilității de a-i ajuta pe cei din jur, a recunoașterii sau a succeselor notabile ne șubrezește 
încrederea în noi, sănătatea și ne îndepărtează tot mai mult de sursa fericirii care este în noi. Cea mai simplă soluţie 
pentru un sistem care să înlesnească atingerea acestui obiectiv se construieşte cu cea mai generoasă grilă de 
recompensare şi produse accesibile, unice, de calitate superioară. Această soluţie poartă numele unei generaţii de oameni 
care în loc de “de ce” întreabă “de ce nu?”, care în loc de obstacole caută soluţii.
Pentru ei, oamenii practici, frumoşi şi optimişti, suntem aici să punem bazele unei alternative solide, care să ofere 
libertatea alegerii fiecărui individ.

Valorile noastre sunt simple şi clare:
oameni, recunoaștere, parteneriat, echipă!

Pentru orice alegere faci alături de noi îţi mulţumim şi îţi oferim respectul şi consideraţia noastră!

Echipa Blue Diamond Generation
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Dr. Carmen Pletea 
vă recomandă
Graviola Juice

Graviola 
Juice

PROPRIETĂŢI:
• inhibă virusul de hepatită B și 
cancerul hepatic;
• inhibă creșterea celulelor 
tumorale;
• activitate citostatică, antivirală, 
antibacterială, antiparazitară;
• activitate antidepresivă;
• calmează durerile;
• activitate anti-malarie;
• depresant cardiac;
• anticonvulsivant;
• antidepresiv;
• antihelmintic;
• antifungic;
• citotoxic;
• febrifug;
• hipotensiv;
• stimulent digestiv;
• vasodilatator;
• vermifug;

159.00 lei
500 ml

cod: 3003

100%
Puree

Medic primar medicină generală, medic militar (în rezervă), Instructor 
Certificat Theta Healing de Institutul Think, terapeut Theta Healing, 
facilitator biodinamică craniosacrală, consultant produse naturiste, 

formator acreditat de Ministerul Muncii, bioenergoterapeut.

Vindecarea pornește din interiorul omului!

După 30 de ani de practică medicală, am ajuns să confirm această 
afirmație. De când mă  știu am fost atrasă de perfecțiunea Universului, de 
tot ceea ce este creat de Natură, de modul de funcționare și de structura 

Creației.
În ultimii 10 ani, m-am dedicat în exclusivitate medicinii holistice, 

integrative; odată înțeles mecanismul minunat prin care funcționează 
corpul omenesc, în totalitatea lui (fizic, emoțional, mental), am realizat 

cât de frumos pot fi combinate modalitățile terapeutice; rolul important 
al întreținerii sănătății corpului fizic și optimei lui funcționări, folosind 

extractele din plante, importanța schimbării modului de gândire și 
eficiența eliberării de emoții de joasă vibrație.

Îmbunătăţeşte calitatea vieţii
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Suc/piuree pur 100% din fructe Graviola proaspete și coapte - fără adaos de 
apă, conservanţi sau orice altă substanţă.
Originare din pădurile tropicale Amazoniene, fructele de Graviola (Annona 
Muricata, Guanabana) sunt cunoscute în întreaga lume datorită calităților 
lor revoluționare, curative și regenerative pentru întregul organism uman. 
Fructele sunt recoltate manual, decojite si le sunt scoase seminţele. Prin 
sfărâmare şi amestecare se obţine o pastă care apoi este pasteurizată şi 
îmbuteliată aseptic.
Graviola este utilizată pentru a lupta împotriva infecțiilor grave, ca întăritor al 
sistemului imunitar, antibiotic natural, antiparazitar, antifungic, anti-tumoral 
superior.
Consumarea preventivă a acestui fruct poate împiedica apariţia tumorilor, 
deparazitează şi detoxifică organismul, susţine şi îmbunătăţeste sistemul 
imunitar. Graviola atenuează şi ameliorează efectele adverse ale chimio şi 
radioterapiei, deci putem spune că îmbunătăţeşte starea generală a celor 
care suferă de afecţiuni grave.

Substanţele bioactive:
Cele mai importante ingrediente active din Graviola sunt Acetogeninele 
Annonaceous care sunt găsite doar în familia de plante Annonaceae.

Utilizarea recomandată

Cât consumăm?
De la 20 până la 30 ml, de două sau de trei ori pe zi, după mese sau după 
indicaţiile primite de la medicul curant. 

Cum consumăm?
Graviola se poate consuma și în formulă diluată, apă, ceai, sau cu un 
suc de fructe natural neîndulcit cum este sucul de ananas, cu care se 
combină foarte bine.

Pe ce perioadă?
Odată ce deschideți sticla, păstrați-o la frigider și consumați-o de 
preferat în termen de maxim 5 zile.
Stocarea: într-un loc întunecat și răcoros, temperatura recomandată   
<18°C
Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației (sub depozitare 
propriu-zisă)



Turmeric Curcuma 
Juice

129.00 lei
250 ml

cod: 3088

Cel mai puternic antiinflamator natural

Dr. Carmen Pletea 
vă recomandă

Turmeric Curcuma Juice
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Suc 100% pur obţinut prin presarea rizomilor de turmeric/curcuma proaspăt, din cultură 
ecologică, fără alte adaosuri.
Sucul obţinut din seva de curcuma proaspată se deosebeşte faţă de alte produse datorită 
tehnicii inovatoare de extracţie care permite fixarea  şi păstrarea uleiurilor volatile din rizomi, 
cel mai important fiind uleiul esenţial de curcumină. Sucul de turmeric proaspăt asigură 
absorbţia maximă a curcuminelor în organism, nu este nevoie, ca de exemplu la produsele 
obţinute din praf de curcuma, de piperină pentru a-i mări capacitatea de absorbţie care este 
mult diminuată atunci când turmericul este transformat în pudră.

Recomandări:

• Stimularea digestiei, creşterea 
secreţiei biliare, pentru alte afecţiuni 
gastro-intestinale inflamatorii: boala 
Chron, rectocolită ulcero hemoragică, 
boală inflamatorie pelvină.
• Ajută în cazul bolilor digestive, 
infecţiilor cu bacteria Helicobacter 
pylori, Salmonella typhi etc., în 
constipaţii, gastrite, colite, împiedică 
formarea adenoamelor intestinale.
• Boli reumatice şi articulare - 
spondilită anchilozantă, artrită, 
osteoartrită, artrită reumatoidă, 
artrită psoriazică şi altele.
• Rol protector în bolile 
cardiovasculare, previne infarctul, 
îmbunătăţeşte circulaţia, purifică 
sângele, reduce colesterolul, 
antiaterosclerotic, antiagregant 
plachetar, previne formarea trombilor 
vasculari.
• Boli legate de îmbătrânire, 
senilitate, previne boala Alzheimer.
• Creşte capacitatea ficatului de a 
elimina toxinele, rol hepatoprotector.
• Acţiune antimutagenică, 
anticancerigenă, inhibă dezvoltarea 
tumorilor canceroase şi a 
metastatazelor.
• Are proprietăţi antibiotice, 
antibacteriene, antivirale.
• Reduce tumefacţia, febrifug, 
calmează tusea, durerea în gât, 
înmoaie secreţiile bronşice, astmul.
• Are acţiune hemostatică, 
cicatrizantă.

Proprietăţi: 
Are capacitatea de a inhiba producţia de citokine, compuşi 
care stau la baza proceselor inflamatorii. Curcumina este 
considerată cel mai puternic antiinflamator natural cunoscut până 
în prezent, cu o putere comparabilă cu a cortizonului.
Pe lângă aceasta, turmericul este cunoscut şi ca unul dintre cei 
mai puternici antioxidanţi.

Mod de administrare: 
15 ml suc turmeric  pur sau 
diluat în puţină apă, dimineaţa 
pe stomacul gol, dacă nu 
există o altă recomandare a 
medicului dumneavoastră 
curant.

Atenţionare:
Persoanele care urmează un 
tratament cu anticoagulante 
trebuie să folosească cu 
precauţie turmericul şi doar 
sub indicaţia medicului.



Inca Inchi Oil

219.00 lei
250 ml

cod: 3145

Cantitatea cea mai mare de Omega 
3 conţinută de un ulei vegetal

• Ulei presat la rece 100 % - fără alte adaosuri
• Certificat organic
• Sursă vegetală şi vegană de Omega 3
• Cel mai stabil ulei vegetal 

Mod de utilizare:

Intern
Se poate consuma ca atare – câte 1 linguriță 
înainte de mesele principale, dimineaţa, prânz şi 
seara, sau în salate sau mâncăruri. 
Atenţie!!! Nu se prăjeşte, nu se fierbe.

Extern
Se poate aplica pe păr, se lasă să acţioneze 
minim 30 de minute, apoi se spală părul în mod 
obişnuit. Ideal este să staţi cu acest ulei peste 
noapte şi apoi să spălaţi părul. 
Pentru ten sau piele: câteva picături întinse uşor 
cu degetele pentru efect de hidratare, protecţie 
şi hrănire. Indicat chiar şi pentru tenul gras sau 
mixt. 

După deschidere păstraţi sticla într-un loc ferit 
de lumină, răcoros şi uscat. 
A se consuma de preferinţă în 
decurs de 1 lună de la 
deschidere.

Compoziţie:
Comparativ cu alte uleiuri vegetale, 
uleiul inca inchi este renumit pentru 
conţinutul său mare de acizi graşi 
nesaturaţi. Conţine 48% Omega 3 (de 
50 de ori mai mult decât uleiul de soia), 
37% Omega 6 şi 8% de Omega 9. Mai 
conţine vitamina A și E şi este o sursă 
excelentă de iod.

Proprietăţi: 
• Scade colesterolul şi trigliceridele
• Protector cardiovascular, reduce riscul 
apariţiei bolilor cardiovasculare
• Rol important în transportul toxinelor din sânge 
• Stimulează memoria şi logica
• Previne degradarea neuronală, efect de 
neutralizare a radicalilor liberi 
• Adjuvant în diabet şi controlul glicemiei
• Ameliorează deficitul de atenţie la copii 
• Menţine şi redă frumuseţea şi elasticitatea pielii
• Contribuie la reducerea inflamaţiilor
• Previne şi reduce simptomele depresiei
• Benefic celor care urmează o dieta vegetariană 
sau vegană  - săracă în Omega 3 

Organic

Singurul ulei inca inchi de pe piaţa 
românească care este pentru uz 

intern şi extern

100%
Pur
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Noni Juice 
Tahiti 

195.00 lei
1000 ml

cod: 3051

Fructul vieţii – accelerează fluxul 
intercelular de nutrienţi

100%
Organic
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Sucul de noni este preţuit de mii de ani de băștinașii 
tahitieni pentru proprietăţile sale. Conţine micronutrienţi 
esenţiali capabili să asigure starea de bine și să 
îmbunătăţească sănătatea organismului. Oferă energie, 
vitalitate și rezistenţă la stres și boli persoanelor sănătoase 
și ajută în numeroase afecţiuni, de la cele ușoare, la 
cele cronice, datorită proprietăţilor imunostimulatoare, 
antibacteriene, antitumorale, antioxidante, antiinflamatoare, 
antialergice, detoxifiante și energizante. 
Substanţe active:
Principalele componente din noni sunt: 
18 aminoacizi
Vitamine (Vitamina C, A, B1, B2, B6,B12, E), 
Minerale (Mg, Na, K, Fe, Mn, Ca, Cr)
Xeronina - Proxeronina - Scopoletina - 
Damnacantalul - Antrachinona

Proprietăţi :
• Detoxifică și energizează organismul, 
regenerează celulele
• Susţine capacitatea de concentrare și 
memorare
• Revitalizează organismul după perioade 
de convalescenţă sau stres
• Combate radicalii liberi
• Întărește imunitatea 
• Efect antialergic, antibacterian
• Benefic în afecţiuni precum: ulcer 
gastric, diabet, hipertensiune arterială, 
hipercolesterolemie, afecțiuni oncologice
• Util în depresii, insomnii, oboseală 
cronică, dureri de cap, mialgii, dureri 
articulare
• Îmbunătăţește procesele de digestie
• Rol adaptogen, reglator al tensiunii, 
glicemiei, colesterolului 
• Adjuvant în renunţarea la fumat

Cum se consumă sucul Noni de Tahiti?
Sucul de NONI autentic are un gust şi 
o aromă deosebite, aroma lui puternic 

naturală poate fi minimizată prin răcirea 
sucului înainte de a fi băut sau să se 

bea puţină apă după consum.
Doza de test:

Cei care consumă pentru prima dată 
suc de noni recomandăm timp de 3 

zile să urmeze doza de test după cum 
urmează: adulţi (peste 16 ani) 5 ml 

înainte de micul dejun şi 5 ml înainte 
de cina iar pentru copii sub 16 ani 5 ml 

dimineaţa înainte de micul dejun.

