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Ilie Năstase

Ilie Năstase a fost unul dintre cei mai importanţi jucători 
de tenis ai anilor 1970, fiind primul număr unu mondial  
ATP. Din cele 83 de titluri câștigate, 58 au fost înregistrate 
de Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști (ATP).

Printre cele 58 de titluri la simplu pe care Ilie Năstase le-a 
câștigat de-a lungul carierei sale, se numără și US Open în 
1972, respectiv Roland Garros în 1973. La dublu a câștigat 
turneele de la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 
și US Open în 1975. A câștigat, de asemenea, de patru ori 
Turneul Campionilor în anii 1971, 1972, 1973 și 1975. Pentru 
echipa de Cupa Davis a României a jucat timp de 18 ani un 
număr de 146 de meciuri de simplu și dublu, câștigând 109. 
Alături de Ion Țiriac, a fost finalist al Cupei Davis de trei ori 
în 1969, 1971 și 1972.

A fost pe locul doi în competiția la simplu de la Wimbledon 
de două ori, în 1972, jucând finala împotriva lui Stan Smith 
și, în 1976, împotriva lui Björn Borg. Năstase era cunoscut 
pentru glumele sale din arenă, dar și pentru reputația de a 
folosi tactici agresive, multe dintre acestea pline de succes, 
drept pentru care a primit porecla de Nasty („Răutăciosul”) 
după câteva incidente.

Suntem onoraţi că un mare campion ne 
reprezintă în lume produsele!

Bun venit în familia
Blue Diamond!
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Pentru a veni în ajutorul tău am realizat o împărțire a produselor de sănătate în funcție de sistemele corpului uman. În plus, în fiecare pagină din catalog veți 
găsi câte unul sau mai multe simboluri care semnalizează că produsul este bun în tratarea diferitelor afecțiuni ale sistemului respectiv.
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Absolvent al Institutului de Medicină şi Farmacie 
Bucureşti, în prezent doctor 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. 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.

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.

„Am ales produsele distribuite de compania 
Blue Diamond pentru că, în acest moment, 
sunt printre cele mai curate produse de pe 
piața farmaceutică naturistă nu doar din 
România, ci și din lume. Avantajul acestei 
companii este că își permite să selecteze și să 
promoveze cele mai bune unguente, sucuri 
naturale și suplimente alimentare, de la diferiți 
producători. Eu le recomand inclusiv pentru 
utilizarea acasă, tratamentul la domiciliu 
venind în completarea terapiei specializate. 
Astfel, este grăbită ameliorarea problemelor 
de sănătate și este favorizat procesul de 
vindecare a afecțiunilor cu care pacienții se 
prezintă la cabinetul de recuperare medicală. 
Cea mai mare bucurie a mea este atunci când 
pacienții îmi spun cât de bine se simt în urma 
terapiei și a remediilor naturiste recomandate 
de mine”.

Consiliez oameni pentru un stil de viață sănătos. O minte 
sănătoasă reprezintă un trup sănătos.

De mic copil mi-am dorit să mă înconjor de oameni 
fericiți, din acest motiv am ales să învăț și să studiez 
tot ce se poate  studia despre ființa umană. Am urmat 
cursuri de medicină generală, după care m-am specializat 
în domeniul farmaceutic. Timp de 8 ani am activat în 
acest domeniu, dar nu a fost suficient să înțeleg cum 
funcționează ființa umană. Așa că m-am hotărât să urmez 
arta de a fi terapeut. Activez ca și Terapeut Specialist 
Biofeedbeack de 10 ani, perioadă în care pot să spun 
că m-am înconjurat de oameni fericiți, beneficiari ai 
terapiilor și recomandărilor bazate pe remedii naturale 
cu produse Blue Diamond. Nu m-am oprit însă aici și 
continui în fiecare zi să învăț mai mult despre ființa umană 
și despre cum funcționează omul ca un întreg. Am urmat 
și Facultatea de Psihologie și sunt atestată în Consiliul 
Psihologilor din România. Toate acestea, alături de faptul 
că lucrez cu un aparat Indigo de biorezonanță, mă ajută 
să identific cauzele problemelor pe care le au pacienții 
care îmi trec pragul. Împreună cu pacientul intrăm într-un 
proces de autovindecare cu recomandările prescrise și cu 
ajutorul produselor Blue Diamond. 

Orice boală se poate vindeca, dar nu și orice om. Plantele 
sunt „îngerii” pe care Dumnezeu i-a lăsat pe pământ 
pentru noi!

Adrian SoraDr. Ionuţ Moraru Loredana Dolbea
Fizio-kinetoterapeutDoctor în Stiințe Medicale Terapeut Biofeedback, 

Psiholog

Medic Specialist în Medicină de Familie 
și cu competențe în ecografie generală și 
biorezonanță magnetică, sunt cunoscută ca 
Doctor Smărăndoiu și promovez de peste 
30 ani tratamentele alternative naturiste cu 
succes, motiv pentru care continui în această 
misiune cu suplimentele naturiste.

Se zice că fiecare boală are corespondent o 
plantă pe Terra care să o vindece.

Pun multă pasiune în ceea ce fac, îmi place să 
ajut persoanele din jurul meu. 

Recomand tratamentele naturiste de mai 
bine de 20 de ani cu rezultate uimitoare. 
În produsele Blue Diamond am găsit calitate 
și rezultate imediate. Mă bucur enorm că pot 
colabora cu această firmă românească cu 
produse extraordinare.

• Medic de Medicină Generală licențiată în nutriție-
dietetică și boli metabolice.

• Medic Rezident Sănătate Publică și Management 
Sanitar

Am crezut întotdeauna cu putere că fiecare om 
trebuie să participe activ la menținerea propriei 
sănătați și la tratarea tulburărilor printr-o cale 
mai naturală spre vindecare. În cadrul dietelor 
personalizate pe care le-am construit pentru 
pacienți am inclus întotdeauna produse naturiste, 
de preferință organice.

Din experiența cu produsele naturiste, am înteles 
că pentru a beneficia maximal de substanțele 
ce se găsesc în diferite fructe sau plante, cea 
mai importantă este metoda prin care se extrag 
acestea și se păstrează ulterior pentru a nu 
minimiza efectul nutrienților. Aceasta este de fapt 
plus valoarea pe care o aduce gama de sucuri de 
la Blue Diamond, obținerea rezultatelor benefice 
fiind indubitabilă.

Dr. Paul FriciuDr. Doina Smărăndoiu Dr. Viorica Ilici
Medic stomatologMedic Specialist în Medicină de 

Familie
Medic rezident și de Medicină 
Generală
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Îmbunătăţeşte calitatea vieţii!

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 cu apă sau 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 
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)

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 și 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.

3 0 0 3

159.00 lei
500 ml

Graviola Juice

Efecte și beneficii:

• Inhibă virusul Hepatita 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

Terapeut Loredana Dolbea

recomandă Graviola Juice
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Cel mai puternic 
antiinflamator natural!
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, spre deosebire de produsele obținute din praf de 
curcuma, la care este nevoie să fie adăugată piperină pentru 
a le mări capacitatea de absorbţie care este mult diminuată 
atunci când turmericul este transformat în pudră.

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.

Efecte și beneficii: 

• Stimularea digestiei, creşterea secreţiei biliare, 
beneficii pentru: 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

Turmericul are capacitatea de a inhiba 
producţia de citokine, compuşi care stau 
la baza proceselor inflamatorii. Turmericul 
este considerat 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.

Turmeric Juice

3 0 8 8

143.00 lei
250 ml

Dr. Paul Friciu

recomandă Turmeric Juice
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Noni Juice Tahiti
Fructul vieţii – accelerează 
fluxul intercelular de nutrienţi!

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. 

Efecte și beneficii:

• 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, 
afecţiuni 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

Mod de administrare:
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:
Celor care consumă pentru prima dată suc de noni le 
recomandăm ca timp de 3 zile să urmeze doza de test: adulţi 
(peste 16 ani) 5 ml înainte de micul dejun şi 5 ml înainte de cină, 
iar pentru copiii sub 16 ani, 5 ml dimineaţa înainte de micul 
dejun.

3 0 5 1

199.00 lei
1000 ml

Dr. Viorica Ilici

recomandă Noni Juice Tahiti
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Aloe Ferox Juice 
Planta celor 1000 de miracole!

Spre deosebire de Aloe Vera, plantă 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 dată 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.

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 concentrată și rehidratată în apă 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.  
    

Efecte și beneficii:

• Accelerează și echilibrează metabolismul, stimulează digestia
• Întăreşte sistemul imunitar și ameliorează stările alergice
• Protejează ficatul și acţionează ca drenor biliar
• Reglează activitatea pancreasului şi glicemia
• Reechilibrează sistemul nervos
• Scade colesterolul sangvin și 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 slăbire3 0 6 1

195.00 lei
1000 ml

Organismul de control:
Certisys BE-BIO-01.  

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

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.

Dr. Doina Smărăndoiu

recomandă Aloe Ferox Juice
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Super fructul tinereţii şi 
longevităţii!

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 
întârziate.

Ingrediente:

• 18 aminoacizi diferiţi precum izoleucină şi triptofan
• 21 de minerale, dintre care amintim: 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

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. 

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. 
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.

Efecte și beneficii:

• 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

Goji Juice 
Fără adaos de apă

3 0 6 7

175.00 lei
500 ml

Dr. Viorica Ilici

recomandă Goji Juice
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Ghimbir
Una dintre cele mai cultivate 

plante aromate din lume!