Utilizare zilnică recomandată:
Între 30 ml si 60 ml de suc Noni simplu 

de 2-3 ori pe zi înainte de masă.
După deschidere păstrați sticla în 

frigider.
Certificare Organică
Certisys BE-BIO-01



Aloe Ferox 
Juice 

195.00 lei
1000 ml

cod: 3061

Planta celor 1000 de miracole

100%
PurOrganic
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Spre deosebire de Aloe Vera care este în general cultivată 
în ferme, Aloe Ferox crește sălbatic în habitatul său natural 
fără factori de fertilizare, pesticide sau fungicide. Acest 
habitat este menținut și certificat organic. Frunzele de 
Aloe Ferox se recoltează manual o data la 18-24 luni după 
care se presează în cerc în jurul unei zone de scurgere cu 
adâncime mică, astfel încât sucul să se poată scurge, după 
care sunt supuse procesului de fabricare tradițional de 
obținere a juice-ului pur 100%, fără conservanți, având ca 
aditiv doar acid citric natural pentru a regla ph-ul.

Compoziţie:
Conţine peste 75 nutrienți și peste 200 de ingrediente active 
esenţiale: 20 minerale (calciu, fosfor, potasiu, fier, sodiu, mangan, 
magneziu, cupru, crom, iod, seleniu, zinc), 18 aminoacizi și 12 
vitamine, 8 enzime, 12 antrachinone.

Proprietăţi:
• Accelerează și echilibrează metabolismul, 
stimulează digestia
• Întăreşte sistemul imunitar
• Ameliorează stările alergice
• Protejează ficatul și acţionează ca drenor 
biliar
• Reglează activitatea pancreasului şi 
glicemia
• Reechilibrează sistemul nervos
• Scade colesterolul sangvin
• Normalizează tensiunea arterială
• Detoxifiant hepatic și sangvin
• Stimulează activitatea glandelor 
endocrine
• Acţionează ca antiinflamator, analgezic
• Acţionează ca tonic general
• Este antiviral, antifungic, antibacterian, 
antihelmintic
• Stimulează absorbţia vitaminelor C şi E
• Contribuie la restabilirea florei şi la 
reglarea tranzitului intestinal
• Adjuvant în curele de slăbire

Aloe ferox juice:
Procesul de producție garantează un 
suc 100% pur și proaspăt de Aloe Ferox 
de înaltă calitate, spre deosebire de o 
mulțime de sucuri de Aloe de pe piață 
care sunt obţinute din pulbere de aloe 
concentrat rehidratate în apă şi cu 
agenţi de îngroşare. Se folosesc doar 
frunze de plante Aloe Ferox certificate. 
Pasteurizat instant, nu conține 
conservanți. Se garantează o procedură 
certificată organic la nivel european 
de la recoltarea frunzelor până la 
îmbutelierea sucului.  
    
Organismul de control:
Certisys BE-BIO-01.  

Recomandări de utilizare:
Se recomandă consumul a 20 ml până 
la 150 ml pe zi înainte de mese.



Goji Juice 

175.00 lei
500 ml

cod: 3067

Super fructul tinereţii şi longevităţii

Organic

Certificat organic,
   100% pur,
         fără adaos de apă
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Acest suc/piure este obţinut din fructe de goji coapte, 100% organice, presate la rece. Sucul 
este înnobilat cu acid citric natural care îl alcalinizează. Fără adaos de apă sau alte substanţe.
Există multe legende despre acest fruct miraculos, toate confirmă contribuţia lui la starea de 
sănătate, longevitate, mobilitate, energie şi vitalitate până la vârste înaintate. Consumând goji 
toate efectele îmbătrânirii organismului sunt întarziate.

Porţia ta zilnică de 
sănătate şi longevitate:
Puteţi beneficia de toate 
calităţile fructelor de goji 
consumând acest suc 
concentrat. Doza zilnică 
recomandată este de 30 – 
50 ml pe zi, preventiv, dacă 
medicul sau terapeutul nu 
vă recomandă altfel.

Ce conţine Goji? 

• 18 amino acizi diferiţi precum 
izoleucină şi triptofan
• 21 de minerale, cum ar fi: fier, 
magneziu, potasiu, cupru, calciu, fosfor, 
zinc şi germaniu
• mai multă vitamina C decât citricele 
• vitamina A,E, B1, B2, B6
• Seleniu - singurul fruct care conţine 
seleniu
• 8 polizaharide şi 6 monozaharide
• 5 acizi graşi nesaturaţi
• Lycium Barbarum Polizaharidic – LBP.

Conform unor studii LBP ajută pacienţii 
cu cancer la reconstituirea celulelor 
albe din sânge, sporind fagocitele şi 
activitatea fagocitară legată de celulele 
canceroase, înmulţind major numărul 
de celule T.

Proprietăţi:

Despre aceasta plantă se vorbeşte 
de peste 2000 de ani, din timpul 
dinastiei Tang. Medicina Tradiţională 
Chinezească o recomandă în boli 
cronice ale ficatului, rinichiului, în diabet 
zaharat, în hipertensiune, în echilibrul 
Yin-Yang.

• Puternic antioxidant, întăreşte 
inima şi sistemul imunitar, reduce 
efectele proceselor de îmbătrânire şi 
degenerare.
• Aport important de nutrienţi: minerale, 
vitamine, aminoacizi, acizi  graşi 
nesaturaţi
• Stimulează producerea şi 
reproducerea celulelor sângelui precum 
şi regenerarea şi vindecarea mai rapidă 
a rănilor.
• Sursă naturală de energie pentru 
corpul uman şi pe termen lung ajută 
la creşterea longevităţii.



389.00 lei
300 ml

cod: 3060

Vibracell 

Mega concentrat de nutrienţi 

Supliment
multivitamine natural
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Ingrediente:
• Suc de fructe concentrat din: portocale*, lămâie*, maracuja*
• Suc de legume concentrat din: morcovi*, sfeclă roșie*
• Concentrat lacto-fermentat de morcovi, țelină, castraveți 
cornison, varză tocată, sfeclă roșie, ceapă, pastă de ardei, 
pulpă de roșii*, extract de bulb de anghinare, napi*, concentrat 
de broccoli
• Suc de fructe concentrat din: coacaze*, afine*, soc, acerola
• Extracte din plante: urzică, măceșe, hamei, mate, roiniță, 
păpădie, mușețel, rozmarin
• Altele: ulei din semințe de măceș, lăptișor de matcă* 
proaspăt, drojdie de bere inactivă, L-carnitina, coenzima Q10, 
lapte de iapă*, lecitina de soia emulgator, fructoză, aromă 
naturală, carbonat de magneziu, pantotenat de calciu, drojdie 
de seleniu
• Vitamine: vitamina A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, biotină, acid 
folic

Nota:* certificat organic

• produs UNIC ÎN LUME: ultracomplex natural de 
multivitamine din sucuri concentrate, presate la rece 
din fructe, legume și ierburi  selecționate ale căror 
proprietăți sunt amplificate la maxim de către o placă 
energetică cu biofotoni.
• placuța energetică cu bio-fotoni intensifică energia 
vibrațională şi schimbă polaritatea. Se găsește în 
fiecare cutie. Crește energia vibrațională a produsului 
Vibracell de la 5,950 la 16,950 unități Bovis. Plăcuţa 
nu-şi pierde proprietăţile, beneficiezi de calităţile ei şi 
după terminarea sticlei de Vibracell.
         

Mod de administrare:

Dimineața, înainte de masă. 
Agitați bine flaconul înainte 
de utilizare şi luați 10 ml 
Vibracell într-un pahar cu apă. 
Amestecați bine cu o lingură 
de plastic sau lemn.

Păstrați flaconul pe plăcuța 
de energie și odată deschis, 
în frigider. Consumați în 
termen de 2 luni de la 
deschidere. Vibracell este un 

complex natural de 
nutrienţi extraşi din 
sucuri concentrate, 
presate la rece şi 
concentrate în vid. 

Premieră mondială: bio-fotoni pentru și mai multă vitalitate!
Nu aruncați această plăcuță. Puneți-o sub lichide sau alimente cu 10-30 minute 
înainte de a le consuma în scopul de a energiza și vitaliza produsele. 



Oțet

Blue
Kombucell

Capsule

Oțet Blue Kombucell 

Capsule
Blue Kombucell 

Curriculum Vitae
Absolvent al Institutului de Medicină şi Farmacie 
Bucureşti, în prezent Doctorand în ştiinţe medicale, 
cu specializari în apifitoterapie, boli infecţioase, 
cardiologie, ecografie cardiacă, competenţe în 
acupunctură, electroacupunctură şi altele înfiinţează 
în anul 1996 Laboratoarele Medica unde creează 
şi produce peste 1500 de suplimente alimentare, 
siropuri, soluţii, ceaiuri şi alte remedii naturale.
În 1997 înfiinţează Centrul Naţional de Talasemie 
Majoră, în cadrul Spitalului Clinic Fundeni, Bucureşti; 
Între anii 1990 - 1996 activează în cadrul Medic 
Health AID UK (organizaţie umanitară britanică 
pentru sprijinul copiilor bolnavi de SIDA).
Are o activitate de creare, cercetare şi ştiinţifică 
impresionantă, merită să menţionăm prezentarea 
suplimentelor alimentare create de dânsul la 6 
Saloane Internaţionale de Inventică unde a câştigat 
45 de medalii.
Este co-autor al lucrării: Chelatoterapia în 
tratamentul bolnavilor cu SIDA”, lucrare prezentată 
la Congresul Internaţional al Institutelor Pasteur. 
Premii şi recunoaşteri din care amintim doar câteva:
- “Diploma de Merit” TIB INVENTIKA 2003 – 
Asociaţia Română pentru Ştiinţele Vieţii ;
- OSKAR acordat de revista Capital;
- Diplomă de Onoare şi distincţia Marca de Aur 
Salonul “Natura – Vita” UGIR 1903;
- Diplomă de Onoare a primei ediţii “Fabricat în 
România pentru sănătate” C.C.I.R.B.;
- Premiul special al Portugaliei pentru Cercetări 
Marine;
Peste 30 cereri de brevete şi invenţii înregistrate 
la OSIM.
Un om de excepţie, neobosit şi pasionat, căutând 
noi metode şi noi ingrediente pentru sănătatea 
organismului. Îl putem numi vizionar, de multe 
ori cercetările lui fiind cu un pas înaintea celorlalţi 
producători de suplimente alimentare.

Oţetul 100 % natural de Kombucca în care s-au fermentat ingrediente valoroase menţinerii şi 
redobândirii sănătăţii noastre cum ar fi: polen, turmeric, pulbere de graviola, ghimbir, ardei iute, 
piper negru, seminţe de dovleac, sâmburi de caise, busuioc, otet de mere si ceai verde. Se utilizează 
la aromarea salatelor şi preparatelor în care se foloseşte oţetul, dar vine cu un plus de arome şi 
beneficii pentru sănătatea noastră.
Cercetarile biologiei moleculare au arătat că în corpul fiecărui om există de 10 ori mai multe celule 
microbiene decât celule care compun organismul uman, iar numărul genelor microbiene îl depăşeşte 
de 150 de ori pe cel al genelor umane. Ne putem da seama că raportul dintre bacteriile benefice şi 

Produs simbiotic pentru refacerea şi întreţinerea florei. Conţine prebiotice, probiotice, postbiotice, 
enzime şi antioxidanţi.
Obţinut prin atomizarea oţetului de kombucca în care au fermentat: polen, turmeric, pulbere de 
graviola, ghimbir, ardei iute, piper negru, seminţe de dovleac, sâmburi de caise, busuioc, oțet de mere 
și ceai verde. 
Produsele tribiotice reprezintă o nouă tendință în domeniul alimentelor funcționale, fiind produse 
care combină compuși prebiotici, cu microorganisme benefice probiotice și cu metaboliți postbiotici, 
produși de microorganisme probiotice. Utilizand tehnologie modernă de cultivare a coloniilor 
simbiotice de bacterii și drojdii  s-a obţinut creșterea biodisponibilității compușilor bioactivi din 
produsele conţinute, produsul îmbinând efectele benefice ale Kombucca cu cele ale ingredientelor 
fermentate. Astfel produsul se îmbogăţeşte şi cu alte calităţi  cum ar fi: antiinflamator, energizant, 
antitumoral, accelerează metabolismul, creşte şi menţine imunitatea.
Mod de utilizare:
1cps x 2/zi, înainte de mese, dimineaţa şi seara, cu un pahar de apă plată, pe o perioadă de 4-6 luni.

Aroma sănătoasă a salatelor şi mâncărurilor

Tonic cu acţiune benefică asupra 
întregului organism

Dr. Ionuț Moraru
vă recomandă

Blue Kombucell
52.00 lei 116.00 lei

100 ml
cod: 3157

60 cps
cod: 3158

cele dăunătoare este unul foarte important pentru starea noastră de sănătate. 
Relaţia noastră cu bacteriile care trăiesc în noi este una simbiotică: în 
schimbul hranei, ele ne ajută să digerăm alimentele, să producem vitaminele 
de care avem nevoie şi să ne întărim sistemul imunitar. Sistemul imunitar 
trebuie să tolereze mii de specii de bacterii inofensive, acestea joacă un rol 
important în lupta împotriva agenţilor patogeni - bacteriile „rele”.
Mod de utilizare: 
Se pulverizează pe salate sau alte mâncăruri după gust.
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24.00 lei 107.00 lei
30 g

cod: 3116
50 g

cod: 3113

Ceai 
Blue Immunity Ceai Graviola

Scapă rapid şi uşor de
răceală şi gripă Susţine calitatea vieţii 

ceai din frunze de Graviola

Este un ceai pur 100% din 
frunze de Graviola pisate

Cel mai bun chimist al lumii 
este natura însăşi. Printre 
plantele minune de pe Pămant 
este şi Graviola (Annona 
Muricata, Guanabana), un 
arbore veşnic verde care 
creşte în zonele tropicale 
şi subtropicale. Graviola a 
devenit recent populară în 
Occident. Acum e cunoscută 
în întreaga lume datorită 
calităţilor revoluţionare, 
curative şi regenerative pentru 
întreg organismul uman - vezi 
articole pe net.