Sucul de ghimbir este un suc 100% certificat organic. 
Conține suc presat la rece din rizomi de ghimbir 99,5 % și suc 
de lămâie organic 0.5%. Rizomul de ghimbir conţine  uleiuri 
esenţiale ca: gingerol, zinghiberina, zinghiberol, felandren, 
borneol, cineol. Mai conține fenoli, amidon, mucilagii şi răşini. 
Este bogat în potasiu, zinc, calciu, cupru şi magneziu, vitaminele 
B6, C şi D.

De-a lungul istoriei a fost apreciat ca medicament, ca afrodiziac 
și ca băutură spirituală. Sistemele chinez și ayurvedic (indian) îl 
considerau un dar vindecător din partea zeilor. Coranul descrie 
ghimbirul ca pe o băutură a celor mai înalte spirite din ceruri. 
Forța sa vindecătoare nu are egal în istoria medicinei naturale. 
Se spunea că ghimbirul provine chiar din grădina Raiului, din 
Eden. În SUA, la începutul secolului XX, ghimbirul era considerat 
remediu de top în probleme de digestie. În cazul unei mese 
copioase, consumând ghimbir, îmbunătățim absorbția și 
asimilarea nutrienților. De asemenea, se îmbunătățește 
desfacerea proteinelor. Ghimbirul ne protejează stomacul și 
împotriva ulcerelor, stimulând secreția de mucus.
Studiindu-i prezența în nenumăratele remedii naturale 
tradiționale, ghimbirul a făcut parte din peste 50% dintre ele.

Efecte și beneficii:

• Adjuvant al sistemului digestiv
• Vă scapă de indigestie și balonare, contribuie la 

neutralizarea toxinelor, vă poate scăpa de sughiţ
• Are proprietăţi antiinflamatorii, analgezice, 

antioxidante și antivomitive (antiemetice). Antidot 
în caz de rău de mare, combate răul de altitudine, 
de mașină, de mișcare de rotaţie

• Ajută la absorbţia colesterolului, contribuind 
la scăderea valorilor colesterolului rău și a 
trigliceridelor

• În curele de slăbire împiedică depunerea grăsimilor 
contribuind la metabolizarea mai rapidă a hranei. 
Adjuvant în menţinerea unei greutăţi corporale 
normale

• Accelerează metabolismul, circulaţia sanguină, 
scade tensiunea arterială

• Contra durerilor de dinți, răcelilor, gripelor și 
mahmurelii

• Benefic în probleme respiratorii – efect 
anitihistaminic, potrivit pentru tuse persistentă, 
ameliorează astmul bronșic

• Efect antiparazitar
• Ameliorează durerile menstruale dacă este 

consumat la începutul perioadei menstruale
• Are efect afrodisiac și tonic sexual, echilibrează 

nivelul hormonilor, alungă oboseala și dă energie
• Efect antioxidant, previne îmbolnăvirile

Ginger Juice

Atenționări:
Ghimbirul trebuie consumat cu 
prudenţă de persoanele cu intestin 
iritabil, cu gastrită şi cu risc de 
hemoragii.
Ghimbirul nu trebuie asociat cu 
medicamentele pentru diabet sau 
hipertensiune, deoarece influențează 
acțiunea acestor medicamente. Nu 
consumați ghimbir dacă sunteți sub 
tratament cu insulină, anticoagulante, 
beta-blocante. Cereți sfatul medicului 
curant dacă sunteți sub tratament 
medicamentos asupra consumului de 
ghimbir.

3 1 7 9

99.96 lei
250 ml
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Vibracell

Mega concentrat de 
nutrienţi! Vibracell 

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: coacăze*, 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 placuță energetică cu biofotoni.
Plăcuța 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.
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. 
         
Mod de administrare:
Dimineața, înainte de masă. Agitați bine flaconul înainte de 
utilizare şi luați 10 ml Vibracell într-un pahar cu apă. Păstrați 
flaconul pe plăcuța de energie și odată deschis, în frigider. 

3 0 6 0

389.00 lei
300 ml

Dr. Doina Smărăndoiu

recomandă Vibracell

22 23WWW.BLUEDIAMOND.RO 



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

Singurul ulei inca inchi de pe piaţa românească care este 
pentru uz intern şi extern
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.

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.

Efecte și beneficii: 

• 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 dietă vegetariană 

sau vegană  - săracă în Omega 3

Inca Inchi Oil

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

3 1 4 5

238.00 lei
250 ml
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Oţet Blue Kombucell Capsule Blue Kombucell 

Produs simbiotic pentru refacerea şi întreţinerea florei. Conţine 
prebiotice, probiotice, postbiotice, enzime şi antioxidanţi.
Obţinut prin atomizarea oţetului de kombucha 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. Utilizând tehnologia 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 Kombucha 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 administrare:
1 cps 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.

Oţetul 100% natural de Kombucha 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, oțet de mere și 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.
Cercetările 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 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. 
Mod de administrare: 
Se pulverizează pe salate sau alte mâncăruri după gust.

Blue
Kombucell

Oțet

Capsule

3 1 5 8

3 1 5 7116.00 lei
60 cps.

52.00 lei
100 ml

Dr. Ionuţ Moraru

recomandă Blue Kombucell
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• Remediu pentru cancer
• Agent antimicrobian cu spectru larg
• Scade tensiunea arterială și este utilizat 

pentru regenerarea celulelor nervoase

60 capsule vegetale conținând 350 mg pulbere frunze 
de graviola (Annona Muricata)

Pe lângă faptul că este un remediu pentru cancer, 
Graviola este un agent antimicrobian cu spectru 
larg, atât în infecții bacteriene cât și fungice. Este 
eficient împotriva paraziților interni și a viermilor, 
scade tensiunea arterială și este utilizat pentru 
ameliorarea stărilor depresive,  reducerea stresului 
sau regenerarea celulor nervoase. 
Graviola este printre plantele folosite în medicina 
tradițională în durerile articulare, studiile recente 
relevând faptul că activitatea antiartritică a frunzelor 
sale contribuie la inhibarea citokinelor proinflamatorii.

Atenţionări:
A nu se utiliza de către persoanele 
alergice la oricare dintre 
componentele produsului! A nu se 
utiliza de către femeile însărcinate 
sau care alăptează! A nu se consuma 
de către persoanele care suferă 
de boli autoimune! A nu se utiliza 
concomitent cu coenzima Q10!

Mod de administrare:
Dacă nu există altă recomandare 
din partea medicului curant se pot 
administra câte 2 capsule de câte 2-3 
ori/ zi, înainte de mesele principale 
cu un pahar de apă.

Graviola Capsule

3 1 8 0

89.99 lei
60 cps.

Graviola Ceai
Este un ceai pur 100% din frunze de Graviola pisate

Cel mai bun chimist al lumii este natura însăşi. Printre plantele 
minune de pe Pământ 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.

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.

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

3 1 1 3

107.00 lei
50 gTerapeut Loredana Dolbea

recomandă Graviola Capsule și 
Graviola Ceai
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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.

Extract de passiflora - cu efecte sedative, 
calmante, conţine flavonoizi, glicozide, 
alcaloizi, compuşi fenolici şi ulei volatil. 
Extract de iasomie - are efect de calmare 
a sistemului nervos, de îmbunătăţire a 
circulaţiei, efect afrodisiac, de relaxare 
a musculaturii, de calmare a durerilor 
musculare. 
Griffonia - această plantă stimulează 
producţia de serotonină şi îi creşte 
efectul în corp; serotonina poate creşte 
sentimentul de stimă de sine şi încredere.
Melatonina vegetală - hormon al tinereţii, 
este un inductor al somnului, regulator 
al ritmului somn-veghe, încetineşte 
procesele de îmbătrânire. 

Day & Night 

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.

Mod de 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.

Mod de administrare:
1 capsulă înainte de culcare din produsul 
de seară.

Recomandat în cazurile de:

• Suprasolicitare psihică
• Insomnie
• Sindrom de suprasolicitare
• Nervozitate
• Anxietate
• Atacuri de panică
• Tulburări neurovegetative
• Migrene
• Stări depresive

Blue Stress Expert
Forte

3 0 5 9

123.00 lei
2x30 cps.
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Reishi & Cordyceps 
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 lemnos și 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.

Recomandat în cazurile de:

• Bronşite
• Pneumonii
• TBC
• Astm
• Infecţii urinare
• Hepatite
• Profilaxia cirozei hepatice
• Cardiopatia ischemică
• 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

Minte sănătoasă în corp 
sănătos!

3 0 6 9

117.00 lei
60 cps.
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Pro ImunAntivir
Antiviral cu acțiune rapidă. Pentru întărirea imunității.

4 0 3 8

4 0 4 1

127.00 lei
60 cps.

115.00 lei
60 cps.

Are în componență un cocktail de ingrediente cu specific 
antiviral și antibacterian, structurat astfel încat să poată ajuta 
la protecția celulară și pentru a preveni efectele nedorite a 
virușilor externi.
Bulb de usturoi negru fermentat - după o fermentație de 
minim 30 de zile se obține acest produs miraculos. 
Rădăcină din lemn dulce - sursa de acid gliciretic, substanță 
activă cunoscută ca și glicirizina. 
Extract de hidro-etanol din propolis - extrem de complex, 
conține flavone, flavanone, flavonoli, oligoelemente, aminoacizi. 
Extract din frunze de măsline - un medicament tradițional 
folosit de  mii de ani în multe țări antice.  Este, printre altele, 
antifungic, antibacterian și antiviral. 
Tămâie indiană - o plantă antiinflamatorie extrem de puternică, 
un analgezic recunoscut la nivel mondial dar și un antitumoral 
natural. 
Pudră din sâmburi de caise - recunoscuți ca sursă naturală de 
amigdalină sau vitamina B17, luptă împotriva infecțiilor cauzate 
de bacterii nedorite, ajută la refacerea țesutului deteriorat. 

Este un produs revoluționar cu un mix de 7 ingrediente active 
extrem de eficiente în stabilizarea sănătății și întărirea imunității.
Colostru bovin - adică laptele din primele zile de naștere conține 
o cantitate mare de imunoglobuline, compuși antibacterieni, 
foarte multe proteine ce întăresc sistemul imunitar într-un mod 
natural. 
Echinaceea - scop bine definit de a activa porțiuni ale sistemului 
imunitar. 
Gheara mâței - efecte antiinflamatorii, reducând inflamațiile, 
protejând astfel articulațiile, întărind în același timp osatura. 
Extract din fruct de acerola - fructul cu cea mai mare 
concentrație de vitamina C din lume este foarte puternic în 
lupta cu virușii gripali. 
Floare de mușețel - plantă cu proprietăți miraculoase de 
videcare, tratează rănile și accelerează închiderea lor. 
Mentă - plantă medicinală cu miros puternic, cu proprietăți 
antispastice și antiseptice. 
Eucalipt - tratează bolile respiratorii (o problemă de actualitate), 
bronșite tuse, gripă, răceală, sinuzită. 
Vitamina D3 - supranumită „vitamina soarelui”! Ajută la fixarea 
calciului, dar și a fosforului în organism, ceea ce stimulează un 
sistem osos sănătos și puternic. 
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Body & 
Environment Antivir Forte

Spray pentru corp și mediul 
înconjurător

Gel igienic pentru mâini

4 0 3 6 4 0 3 7

167.00 lei
200 ml

62.00 lei
100 ml

24.80 lei

Body & Environment este un spray pentru corp și mediul 
înconjurător, care curăță pielea și suprafețele pe care este 
aplicat, chiar și aerul respirabil. 
Datorită conținutului de oregano, acest spray are efect antiviral 
puternic, distruge virușii sau împiedică multiplicarea lor.
Uleiul Tea Tree - este un important virocid, folosit pentru a 
igieniza pielea și suprafețele din jur.
Tinctura de busuioc - folosită și în viața de zi cu zi pentru 
a păstra un nivel ridicat al imunității, în acest spray are efect 
virulicid.
Argintul coloidal - acționează asupra unei game largi de 
bacterii, fără nici un efect secundar sau deteriorare a celulelor 
corpului și poate stimula foarte mult creșterea țesuturilor 
vătămate.

Antivir Forte este un gel pentru igienizarea mâinilor. Curăță  
mâinile fără săpun sau apă. Este ideal pentru situațiile în care nu 
sunteți într-un loc unde vă puteți spăla pe mâini cu apă și săpun. 
Antivir Forte are o formulă concentrată fiind necesară doar o 
cantitate mică pentru igienizarea mâinilor. Conține alcool etilic, 
argint coloidal, oregano și ulei de lavandă.

Ingrediente: apă, alcool etilic, trietanolamină, carbopol, 
glicerină, extract de lavandă, extract de oregano, argint coloidal.

Atenție! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe 
de surse de căldură, suprafețe  încinse, scântei, flăcări deschise 
sau alte surse de aprindere. În caz de înghițire sunați imediat un 
medic. Provoacă o gravă iritație a ochilor.

-60%%
reducere

Dr. Ionuţ Moraru

creatorul Body & Environment
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Vitamin C
Alcalin Power

Conține 500 mg de vitamina C din ascorbat de calciu și 100 
mg de vitamina C naturală din măceș (Rosa Canina).

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. Un 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. Mediul acid din 
organism favorizează apariția bolilor cronice și a alergiilor, dar 
și 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 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

Vitamina C din
ascorbat de calciu și 
măceș

3 1 2 1

78.00 lei
60 cps.

Dr. Ionuţ Moraru

recomandă Vitamin C Alcalin Power
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Blue Urocistin Forte

Infecţiile urinare sunt cele mai răspândite, conform statisticilor 
mondiale, fiind mai frecvent întâlnite decât infecţiile respiratorii. 
Blue 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.

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

Ingrediente:

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 - 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.

Ţine la distanţă 
infecţiile urinare!

3 1 2 8

55.00 lei
30 cps.Dr. Doina Smărăndoiu

recomandă Blue Urocistin Forte
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Capsula de zi

Mod de administrare:
1 capsulă dimineaţa din produsul de zi.

Capsula de noapte

Mod de administrare:
1 capsulă înainte de culcare din produsul 
de seară.

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.

Consumul capsulelor Prostafix reduce în 
timp simptomele ce produc problemele 
urinare. Produsul ajută la deblocarea 
căilor urinare și diminuează durerile și 
spasmele cauzate de inflamația prostatei.

Day & Night 
Blue Prostafix

Forte

3 1 0 0

124.00 lei
2x30 cps.
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Moringa cu propolis verde brazilian!

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 laptele, de 3 ori mai 
mult fier decât spanacul, de 5 ori mai mult potasiu decât bananele.  
Propolisul verde brazilian este considerat unul dintre cele 
mai bune produse apicole din lume, având aproximativ 200 de 
substanțe active cu puternice acțiuni în corpul uman. Substanța 
care îl diferențiază de celelate tipuri de propolis este artepilina C. 
Această substanță, conform cercetătorilor, are puternice efecte 
antitumorale.
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 cazurile de:

• Anemie
• Artrite
• Reumatism
• Astm bronşic
• Diabet zaharat
• Ulcer gastroduodenal
• Afecţiuni cardiace
• Afecțiuni tiroidiene
• Infecţii
• Parazitoze

Blue Moringa Forte

3 1 2 4

91.00 lei
60 cps.

Dr. Paul Friciu

recomandă Blue Moringa Forte
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Blue A365 Plus Forte
Mega antioxidantul
care îţi conferă energie!
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 de anti-
îmbătrânire celulară și de protecţie a tuturor structurilor 
corpului nostru.

Ingrediente:

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 o bună 
funcţionare a tuturor sistemelor corpului nostru. Nu se 
sintetizează în corp, deci este nevoie de surse externe. Are rol 
în stimularea sistemului imunitar, în repararea ţesuturilor şi în 
creşterea elasticităţii acestora, dar și în formarea tendoanelor, 

ligamentelor şi a vaselor de sânge. Ajută la stimularea 
producţiei de colagen și la mineralizarea oaselor şi dinţilor, 
reglarea metabolismului și a colesterolului. 
Aloe Vera - efecte imunostimulatoare, de protecţie a mucoasei 
gastrice, de creştere a nivelului colagenului solubil, efect anti-
îmbătrânire. Totalitatea constituenţilor - aminoacizi, minerale, 
vitamine, fitosteroli - îi conferă efect antiinflamator, de 
cicatrizare şi hidratare celulară. 
Extractul de drojdie de bere - 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 anti-îmbătrânire, 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, cu rol 
în prevenirea afecţiunilor cardiace, diabet, infecţii şi boli 
oncologice.
Pulberea de astaxantină - 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.

Efecte și beneficii:

• 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

3 1 1 0

127.00 lei
90 cps.
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Green Coffee
Cafeaua Arabica - 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 - reprezentată de acea cafea crudă, neprăjită, 
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 - efecte antiinflamatoare şi antioxidante, 
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 senzaţia 
de foame, contracarează efectul radicalilor liberi şi întârzie 
îmbătrânirea celulelor.

Green Coffee Slim 

Accelerează-ți metabolismul!

Efecte și beneficii:

• 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 anti-îmbătrânire, de care, evident, ne 
bucurăm cu toţii

3 0 6 8

101.00 lei
60 cps.
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Blue Vital Premium 
Produsul Blue Vital Premium are în compoziție 21 de 
ingrediente atent alese și selecționate, astfel încât să asigure 
buna funcționare a tuturor proceselor ce au loc în organismul 
uman. 

Stilul de viață și influențele mediului în care trăim ne pot 
crea dezechilibre fizice și psihice. Acest produs complex ne 
asigură un aport complex de nutrienți, în cantități atent alese 
și armonizate, astfel încât celulele noastre să primească ce 
au nevoie ca să funcționeze și să se multiplice din nou corect. 
Practic, le învață din nou cum să funcționeze corect.

Consumul produsului Blue Vital Premium previne apariția 
bolilor. În cazul pacienților care deja suferă de una sau mai 
multe afecțiuni, produsul le ajută organismul să se echilibreze, 
să fie mai puternic în lupta cu orice boală. Pacienții cu afecțiuni 
oncologice vor beneficia de efectele acestui produs. Complexul 
de ingrediente va inhiba înmulțirea și proliferarea celulelor 
tumorale, va încetini răspândirea lor la celelalte organe și 
creșterea în dimensiuni a tumorilor. Pacienții cu risc genetic, 
care au în familie persoane cu boli grave, vor avea un risc mai 
scăzut de declanșare a afecțiunilor dacă consumă acest produs 
și duc o viață echilibrată din punct de vedere al alimentației, 
psihicului și a exercițiilor fizice.