Graviola are un aport foarte 
important în creşterea gradului 
de imunitate a organismului, 
este o sursă naturală bogată 
în vitamine, fibre, antioxidanti, 
peptide şi uleiuri esenţiale. 
Datorită acetogeninelor 
conţinute a devenit una din 
cele mai cercetate plante.

Scapă rapid şi uşor de răceală 
şi gripă

Combinaţie eficientă de plante 
cu efecte demonstrate în 
evitarea răcelilor şi gripei în 
sezonul rece şi cu ameliorarea 
simptomelor în caz că sunteţi 
deja răcit.

Proprietăţi şi beneficii 
• Stimulează şi creşte 
imunitatea
• Reduce disconfortul asociat 
stărilor gripale
• Asigură un efect antiseptic la 
nivelul aparatului respirator.
• Creşte rezistenţa 
organismului la răceli şi alte 
afecţiuni respiratorii
• Sporeşte vitalitatea în timpul 
afecţiunilor gripale, răceli

Ingrediente:
• pulbere din părți aeriene 
de echinacea (Echinacea 
purpurea) 100mg/doză;
• pulbere din fructe de măceş 
(Rosa canina) 1100mg/doză;
• pulbere din scoarţă de salcie 
(Salix alba) 300mg/doză.

Mod de preparare:
Se pun 5-7 gr. de frunze de Graviola 
pisate într-o cană de sticlă sau 
ceramică. Se fierb 250 – 350 ml apă 
şi se toarnă peste frunzele pisate. 
Se acoperă şi se lasă să infuzeze 
30 – 45 minute. Se strecoară şi se 
poate consuma.

Mod de preparare:
1-2 pliculeţe de ceai într-o cană de 
sticlă sau ceramică. Se fierb 250 
ml de apă şi se toarnă peste plic/
pliculeţe. Se acoperă şi se lasă să 
infuzeze 2-3 minute. 

Utilizarea recomandată:
Se pot consuma 1-3 cani pe zi, de 
preferinţă cu 30 minute înainte de 
masă. Utilizați pe perioade scurte 
de timp, 1-2 luni.

Utilizarea recomandată:
Se pot consuma 1-3 căni pe zi.
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64.00 lei
100 g

cod: 3120

Blue 
Coffee 
Cafea macinată 

cu Ganoderma și Kombucell

100%
Naturală

• 92% cafea macinată 100% naturală, 4% 
Ganoderma, 4% Kombucell
• Combină plăcerea de a savura cafeaua cu 
grijă pentru sănătatea ta
• Bucură-te de multiplele beneficii ale 
adaosului de Ganoderma și Kombucell

Are o aromă bogată și un gust foarte rafinat. 
Cafea naturală 100% prăjită și măcinată 
din soiuri superioare, atent selecționate, 
prelucrate în condiții de maximă igienă, 
respectând rețeta și standardele germane.

Ganoderma:
Această ciupercă conține mai mult de 200 de 
substanțe active benefice organismului. Este un 
puternic imunostimulent, reduce colesterolul, 
ajută la tratarea bolilor de piele și întinerește 
tenul și organismul. Ea are un rol esențial în 
buna funcționare a organismului, deoarece 
reface funcțiile ficatului și pancreasului, ajută la 
buna funcționare a glandelor renale, organismul 
va avea capacitatea de a se reface rapid și de a 
se vindeca, previne senilitatea și bolile asociate 
bătrâneții, previne alergiile și luptă cu succes 
împotriva cancerului.

Kombucell:
Este un produs unic obținut prin fermentarea 
polenului în Kombucha.

Kombucha:
În China acum mai bine de 2000 de ani, a fost 
descoperită o ciupercă despre care se spunea 
că ar aduce nemurirea. Era o viețuitoare stranie:
creștea numai în ceai negru îndulcit, se dezvoltă 
rapid ca o masă gelatinoasă, iar lichidul 
gălbui obținut prin filtrarea sa avea un gust 
foarte plăcut și înviorator. Kombucha este o 
colonie de peste 12 specii de microorganisme 
care conviețuiesc în simbioză, alcătuind un 
sistem biologic fascinant prin complexitatea 
și organizarea sa. Colonia este compusă din 
bacterii “prietenoase”- probiotice și ciuperci 
(drojdii), care transformă zahărul în care cresc, 
precum și principiile active ale ceaiului negru, în 
substanțe cu efecte vindecătoare remarcabile.
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Green Coffee 
Slim 

Satisfacție şi sănătate! 
Accelerează metabolismul

Cafeaua Arabica este o specie de arbore de cafea, originară 
din sud-vestul Etiopiei; este cunoscută şi sub numele de 
“arborele de cafea din Arabia”,”cafea Montana”sau “cafea 
Arabica”. Este considerată a fi prima specie de cafea 
cultivată de mai bine de 1000 de ani, în sud-vestul Etiopiei.
Cafeaua verde, este reprezentată de acea cafea crudă, 
neprajită, neprocesată, neprelucrată termic, ce are o 
aromă foarte intensă. Boabele sunt bogate în substanţe 
antioxidante, polifenoli, cu reprezentant de seamă acidul 
clorogenic, ce întârzie procesul de distrugere celulară deci 
amână îmbătrânirea celulelor.
Acidul clorogenic, are efecte antiinflamatoare şi antioxidante 
şi inhibă secreţia enzimei G6P, care, conform studiilor de 
specialitate, stabilizează semnificativ nivelul zahărului din 
sânge, acest aspect fiind foarte util persoanelor cu valori 
crescute ale glicemiei. Acidul clorogenic inhibă senzţia de 
foame, contracarează efectul radicalilor liberi şi întarzie 
îmbătrânirea celulelor.

În cafeaua verde mai există acidul cafeic, ce acţionează ca 
tonic general şi care are şi efect de detoxifiere, mai ales la 
nivelul ficatului. Cafeaua verde are şi efect de dezinfectant 
natural, fiind utilă împotriva infecţiilor cu virusuri şi bacterii, 
are efect antiinflamator şi antipiretic (de scădere a febrei). 
Alt efect demn de interes, este acela hipolipemiant 
prin scăderea nivelului colesterolului (în special al LDL 
colesterol).

Produsul este recomandat ca:
• adjuvant în curele de slăbire
• optimizarea funcţiei sistemului circulator
• optimizarea activităţii sistemului imunitar
• creşterea acuităţii vizuale
• reduce incidenţa apariţiei cancerului (fiind un 
antioxidant puternic)
• recomandat pentru efectul cosmetic, respectiv de 
catifelare a pielii şi nu în ultimul rând, amintim efectul 
antiîmbătrânire, de care, evident, ne bucurăm cu toţii!

Administrare:
 

2 capsule pe zi, 
dimineaţa şi la 

prânz

101.00 lei
60 cps

cod: 306826 27



Reishi & Cordyceps 

117.00 lei
60 cps

cod: 3069

Supliment alimentar
Minte sănătoasă în 

corp sănătos!
Reishi (Ganoderma Lucidum), denumită şi ,,ciuperca nemuririi, marele protector imunitar, spiritual şi 
mental”, folosită şi venerată în Extremul Orient de peste 2000 de ani. Medicina Tradiţională Chineză foloseşte ciuperca 
Ganoderma sau Ling Zhi în tratarea şi prevenirea unor afecţiuni foarte diverse. Aceasta are un conţinut important de 
triterpenoide, saponine, polizaharide, compuşi organici de germaniu.
S-a demonstrat îmbunătăţirea sistemului imunitar, proprietăţi antiinflamatoare, antialergice, antibacteriene, antioxidante. 
De asemenea, s-a evidenţiat un intens efect antistress al acestei ciuperci. Polizaharidele din structura ciupercii au efect 
antitumoral, de reglare a imunităţii şi de scădere a valorilor crescute ale tensiunii arteriale.
Acizii ganoderici inhibă eliberarea de histamină (efect antialergic) şi optimizează funcţiile ficatului. S-a demonstrat şi 
efectul de creştere al numărului de macrofage şi celule T- util în boli ale sistemului imunitar, inclusiv SIDA şi cancer.
În Japonia , este recunoscut ca tratament anticancer, dovedindu-se că inhibă angiogeneza, metastazarea şi poate 
induce apoptoza celulelor canceroase. Conferă protecţie împotriva bolilor cardiovasculare, util în HTA, bronşite, alergii, 
hepatite, insomnie, astm, anxietate. Având gust lemons, amar, este folosit doar în terapie nu şi culinar.

Cordyceps Sinensis, descoperită cu peste 1500 de ani în urmă în munţii din Tibet, aparţine clasei ciupercilor, 
dar are o particularitate, trăind ca plantă şi insectă. Din anul 1757, este considerat un organism dublu. Vara trăieşte ca 
plantă, formează spori ce ajung în larva unui fluture pe care-l parazitează. Iarna hibernează, hrănindu-se din organismul 
parazitat, rezistă în pământ la frig şi oxigen scăzut, urmând ca în anotimpul următor să-şi reia ciclul, să răsară ca plantă.
Printre compuşii săi activi se pot enumera: cordycepin, acid cordycepic, polizaharide, vitamine (A,D,E,K), aminoacizi 
(inclusiv esenţiali), minerale etc. Printre efectele benefice ale acestei ciuperci se remarcă cel de imunomodulaţie, de 
antibiotic natural, de ameliorare a microcirculaţiei; are efect bacteriostatic asupra majorităţii bacteriilor (stafilococ, 
streptococ, pneumococ, pseudomonas etc).
Acţionează ca prehormon al suprarenalelor, stimulând formarea hormonilor secretaţi de acestea în limite normale.
Alte efecte deosebite: antiagregant plachetar (preîntâmpină formarea trombilor), fiind util în profilaxia infarctului 
miocardic, ischiemiei cardiace etc; restabileşte microcirculaţia la nivelul creierului, are efect de ”reparare” a capilarelor 
glomerulilor renali, reglează nivelul calciului şi fosforului sanguin, are efect anticancer, efect adaptogen, antistres şi de 
creştere a capacităţii de concentrare şi memorare.

100%
Pur

Recomandat pentru:
• bronşite
• pneumonii
• TBC
• astm
• infecţii urinare
• hepatite
• profilaxia cirozei hepatice
• cardiopatia ischemică

Mod de administrare: 
2  capsule / zi: o capsulă de Cordyceps 
dimineaţa şi o capsulă de Reishi seara.

• miocardită
• boală trombo-embolică
• adjuvant în chimio şi radio 
terapie
• detoxifierea organismului
• susţinerea organismului pe 
perioade de suprasolicitare fizică, 
psihică, intelectuală
• optimizarea imunităţii
• creşterea tonusului general
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Stress Expert 
24 day & night 

123.00 lei
60 cps

cod: 3059

Supliment antistress

Capsula de zi are rol adaptogen, substanţele componente 
având rol în creşterea tonusului general,  efect 
imunostimulator, antioxidant, de prevenire a stărilor de 
agitaţie, de nervozitate, fiind utilă şi în atacurile de panică 
şi depresie.

Administrare:
1 capsulă dimineaţa din produsul de zi.

Capsula de noapte are rol sedativ pentru sistemul 
nervos central, compoziţia sa echilibrată instalând un 
somn odihnitor. Produsul este recomandat în cazurile 
de suprasolicitare psihică intensă, insomnie, sindrom de 
suprasolicitare, nervozitate, anxietate, atacuri de panică, 
tulburări neurovegetative, migrene, stări depresive.

Administrare:
1 capsulă din produsul de seară, înainte de culcare.