Câștigă 1 apartament la tombola Blue Vital 
Premium! 
Pe lângă toate beneficiile enumerate mai sus, fiecare produs Blue 
Vital Premium cumpărat doar pe site-ul www.bluediamond.ro 
îți aduce o șansă să câștigi un apartament. Pentru fiecare trei 
înscriși direcți care își cumpără la rândul lor câte un produs, tu, 
ca sponsor al lor, mai primești o șansă de câștig. Fiecare șansă 
de câștig va avea o serie unică, care va fi afișată pe site în Biroul 
meu, la secțiunea Tombola Blue Vital Premium. Pe site va fi 
afișat un counter, iar în momentul în care s-au vândut 6000 de 
produse vom face extragerea marelui câștigător!

Efecte și beneficii:

• Crește energia vitală și imunitatea
• Împiedică formarea celulelor tumorale
• Îți dă șansa să câștigi un apartament

5 5 0 0

233.99 lei
90 cps.
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Green Insulin

Green Insulin

Dr. Ionuţ Moraru

creatorul Green Insulin

Efecte și beneficii:

• Reglează glicemia oscilantă
• Reduce glicemia
• Ajută la refacerea organelor interne afectate de 

diabet
• Scade necesitatea, dorința de dulce

Amrita - polen poliflor atomizat, fermentat, din oțet din 
kombucha și miere, uscat pe pat de maltodextrină  
Gymnema sylvestre - conține mai multe substanțe active, care 
îndepărtează dorința și necesitatea de dulce 
Turmeric - curcuma longa - cel mai renumit antiinflamator din 
lume, la fel de puternic ca și cortizonul 
Castravetele amar - momordica charantia - proprietăți 
antidiabetice recunoscute la nivel mondial 
Afin american - vaccinium macrocarpon - fruct sălbatic, 
puternic antioxidant, are un conținut extrem de mic de zahăr, și 
un conținut ridicat de pactină 
Dud negru - morus nigra - frunzele de dud cu o acțiune 
hipoglicemiantă extraordinară 
Teci de fasole - phaseolus vulgaris - acest tip de fasole conține 
o însemnată cantitate de arginine și flavonoizi 
Stevia rebaudiana - frunze - supranumită „zahăr natural”, este 

foarte săracă în calorii și de câteva sute de ori mai dulce decât 
zahărul tradițional 
Scorțișoara - cassia verum - testele de laborator au demonstrat 
scăderea zahărului din sânge 
Ghimbir - zimgiber officinale - antiinflamator puternic cu 
beneficii multiple 
Ginseng coreean - panax ginseng - antiinflamator, anticonvulsiv, 
hipotensiv, efecte antistres pe termen îndelungat
Rozmarin - rosmarinus officinalis - frunzele de rozmarin 
stimulează secreția sucurilor digestive, au proprietăți  
antiseptice și diuretice  
Lemongrass - cymbopogon citratus - frunzele de lemongrass 
conține antioxidanți, flavonoide și compuși fenolici
Piper negru - piper nigrum - activează curcuminoidele din 
turmeric curcuma pentru un efect maxim. Conține mangan, 
vitamina k, fier  
Chimen - carum carvi - foarte bun în bronșite, colici intestinali, 
constipații, colon iritabil, dureri menstruale, urticarii  
Picolinat de crom - calitatea principală este cea de a regla 
zahărul din sânge, de a regla glicemia oscilantă 

5 7 0 0

259.00 lei
90 cps.

129.50 lei

-50%%
reducere

52 53WWW.BLUEDIAMOND.RO 



B17 Liquid
Ajută în prevenirea și stoparea
dezvoltării celulelor tumorale!

B17 Liquid are o formulă specială pe bază de extract de sâmburi 
de caise, adjuvant în afecțiuni oncologice și susținerea stării de 
bine a întregului organism.

B17 Liquid este un supliment natural cu conținut de amigdalină 
extrasă din sâmburii de caise. Formula este ușor de asimilat 
la nivelul organismului, mai precis la nivelul intestinelor, unde 
amigdalina, împreună cu enzimele digestive, acționează ca un 
citostatic natural prin inducerea apoptozei celulelor maligne.

B17 Liquid este poate cea mai eficientă și sigură formă de 
B17 care oferă protecție organismului și ajută în prevenirea și 
stoparea dezvoltării celulelor tumorale.

B17 Liquid poate fi administrat ca adjuvant în diferite tipuri 
de cancer, cu eficiență maximă. Asimilarea este sigură pentru 
organism și efectele se pot observa încă din prima perioadă de 
administrare.

Efecte și beneficii:

• Efect antitumoral
• Efect cardioprotector și hepatoprotector
• Acționează ca un citostatic natural în cazul 

afecțiunilor oncologice
• B17 Lichid susține activitatea organismului în 

recuperarea după terapiile clasice oncologice
• Crește activitatea sistemului imunitar și ajută 

la reducerea stărilor de disconfort precum lipsa 
poftei de mâncare, ameliorarea durerilor, stări de 
slăbiciune la nivelul organismului

Terapeut Loredana Dolbea

recomandă B17 Liquid

5 7 1 0

5 7 1 1

337.00 lei
15 sticluțe / 10 ml

168.00 lei
6 sticluțe / 10 ml

5554 WWW.BLUEDIAMOND.RO 



MemoryX

Memory X Change
Produsul susține funcția sistemului nervos, ajută la îmbunătățirea 
circulației sanguine la nivel cerebral, la menținerea unei bune 
funcții cognitive, la susținerea capacității de adaptare la stres, 
la păstrarea calmului și la menținerea memoriei odată cu 
declinul produs de înaintarea în vârstă. Prezintă activități tonice 
și stimulente, ajutând la rezistența fizică și mentală, menține 
vitalitatea și susține echilibrul întregului organism.

Polen - agent antioxidant, datorită conținutului de vitamine și 
seleniu. 
Citicoline cognizin - oferă nutrienți vitali care ajută creierul să 
genereze impulsuri electrice, să aibă grijă de celulele creierului 
sănătoase și să protejeze neuronii de deteriorarea radicalilor liberi. 
Coama-leului (Hericium erinaceus) - întărește sistemul nervos și 
îmbunătățește memoria.
Brahmi (Bacopa monnieri) - conține o cantitate mare de 
antioxidanți; ajută împotriva leziunilor celulare în creier.
Gotu kola (Centella asiatica) - susține circulația venoasă, circulația 
periferică, „picioarele obosite” și ajută la menținerea performanței 
cognitive bune.
Turmeric (Curcuma longa) - menține funcția sistemului nervos
Ginkgo biloba - îmbunătățește funcția cognitivă, ajută la 
menținerea memoriei odată cu înaintarea în vârstă.
Schizandra (Schizandra chinensis) - are proprietăți adaptogene, 
crește rezistența la stres.
Reishi (Ganoderma lucidum) - susține sistemul imunitar.
Astragalus (Astragalus membranaceus) - susține funcția normală a 
vezicii urinare și ajută în îndepărtarea excesului de lichide fiziologice.

Efecte și beneficii:

• Agent antioxidant, datorită conținutului de vitamine 
și seleniu

• Întărește sistemul nervos și îmbunătățește memoria
• Susține circulația venoasă, circulația periferică, 

picioarele obosite și ajută la menținerea 
performanței cognitive bune

• Are proprietăți adaptogene, crește rezistența la stres
• Susține sistemul imunitar

Ghimbir (Zingiber officinale) - tonic pentru menținerea vitalității și a 
energiei, efect antioxidant, imunostimulator.
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) - oferă o stare de calm, menține 
sistemul nervos puternic.
Ginseng-american (Panax quinquefolium) - contribuie la protecția 
celulară. 
Grapefruit (Citrus paradisi) - ajută în procesul de detoxifiere, are 
proprietăți antioxidante.
Chimen (Carum carvi) - ajută împotriva spasmelor, susține sistemul 
imunitar și funcțiile digestive.
Scorțișoara (Cinnamomum zeylanicum) - are activitate antioxidantă.

5 7 2 0

298.00 lei
60 cps.
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Brazilian Green Propolis

4 0 4 3

89.00 lei
30 cps.

Propolis verde brazilian

Renumit pentru proprietățile sale, unic în lume, acum și în 
România!
Propolisul este un produs apicol, mastic sau rășinos, colectat 
de albine din mugurii anumitor plante amazoniene, dar mai 
ales din planta Baccharis Dracunculuifolia. La această oră, este 
considerat unul dintre cele mai bune produse apicole din lume, 
având aproximativ 200 de substanțe active cu puternice acțiuni 
în corpul uman. 
Substanța care îl diferențiază de celelate tipuri de propolis 
este artepilina C. Această substanță, conform cercetătorilor, 
are puternice efecte antitumorale, ceea ce face ca propolisul 
verde brazilian să fie recunoscut ca un posibil remediu în astfel 
de situații nedorite. În plus, conține și o mulțime de flavonoide, 
fenoli specifici, existând multe studii care susțin aceste rezultate.

Efecte și beneficii:

• Anitumoral
• Antiinflamator
• Anti-aging
• Bactericid
• Antiviral
• Stimulent în întărirea imunității
• Protejează sistemul nesrvos
• Protejează sistemul cardiovascular
• Distruge stafilococi, candida, e-coli, salmonela
• Eficient în susținerea calității vieții a persoanelor 

infestate cu HIV
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Blue Quality Collagen
Odată cu înaintarea în vârstă, colagenul, o proteină produsă în 
mod natural de organism, care se regăsește în articulații, oase, 
piele, păr, unghii, mușchi, începe să dispară. Un factor important, 
atunci când folosim suplimentele alimentare, este ca tipurile de 
colagen să fie din surse diferite. Specialiștii noștrii în nutriție și 
suplimente alimentare vă recomandă Blue Quality Collagen, 
care conține 3 tipuri de colagen: marin (pește), porcin și bovin.
Colagenul marin - este cel mai ușor absorbit de organism, 
special pentru articulații și aparatul locomotor, muscular.
Colagenul porcin - ajută la refacerea producției de colagen în 
organism, totodată ajută la o absorbție mai sănătoasă și mai 
eficientă a alimentelor din consumul zilnic alimentar.
Colagenul bovin - ajută la întinerirea pielii, regenerarea capilară 
și la menținerea sănătății unghilor.
Bambusul - ajută la slăbit, reduce colesterulul, întărește sistemul 
imunitar, protejează sistemul gastrointestinal, respirator și 
cadiovascular, este antitumoral, antiinflamator și antialergic.
Coada calului - datorită cantității mari de siliciu pe care îl conține, 
previne osteoporoza, păstrând densitatea oaselor. Antiinflamator 
puternic, ideal și pentru tractul urinar, ajutând la eliminarea 
bacteriilor nedorite.
Stevia - ca și îndulcitor natural, are totuși proprietăți necesare 
organismului. Este detoxifiantă, combate obezitatea, fortifică 
sistemul imunitar, previne și tratează acneea și ridurile, 
energizează organismul. 

Efecte și beneficii:

• Întărește sănătatea oaselor și a articulațiilor
• Întărește sănătatea musculară
• Întărește sănătatea epidermei (pielii), părului și a 

unghiilor
• Întărește sănătatea pulmonară
• Întărește sănătatea ochilor
• Accelerează refacerea celulară (crearea de noi celule), 

cicatrizarea
• Protector al organismului în cazul fumătorilor
• Protector în cazul consumatorilor de alcool
• Protector în cazul consumatorilor de zahăr (a produselor 

ce conțin acest ingredient în diverse forme)

Arome naturale de fructe sunt practic extracte din fructe de 
pădure naturale 100%, care oferă un gust plăcut produsului, 
pentru un consum zilnic.

4 0 4 4

217.71 lei
15 pliculețe

Terapeut Loredana Dolbea

recomandă Blue Quality Collagen
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Efecte și beneficii:

• 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

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 
și 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 într-o capcană”, eliminându-
le pe cale naturală. Creșteți consumul de apă cu minim 2 pahare 
pe zi, atunci când consumați Zeolit.

Fără toxine, zi de zi!

Mod de administrare: 
3 capsule de  2 ori pe zi,  administrat 
cu apă, suc natural sau ceai, cu 30 de 
minute înainte de masă.

3 0 4 6

195.00 lei
250 cps.
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Gelul cu turmeric

Eficient pentru îndepărtarea disconfortului osteo-articular, 
dureri reumatice, musculare.
Compoziţia sa unică este caracterizată de ingrediente 
deosebite, studiate îndelung şi combinate cu măiestrie pentru a 
obţine efecte maxime asupra organismului. 

Mod de administrare:   
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.

Efecte și beneficii:

• Adjuvant în boli articulare (reumatism, artrite, 
artroze, spondilite, poliartrită cronică, gută)

• Dureri musculare, nevralgii, lombalgii, lombosciatică, 
tendinite, contuzii, entorse

Picături cu turmeric

Aceeași rădăcină cu proprietăți antiinflamatoare, însă într-un 
mod diferit - tinctură/picături.

Alcoolul folosit pentru a crea tincturile are puterea de a extrage 
din plante substanțele active cum ar fi rășinile, polifenolii, 
flavonoidele. Practic, crează un proces de infuzie cu elementele 
active, benefice pentru sănătate. Fiind soluții concentrate, 
purtarea lor este extrem de ușoară datorită sticluțelor mici în 
care se regăsesc.

Ca ingredient nou, găsim sucul din fructe de Aronia. Acest 
fruct conține o multitudine de substanțe benefice și necesare 
organismului, vitaminele K, A, B, C, P, Q, minerale precum 
magneziu, fier, mangan, potasiu.

Cu acest produs, aduceți un surplus de beneficii organismului 
dumneavoastră.

Mişcare fără durere!

Picături Gel

Blue Turmeric
Forte

4 0 4 5 3 1 2 3

19.00 lei
30 ml

49.00 lei
100 ml

Adrian Sora

recomandă Blue Turmeric Forte
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Viper Green Bio

Efecte și beneficii:
 
• Nevralgii (dureri pe traiectul unui nerv)
• Artralgii (dureri articulare)
• Mialgii (dureri musculare)
• Dureri post-traumatice
• Se poate aplica local şi în caz de migrene, dureri 

musculare după efort fizic și altele

Mod de utilizare: pe locul dureros, se aplică o picătură de gel 
sau cremă, de mărimea unui bob de mazăre, apoi se masează 
până la absorbţia completă în piele.

Precauţii: a nu se aplica pe răni deschise sau alte afecțiuni ale 
pielii. Produsele se aplică pe pielea sănătoasă.

Util în nevralgii, dureri musculare, dureri articulare, dureri 
reumatice și dureri post traumatice. Plantele completează 
unele deficiențe metabolice și cresc beneficiile ingredientelor 
principale: Veninul de viperă Ammodytes și Propolisul 
verde brazilian.

Veninul de viperă - eficient antireumatic, antiartritic și 
analgezic. 
Propolis verde brazilian - analgezic, antiinflamator, 
antimicrobian, anestezic, cicatrizant.
Salcia - reduce procesul inflamator.
Salvia - activează circulația periferică.
Echinacea - stimulează imunitatea.

Gel cu venin 
de viperăCremă cu 

venin de viperă

4 0 4 6

4 0 4 8

4 0 4 7

4 0 4 9

33.00 lei
50 ml

33.00 lei
50 ml

60.00 lei
100 ml

60.00 lei
100 ml

Cu venin de viperă și propolis verde brazilian!

Adrian Sora

recomandă Viper Green Bio
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Gel de picioare
,,grele”

4 0 5 0

64.99 lei
200 ml

Cremă remodelatoare
Slim

Veninul de viperă - stimulează producerea de colagen, ceea ce 
conferă elasticitate pielii.
Propolisul verde brazilian - analgezic, antiinflamator, antimicrobian, 
anestezic, cicatrizant.
Extractele de iederă, ardei iute, ienupăr, coada calului, muşeţel 
şi vitamina E - activează microcirculaţia, au efect antioxidant şi de 
întinerire a tegumentului.
Extractele de nucă şi alge - acţiune solubilizantă. 
Extractul de mesteacăn și magneziu - împiedică stocarea 
excesivă a grăsimilor în ţesuturi reducând şi edemul celulitic. 
Argila şi a vitamina C - restabilesc metabolismul la nivelul pielii.

4 0 5 1

103.98 lei
350 ml

Veninul de viperă - eficient antireumatic, antiartritic si analgezic. 
Propolis verde brazilian - analgezic, antiinflamator, antimicrobian, 
anestezic, cicatrizant. 
Ulei esențial de chiparos bio - excelent tonifiant al sistemului 
circulator, drenant, decongestionant venos și limfatic.
Extract de viță de vie roșie - un activ cosmetic folosit pentru 
îmbunătățirea circulației periferice.
Ulei esențial de eucalipt citrona - este recunoscut pentru 
proprietățile antiinflamatorii, analgezice și calmante.
Ulei esențial de mentă bio - este revigorant, tonic general și 
stimulator.

Efecte și beneficii:
 
• Ameliorarea senzației de picioare obosite, grele
• Este circulator, drenant, venotonic și revigorant
• Formulat cu ingrediente ce acționează sinergic

Efecte și beneficii:
 
• Combate cauzele și formele de manifestare a celulitei
• Activează microcirculația, împiedică stocarea excesivă 

a grăsimilor în țesuturi și reduce edemele celulitice

Adrian Sora

recomandă Gel de picioare ,,grele”

Adrian Sora

recomandă crema remodelatoare Slim
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Cremă hidratantă
Hidra+

Cremă nutritivă
Intense

Venin de viperă Ammodytes - previne formarea ridurilor. 
Propolis verde brazilian -  este anti-aging.
Spirulina - încetinește procesul de îmbătrânire și ajută la 
regenerarea celulară.
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. 

Venin de viperă Ammodytes - previne formarea ridurilor. 
Propolis verde brazilian -  este anti-aging.
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 măsline, de germeni de grâu, mierea, vitamina B5 
şi extractul din 11 plante - hidratează tenul. 
Vitamina E - protejează împotriva efectelor nocive ale razelor 
UV.

Mereu tânără, indiferent de vârstă!Ten veșnic tânăr și luminos!

Veninul de viperă relaxează mușchii faciali, prevenind formarea ridurilor de expresie sau atenuându-le pe cele existente. Lucrează în 
profunzimea țesuturilor, asigurând o bună 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 botulinică, dar fără efecte secundare). Veninul de viperă folosit la cele 2 creme INTENSE este 100% 
natural.

4 0 5 3

4 0 5 2

159.00 lei
30 ml

123.00 lei
50 ml

Efecte și beneficii:
 
• Creează un aspect luminos și radiant
• Hidratează, hrănește, catifelează
• Conține venin de viperă și propolis verde brazilian  

100% natural

Efecte și beneficii:
 
• Reduce puternic apariția ridurilor
• Crează o piele mai fină
• Conține venin de viperă și propolis verde brazilian  

100% natural
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Mod de administrare:
Se aplică în strat subţire pe locul dorit.

Doar pentru uz extern. Se poate utiliza ca o cremă 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. În cazul contactului cu ochii, clătiţi 
bine cu apă din abundenţă.