Recomandat în cazurile de:
• suprasolicitare psihică intensă
• insomnie
• sindrom de suprasolicitare
• nervozitate
• anxietate
• atacuri de panică
• tulburari neurovegetative
• migrene
• stari depresive

Componente:
Extract de passiflora - cu efecte sedative, calmante, conţine flavonoizi, glicozide, 
alcaloizi, compuşi fenolici şi ulei volatil. Utilă în isterie, angoasă, palpitaţii, excitaţie 
cerebrală; folosită în tratamentul tulburărilor de menopauză, anxietatea din sevraj 
după consum de cannabis, opiacee, alcool; are si proprietăţi antitusive.
Extract de iasomie - în persană yasmin fiind ’’dar al lui Dumnezeu’’- are efect de 
calmare a sistemului nervos, de îmbunătăţire a circulaţiei, efect afrodisiac, de 
relaxare a musculaturii, de calmare a durerilor musculare. Util în depresii, neurastenie, 
migrene, tulburări circulatorii, oboseală musculară, reumatism articular, tulburări 
de dinamică sexuală, frigiditate, tuse spastică; util şi pentru scăderea nivelului de 
colesterol şi efect antioxidant.
Griffonia - această plantă stimulează producţia de serotonină (neurotransmiţător 
ce reglează apetitul şi starea de spirit) şi îi creşte efectul în corp; serotonina poate 
creşte sentimentul de stimă de sine şi încredere. Utilă în migrene, creşte toleranţa la 
durere, utilă fiind în durerile cronice, pentru scăderea în greutate, antidepresiv; utilă în 
managementul deficitului de atenţie, ADHD.
Melatonina vegetală - hormon al tinereţii, este un inductor al somnului, regulator 
al ritmului somn-veghe, încetineşte procesele de îmbătrânire; are efect antioxidant, 
de stimulare a sistemului imunitar, protejează sistemul cardiovascular. Reduce 
simptomele asociate diverselor afecţiuni neurologice (boala Alzheimer, demenţa de 
diferite tipuri); utilă în depresii, schizofrenie, în dispoziţii afective sezoniere, alcoolism.

Datorită ritmului alert de viaţă, de activitate, datorită alimentaţiei haotice , a lipsei de mişcare, a poluanţilor, cu 
toţii suntem supuşi zilnic efectelor acestor factori stresori şi deci inevitabil atacului masiv al radicalilor liberi.

 Pentru a sprijini organismul folosim acest produs inovator, 100% natural, având o compoziţie 
echilibrată, diferenţiată,  formula de zi şi formula de noapte.
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Prostafix Urocistin Forte
Supliment alimentar Supliment alimentar

124.00 lei 55.00 lei2x30 cps
cod: 3100 30 cps

cod: 3128

Prostafix este un produs realizat din materii prime naturale, care, datorită eficacității 
elementelor componente alese cu grijă, ajută la optimizarea funcționării prostatei. 
Ingredientele capsulei de zi ajută la reducerea inflamației, durerii și disconfortului, la 
ameliorarea turburărilor de micțiune - dificultăți în urinare. În completare capsulele de 
noapte reduc frecvența urinărilor nocturne.

Infecţiile urinare sunt cele 
mai răspândite, conform 
statisticilor mondiale, fiind mai 
frecvent întâlnite decât infecţiile 
respiratorii. 
Urocistin Forte reprezintă o 
combinaţie de mai multe plante 
și un premix de probiotice 
care ajută la repopularea florei 
dovedindu-şi eficienţa şi la 
infecţii urinare dese şi repetate.

Compoziţie:
• Măceşul bogat în vitamina C, provitamina A,vitamina B1, B2, 
PP, K, acid nicotinic, zaharuri, acid citric, pectine, cupru, crom, 
mangan, uleiuri esenţiale. Are efecte revigorante, regeneratoare, 
antiinflamatoare, antioxidante, analgezice, cu  rol în optimizarea 
funcţiei sistemului imunitar, rol de distrugere a bacteriilor 
(bactericid) şi efect diuretic.
• Pătrunjelul, un puternic antioxidant, tonic general, purificator; 
are efect direct asupra tubulilor renali, eliberând reziduurile, 
inclusiv acidul uric şi sărurile acestuia. 
Datorită numeroaselor vitamine  (A, B, C, E), a mineralelor 
(Mn,Fe,K,P,Mg ) şi a clorofilei, este un detoxifiant foarte util al 
rinichilor şi căilor urinare.
• Merişorul, sau afinul american, cu conţinut ridicat în 
proantocianide (antioxidanţi), are efect de eliminare a E.coli.
• Salvia, bogată în vitamine şi minerale, are în compoziţie şi 
acid ursolic, cu acţiune astringentă, antiseptică şi de inhibare 
a dezvoltării E.coli şi cu acţiune de regenerare a ţesuturilor 
afectate de bacterii, de cicatrizare a ulceraţiilor.
• Premix de probiotice, util pentru echilibrarea şi refacerea 
florei intestinale.

Mod de administrare:
2 capsule /zi, în scop curativ, după 
mesele principale iar pentru întreţinere şi 
prevenţie se administrează 1 capsulă/ zi 
după masă.

Prin consumul capsulelor Postafix de zi și de 
noapte, se reduc în timp simptomele ce produc 

problemele urinare. Produsul ajută la deblocarea 
căilor urinare și diminuează durerile și spasmele 

cauzate de inflamația prostatei.

100%
Natural

Ţine la distanţă infecţiile urinare!

32 33



A365 Plus
Mega antioxidantul

care îţi conferă energie!

121.00 lei
60 cps

cod: 3110

Reprezintă o combinaţie de extracte din plante naturale, reţetă originală, conferind 
produsului un puternic efect antioxidant. Toate componentele sale au efect intens 
antioxidant, deci înlătură efectele nocive ale radicalilor liberi, au efect antiîmbătrânire 
celulară, de protecţie a tuturor structurilor corpului nostru.

Componentele produsului:
• Luteina, un carotenoid cu rol antioxidant la nivelul ţesuturilor; cristalinul este 
beneficiarul principal, menţinându-şi structura şi funcţia intacte. Recomandată pentru 
păstrarea acuităţii vizuale normale chiar şi pe timp de noapte, pentru prevenirea apariţiei 
degenerescenţei maculare şi prevenirii cataractei oculare.
• Acidul ascorbic, sau vitamina C, necesară pentru buna funcţionare a tuturor sistemelor 
corpului nostru . Nu se sintetizează în corp, deci este nevoie de surse externe. Are rol în 
stimularea sistemului imunitar, repararea ţesuturilor şi creşterea elasticităţii acestora, rol în 
formarea tendoanelor, ligamentelor şi vaselor de sânge, stimularea producţiei de colagen, 
mineralizarea oaselor şi dinţilor, reglarea metabolismului colesterolului, rol antioxidativ. 
• Aloe Vera, are efecte imunostimulatoare, de protecţie a mucoasei gastrice, de creştere a 
nivelului colagenului solubil, efect antiîmbătrânire. Totalitatea constituenţilor, aminoacizi, 
minerale, vitamine, fitosteroli, îi conferă efect antiinflamator, de cicatrizare şi hidratare 
celulară. 
• Extractul de drojdie de bere, are efecte benefice pentru piele, păr, unghii, funcţia renală, 
muşchi, sistem nervos şi sistem imunitar.
• Extract de rădăcină polygonum cuspidatum, unul dintre cei mai puternici antioxidanţi, 
cu efect antiîmbătrânire, de protejare a pereţilor vaselor sanguine, prevenirea degradării 
celulelor neuronale.
• Pulberea de seminţe de struguri roşii, bogată în substanţe antioxidante, vitamina E, 
polifenoli, acid linoleic, ş.a., cu rol în prevenirea afecţiunilor cardiace, diabet, infecţii şi boli 
oncologice.
• Pulberea de astaxantină, este cel mai puternic antioxidant natural. Cercetările au 
demonstrat că este de 550 de ori mai puternică decât vitamina E şi de 60 de ori mai 
puternică decât vitamina C.

Recomandare:
Pentru creşterea rezistenţei la efort fizic 
şi mental, ca antioxidant ce încetineşte 
îmbătrânirea celulară; 
Pentru stimularea formării de anticorpi, 
creşterea funcţiei de limfodrenaj, 
vasodilatator, anihilarea substanţelor cu 
potenţial cancerigen, creşterea acuităţii 
vizuale, în convalescenţă.

Administrare:
1-2 comprimate pe zi.
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Blue Moringa Bao

91.00 lei
60 cps

cod: 3124

Combinaţie recomandată tuturor persoanelor 
de peste 40 de ani!

100%
Natural

Moringa Oleifera cunoscut sub numele de ,,copacul lui Dumnezeu”  oferă o combinaţie de 
36 de substanţe antiinflamatoare şi 46 de antioxidanţi; conţine cantităţi mari de minerale, 
vitamine, betacaroten, aminoacizi.
Studiile arată că Moringa conţine betacaroten de 2 ori mai mult decât morcovii, calciu de 4 ori 
mai mult decât în lapte, are de 3 ori mai mult fier decât spanacul, iar conţinutul de potasiu este 
de 5 ori mai mare decât cel conţinut de banane.  
Mai conţine: quercetin, kaemphenol, beta-sitosterol, acid caffeoylquinic, zeatină – toţi 
antioxidanţii cu efecte majore în prevenirea îmbătrânirii şi optimizarea sănătăţii celulare. 
Fitonutrienţii prezenţi în Moringa includ alfa şi beta-caroten, luteină, beta-criptoxantină, 
zeaxantină, clorofilă. Aceste substanţe au rol în detoxifierea ficatului, întărirea sistemului 
imunitar, refacerea hematiilor, prevenirea obezităţii, a diabetului, protejarea retinei de acţiunea 
radicalilor liberi.
Recomandat în: anemie, artrite, reumatism, astm bronşic, diabet zaharat, ulcer gastroduodenal, 
afecţiuni cardiace, tiroidiene, infecţii şi parazitoze.

Baobabul african, numit şi ,,mica farmacie a copacului chimic”, util în terapie prin toate părţile 
sale componente; fructul conţine de 6 ori mai multă vitamina C decât portocalele şi de 2 ori 
mai mult calciu decât laptele. Compuşii bioactivi  sunt reprezentaţi de terpene, saponine, tanini, 
vitamine, minerale, antioxidanţi şi altele. Foarte util în anemii, boala diareică, infecţii (bacteriene, 
micotice, virale); are efect analgezic şi antifebril.
Produsul mai conţine pulbere din frunze de aloe vera, drojdie de bere seleniată, extract 
hidroalcoolic din rădăcina de polygonum cuspidatum, pulbere din seminţe de struguri roşii, 
lăptişor de matcă liofilizat, pulbere de luteină şi de astaxantină, care îi potenţează efectul 
antioxidant, antiîmbătrânire.
Este recomandat în special persoanelor trecute de 40 de ani, datorită creşterii nivelului 
de energie a corpului, asigură un aport necesar de nutrienţi. Util pentru protecţia pielii de 
acţiunea razelor UV şi a poluării, previne apariţia ridurilor, creşte acuitatea vizuală, puterea de 
concentrare şi memorare.

Supliment alimentar
Mod de administrare:

1 capsulă dimineaţa cu un 
pahar de apă plată.
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Blue Supervitamin

C1200 Alcalin
+Calciu

Supliment alimentar

Vitamina C din
ascorbat de calciu și măceș

• Conține 500 mg de vitamina C din ascorbat de calciu și 100 mg de vitamina C naturală din măceș (Rosa 
Canina).
• Participă la neutralizarea radicalilor liberi, amplifică reacțiile imunitare.

Ascorbatul de calciu este forma alcalină a vitaminei C, care pe lângă aportul atât de necesar de vitamina 
C, alcalinizează organismul și fluidele din corp. Pe lângă aceste calități, conține și calciu, un mineral atât de 
necesar corpului uman. 1 gram de ascorbat de calciu asigură organismului 114 mg de calciu.
Până la vârsta de 22 de ani un organism sănătos este alcalin. După această vârstă organismul devine tot mai 
acid. Pentru a împiedica îmbolnăvirile, organismul trebuie să fie alcalin, deci trebuie să îl ajutăm prin tot ce 
consumăm, trebuie să-i menținem alcalinitatea.
Mediul acid din organism favorizează apariția bolilor cronice, alergiilor, formarea și extinderea tumorilor.
Experții susțin că celulele normale sunt distruse într-un mediu acid, în timp ce celulele neoplazice se
dezvoltă perfect într-un astfel de ambient.
Un organism alcalin reduce riscul de apariție a inflamațiilor.

Efecte și beneficii :
• este alcalină - alcalinizează organismul;
• crește imunitatea organismului;
• aduce organismulului și un aport de calciu;
• calciul reține vitamina C mai mult în celule, amplificând durata și eficiența acțiunii;
• este antioxidant puternic;
• are proprietăți antiinfecțioase;
• accelerează vindecarea și mărește tonusul organismului;
• contribuie la formarea și menținerea sănătății dinților și oaselor;
• are efecte antialergice prin efectul său antihistaminic;
• asigură buna funcționare a celulelor hepatice;
• crește elasticitatea pielii și a capilarelor;
• scade incidența apariției trombilor;
• nu provoacă aciditate stomacului - mult mai bine tolerat de către persoanele sensibile la 
alimente acide.

78.00 lei
60 tbl

cod: 3121
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Magneziu
+ vitamina C

Zinc
+ vitamina C

Supliment alimentar Supliment alimentar

Acest produs este foarte eficient, prin combinaţia optimă între un mineral, 
esenţial activităţii corpului, şi o vitamină, de asemenea utilă tuturor activităţilor 
noastre.
Magneziul, este mineralul ce intervine în eliberarea stării de oboseală, în 
optima funcţionare a sistemului nervos, a sistemului muscular, în activitatea 
echilibrată a glandelor suprarenale şi în multe alte procese şi reacţii chimice 
din organismul nostru.
Vitamina C are rol în mărirea capacităţii de apărare a corpului, are efect 
antiviral, rol de protecţie a tegumentului, este catalizator în numeroase reacţii 
chimice şi biochimice. Vitamina C contribuie şi la asimilarea magneziului în 
organism.

Acest produs se adresează celor care doresc să desfăşoare activităţi 
cotidiene, bucurându-se de imunitate şi energie la cote optime, în perioade de 
stres şi pentru atentuarea crampelor musculare. Are un bun efect anticârcei. 

Fiecare tabletă conţine 150 mg magneziu şi 
50 mg vitamina C.
Mod de administrare - 2 tablete pe zi, pentru supt.
A nu se depăsi doza recomandată.
A nu se administra copiilor sub 4 ani.

Zincul este un oligoelement ce participă în numeroase reacţii metabolice, 
fiind un catalizator de neînlocuit; este prezent, de asemenea, în structura 
a  numeroase enzime. Are rol în procesul de creştere şi dezvoltare, în 
regenerarea celulară, în sinteza proteinelor şi în diviziunea celulară, în 
păstrarea sănătăţii pielii, a ţesutului conjunctiv; susţine activitatea sistemului 
imunitar, are efect antiviral şi antioxidant, este util în afecţiuni gastrice şi 
intestinale, inhibă aparitia  infecţiilor, susţine optim funcţionarea sistemului 
reproducător.
Vitamina C creşte asimilarea zincului susţinându-i activitatea metabolică 
şi crescându-i eficienţa. De asemenea, fiind o substanţă cu efect antiviral 
şi antioxidant, combinaţia acestor două elemente aduce efect maxim în  
protecţia organismului nostru.

Este recomandat pentru creşterea nivelului de energie, pentru efectul de 

26.00 lei 26.00 lei
30 tbl

cod: 3130
30 tbl

cod: 3043

Pentru o zi fără oboseală! Ajutorul imunităţii!

optimizare a imunităţii , efect antiviral. Se recomandă 
şi în curele de slăbire sau persoanelor care ţin dietă 
exclusiv vegetală pentru aportul de zinc.
Mod de administrare: 1 tabletă pe zi pentru supt, a nu 
se depăşi cantitatea zilnică recomandată
Recomandări:  a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
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Supliment alimentar

Acest produs este foarte eficient, prin combinaţia optimă între un mineral, 
esenţial activităţii corpului, şi o vitamină, de asemenea utilă tuturor activităţilor 
noastre.
Magneziul, este mineralul ce intervine în eliberarea stării de oboseală, în 
optima funcţionare a sistemului nervos, a sistemului muscular, în activitatea 
echilibrată a glandelor suprarenale şi în multe alte procese şi reacţii chimice 
din organismul nostru.
Vitamina C are rol în mărirea capacităţii de apărare a corpului, are efect 
antiviral, rol de protecţie a tegumentului, este catalizator în numeroase reacţii 
chimice şi biochimice. Vitamina C contribuie şi la asimilarea magneziului în 
organism.

Acest produs se adresează celor care doresc să desfăşoare activităţi 
cotidiene, bucurându-se de imunitate şi energie la cote optime, în perioade de 
stres şi pentru atentuarea crampelor muscular. Are un bun efect anticârcei. 

Fiecare tabletă conţine 150 mg magneziu şi 
50 mg vitamina C.
Mod de administrare - 2 tablete pe zi, pentru supt
A nu se depăsi doza recomandată.
A nu se administra copiilor sub 4 ani.

60.00 lei
64tbl

cod:3042

Pentru o zi fără oboseală!

Magnesium 400

Supliment alimentar ce conţine vitamine şi minerale esenţiale sănătăţii organismului, 
într-o combinaţie perfect echilibrată.

Pentru o activitate zilnică normală este necesar să folosim un mineral ce contribuie la 
reducerea oboselii fizice şi mentale, care asigură optima funcţionare atât a sistemului 
nervos central cât şi a sistemului muscular şi a glandelor suprarenale.

Magneziul cu rol protector al celulelor împotriva stresului oxidativ şi care reduce 
oboseala şi senzaţia de extenuare, ajutând la transformarea grăsimilor, carbohidraţilor 
şi proteinelor în energie, cu rol în prevenirea şi tratarea anemiei, migrenei, sindromului 
de tunel carpian – combinat cu vitamina B2 necesară pentru menţinerea sănătăţii 
psihice şi reglarea activităţii hormonale, să protejăm tegumentul, să beneficiem de 
rolul în procesul de creştere şi de formare a hemoglobinei prin administrarea de 
vitamina B6; să susţinem funcţionarea sistemului nervos şi optimizarea imunităţii, să 
îmbunătăţim capacitatea de concentrare şi memorare ,să creştem acuitatea auditivă 
şi a simţului tactil, să beneficiem de intervenţia în procesul de maturizare a hematiilor 
şi de formare a tecii de mielină, să ajutăm la protejarea celulelor hepatice prin 
împiedicarea depunerii grăsimilor în ficat prin vitamina B12; să ne protejăm celulele 
împotriva radicalilor liberi folosind vitamina E.

Acum, putem folosi un singur produs care aduce la un loc toate elementele descrise 
mai sus, având cumulate proprietăţile acestora.

Mod de administrare:
½  tabletă de 2 ori pe zi, a nu se depăşi doza recomandată.
Nu se administrează copiilor sub 4 ani.

Combinaţia optimă pentru
o zi în “echilibru”

64.00 lei
64 tbl

cod: 3042

+ B Complex + Vitamina E
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Zeolit
,Piatra care fierbe” este un mineral, o combinaţie de aluminosilicaţi de Ca, 
K, Na şi Mg. Are o structură microporoasă, în formă de fagure, încărcat 
negativ,  caracteristică ce-l face unic în regnul mineral.
Datorită structurii şi încărcării negative, atrage toxinele, metalele grele, 
conducându-le în afara corpului, prin tranzitul intestinal. Este singura 
substanţă încărcată negativ, ce interacţionează direct cu celulele afectate, 
absoarbe şi neutralizează radicalii liberi, toxinele, metalele grele.
Zeolitul reacţionează ca un burete şi absoarbe radicalii liberi, particule 
cancerigene, virale, bacteriene, metale grele (mercur, plumb, cadmiu, 
arseniu). Are efect de chelatare în îndepărtarea metalelor grele, a 
pesticidelor, ierbicidelor şi a altor substanţe toxice încărcate pozitiv, aflate 
în organismul nostru, are acţiune de activare limfocitară şi de stimulare a 
sistemului imunitar. Ce este spectaculos la Zeolit, este faptul cum acesta 
lucrează: captează metalele grele, radicalii liberi, pesticidele, radiaţiile, 
toxinele, poluanţii, prinzându-le ,,ca intr-o capcană “, eliminându-le pe cale 
naturală. Creșteți consumul de apă cu minim 2 pahare pe zi, în perioada 
consumului de Zeolit.

Detoxifiant

137.00 lei
250 cps

cod: 3046

100%
Natural

Fără toxine, zi de zi!

Administrare: 
3 capsule de  2 ori pe zi,  

administrat cu apă, suc natural 
sau ceai, cu 30 de minute 
înainte de servirea mesei.

Indicaţii: 
• adjuvant în detoxifierea corpului, în 
intoxicaţia cu metale grele, pesticide, 
ierbicide, iradiere
• foarte util în gastrita hiperacidă, 
infecţii intestinale, infecţii virale, 
parazitare şi bacteriene
• util în combaterea stresului 
oxidativ şi în scăderea gradului de 
îmbătrânire celulară, optimizează ph-
ul organismului (cu inducerea valorii 
normale spre alcalină)
• normalizarea ritmului cardiac şi 
tensiunii arteriale, eliberarea tensiunii 
şi spasmelor musculare, reduce 
riscurile atacurilor epileptice
• optimizează funcţia ficatului 
şi a rinichilor (prin normalizarea 
valorii transaminazelor, bilirubinei, 
creatininei şi ureei sanguine), scade 
consumul de analgezice şi narcotice 
crescând concentraţia de fier în 
afecţiunile tumorale.
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Asra Synchro Levels
Picături/Spray Sublingual Spray Sublingual  

Produsul original ASRA este o combinaţie între o apă structurată cu proprietăţi 
unice și o soluţie slab concentrată de suc 100%  BIO de Aronia melanocarpa 100%, 
suc pur și concentrat de lămâie verde BIO. Nu conţine aditivi sau conservanţi. 
Apa este o componentă esenţială a structurilor vii. Structura apei este mult mai 
importantă decât compoziţia sa chimică.
Apa structurată din ASRA nu conţine nitriţi sau alţi poluanţi, este puternic ionizată, 
alcalină, oxigenată, are un potenţial redox crescut, este magnetizată, particular 
structurată și are un câmp de coerenţă extrem de crescut.
Aronia melanocarpa este o plantă din familia Rosacee, fructele conţin antioxidanti, 
antociani, proantocianidină, fier, calciu, cupru, iod, bor, molibden, mangan, cobalt și 
potasiu, precum și vitaminele C, P, PP, B6, B2, E și provitamina A.
Apa structurată, înalt energizată, favorizează viaţa iar orice substanţă care vine 
în contact cu apa îi lasă o amprentă energo-informaţională. În ASRA informaţia 
benefică a fructelor de Aronia se impregnează energo-informaţional în apa 
structurată utilizată la realizarea produsului. 
Flaconul e realizat din sticlă specială biofotonică de culoare închisă  care 
protejează  ASRA de efectele nocive ale radiaţiilor înconjurătoare, crescând 
absorbţia benefică a radiaţiei infraroșii îndepărtate, menţine timp îndelungat 
calitatea produsului și crește bio-vitalitatea sa. 

Mod de administrare:
A. Se administrează 5 picături sublingual de trei ori pe zi, cu 15 minute înainte de 
mese: 20 zile pe lună, trei luni consecutiv.

B. Administrare prin pulverizare în ordinea și zonele din imaginea alăturată. Se va 
aplica de 2 ori pe zi, dimineaţa și seara, 14 zile consecutive - 7 zile de pauză, se 
repetă de cel puţin patru ori. 

Mod de administrare:
4 pufuri în gură sau sub limbă de 3 ori 
pe zi, la fiecare utilizare, așteptându-se 1 
minut înainte de a se înghiți prima oară.
 
Contraindicat persoanelor alergice la 
pește sau la oricare dintre celelalte 
ingrediente ale produsului.

La ce se poate utiliza ASRA? 
ASRA se poate utiliza ca adjuvant în: dezechilibre energetice, sindrom de 
suprasolicitare, oboseală cronică, stres cronic, insomnie, sindrom anxios, 
spasmofilie, fibromialgie, dureri musculare cronice, distonie neurovegetativă, 
cefalee, migrene, dermatite cronice, rinite alergice, bronșite cronice, vertij,  
palpitaţii, colon iritabil, diaree cronică, ulcer gastro-duodenal, greaţă și vărsături, 
colecistite cronică, hipotiroidie, hipoparatiroidie, displazia mamară, dismenoree, 
cistite nespecifice, microlitiază renală, urticaria cronică, dermatite, herpes 
zoster, accnea rozaceea, poliartralgii cronice și spondiloza, meteorosensibilitate, 
osteoporoză, boli reumatismale, refacere după traumatisme și intervenţii 
chirurgicale, boală canceroasă.

Factorul Zebrafish tratament oncologic integrativ –  factor izolat din 
celulele pestelui Zebrafish - celule staminale cu factori de protecţie care 
duc la diferenţierea celulară, reprogramarea epigenetică care duce la 
apoptoza celulelor bolnave, la regresia lor.

Conține componente implicate în procesul de Specializarea Celulelor
• Pirofosfat de calciu 
• Pirofosfat de magneziu
• Retinol

Contribuie la protecția față de Stresul oxidativ
• Complex de seleniu și metionină 

Contribuie la întreținerea funcției Sistemului imun
• Complex de seleniu și metionină 
• Piridoxină (Vitamina B6)

Contribuie la reducerea Oboselii și extenuării
• Piridoxină Pirofosfat de magneziu 

Contribuie la normalizarea Metabolismului energetic
• Pirofosfat de calciu 
• Tiamină (Vitamina B1)

Conține de asemenea 
• Peptide de pește 
• L-cisteină L-metionină

425.00 lei 215.00 lei
50 ml

cod: 3155
30 ml

cod: 3156

Formulă complexă și acțiune rapidă, 
care îmbunătățește statusul general 

la pacienții cu imunitate scăzută. 

Reechilibrează organismul 
emoţional, psihic şi fizic
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Aloe Ferox Gel  
Beneficii:
Are un efect de hidratare intensă a pielii. Ultimele cercetări au demonstrat efectul puternic 
cicatrizant şi antimicrobian al gelului de Aloe Ferox. Este eficient în reducerea riscului de 
infecţii ale pielii.
Îngrijirea pielii cu gel de Aloe Ferox duce la:
• Atenuarea ridurilor şi a vergeturilor.
• Calmeaza iritaţiile pielii
• Potrivit pentru orice tip de piele, se poate utiliza şi pe faţă
• Accelerează regenerarea ţesuturilor
• Reface pielea după înţepături, tăieturi, iritaţii
• Protecţie naturală împotriva radiaţiilor solare, a vântului şi a schimbărilor de temperatură
• Efect nutritiv și hidratant
• Se poate folosi după epilare şi ca After - Shave
• Eficient în caz de arsuri minore
• Antibacterian 
• Nu provoacă alergii, util persoanelor cu piele sensibilă sau alergice

Conţine 99% gel Aloe Ferox Certificat Organic

129.00 lei
100 g

cod: 3146

100%
Pur

99,6% din 
totalul 

ingredientelor 
sunt de origine 

naturală

Mod de utilizare:
Se aplică în strat subţire pe 
locul dorit.

Doar pentru uz extern. Se 
poate utiliza ca o crema de 
zi pentru faţă sau corp, ca 
un prim remediu în caz de 
muşcături de insecte, piele 
înroşită, iritată sau după 
expunerea la soare.

A se evita contactul cu 
ochii. In cazul contactului cu 
ochii clătiţi bine cu apă din 
abundenţă.

Păstrare:
după desigilare utilizaţi 
conţinutul în intervalul de 3 
luni. A se păstra la loc ferit de 
căldură şi lumină.
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Curcuma Therapy
Turmeric

Gel antiinflamator

Gelul cu turmeric -  eficient pentru îndepărtarea disconfortului osteo-articular, 
dureri reumatice, musculare.
Compoziţia sa unică de ingrediente deosebite, studiate îndelung şi combinate 
pentru a obţine efecte maxime caracterizează produsul.

• Turmeric - Curcumina, principalul ingredient activ din rădăcină de turmeric, este 
considerată a fi cel mai puternic antiinflamator şi antioxidant natural (efectul său 
împotriva inflamaţiilor este comparat cu cortizonul, fără reacţiile secundare ale 
acestuia).
Curcuminul are capacitatea de inhibare a producţiei de citokinone, care sunt 
responsabile de apariţia inflamaţiilor.
• Boswellia - reduce inflamaţia şi poate fi utilă în tratarea artritei reumatoide, 
analgezic putenic, reduce redoarea matinală.
• Gheara diavolului - are efecte antiinflamatoare, analgezice, de relaxare musculară, 
deblochează articulaţiile, redă mobilitatea.
• Extract total de albine - conform rezultatelor de laborator, conţine o multitudine 
de componente bioactive ce au un puternic efect antioxidant. Ajută la penetrarea în 
profunzime a ingredientelor active; prezintă un grad alergizant mult mai mic decât 
veninul de albine, dar cu efect similar.
• Rădăcină de hrean - are efect uşor hipertermic, activează microcirculaţia, 
contribuind la reducerea durerii şi inflamaţiei.
• Ulei de fructe de fenicul - fructele conţin aproximativ 6% ulei volatil cu efect 
antiinflamator, antiseptic, antispastic.
• Mierea - produs natural complex care în uz extern are proprietăţi regenerative, 
hrănitoare, emoliente, antibacteriene, antibiotice, bio-stimulatoare.

Mişcare fără durere!

49.00 lei
100 ml

cod: 3123

Indicaţii: 
Recomandat ca adjuvant în boli articulare (reumatism, artrite, artroze, spondilite, poliartrită 
cronică, gută), dureri musculare, nevralgii, lombalgii, lombosciatică, tendinite, contuzii, 
entorse.

Contraindicaţii: 
Alergie la oricare din componentele produsului.

Mod de utilizare:   
Aplicaţi de 2-3 ori pe zi, la nivelul zonei afectate, în cantităţi mici, pe pielea sănătoasă. Se 
masează uşor până pătrunde în piele.
Spălaţi mâinile după utilizare.
La prima aplicare se recomandă folosirea unei cantităţi foarte mici de produs, pe o 
suprafaţă mică de piele pentru a testa gradul de tolerare. Dacă nu apar manifestări 
neplacute, cantitatea de gel se poate mări cu moderaţie.
A nu se folosi o cantitate mare la o singură aplicare. A nu se folosi pe suprafeţe mari de 
piele.
Dacă apar manifestări neplăcute se întrerupe aplicarea produsului.
Nu se aplică pe pielea ce prezintă răni, eczeme, exfoliaţii, boli de piele, varice.
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Terapia Vipera 
Viaţă şi mişcare

fără durere!

33.00 lei

33.00 lei

60.00 lei

60.00 lei

50ml
cod:3032

50ml
cod:3004

100ml
cod:3054

100ml
cod:3027

Veninul de viperă, supranumit şi ”otrava de aur”, cunoscut pentru efectul curativ încă de pe 
vremea dacilor. Este o sursă bogată în enzime, proteine şi alte substanţe active, fiind folosit atât 
în medicina tradiţională cât şi în cea alopată.

Are efect intens analgezic, antiartritic, antireumatic, puternic imunostimulator și are efect în 
prevenirea osteoporozei și a hemofiliei.

Veninul de viperă folosit în crema şi gelul de masaj terapeutic, este 100% natural. Gelul şi crema 
cu venin de viperă sunt produse ORGANICE ce au la bază o reţetă românească care combină 
în cel mai eficient mod acţiunea veninului de viperă cu corn cu extractele de plante cum ar fi: 
salcia, salvia şi echinaceea. Aceste produse nu conţin parabeni, aluminiu sau fenoxietanol, fiind 
sigure şi potrivite pentru orice tip de piele.

100%
Natural

Recomandate în: nevralgii, artralgii (dureri articulare), mialgii 
(dureri musculare), dureri post-traumatice; se pot aplica local 
şi în caz de migrene, dureri musculare după efort fizic, dureri 
menstruale.

Mod de utilizare: prin aplicarea unei mici cantităţi de gel sau 
cremă, de mărimea unui bob de mazăre, apoi se masează cu 
blândeţe pînă la absorbţia în piele.

Gel cu venin de viperă

Cremă cu venin de viperă

52 53



Combinatie unică în lume!

Creme cu venin de Viperă 
și pudră de Diamant

Veninul de viperă:
relaxează mușchii faciali prevenind formarea 
ridurilor de expresie sau atenuându-le pe cele 
existente, lucrează în profunzimea țesuturilor 
asigurând o buna oxigenare și regenerare 
celulară. Peptidele din venin stimulează 
pielea să producă în mod natural colagen. De 
asemenea are efect în combaterea ridurilor 
prin determinarea unui blocaj neuro-muscular 
ce duce la relaxarea muşchilor feţei (efectul 
ca şi la toxina butulunică dar fără efecte 
secundare). Veninul de viperă folosit la cele 2 
creme INTENSE este 100% natural.

Cremă nutritivă pentru ten ridat cu
venin de Viperă Ammodytes și pudră de Diamant

Cremă hidratantă cu venin de
Viperă Ammodytes și pudră de Diamant

Intense Antirid
Recomandată pentru tenul matur.
Pentru o piele mai fină, mai strălucitoare, 
vizibil întinerită recomandăm utilizarea 
regulată a produsului Intense Antirid. 

Intense Hydra+
Un ten hidratat e un TEN sănătos şi fericit!
Scaldă-ţi pielea în valuri de prospeţime cu 
Intense Hydra+.

• uleiurile de avocado și argan hrănesc pielea, optimizează nivelul de 
hidratare, îi redau strălucirea și catifelarea
• untul de cacao protejează împotriva razelor UV 
• uleiul de măsline, extractul de germeni de grâu, extractul de 11 plante 
și mierea hidratează, nelăsând senzația de piele grasă 
• vitamina A are efecte de întinerire și regenerare   
• vitamina E este un bun antioxidant și are un efect de netezire. 

Compoziţie:
• pulbere de diamant 
• venin de viperă 
• extract de castravete  - 
hidratează, calmează şi 
catifelează tenul
• ulei de argan -  menţine apa 
în celule şi redă strălucirea 
pielii 
• untul de cacao, uleiul de 
morcov şi beta-carotenul 
protejează pielea de razele UV
• uleiul de masline, de 
germeni de grau, mierea, 
vitamina B5 şi extractul din 11 
plante hidratează tenul 
• vitamina E - protejează 
împotriva efectelor nocive ale 
razelor UV.

Pentru că femeile
Blue Diamond sunt

mereu tinere,
indiferent de vârstă!

Pentru că meriți 
să ai un ten 

veșnic tânăr și 
luminos

159.00 lei

123.00 lei

30 ml
cod: 3026

50 ml
cod: 3050

Intense Antirid

Intense Hydra+

Compoziţie:
• venin de viperă Ammodytes
• pudră de diamant
• spirulina încetinește 
procesul de îmbătrânire și 
ajută la regenerarea celulară

Pudra de diamant:
exfoliază ușor stratul superior al pielii, permițând 
vitaminelor și ingredientelor din componența ei 
să pătrundă mai adânc și mai eficient în dermă, 
încetinind vizibil procesele de îmbătrânire. Un alt 
beneficiu este că particulele acestei pulberi fine 
se fixează în liniile fine ale feței, și reflectă subtil o 
lumină albastră invizibilă cu ochiul liber.
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Slim Perlax
Cremă remodelatoare anticelulitică 

cu venin de viperă
Pastă de dinți

Combinaţia de venin de viperă şi plante atent selecţionate conferă acestui produs 
capacitatea de a combate cauzele şi formele de manifestare a celulitei. Prin extractele de 
iederă, ardei iute, ienupăr şi vitamina E, este activată microcirculaţia, totodată se instalează 
efectul antioxidant şi întinerire a tegumentului. 

Extractele de nucă şi alge au acţiune solubilizantă; extractul de mesteacăn în combinaţie 
cu magneziu împiedică stocarea excesivă a grasimilor în ţesuturi reducând şi edemul 
celulitic; prin acţiunea argilei şi a vitaminei C se restabileşte metabolismul la nivelul pielii; 
extractele de coada calului şi muşeţel au ca efect împiedicarea îmbătrânirii şi deteriorării 
tegumentului, ţesutului conjunctiv cutanat, având şi rol de a tonifia, restructura epiderma.

Veninul de viperă stimulează producerea de colagen, ceea ce conferă elasticitate pielii, 
având şi efect antiinflamator şi analgezic local.

Fără fluor, fără parabeni
Pasta de dinţi cu ingrediente de origine naturală conferă 
albirea şi curăţarea eficientă a dinţilor fără a traumatiza 
ţesuturile, dinţii şi ţesuturile moi adiacente. Are efect de 
prevenire a formării plăcii bacteriene şi de apariţie a cariilor 
prin acţiunea convergentă a compuşilor.
Xilitolul ajută la prevenirea apariţiei cariilor şi favorizează 
remineralizarea leziunilor mici dentare. Studiile recente 
atestă faptul că xilitolul are şi rol de inhibare a dezvoltării 
microorganismelor ce pot cauza apariţia cariilor dentare.
Extractul natural de licheni nordici are efect antibacterian şi 
combate apariţia plăcii dentare.
Extractul natural de propolis are efecte antimicrobiene şi 
antifungice, este un excelent agent de prevenire a formării 
plăcii dentare şi apariţie a cariilor.
Salvia, binecunoscută pentru efectul dezinfectant şi de 
restructurare completează compoziţia acestei paste de dinţi.

Scapă de celulită!
Dinţi sănătoşi cu 

extracte de plante!

Mod de utilizare: 
se aplică local, pe zonele 

cu depozite celulitice şi se 
masează până la absorbţia 

completă în piele.
Mod de utilizare:
Zilnic, dimineaţa şi 
seara, se periază dinţii 
aproximativ 60 de 
secunde.

Recomandări:
Formula fără fluor potrivită întregii familii poate fi folosită şi de 
copiii sub 6 ani, care vor utiliza o cantitate mică cât bobul de 
mazare, sub supravegherea unui adult.

27.00 lei65.00 lei
75 ml

cod: 3047
300 ml

cod: 3037
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Parfumuri Blue Diamond 

127.00 lei
/bucată

Apă de parfum pentru femei
Miss Diamond

este un parfum unic, elegant destinat femeilor romantice. 
Notele parfumului captivează de la bun început, învăluind 
simţurile în izul mandarinului italian, fermecând cu aroma 

iasomiei egiptene sau a moscului.

Nota de vârf: mandarin Italian
Note centrale: iasomie egipteana şi trandafir

Note de bază: patchouli şi mosc

Apă de parfum pentru femei
Lady Blue

este o celebrare a frumuseţii şi forţei feminine. Notele de neroli 
şi iasomie creează o fantezie cheie a secretelor seducţiei. 

Floarea de portocal african şi ambra trezesc latura dominantă 
şi puternică în orice femeie, în timp ce gardenia şi mierea vor 

sublinia eleganţa şi rafinamentul acesteia.

Note de vârf: neroli, lămâie de Amalfi (Lima Amalfi) şi zmeură
Note centrale: iasomie, floare de portocal african şi gardenie

Note de baza: patchouli, miere şi ambră

Apă de parfum pentru bărbaţi
Distinct

reprezintă puterea, energia şi dinamismul masculin. Unicitatea 
acestui parfum constă în combinaţia unică a notelor proaspete 
de mandarină, acord marin, lemn de guaiac, patchouli şi ambră 

cenușie, ce îi oferă o altfel de
prospeţime.

Note de vârf: grapefruit, mandarine şi note maritime
Note centrale: dafin şi iasomie

Note de baza: lemn de Guaiac, muşchi de stejar, patchouli şi 
ambră cenuşie

Apă de parfum pentru bărbaţi
Mister Blue

este un parfum potrivit bărbaţilor momentului. Esenţele aromatice 
de prune, mere şi citrice subliniază personalitatea unică a fiecărui 

bărbat. Atracţia este redată prin extracte de vanilie, lemne preţioase 
şi muşchi. Notele finale ale acestui parfum sunt date de amestecul 

non-tradiţional de măslin, muşcată şi bergamotă.

Note de vârf: prune, muşchi de stejar, măr, lămâie, bergamotă şi 
muşcată

Note centrale: garoafă şi scorţişoară
Note de bază: lemn de santal, de măsline, vanilie, vetiver şi cedru

50 ml
cod: 3083

50 ml
cod: 3084

50 ml
cod: 3081

50 ml
cod: 3082

Miss DiamondLady BlueDistinctMister Blue
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Deodorant cristal antibacterian
Alaun de potasiu

Este cel mai economic deodorant:
pentru o persoana piatra de Alaun de 60 gr. poate fi utilizată 

ca deodorant timp de aproximativ 1 an. 

Aftershave cristal antibacterian
Alaun de potasiu

Piatra Magică

25.00 lei

18.00 lei

27.00 lei120 g
cod: 3052

60 g
cod: 3045

90 g
cod: 3053

Piatra de alaun este o alternativă naturală la aftershave-ul 
convențional.
Având proprietăţi hemostatice, astringente şi cicatrizante, 
calmează pielea, previne creșterea părului sub piele și 
oprește sângerarile de la tăieturi superficiale.

Protecție naturală împotriva mirosului 
de transpirație,  o alternativă naturală 
la deodorantele convenţionale. 
Compusă 100% din cristale de Alaun 
de Potasiu, deodorantul deshidratează 
bacteriile de pe piele care altfel prin 
fermentaţie ar produce un miros 
neplăcut.
Nu are miros propriu, nu conține 
parfum, complet sigur pentru 
organism, nu conţine compuşi 
chimici periculoşi, nu blochează 
porii. Hipoalergenic, elimină mirosurile, 
nu pătează, fără parabeni. Transpiraţia 
este un proces natural prin care 
corpul îşi reglează temperatura şi 
se detoxifică, proces care nu trebuie 
împiedicat aşa cum o fac produsele 
antipersipirante sintetice. Piatra 
de alaun doar împiedica apariţia 
mirosului transpiraţiei, având şi un 
efect antibacterian, uşor cicatrizant şi 
astringent.

Mod de folosire:  
Umeziți piatra și frecați-o ușor pe 
piele. Repetați mișcările de 2-3 
ori. După utilizare clătiți piatra și 
păstrați-o la loc uscat.

Alte întrebuinţări: 
Cicatrizează urmele lăsate 
de acnee şi usucă aftele, 
perfectă pentru a calma 
înţepăturile insectelor chiar 
şi la copii. Se poate utiliza şi 
pentru a scăpa de mirosul 
neplăcut al picioarelor.

Mod de folosire:  
Se aplică pe pielea umedă, 
sau se umezește piatra. 

Recomandări: 
Deodorant, după ras pentru 
calmarea pielii iritate, ajută la 
vindecarea rănilor și oprirea 
sângerărilor - mențineți 
câteva minute contactul 
cristalului cu rana.

Recomandări: 
Pentru toate tipurile de piele.
Sfaturi adiționale: Poate fi folosită 
și în tratamentul acneei.
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 Săpun lichid 
Antibacterian 

cu lanolină
Săpun lichid
pentru
neutralizarea
mirosurilor
neplăcute

Naturaphy

Săpun lichid medical conține 
lanolină, clorură de benzalconi 
și alți agenți antibacterieni de 
curățare ușoară precum și 
substanțe hidratante blânde și 
benefice pielii. pH neutru. Nu lasă 
pielea uscată sau iritată.

Mod de folosire: Aplicați o 
cantitate mică pe pielea umedă. 
Masați pentru a obține o spumă 
densă. Clătiți bine. Numai pentru 
uz extern.

Recomandări: pentru toate tipurile 
de piele. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor.

21.00 lei21.00 lei
650 ml

cod: 3029
650 ml

cod: 3064

9.99* lei*

52%
Reducere

Săpunuri lichide

*în limita stocului 
disponibil
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Naturaphy Natural
Femme

Șampon și gel de duș 2 in 1
cu aromă de portocale și

scorțișoară

1000 ml
cod: 3115

1000ml
cod:3114 250 ml

cod: 3062

Șampon și 
gel de duș 2 in 1

cu sare din
Marea Adriatică

Special creat pentru a îngriji 
și hidrata pielea ta. Bogat 
în agenți de curățare, cu pH 
neutru, curăță delicat pielea 
și menține echilibrul natural 
al acesteia. Conferă pielii un 
miros subtil, foarte plăcut, 
lasând un sentiment de 
prospețime atât pe durata zilei 
cât și a nopții.

Formulă specială și delicată de 
reîmprospătare a zonei intime externe
care ajută la menținerea unui pH 
sănătos. Datorită compoziției sale 
naturale, care conține vitamina E 
și acid lactic, gelul intim are un efect
de reechilibrare, respectând în același
timp aciditatea fiziologică a 
membranelor mucoasei, protejând 
părțile cele mai intime ale corpului 
nostru de factorii externi. 

Este printre puținele produse de igienă 
intimă care este îmbogățit cu proteină 
naturală de soia cât și cu un complex 
prețios de extracte naturale, cunoscut 
pentru proprietățile sale decongestive.

48.00 lei

Gel pentru igiena intimă
cu vitamina E
și acid lactic

27.00 lei
/bucată
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Produse profesionale 
cu keratină

LaminAktiva
Această gama ți se potrivește dacă părul tău are următoarele probleme:
• Este fin/subțire sau dimpotrivă, ai firul gros, greu de aranjat
• Este indisciplinat și rebel
• Este agresat mecanic (coafat des cu aparate ce folosesc temperaturi înalte ca placa, foehnul, ondulatorul)
• Are deficit de keratină, proteina VITALĂ pentru un păr sănătos
• Nu are forță
• Este vopsit, decolorat, tern

Leave-in spray GLOSS serum profesional cu keratină
Formula multifuncțională – extrem de concentrată 
conține ca ingredient principal Keratina și Panthenol 
pentru a oferi strălucire de cristal. Ușurează procesul 
de coafare, creează o bariera cu străluciri de cristale, 
protejează, reconstruiește și hidratează părul în 
profunzime.

Șampon profesional cu keratină pentru 
reconstrucția capilară
Combinând avantajele tehnologiei moderne cu 
ingredientele active, gama LaminAktiva deschide 
noi perspective în domeniul reconstrucției părului 
deteriorat.
Șamponul LaminAktiva impregnează firul de păr 
cu keratină, proteina care se află în mod natural în 
structura firului de păr.

Balsam profesional cu keratină pentru reconstrucția 
capilară
Impregnează firul de păr cu keratină, proteina care 
se află în mod natural în structura firului de păr. 
Acționează activ pentru a proteja părul împotriva 
efectelor nocive. Formulă creată de specialiști pentru 
a hidrata în profunzime firul de păr, după șamponare, 
conferindu-i sănătatea naturală pe care ar trebui să 
o aibă. De la un păr uscat, afectat de factori externi 
ca vopsirea, frigul, căldura excesivă, părul tău devine 
suplu, hidratat, strălucitor și ușor de pieptănat.

75 ml
cod: 3097

250 ml
cod: 3096

250 ml
cod: 3094

54.00 lei

56.00 lei

56.00 lei
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Argan

Cremă tratament pentru păr cu ulei de argan și 
extract de coada calului
Contribuie în mod activ la regenerarea părului, 
mai ales al celui deteriorat și lipsit de strălucire. 
Ingredientele active din acest produs (în special, uleiul
de argan natural și extractul de coada calului bogat în
săruri minerale și siliciu) contribuie în mod activ 
la regenerarea părului, mai ales al celui deteriorat 
sau lipsit de strălucire. Repară vârfurile despicate 
și vitaminizează firul de păr. Conferă strălucire și 
protejează împotriva factorilor nocivi externi. După 
utilizare părul are un aspect mătăsos.

Gel de duș cu ulei de argan și extract de coada 
calului
Este un gel de duș care hrănește, hidratează și curăță 
delicat pielea ta. Consistența irezistibil de cremoasă 
garantează hidratarea pielii, lăsând-o mătăsoasă și 
plăcuta la atingere. Parfumul delicat reîmprospătează 
atât corpul cat și mintea. Este potrivit pentru toate 
tipurile de piele.
Hrănește, hidratează și curăță delicat pielea.
Parfumul discret reîmprospătează și relaxează
Gel de duș cremos care garantează hidratarea pielii.

Șampon cu ulei natural de argan și extract de coada
calului
Conferă părului protecție și strălucire intensă. Această
formulă cu ulei are grijă de păr de la scalp până la 
vârfuri, protejându-l de atacul factorilor externi diverși 
dar și întreținându-i prospețimea și strălucirea culorii.

Ulei Nutri cu Argan și uleiuri naturale prețioase
Tratament intensiv cu ulei de Argan și uleiuri naturale 
prețioase. Hidratează părul în mod natural, pătrunde 
în foliculul firului de păr și îi crește elasticitatea. 
Hrănește în profunzime și conferă un luciu frumos. 
Înmoaie și netezește părul uscat, greu de controlat.
Protejează împotriva agenților externi de deshidratare.

300 ml
cod: 3126

500 ml
cod: 3040

250 ml
cod: 3009

120 ml
cod: 3010

39.00 lei

55.00 lei

32.00 lei

97.00 lei
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Honey
Produse pentru păr și corp

cu miere naturală pură

Cunoscută de sute de ani ca 
“fântână a tinereții” pentru piele 
și păr, mierea este cunoscută 
drept un umectant și un emolient 
foarte bun care ajută firul de păr 
să rețină apa și să fie astfel în 
permanență hidratat cu o textură 
mătăsoasă.
Fiind de asemenea bogată în 
vitamine și minerale, produsele de 
îngrijire pe bază de miere te vor 
ajuta să ai un păr mai sănătos și 
mai strălucitor.
În plus, proprietățile sale 
antibacteriene și antioxidante îți 
mențin scalpul sănătos și ajută la 
creșterea mai rapidă a părului.

Balsam cu miere
naturală pură,

hrănitor și dedurizator

Șampon cu miere
naturală pură, bogat 

în nutrienți
Gel de duș

cu miere naturală pură

Cremă tratament cu miere
naturală pură

1000ml
cod:3006

1000 ml
cod: 3005

300ml
cod:3125

500 ml
cod: 3007

55.00 lei

55.00 lei
39.00 lei

43.00 lei
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Jojoba
Produse pentru păr

cu ulei de jojoba

Șampon cu ulei de jojoba 
și unt de shea, nutritiv și 
hidratant

Hrănitor și hidratant. 
Excelent pentru toate 
tipurile de păr, mai ales 
uscat și deteriorat. Datorită 
conținutului bogat în 
ulei de jojoba și unt de 
shea, întărește părul și 
ameliorează fragilitatea.

Bogat în acizi grași esențiali și vitamine, 
uleiul de jojoba este un adevarat elixir 
stimulând rezistența și creșterea părului 
în timp ce-l hrănește și hidratează, 
lăsându-l mătăsos și împiedicând 
îngrășarea acestuia. Untul de Shea 
repară părul degradat și fragil și 
previne despicarea vârfurilor, ajută și 
în prevenirea efectelor negative ale 
factorilor de mediu și chiar ajută în 
redarea sănătății părului afectat deja 
cât și la regenerarea părului deteriorat 
de chimicale și aparate cu temperaturi 
înalte (ondulator, placă, uscător de păr).

Cremă tratament pentru 
păr cu ulei de jojoba, ulei 
de soia și unt de shea

Mască de păr regeneratoare 
și reparatoare, cu acțiune
reconstructivă a firului de 
păr.
Datorită amestecului de 
uleiuri de jojoba, de soia și 
unt de shea, tratamentul 
promite să redea strălucirea 
și vitalitatea părului.
Oferă hidratare atât 
pentru părul foarte uscat 
și deteriorat cât și pentru 
un păr normal care are 
nevoie în mod constant de 
protecție împotriva factorilor
externi. Textura măștii este
cremoasă, iar parfumul 
te va însoți pe parcursul 
întregii zile.

45.00 lei

53.00 lei

500 ml
cod: 3025

500 ml
cod: 3041
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Monoi Oil EssentialGel de duș cu ulei natural de monoi 
este un gel de duș care hrănește, 
hidratează și curăță delicat pielea ta. 
Consistența irezistibil de cremoasă 
garantează hidratarea pielii, lăsând-o 
mătăsoasă și plăcută la atingere. 
Parfumul delicat reîmprospătează 
atât corpul cât și mintea. Este potrivit 
pentru toate tipurile de piele. 
Aplicați o cantintate redusă de gel pe 
pielea umedă și masați ușor pentru 
a obține o spumă densă. Clătiți apoi 
bine cu apă. Doar pentru uz extern.

Essential Șampon Anti-mătreață 
Purificator 
Șamponul antimătreață cu efect sebo-regulator conține 
extracte de plante ce au rolul de a purifica și restabili 
echilibrul normal al scalpului.
După primele aplicări senzația de mâncărime specifică 
unui păr cu mătreață dispare. Efectul revigorant și 
astringent calmează scalpul și conferă o senzație de 
ușurare.
După șamponare părul rămâne perfect curat, purificat și 
hidratat. Scalpul își recapătă echilibrul sănătos. Utilizați 
șamponul în mod constant pentru a preveni reapariția 
mătreții și a părului gras.
Mod de utilizare:
Aplicați o cantitate normală pe părul ud, masați ușor 
insistând mai mult pe scalp, lăsați să acționeze un minut, 
apoi clătiți bine. Dacă este nevoie, șamponați de două ori. 
Clătiți bine. Doar pentru uz extern.

Essential gel de duș cu 
bergamotă și citrice 
Gel de duș pe bază de bergamotă și 
citrice. Formula de bază delicată, în 
sinergie cu prețioase uleiuri naturale 
esențiale de bergamotă și lămâie 
ajută la purificarea și hidratarea 
pielii.
Bergamota este un soi de arbore de 
lamâie, provenind din China, renumit 
pentru proprietățile sale calmante, 
dar și de tonifiere. Parfumul de 
bergamotă ajută la reducerea 
stresului zilnic și reface echilibrul 
corpului și psihicului, iar citricele 
au un efect revigorant lăsând o 
senzație de curățenie și prospețime.
Mod de utilizare: Aplicați o cantitate 
mică pe pielea umedă în duș. Masați 
pentru a obține o spumă densă. 
Clătiți bine. Numai pentru uz extern.
Recomandari: pentru toate tipurile 
de piele.

Lapte de corp cu ulei natural de 
monoi, ulei de orez și migdale dulci 
și vitamina E
este un lapte de corp care hrănește 
și hidratează pielea. Consistența 
irezistibil de cremoasă garantează 
hidratarea pielii, lasând-o mătăsoasă 
și plăcută la atingere. Se absoarbe 
rapid în piele, lasând-o suplă și 
proaspătă. Formula conține ulei 
prețios de monoi, ulei de orez și de 
migdale dulci, precum și vitamina 
E. Dacă se aplica imediat după duș, 
penetrează pielea, o hitratează și îi 
restabilește echilibrul. Este potrivit 
pentru toate tipurile de piele. 
Aplicați pe piele și masați ușor 
până se absoarbe în piele. Aplicați o 
cantitate mai mare pe zonele cu piele 
uscată. Doar pentru uz extern.

36.00 lei 46.00 lei 39.00 lei

41.00 lei

300 ml
cod: 3147

300 ml
cod: 3148

300 ml
cod: 3095

300 ml
cod: 3008
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Bio Deo Plus
Deodorant hipoalergenic cu protecție 24h  
Bio Deo Plus este un deodorant delicat cu pielea, o 
menține uscată și reîmprospătată pe durata întregii 
zile. Formula delicată nu blochează porii. Previne și 
neutralizează mirosul neplăcut.
Este potrivit pentru toate tipurile de piele, fiind 
hipoalergenic.
Mod de utilizare:
O cantitate mica este suficientă pentru un efect care sa 
dureze întreaga zi. Aplicați pe pielea curată și uscată. Doar 
pentru uz extern.

Bio After Plus
After shave spray hidratant protector 
Loțiune revigorantă pentru piele sensibilă, potrivită pentru 
utilizare după bărbierit. Conține uleiuri prețioase și extracte 
din plante. Extractul de nalbă netezește ridurile fine ale 
feței și împrospătează pielea. Hidratează în profunzime, 
protejează pielea împotriva factorilor externi și conferă un 
aspect de piele sănătoasă.
Mod de utilizare:
Se aplică dimineața și seara ca o loțiune hidratantă și de 
fiecare dată după bărbierit. Loțiunea este rapid absorbită 
de piele, lăsând o senzație de prospețime.
Pentru uz extern. Nu conține coloranți.

Bio Dermolatte
Lapte de curățare și hidratare
Laptele de corp BIO se utilizează sub duș ca o loțiune 
hidratantă și de curățare deopotrivă. Pielea rămâne perfect 
curată și hidratată, iar senzația este de “piele învâluită în 
lapte”, cu un miros subtil și proaspăt. Nu conține alcool si 
nici coloranți. Pentru toate tipurile de piele.
 
Mod de utilizare:
1. Sub duș, ca un gel de duș și lapte de corp 2 in 1 
(necesită clătire)
2. Fără clătire, ca o loțiune hidratantă sau demachiant

59.00 lei

52.00 lei

125 ml
cod: 3103

125 ml
cod: 3108

Bio Deo Plus

Bio Deo Plus

Bio After Plus

68.00 lei
500 ml

cod: 3106

Bio Dermolatte
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71.00 lei
45.00 lei

45.00 lei

3 kg
cod: 3112

1000 ml
cod: 3035

1000 ml
cod: 3034

Bavaria
Detergenți fără fosfați,

fără alergeni
Fosfaţii utilizaţi în detergenţii clasici 
schimbă PH-ul pielii, prima reacţie a 
organismului fiind apariţia iritaţiilor, 
roseţei. Contactul direct cu pielea şi 
inhalarea prin respiraţie a particulelor de 
fosfaţi din detergenţii obişnuiti afectează 
negativ întreg organismul. Contribuie la 
apariţia reacţiilor alergice, mâncărime şi 
scăderea imunităţii organismului.

Suntem oricum expuşi la efectele nocive 
ale substanţelor aflate în aer, mâncare, 
băuturi. E datoria noastră să evităm ca 
substanţe toxice să pătrundă în pielea şi 
corpul nostru folosind pentru spălare şi 
curăţenie detergenţi fără fosfaţi.

Detergent pentru rufe 

Este potrivit pentru spălarea 
rufelor albe şi colorate, la 
temperaturi între 20 şi 95 grade 
Celsius, în toate tipurile de maşini 
de spălat sau chiar pentru spălare 
manuală.
Conţine enzime şi oxigen activ 
pentru îndepărtarea petelor şi 
a murdăriei de pe rufe, acestea 
devenind strălucitor de curate 
şi cu parfum proaspăt. Potrivit 
pentru pielea sensibilă şi pentru 
persoanele alergice la diferite 
chimicale.

Detergent lichid universal

Detergentul este recomandat curăţării oricăror 
suprafeţe rezistente la apă şi podele. Eficient 
şi în apă dură. Are ph neutru, fără săpun, este 
economic, se usucă uşor şi este biodegradabil.
Se foloseşte prin diluarea a 40-80 ml în 10 l apă 
rece; pentru îndepărtarea petelor, se aplica pe un 
burete umed şi se freacă suprafaţa dorită. După 
utilizare, se clăteşte cu apă curată.
Detergentul este obţinut din materii prime 
sustenabile.
A nu se lasa la îndemâna copiilor!

Detergent lichid pentru vase

Detergentul este neutru, nu atacă pielea şi are o 
putere crescută de dizolvare a grăsimilor şi a altor 
depuneri naturale. Este eficient chiar şi în apă dură; 
se crează spumă activă la folosire; are un parfum 
proaspăt şi este economic.
Foarte important, este biodegrabil şi obţinut din 
materii prime regenerabile.
Ca orice produs utilizat în curăţenie, desigur NU 
trebuie lăsat la îndemâna copiilor.
Poate fi utilizat ca atare sau diluat în apă rece, în 
funcţie de necesitate.
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Oamenii caută argumente concrete pentru a lua decizii inteligente și motivații puternice pentru rezultate excepționale.
Blue Diamond s-a clădit pe niște concepte clare și puternice:
• Oamenii urmează OAMENI!
• Cea mai atractivă opțiune pentru un partener e dată de un caștig care-i permite să aibă cele mai multe OPȚIUNI!
• Munca depusă cu entuziasm constant are nevoie de recompense constante!

În zilele noastre, oamenii nu mai au:
• timp din cauza jobului solicitant, timpului necesar familiei și activităților casnice, deci nici timp mult pentru o activitate alternativă.
• bani să-și poată permite foarte multe în afară de strictul necesar familiei, dar nici bani să investească într-o afacere care ar putea produce mai 
mulți bani pentru asta.
• suport pentru a se dezvolta personal, profesional și pentru a-și crește și îndeplini vise.

De ce
Blue Diamond?

Ce putem face?

Pornind de la aceste aspecte, piața și-a spus 
nevoia pentru o afacere simplă, cu produse 
calitative, care să asigure o evoluție rapidă celor 
care, mânați de dorința de a realiza un venit 
suplimentar pentru ei și familiile lor se alătură 
acestei “familii frumoase” conturate pe valori 
comune, ajungând să-și permită să aleagă în 
funcție de visele lor și nu de circumstanțele lor.
• Afacere simplă - un concept de network 
marketing în sistem binar, extrem de ușor de 
reținut, explicat și multiplicat.
• Produse calitative - alese cu grijă, puține 
la număr și puternice la capitolul calitate, 
recunoscute la nivel mondial pentru puritatea și 
efectele lor.
• Evoluție rapidă - având un sistem menit să ofere 
cea mai bună grilă de recompensare din țară 
partenerilor, este asigurată calificarea rapidă și 
remunerația imediată a acestora.

Cum putem face?

De cele mai multe ori, știm ce avem de făcut, 
avem toata bunăvoința, suntem dornici de 
rezultate frumoase, însă nu știm cum putem să 
le obținem cât mai curând. Pentru asta, Echipa 
Blue Diamond vă propune un program intensiv 
de munca asistată, menit să dozeze inteligent 
eforturile în drumul spre performanță, prin:
 
• strategie concretă alături de ghidul tău în 
afacere
• program de recompensare și stimulare a 
primilor pași în afacere
• îndrumare prin informare în cadrul Școlii de 
Excelență Blue Diamond

Îți plac produsele noastre?

Dacă îți plac produsele noastre
și vrei să cumperi sau dorești să afli
mai multe, contactează-mă:

Ciprian Voin
director comercial

Codruț Vasescu
network manager

Dinu Gherman
președinte Școala de Excelență 

Blue Diamond

Sunt omul cifrelor. Cifrele dau întotdeauna 
măsura valorii, în orice domeniu. Cifrele 
nu mint niciodată și spun adevărul mereu. 
Adevărul este că BLUE DIAMOND a plătit 
până în prezent partenerilor bonusuri în 
valoare de peste 1,8 milioane de euro. 
Adevărul este că BLUE DIAMOND își 
plătește cel mai bine partenerii dintre toate 
companiile de multi level marketing care 
activează pe piața din România. Adevărul 
este că am expediat peste 80.000 de 
comenzi la peste 40.000 de parteneri din 
toată țara. Adevărul este ca sunt mândru 
ca fac parte din Marea Familie Blue 
Diamond. 

Munca în echipă, Automotivarea, Ambiția, 
Organizarea și Perseverența sunt lucrurile care 
au adus succesul în viața mea, care mă fac să 
mă trezesc în fiecare zi cu o energie fantastică! 
Pentru mine nu există “nu se poate”, iar 
obstacolele nu fac decât să mă ajute să fiu din 
ce în ce mai bun! 
Iubesc oamenii și îmi place să lucrez cu ei, să 
învăț de la ei și să construiesc cu ei echipe de 
succes! 
Sunt convins că împreună o să facem ca Blue 
Diamond să fie pe buzele tuturor românilor, 
dar mai mult, să fie în sufletele noastre și să 
fim mândri că facem parte din această mare 
familie! 

Consider că singurul mod prin care poți aduce 
valoare familiei și comunității în care trăiești, este 
propriul tău exemplu.Ți-am pregătit trei ingrediente 
despre care vreau să vorbesc! Primul este procesul 
de Învățare. Atunci când îți dorești să devii un 
exemplu pentru cei din jurul tău e important să înveți 
de la cei care au reușit deja. Al doilea ingredient este 
Acțiunea. Acționează pentru că doar așa vei reuși 
să devii mai bun în ceea ce îți dorești, doar așa vei 
ajunge să înțelegi tot acest proces de transformare. 
Ultimul ingredient despre care vreau să îți spun este 
„Trăirea”. Acest ultim ingredient devine parte din tine 
doar atunci când ceea ce ai învățat ai pus în practică, 
cu alte cuvinte - simți, spui și faci. Acest ultim 
ingredient va desăvârși succesul pe care ți-l dorești! 

Nume

Telefon

Email
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 Săpun lichid 
Antibacterian cu 

lanolină

*în limita stocului 
disponibil

21.00 lei

650 ml
cod: 3029

9.99 lei*

Ofertă
specială

Săpun lichid medical 
cu lanolină

Conține clorură de benzalconi 
și alți agenți antibacterieni de 
curățare ușoară

Substanțe hidratante blânde și 
benefice pielii. pH neutru. Nu lasă 
pielea uscată sau iritată.

SC Blue Diamond Generation SRL

Relatii Clienti:
(+40) 728 645 645 / (+40) 256 205 500
Call Center/Comenzi:
(+40) 728 645 645 / (+40) 256 222 288
Email:
office@bluediamond.ro
Adresa:
Str. Mătăsarilor, nr.8-10
Timisoara, Romania
Orar:
Luni - Vineri, 10:00 - 18:00