Aloe Ferox Gel  
Conţine 99% gel Aloe Ferox Certificat Organic! 99,6%

din totalul ingredientelor 
sunt de origine naturală

3 1 4 6

129.00 lei
100 g

Efecte și beneficii:
 
• Atenuarea ridurilor şi a vergeturilor
• Calmează 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
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Glow
by Mademoiselle Gigi

Cremă împotriva 
pungilor de sub ochi
Creată pentru a reduce pungile de 
sub ochi, crema Glow lasă o urmă de 
prospețime și hidratare, estompând în 
același timp, ridurile de expresie din 
jurul ochilor.

Tonic

Tonicul fără alcool Glow contractă porii 
și restabilește echilibrul natural al pielii.
Datorită complexului prețios de ierburi, 
tenul este revitalizat și hidratat.

Spumă demachiantă 
cu aminoacizi și perie
Spuma pătrunde în pori fără să usuce 
pielea, îndepărtând eficient machiajul și 
impuritățile. Peria curăță în profunzime 
tenul, pregătindu-l pentru următoarele 
tratamente.

3 0 0 1 3 3 0 0 0 6 3 0 0 1 1

133.32 lei
15 ml

59.99 lei
200 ml

109.98 lei
100 ml

Spumă demachiantă cu 
aminoacizi și perie

Tonic

Cremă împotriva pungilor de 
sub ochi
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Paste dintiPasta 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.

Perlax Ice Gel

Perlax Fresh Mint

Mod de administrare:
Zilnic, dimineaţa şi seara, se periază dinţii aproximativ 60 de 
secunde.

Pastă de dinți
Perlax

Fără fluor, fără parabeni!

3 0 4 7

3 1 8 5

27.00 lei
75 ml

27.00 lei
75 ml

Efecte și beneficii:
 
• Pastă de dinți gel cu ingrediente de origine naturală, 

care oferă prospețime de lungă durată și protejează 
împotriva plăcii dentare

• Formulă fără fluor, potrivită pentru întreaga familie
• Formulă cu extract natural de aloe vera, mentă, 

mușețel, echinaceea și salvie

Dr. Paul Friciu

recomandă pasta de dinți Perlax
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Săpun 
energizant

Energizant

Antibacterian

Antiacneic

Antirid

Săpun 
antibacterian

Săpun 
antiacneic

Săpun
antirid

4 0 2 2

4 0 2 3

4 0 2 0

4 0 2 1

49.00 lei
70 g

49.00 lei
70 g

49.00 lei
70 g

49.00 lei
70 g

Săpunuri
Clémence

• Conține mai multe 
ingrediente antivirale: 
Argint Coloidal, 
Oregano, Turmeric

• Restul ingredientelor, 
uleiurile de cocos, de 
palmier, de ricin și de 
mușetel alături de 
glicerina vegetală curăță 
și hidratează pielea

• Conține cărbune vegetal 
activ care penetrează 
pielea și o curață de 
impurități, reziduuri și 
sebum

• E recomandat pentru 
pielea cu probleme 
acneice

• Conține argilă albastră 
de Raciu, mentă și 
rozmarin

• Curață pielea în 
profunzime și îi conferă 
strălucire și catifelare

• Ajută la tratarea 
eczemelor și elimină 
impuritățile pielii

• Conține ulei de 
trandafir și argilă 
roșie, reîntinerește, 
revigorează și hidratează 
pielea

• Stimulează producția de 
colagen, mărind astfel 
elasticitatea pielii, fapt 
care are ca rezultat 
estomparea ridurilor
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Săpun lichid pentru 
neutralizarea mirosurilor 
neplăcute

Naturaphy
săpunuri lichide

Săpun lichid 
antibacterian cu extract 
de aloe vera

3 0 2 9 4 0 3 9

37.00 lei
1000 ml

21.00 lei
650 ml

• Săpun lichid medical antibacterian 
cu acid lactic și clorură de 
benzalconiu și extract de aloe vera

• Nu lasă pielea uscată sau iritată

• Neutralizează mirosurile puternice 
de alimente

• Protejează pielea uscată
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Naturaphy

Șampon și gel de
duș 2 în 1 cu aromă 

de portocale și 
scorțișoară

Șampon și gel 
de duș 2 în 1 cu 
sare din Marea 
Adriatică

3 1 1 5

3 1 1 4

27.00 lei
1000 ml

27.00 lei
1000 ml

3 0 6 2

48.00 lei
250 ml

Natural
Femme

Formulă specială și delicată de reîmprospătare a zonei 
intime externe care ajută la menținerea unui pH sănătos. 

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.

Special creat pentru a îngriji și 
hidrata pielea. 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.

Gel pentru igiena intimă
cu vitamina E și acid lactic

Efecte și beneficii:

• Are un efect de reechilibrare, respectând în 
același timp aciditatea fiziologică a membranei 
mucoase

• Protejează părţile cele mai intime ale corpului 
nostru de factorii externi
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Monoi Oil Essential
Gel de duș cu ulei 
natural de monoi 

Este un gel de duș care 
hrănește, hidratează și curăță 
delicat pielea. 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 cantitate redusă de 
gel pe pielea umedă și masați 
ușor pentru a obține o spumă 
densă. Clătiți apoi bine cu apă. 
Doar pentru uz extern.

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. Este potrivit pentru 
toate tipurile de piele.  
Aplicați pe piele și masați ușor 
până se absoarbe în piele. 
Doar pentru uz extern.

Essential Șampon Anti-
mătreaţă Purificator 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.
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 

Are o formulă de bază delicată, 
în sinergie cu prețioase 
uleiuri naturale esențiale de 
bergamotă și lămâie ajută la 
purificarea și hidratarea pielii.
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.
Aplicați o cantitate mică pe 
pielea umedă în duș. Masați 
pentru a obține o spumă 
densă. Clătiți bine. Doar pentru 
uz extern.

3 1 4 7 3 1 4 8 3 0 9 5 3 0 0 8

36.00 lei
300 ml

46.00 lei
300 ml

39.00 lei
300 ml

41.00 lei
300 ml
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Argan
Cremă tratament 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. Repară vârfurile 
despicate și vitaminizează firul 
de păr. Conferă strălucire și 
protejează împotriva factorilor 
nocivi externi. 

Gel de duș cu ulei de 
argan și extract de 
coada calului

Este un gel de duș care 
hrănește, hidratează și curăță 
delicat pielea. 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.

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 
preţioase

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.

3 0 0 9 3 1 2 6 3 0 1 0 3 0 4 0

32.00 lei
250 ml

39.00 lei
300 ml

97.00 lei
120 ml

55.00 lei
500 ml
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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 esenţiali și vitamine, uleiul de jojoba este un adevarat elixir, stimulând rezistenţa 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 sănătăţii 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.

3 0 2 5

3 0 4 1

45.00 lei
500 ml

53.00 lei
500 ml
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Honey
Produse pentru păr și corp

cu miere naturală pură
Cunoscută de sute de ani ca „fântâna 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, bogate 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 
nutrienţi

Cremă tratament 
pentru păr cu miere 
naturală pură

Gel de duș
cu miere naturală 
pură

3 0 0 6 3 1 2 5 3 0 0 5 3 0 0 7

55.00 lei
1000 ml

39.00 lei
300 ml

55.00 lei
1000 ml

52.00 lei
500 ml
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Produse profesionale
cu keratină

Această gamă ţi se potrivește dacă părul tău:

• 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 este 
extrem de concentrată și conține 
ca ingrediente principale Keratina și 
Panthenol, pentru a oferi strălucire de 
cristal. Ușurează procesul de coafare, 
creează o barieră cu străluciri de 
cristale, protejează, reconstruiește și 
hidratează părul în profunzime.

Șampon profesional cu 
keratină pentru reconstrucţia 
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 reconstrucţia 
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.

LaminAktiva

3 0 9 7

3 0 9 4

3 0 9 6

61.00 lei
75 ml

64.00 lei
250 ml

64.00 lei
250 ml
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Bio Perfect 

Bio Deo Plus
Deodorant hipoalergenic cu protecţie 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 mică este suficientă pentru un efect care să dureze 
întreaga zi. Aplicați pe pielea curată și uscată. Doar pentru uz 
extern.

Bio After Shave
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.

3 1 0 8 3 1 0 3

52.00 lei
125 ml

63.00 lei
125 ml
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Deodorant cristal 
antibacterian

Protecţie naturală împotriva mirosului de transpiraţie,  o alternativă naturală 
la deodorantele convenţionale. Compus 100% din cristale de Alaun de Potasiu, 
deodorantul deshidratează bacteriile de pe piele, care, 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 împiedică apariţia mirosului transpiraţiei, 
având şi un efect antibacterian, uşor cicatrizant şi astringent.

Mod de utilizare:  
Umeziți puțin piatra înainte de aplicare sau aplicați produsul direct pe pielea umedă.

Aftershave cristal 
antibacterian

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.

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

Este cel mai economic deodorant:
pentru o persoană piatra de Alaun de 
60 gr. poate fi utilizată ca deodorant 
timp de aproximativ 1 an. 

Piatra Magică
Alaun de potasiu

3 0 4 5

3 0 5 3

3 0 5 2

27.00 lei
90 g

25.00 lei
120 g

18.00 lei
60 g

Efecte și beneficii:
 
• Deodorant, descompune și neutralizează mirosurile neplăcute
• Ajută la vindecarea rănilor și oprirea sângerărilor
• Cicatrizează urmele lăsate de acnee şi usucă aftele
• Calmează înţepăturile insectelor chiar şi la copii
• Se poate utiliza şi pentru a scăpa de mirosul neplăcut al picioarelor

Efecte și beneficii:
 
• Se folosește după ras pentru 

calmarea pielii iritate
• Poate fi folosită și în tratamentul 

acneei
• Pentru toate tipurile de piele

96 97WWW.BLUEDIAMOND.RO 



Ciorapi medicinali
Dres Medica Plus

64.98 lei / buc

Dres Medica Plus este un colant cu compresie graduală. Datorită 
țesăturii de tip fagure, Dresul Medica Plus stimulează circulația 
sangvină. Produsul este recomandat persoanelor care stau mult 
timp în picioare, care au senzația de picioare obosite sau celor care 
suferă de o fază incipientă a bolilor venoase.

Marime II 8 0 4 2
Marime III 8 0 4 3
Marime IV 8 0 4 4
Marime V 8 0 4 5

Marime II 8 1 4 2
Marime III 8 1 4 3
Marime IV 8 1 4 4
Marime V 8 1 4 5

Culoare NegruCuloare Bej
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Forfecuţă 
cuticule

Putere de tăiere 
îndelungată

Forfecuţă
unghii

Este rezistentă și poate fi 
reascuțită

Pilă
diamantată

Conturează și nu despică 
unghiile

Pilă pentru 
călcâie

Îndepărtează eficient 
pielea uscată

Unghieră
metalică

Utilizare ușoară și rapidă

Pensetă
Solingen

Profesională din metal 
inoxidabil sabalt

5 0 0 0 2 5 0 0 0 4

5 0 0 0 3

5 0 0 0 5

5 0 0 0 7

5 0 0 0 1

29.99 lei 24.98 lei

53.99 lei

19.99 lei

32.99 lei

29.99 lei

Accesorii
Cosmetice
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• Conţine ingrediente naturale și 
organice - ulei esenţial organic de 
lavandă

• Certificat de Certisys
• Este sigur pentru pielea sensibilă și 

pentru haine de bebeluș

Balsamul natural pentru rufe ECOBLUE 
cu ulei esențial organic de lavandă 
folosește ingrediente provenite 
din plante pentru a face rufele mai 
catifelate și plăcute la atingere. Este 
potrivit pentru persoanele cu pielea 
sensibilă. Elimină reziduurile lăsate de 
detergent, iar rufele se calcă mai ușor.

• Conţine ingrediente naturale și 
organice - ulei esenţial organic de 
lavandă

• Certificat de Certisys
• Este sigur pentru pielea sensibilă și 

pentru haine de bebeluș

Detergentul natural pentru rufe 
ECOBLUE este eficient pentru curățarea 
murdăriei și petelor, curăță toate 
felurile de materiale, lăsând hainelor 
o mireasmă proaspată de lavandă 
organică. Este sigur pentru pielea 
sensibilă și pentru haine de bebeluș. 
Se clătește ușor, fără a lăsa urme de 
reziduuri.

Ecoblue balsam 
natural pentru rufe 

Ecoblue detergent 
natural pentru rufe 

• Conţine ingrediente naturale și 
organice

• Extract de citrice
• Certificat de Certisys
• Este sigur pentru curăţarea 

ustensilelor pentru bebeluși

Detergentul lichid Ecoblue pentru 
vase are o acțiune puternică asupra 
vaselor murdare. Formula lui naturală 
îndepărtează murdăria și grăsimile, 
lăsând vasele curate și strălucitoare cu 
o mireasmă discretă naturală de citrice. 
Se clătește ușor și este sigur pentru 
curățarea ustensilelor pentru bebeluși, 
porțelanuri fine și tacâmuri.

Ecoblue detergent 
lichid natural pentru 

vase 

4 0 0 1

4 0 0 3

4 0 0 2

25.98 lei
500 ml

39.00 lei
1000 ml

64.98 lei
1000 ml

Dr. Doina Smărăndoiu

recomandă detergenții EcoBlue

Detergenţi EcoBlue
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• Conţine ingrediente naturale și organice – ulei organic de 
portocale

• Certificat de Certisys
• Curăţă orice suprafeţe din lemn, piatră, gresie sintetică 

sau laminată

Detergentul ecologic natural universal ECOBLUE curăță orice 
suprafață din lemn, piatră, gresie sintetică sau laminată cu o 
acțiune puternică. Formula naturală cu ulei organic de portocale 
îndepărtează murdăria de pe toate tipurile de suprafețe, lăsând 
în urmă un parfum plăcut de portocală. După folosire nu este 
necesară clătirea suprafețelor.

• Produsul este certificat conform regulilor stricte 
Ecogaranție®

• Conține ingrediente naturale din plante
• Nu conține chimicale periculoase ca și clorul, parabeni, 

mirosuri sintetice sau fosfați
• Toate ingredientele sunt biodegradabile 100%
• Produsul are o formulă prietenoasă cu pielea și cu mediul 

înconjurător

Curăță cu succes orice fel de pete: de cerneală, de stilou 
sau pix, de grăsime, rașini, lipici, gumă de mestecat, ojă de 
unghii și multe altele. Mirosul plăcut și proaspăt de portocală 
îndepartează mirosurile neplăcute.

Ecoblue detergent lichid 
natural universal

Ecoblue soluție pentru 
curățat pete

Detergenţi EcoBlue

4 0 0 4 4 0 0 6

26.00 lei
1000 ml

99.00 lei
500 ml

Dr. Viorica Ilici

recomandă detergenții EcoBlue
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Produsele noastre 
se schimbă!

Înainte După

BLUE DIAMOND
Pe parcursul anilor 2020 și 2021 vom schimba designul 
recipientelor în care se regăsesc suplimentele alimentare 
produse în exclusivitate pentru Blue Diamond Generation.
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O echipă bine construită și motivată permite membrilor săi 
să se concentreze pe valorificarea competențelor individuale 
pentru a-și crește eficiența. O echipă unită este în măsură 
să sprijine un membru al acesteia aflat în impas, oferind 
sprijinul moral şi direcționarea acestuia spre valorificarea 
propriului potenţial şi conştientizarea obiectivelor.
Atunci când membrii echipei colaborează bine, inteligența 
lor colectivă este mai mare decât cea a părților componente, 
generând o calitate mai bună a deciziilor. 
Dorința mea este să identific abilitățile fiecăruia, accentul 
fiind pus pe conectarea cu sine, ascultarea, acordarea și 
primirea feed-back-ului, pe recunoașterea contribuției 
celorlalți și celebrarea atunci când lucrurile merg bine, astfel 
generând creșterea respectului și a încrederii în echipă.
Colaborarea și abilitățile care o hrănesc, creativitatea și 
inovația caracterizează comunitatea Blue Diamond din care 
facem parte.

Pentru ca lucrurile bune să devină realitate mai ușor, am 
alături de mine în această activitate, oameni frumoși, 
responsabili și cu o ardoare de a împărtăși competențele lor 
celor dornici de cunoaștere și învățare.
Împreună cu ei am pregătit instrumentele necesare pentru 
ca afacerea ta Blue Diamond, să se dezvolte așa cum îți 
dorești și împreună să scriem o poveste de succes.
Iată câteva din instrumentele de lucru pe care te poți baza 
începând chiar de acum:

• Programul de bun venit pentru Parteneri
• Programele adresate Dezvoltatorilor de Afacere
• Recrutezi și câștigi 
• Top recrutori
• Grila de carieră
• Evenimente pentru dezvoltare personală și 

antreprenorială

Network Manager

Georgian Țuțuianu Bogdan Șerban

Totul pleacă de la o dorință 
arzătoare! 
În toate activitățile în care m-am implicat am căutat să mă 
identific cu valorile companiei.
Preocuparea continuă a fost să identific o companie care 
întrunește cele mai semnificative valori pentru mine:

• Încredere
• Solidaritate
• Profesionalism
• Libertate financiară
• Adaptabilitate
• Recunoașterea valorilor

Network Manager Assistant

Acolo unde există aceste valori se află și oameni împliniți. 
Aceste valori inspiră încredere, iar încrederea conduce 
întotdeauna spre lucruri mărețe.

În compania Blue Diamond ne interesează foarte mult 
rezultatele pe care le obţinem, însă la fel de mult ne 
interesează şi modul în care le obţinem.

Am ales Blue Diamond deoarece este o companie de 
network marketing cu capital românesc, cu portofoliu de 
produse româneşti și un sistem dinamic binar adaptat țării 
noastre.
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Lavinia Chițu

Provin dintr-o familie de surzi, unde mama și tata nu aud 
deloc și practic sunt singurul copil care aude. Misiunea mea 
în această lume este de a ajuta și de a uni cele 2 lumi, una a 
tăcerii și una a sunetelor.

Întotdeauna mi-a plăcut să ajut oamenii, să îi inspir, să le 
ofer oportunități, să fiu un deschizător de drumuri în viață, 
să aduc zâmbetul pe buzele oamenilor și să îi văd fericiți.

Sunt interpret artist în LSR (limbajul semnelor române), 
interpret în ISL (international sign language) pentru 
persoanele cu deficiențe de auz din România dar și la nivel 
global. În momentul de față sunt speaker motivational TEDx, 
ambassador TEDx Brașov, antreprenor, formator, trainer, 
artistă, vlogger, blogger, actriță, în prezent urmez Școala 
Populară de Arte și Meserii, secția canto muzică ușoară și 
sunt fondator Muzica în Lumea Tăcerii.

Interpret în Limbajul Semnelor Române (LSR)

Visul meu este să devin ambasador al persoanelor cu 
deficiențe de auz la nivel global, să iau premiul Oscar, să am 
propria mea fundație la nivel global, să ajut oamenii și să 
aduc iubire și fericire în lume.

Motto:

„Iubiți-vă semenii și respectați persoanele cu dizabilități 
de orice gen, pentru că putem fi și noi ca ei.”

Sunt de puțin timp în Blue Diamond și deja mă simt ca 
în familie. Am început să construim pas cu pas o echipă 
puternică și minunată în România, dar și la nivel global, 
pentru că suntem o familie unită și suntem aici pentru tine 
în orice moment.
Pentru mine „NU” se transformă în „DA”, așa că hai și tu 
într-o călătorie fructuoasă în Blue Diamond.

Cum ar fi să stai de vorbă cu mentorul tău și să-ți spună: 
„Tu ești pragul limitativ al afacerii tale?”
Cum te-ai simți? Ai merge pe ideea 
„Ok, înseamnă că asta nu e pentru mine.” 
sau te-ai ambiționa și ai adopta o atitudine de genul: 
„În cazul acesta, mă angajez să mă dezvolt, astfel încât 
să-i fac loc afacerii mele să crească!”

Acum 21 de ani, nici eu nu vedeam tot ce văd acum, nici eu 
nu credeam că sunt omul potrivit pentru a dezvolta afaceri, 
pentru a mentora și antrena oameni care să-și dezvolte 
proiecte proprii și echipe. Știam însă că iubesc să lucrez cu 
oamenii, să-i îndrum, să-i sprijin în a obține rezultate, că mă 
bucur ca un copil de creșterea și  reușitele lor. Mi-am început 
cariera ca și cadru didactic, apoi am ajuns în domeniul în 
care nu m-aș fi văzut niciodată: vânzări directe. În timp, 
am realizat că tot ce fac se rezumă la un concept simplu 
– adăugarea de valoare – ce a devenit în mod conștient 
misiunea mea.

Cum dezvoltarea oamenilor stă la baza dezvoltării business-
ului, am gândit sesiuni și programe de dezvoltare pe o 
tematică amplă, menite să-ți susțină nu doar viziunea 
personală, ci și a echipei tale și a companiei:

• Comunicare
• Cunoaștere de sine
• Leadership
• Echipă
• Vânzări
• Viziune și strategie

O afacere de succes e cu și despre oameni – descoperă-ți 
potențialul, hrănește-ți visurile, conectează-te cu ceilalți și 
ajută-i și pe ei să facă aceiași pași!

Coach, trainer, speaker certificat și 
independent John Maxwell Team

„Înțelepciunea vieții e simplă: fă ca pe unde ai trecut tu 
să fie mai bine ca înainte.” N. Iorga

Mirela Gîț

110 111WWW.BLUEDIAMOND.RO 



Campania de premiere
a performanţei 

SC Blue Diamond Generation SRL
Relații Clienți: (+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

Orar Call Center/Comenzi: Luni -Vineri, 09:00-17:00 

*premiile sunt primite și de sponsorii celor 
care mențin aceste calificări

Calificare

Lider
Partenerii care 
își mențin timp 
de 
12 săptămâni 
din 15 
săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

$100 

Calificare

Lider
Executiv

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
12 săptămâni 
din 15 
săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

$300 

Calificare

Director
Partenerii care 
își mențin timp 
de 
12 săptămâni
din 15 
săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

$500
+ 

City Break 
Viena

Calificare

Rubin
Partenerii care 
își mențin timp 
de 
12 săptămâni 
din 15 
săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

$1.000 

Calificare

Diamant
Partenerii care 
își mențin timp 
de 
12 săptămâni 
din 15 
săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

$2.000 

Calificare

Dublu 
Diamant

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
12 săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

$5.000 

Calificare

Triplu 
Diamant

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
12 săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

$10.000 
$20.000 

$50.000 

$100.000 

$250.000 

$500.000 

$1.000.000 

Ferrari

Calificare

4x 
Diamant

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
12 săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

Calificare

5x 
Diamant

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
16 săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

Calificare

6x 
Diamant

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
32 săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

Calificare

7x 
Diamant

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
40 săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

Calificare

8x 
Diamant

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
48 săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

Calificare

9x 
Diamant

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
56 săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

Calificare

10x 
Diamant

Partenerii care 
își mențin timp 
de 
72 săptămâni 
consecutive 
calificarea 
primesc bonus 
suplimentar*

+
program auto 

200 € lunar

+
program auto 
400 € lunar

BLUE DIAMOND
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Siguranța ta și a familiei tale: investește în viitorul tău!

Lingouri de aur - 24K
Aurul, sau „lacrimile soarelui”, asa cum îl numeau incașii în cele 
mai îndepărtate timpuri, este unul dintre cele mai prețuite metale 
prețioase din lume. Homer, Biblia, dar și alte descoperiri arheologice 
ne vorbesc despre valoarea acestui metal atrăgător, a cărui valoare 
în timp a fost... doar în creștere.

De aceea, Blue Diamond vine în fața partenerilor săi cu o ofertă 
marcantă, care poate aduce o stare financiară stabilă tuturor celor 
care încep să facă propriile investiții, asigurându-și cu regularitate 
mici cantități, mici lingouri de aur, a căror valoare, garantat 100%, 
este în continuă creștere. Astfel, un lingou achiziționat azi, în 
următoarele 3-6 luni va avea o valoare crescută. Comparând cu 
sumele de bani plasate în conturi financiare, în majoritatea cazurilor, 
la retragerea lor, nu doar că nu există profit, dar și s-ar putea să 
lipsească ceva bani, din cauza taxelor bancare. Și asta, dacă nu 
luăm în calcul și devalorizarea, care poate fi de până la 9% pe an. 
Asta înseamnă că atunci când depui bani în bancă după un an poți 
cumpăra cu 10% mai puține produse. Acest lucru nu este valabil și 

în condițiile în care achiziționezi aur. Poți urmări graficul pe ultimii 
ani și poți observa creșterea valorii acestui metal prețios. Dacă banii 
tăi nu ar fi în bancă, ci investiți în lingouri de aur ai mai avea pierderi? 
Garantat NU!
De aceea, Blue Diamond este prima companie de network 
marketing din Romania, care vine cu o soluție inedită:

Investește în lingouri de mici dimensiuni, oferite la prețul pieței 
(acesta poate fi în continuă schimbare), câștigă PV-uri, astfel 
ești răsplătit pentru investițiile echipei tale și câștigi de 2 ori: din 
structura creată și din valoarea aurului achiziționat! Aurul pur de 
24K va fi în posesia ta, iar când valorea lui va crește poți face alte 
investiții.

Bine ai venit în lumea afacerilor rentabile!

*Prețul de achiziție este afișat doar membrilor (partenerilor Blue Diamond). 
Orice modificare de preț va fi afișată în căsuța personală a fiecărui partener.

În ultimii 15 ani prețul gramului de aur a crescut de 6,5 ori.
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Bio Diamond
Anti-aging, antioxidant, anti-îmbătrânire!

Un produs revoluționar, conține 21 de elemente, alese cu 
grijă pentru a încetini procesul de îmbătrânire al corpului și al 
organelor interne.

Unic pe piață prin cumulul de substanțe active și prin calitatea 
superioară a ingredientelor. Conține cele mai „titrate” produse 
în materie de antioxidanți la nivel mondial.

Are eficiență maximă, rapidă, conținând 21 de ingrediente, astfel 
acoperind în totalitate necesitățile și carențele din organism.

Practic, reprezintă o gamă de molecule care protejează alte 
molecule de un proces chimic numit „oxidare”. Oxidarea, 
la rândul său, este un proces nefavorabil celulelor umane, 
deoarece afectează celulele organismului, le distruge vitalitatea 
și totodată, le grăbește îmbătrânirea schimbându-le, scurtându-
le durata de viață. Oxidarea este deseori provocată de așa 
numiții „radicali liberi”. Ei sunt cei care împrumută electroni de 
la moleculele sănătoase, destabilizându-le și astfel se provoacă 
oxidarea.

Aceste „daune” în corp pot fi evitate, aducând un aport 
important de antioxidanți în organism. Practic, antioxidanții 
sunt aliații noștri în menținerea unei sănătăți vitale și împotriva 

îmbătrânirii.

Deoarece o cantitate excesivă de antioxidanți nu este 
recomandată, acest produs miraculos BIO DIAMOND conține 
cantități minime, dar multiple, admise și recomandate în 
protejarea sănătății, împotriva stresului oxidativ, dar și a 
îmbătrânirii premature. A fost aleasă această formulă deoarece 
un spectru mai larg de ingrediente poate ajuta mai multe organe 
(în funcție de necesitatea lor). Un singur ingredient, evident, nu 
ar putea răspunde multiplelor necesități ale celulelor umane, de 
aceea s-a recurs la această formulă, utilizând 21 de ingrediente 
de excepție pentru a acoperi necesitatea întregului organism.

5 5 5 0

236.00 lei
60 cps.

Indicații terapeutice:
 
• Persoanelor care doresc să-și prelungească starea 

de bine, starea de sănătate, viața
• În prevenție, dar și în tratatarea bolilor 

degenerative, se recomandă utilizarea acestui 
produs pe termen îndelungat
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5 7 0 0

259.00 lei
90 cps.

129.50 lei

-50%%
reducere

Green
Insulin

Ai primit acest catalog de la:

Nume:                                       Prenume:

Cod partener:

Dacă îți plac produsele, contactează-mă:

Telefon:


