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Tiberiu Ceia este un cântăreț de muzică populară, cel mai de seamă reprezentant al
Banatului. Născut pe data de 16 iulie 1940 în Timișoara, Tiberiu Ceia încă de la frageda
vârstă de cinci ani a început să cânte prin casă odată cu muzica Ioanei Radu și a Mariei
Lătărețu, în timp ce acestea erau difuzate la radio. La 5 ani, la Grădina Capitol din Timișoara,
Tiberiu Ceia a cântat “Cruce albă de mesteacăn”, cântec învățat de la tatăl său.
Debutul său oficial a avut loc în anul 1967, pe scena Operei din Timișoara. Pentru muzică,
în 1978 și-a abandonat cariera de profesor de literatură română, pe care și-o dorise. Chiar
dacă muzica l-a purtat prin toată lumea, “acasă” a fost mereu pentru el Timișoara, Banatul,
România.
A lansat numeroase piese pe 18 albume, cel mai cunoscut și îndrăgit dintre ele fiind
“Frumoasă-i vecina noastră”.

Tiberiu Ceia:

Frumoasă vecina noastră
Scoate capul pe fereastră....

Blue Diamond:
Numai dacă folosește produsele noastre...

Scanează și
află mai multe!
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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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Dr. Paul Friciu

Medicii
recomandă

Dr. Ionuţ Moraru

Doctor în Stiințe Medicale
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.

Medic stomatolog

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.

Loredana Dolbea
Terapeut Biofeedback,
Psiholog

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!

Dr. Doina Smărăndoiu

Medic Specialist în Medicină de
Familie
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.

Adrian Sora

Dr. Viorica Ilici

„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”.

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

Fizio-kinetoterapeut

Medic rezident și de Medicină
Generală

• 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.
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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.

3003
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Graviola Juice 500 ml

159.00 LEI
36.00 EUR
690.00 MDL

Mod de administrare: 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. Se
poate consuma și în formulă diluată cu apă sau ceai, sau cu un suc
de fructe natural neîndulcit.
Stocarea: într-un loc întunecat și răcoros, temperatura recomandată
<18°C.Odată ce deschideți sticla, păstrați-o la frigider și consumați-o
în termen de maxim 5 zile.
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3180

Graviola Capsule 60 cps

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.
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!

Ceai de Graviola 50 g
3113

87.00 LEI
21.00 EUR
390.00 MDL

108.00 LEI
24.00 EUR
506.00 MDL

Mod de administrare: 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.
Stocarea: 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.

Graviola
Îmbunătăţeşte calitatea vieţii!
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.

Terapeut Loredana Dolbea
recomandă Graviola Juice

recomandă Turmeric Juice

3088
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Adrian Sora
recomandă Picături cu turmeric

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.
Atenţionări:
Persoanele care urmează un tratament cu
anticoagulante trebuie să folosească cu
precauţie turmericul şi doar sub indicaţia
medicului.
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143.00 LEI
30.00 EUR
600.00 MDL

Dr. Paul Friciu
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Turmeric Juice 250 ml

Gel Turmeric 100 ml

3123

49.00 LEI
12.00 EUR
234.00 MDL
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Turmeric

Turmeric Picături 30 ml

Cel mai puternic
antiinflamator natural!

19.00 LEI
4.00 EUR
91.00 MDL

4045

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.

Efecte și beneficii:
Adjuvant în boli articulare (reumatism,
artrite, artroze, spondilite, poliartrită cronică, gută), dureri musculare, nevralgii, lombalgii, lombosciatică, tendinite, contuzii,
entorse
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.

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.

13
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Fructul vieţii – accelerează
fluxul intercelular de nutrienţi!

W

Noni
199.00 LEI
44.00 EUR
900.00 MDL
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.

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

Goji

Noni Juice Tahiti
1000 ml

Dr. Viorica Ilici
3051
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Goji Juice Bio 500 ml

3067
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Sucul de noni este preţuit de mii de ani de băștinașii tahitieni
pentru proprietăţile sale. Conţine micronutrienţi esenţiali
capabili să asigure starea de bine și să îmbunătăţească
sănătatea organismului. Oferă energie, vitalitate și
rezistenţă la stres și boli persoanelor sănătoase și ajută
în numeroase afecţiuni, de la cele ușoare, la cele cronice,
datorită proprietăţilor imunostimulatoare, antibacteriene,
antitumorale, antioxidante, antiinﬂamatoare, antialergice,
detoxiﬁante și energizante.

Dr. Viorica Ilici
recomandă Noni Juice Tahiti

recomandă Goji Juice

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.
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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.

3061
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Aloe Ferox Juice 1000 ml
•
•
•
•
•
•
•
•

195.00 LEI
45.00 EUR
890.00 MDL

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

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.

16

3146

Aloe Ferox Gel 100 g

129.00 LEI
27.00 EUR
600.00 MDL

•
•
•
•
•
•

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
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.
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Aloe Ferox
Planta celor 1000 de
miracole!

Dr. Doina Smărăndoiu
recomandă Aloe Ferox Juice

Inca Inchi Oil 250 ml
237.00 LEI
48.00 EUR
990.00 MDL
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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.

3145
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Una dintre cele mai cultivate
plante aromate din lume!

Ginger
Ginger Juice 200 ml

Inca Inchi

99.00 LEI
21.00 EUR
420.00 MDL
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.

3179
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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.

Cantitatea cea mai mare de
Omega 3 conţinută de un ulei
vegetal!
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.
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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.
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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.
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Vibracell
Vibracell 300 ml
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389.00 LEI
87.00 EUR
1699.00 MDL
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3060

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

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.

Mega concentrat de nutrienţi!
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.

Dr. Doina Smărăndoiu
recomandă Vibracell
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Dr. Ionuţ Moraru
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recomandă Blue Kombucell

3157
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Oţet
Blue Kombucell 100 ml
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54.00 LEI
12.00 EUR
246.00 MDL
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.
Mod de administrare: Se pulverizează pe
salate sau alte mâncăruri după gust.

3158

Tonic Capsule
Blue Kombucell 100 ml
117.00 LEI
27.00 EUR
546.00 MDL
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.
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.
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Kombucell
Acţiune benefică asupra
întregului organism
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.
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• Adjuvant în detoxifierea corpului, în intoxicaţia cu metale grele, pesticide, ierbicide, iradiere
• Foarte util în gastrita hiperacidă, infecţii intestinale, infecţii virale, parazitare şi bacteriene
• Util în combaterea stresului oxidativ şi în scăderea gradului de îmbătrânire celulară,
optimizează ph-ul organismului (cu inducerea valorii normale spre alcalină)
• Normalizarea ritmului cardiac şi tensiunii arteriale, eliberarea tensiunii şi spasmelor
musculare, reduce riscurile atacurilor epileptice
• Optimizează funcţia ficatului şi a rinichilor (prin normalizarea valorii transaminazelor,
bilirubinei, creatininei şi ureei sanguine), scade consumul de analgezice şi narcotice
crescând concentraţia de fier în afecţiunile tumorale
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Efecte și beneficii:
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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, prinzândule ,,ca într-o capcană”, eliminându-le pe cale naturală. Creșteți consumul de apă cu minim 2
pahare pe zi, atunci când consumați Zeolit.

Zeolit 100 ml

3046
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195.00 LEI
45.00 EUR
890.00 MDL
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.
Mod de administrare:
3 capsule de 2 ori pe zi, administrat cu
apă, suc natural sau ceai, cu 30 de minute
înainte de masă. Creșteți consumul de
apă cu minim 2 pahare pe zi, atunci când
consumați Zeolit.
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Zeolit
Fără toxine, zi de zi!
,,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.
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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, stări depresive.
Mod de administrare:
1 capsulă înainte de culcare din produsul de seară.
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Stress
Expert

123.00 LEI
27.00 EUR
583.00 MDL

3069

3059
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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.

117.00 LEI
26.00 EUR
552.00 MDL

Minte sănătoasă
în corp sănătos!
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

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. S-a demonstrat îmbunătăţirea
sistemului imunitar, proprietăţi antiinflamatoare, antialergice, antibacteriene, antioxidante. De asemenea, s-a evidenţiat un
intens efect antistress al acestei ciuperci.

Cordyceps Sinensis, din anul 1757, este
considerat un organism dublu, trăind ca
plantă şi insectă. 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).
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Vitamin C Alcalin 60 cps

3121

Dr. Ionuţ Moraru
recomandă Vitamin C Alcalin Power

Produse recomandate pentru
întărirea imunității
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78.00 LEI
18.00 EUR
368.00 MDL

Pro Imun 60 cps

4041

Imunitate

116.00 LEI
26.00 EUR
540.00 MDL
Este un produs revoluționar cu un mix
de 7 ingrediente active extrem de eficiente în stabilizarea sănătății și întărirea
imunității.
•
•
•
•
•
•

Colostru bovin
Gheara mâței
Floare de mușețel
Mentă
Eucalipt
Vitamina D3

Antivir 60 cps
127.00 LEI
28.00 EUR
589.00 MDL

4038
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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.

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
Rădăcină din lemn dulce
Extract de hidro-etanol din propolis
Extract din frunze de măsline
Tămâie indiană
Pudră din sâmburi de caise
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Ţine la distanţă infecţiile
urinare!
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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.

Blue Urocistin Forte
30 cps
55.00 LEI
12.00 EUR
259.00 MDL

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

3100

Urocistin
3128
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Prostafix
125.00 LEI
27.00 EUR
585.00 MDL

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.

Blue Prostafix Forte
Capsula zi 30 cps
Mod de administrare:
1 capsulă dimineaţa din produsul de zi.

Blue Prostafix Forte
Capsula noapte 30 cps
Mod de administrare:
1 capsulă înainte de culcare din produsul de seară.
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Blue A365 Plus Forte
90 cps
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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.

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

Moringa
Blue Moringa Forte
60 cps

A365

91.00 LEI
21.00 EUR
420.00 MDL
Recomandat în cazurile de:
• Anemie
• Artrite
• Reumatism
• Astm bronşic
• Diabet zaharat
• Ulcer gastroduodenal
• Afecţiuni cardiace
• Afecțiuni tiroidiene
• Infecţii
• Parazitoze
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3124
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126.00 LEI
28.00 EUR
593.00 MDL
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Moringa cu propolis verde
brazilian!

Dr. Paul Friciu
recomandă Blue Moringa 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.
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Brazilian Green Propolis
30 cps
Anitumoral
Antiinflamator
Anti-aging
Bactericid
Antiviral
Stimulent în întărirea imunității
Protejează sistemul nesrvos
Protejează sistemul
cardiovascular

89.00 LEI
21.00 EUR
410.00 MDL

• Distruge stafilococi, candida,
e-coli, salmonela
• Eficient în susținerea calității
vieții a persoanelor infestate
cu HIV
• Acţionează ca antiinflamator,
analgezic
• Acţionează ca tonic general

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.
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3068

Green Coffee Slim
60 cps

102.00 LEI
24.00 EUR
478.00 MDL

•
•
•
•
•

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
Cafeaua Arabica - o specie de arbore de cafea, originară din sudvestul Etiopiei
Cafeaua verde - reprezentată de acea cafea crudă, neprăjită,
neprocesată, neprelucrată termic, ce are o aromă foarte intensă.
Acidul clorogenic - efecte antiinflamatoare şi antioxidante, inhibă
secreţia enzimei G6P

Green Propolis
Green Coffee
Accelerează-ți metabolismul!
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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.

5500
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Blue Vital Premium
90 cps

234.00 LEI
53.00 EUR
1092.00 MDL
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• Crește energia vitală și imunitatea
• Împiedică formarea celulelor tumorale

• Îți dă șansa să câștigi un apartament
		

Scanează și află mai multe!

Blue Vital
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.
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Blue Quercitin 500
30 cps

87.00 LEI
21.00 EUR
415.00 MDL
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Adjuvant în:
• Deficiențe imunitare
• Astm bronșic, rinită alergică, erupții cutanate
• Răceli, gripe
• Infecții virale
• Reducerea efectelor radicalilor liberi
• Păr și unghii fragile, psoriasis, acnee
• Îmbătrânirea prematură a țesuturilor
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5570

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.

Memory X Change 60 cps

298.00 LEI
66.00 EUR
1260.00 MDL

• 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

Quercitin
Crește imunitatea

O

• Elimină toxinele și purifică organismul;
• Stimulează metabolismul;
• Antioxidanții conținuți de Ganoderma previne apariția ridurilor și îmbătrânirea prematură a pielii;
• Reglează tensiunea, previne infarctul miocardic, obstrucțiile vasculare cerebrale și anghina pectorală;
• Kombucell este eficient în bolile de ficat: hepatite acute sau cronice,
ciroze uscate sau umede. Este printre puținele remedii care refac
celula hepatica;
• Stimulează imunitatea.

4057
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Capsule cu cafea compatibile cu expresoarele Nesspresso. Fiecare capsulă conține 92% cafea naturală 100%, 4% Ganoderma și 4% Kombucell.

Espressor pentru
Blue Coffee for Life
899.00 LEI
199.00 EUR
4150.00 MDL

W

W

cu Ganoderma și Kombucell

Produse disponibile din
primăvara 2022
4058
4055

Blue Coffee
for Life

4056

40

Aparat spumare lapte
399.00 LEI
89.00 EUR
1800.00 MDL

10 capsule cafea
cu cofeină
63.00 LEI
15.00 EUR
294.00 MDL

10 capsule cafea
fără cofeină
63.00 LEI
15.00 EUR
294.00 MDL
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• 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

Cremă Viper Green
50 ml
Cremă Viper Green
100 ml

33.00 LEI
8.00 EUR
168.00 MDL

43

60.00 LEI
15.00 EUR
296.00 MDL

4048

Viper Green
4049

42

4047

4046
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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.

Gel Viper Green
50 ml
Gel Viper Green
100 ml

33.00 LEI
8.00 EUR
168.00 MDL

60.00 LEI
15.00 EUR
296.00 MDL

Cu venin de viperă și propolis
verde brazilian!
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.

Adrian Sora
recomandă Viper Green Bio
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Cremă remodelatoare
Slim 350 ml

105.00 LEI
21.00 EUR
468.00 MDL

63.00 LEI
15.00 EUR
300.00 MDL

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

Adrian Sora
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Hidra & Intense

recomandă Gel de picioare ,,grele” și
“Crema remodelatoare Slim”

Produse cu venin de viperă și
propolis verde brazilian!

Slim & Legs
4052

3193

Gel de picioare “grele”
200 ml

4053
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• Combate cauzele și formele de manifestare a celulitei
• Activează microcirculația, împiedică stocarea excesivă
a grăsimilor în țesuturi și reduce edemele celulitice

Cremă hidratantă
Hidra+ 50 ml

123.00 LEI
28.00 EUR
585.00 MDL

• Creează un aspect luminos și radiant
• Hidratează, hrănește, catifelează
• Conține venin de viperă și propolis verde brazilian
100% natural

Cremă nutritivă
Intense 30 ml

155.00 LEI
35.00 EUR
753.00 MDL

• Reduce puternic apariția ridurilor
• Crează o piele mai fină
• Conține venin de viperă și propolis verde brazilian
100% natural
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10 ml

21.00 LEI
4.00 EUR
78.00 MDL

3502

First Time
30 ml

51.00 LEI
12.00 EUR
240.00 MDL
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First Time

W

Apa de parfum pentru femei

W

First Time este simbolul fericirii, datorită combinației de bergamotă
și tuberoză, aduse tuturor frumuseților vieții prin pasiune infinită.
Topul acestui parfum completat cu acordul delicat de amber și violet,
trezește sentimentele unei povești de iubire care te lasă învăluită de
emoții pline și romantice.
Nota de vârf: amber & violet
Nota de mijloc: bergamotă & tuberoză
Nota de bază: musk

Pure Vision
10 ml
Pure Vision
30 ml

Georgy’s
Perfumery

21.00 LEI
4.00 EUR
78.00 MDL

51.00 LEI
12.00 EUR
240.00 MDL

Apa de parfum pentru femei
Pure Vision debutează prin tonuri moderne de amyris și jasmine, care
îmbină în mod unic o personalitate sigură și elegantă. Senzualitatea
misterioasă a parfumului crează o originalitate a notelor de iris și
vanilie, ce evocă întotdeauna latura dumneavoastră feminină.
Compoziția captivantă este încheiată cu tonurile finale ale parfumului,
străpunse de nuanțe intense de musk, amber și sandalwood.
Nota de vârf: amyris & jasmine
Nota de mijloc: iris & vanilie
Nota de bază: musk, amber & sandalwood

3500

3504

3503
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Legacy
10 ml

21.00 LEI
4.00 EUR
78.00 MDL

Apa de parfum pentru bărbați
Legacy reprezintă magia unui miros pe care nu îl vei putea uita
niciodată, moștenit prin senzualitatea tonurilor lemnoase, subtil prin
unicitatea sa, creat prin imbinarea perfectă a notelor dulci, pe baza
atrăgătoare de musk.
Notă de vârf: lemnos & ambră
Notă de mijloc: dulce & vanilie
Notă de bază: musk

47

3505

.

R

O

10 ml

21.00 LEI
4.00 EUR
78.00 MDL
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Rainbow

I A

Apa de parfum pentru femei

3506
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Rainbow captivant de natura ce ne învăluie prin explozia de esențe
persistente și mirosuri sofisticate, conferă un farmec senzual și o
senzație de plăcere sublimă a tonurilor intense de retriver.
O simfonie cuceritoare de acorduri aromate pe bază de musk, ce
oferă un farmec îmbietor și o senzualitate feminină.
Nota de vârf: amber
Nota de mijloc: retriever
Nota de bază: musk

Wild Emotions
10 ml

21.00 LEI
4.00 EUR
78.00 MDL

Apa de parfum unisex

3507

Vibe Mood
10 ml

21.00 LEI
4.00 EUR
78.00 MDL

Apa de parfum pentru femei
Vibe Mood captează spiritul și imaginația femeii puternice și
moderne. Reprezintă magia nuanțelor florale, eleganța și feminitatea
tonurilor de vanilie, senzualitatea tonurilor lemnoase și farmecul
feminin, prezentate într-o sticlă elegantă și un ambalaj atrăgător.
Aromat însă în acelasi timp subtil, Vibe Mood este parfumul care îți
surprinde simțurile de dimineață și până seara.
Notă de vârf: floral & vanilie
Notă de mijloc: lemnos & pudrat
Notă de bază: musk
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3508

Wild Emotions reprezintă senzualitate tonurilor violet, care vă pune în
valoare atuurile și vă dă încredere în puterea forțelor proprii. Destinat
tuturor celor care iubesc independența şi trăiesc conform propriilor
norme, pline de emoție și succes!
Un alt val de intensitate senzuală aparține combinației de trandafir și
jasmine, care conferă o personalitatea unică și desăvârșită. Nota de
bază a parfumului aduce nuanțe fermecătoare de musk.
Nota de vârf: violet
Nota de mijloc: trandafir & jasmine
Nota de bază: musk
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Colecție de apă de parfum
6 x 10 ml

99.00 LEI
21.00 EUR
420.00 MDL

Ești în căutarea mirosului perfect?
Descoperă noua colecție de Georgy’s Perfumery, cu mirosuri unice și sofisticate, ce
reprezintă parfumuri originale pe bază de MUSK, care îți va surprinde simțurile de
dimineața până seara.
Setul de esențe de la Georgy’s Perfumery debutează prin nuanțe fermecătoare, ce
conferă o simfonie seducătoare de acorduri aromate și intense.
Caracteristici:
• parfum potrivit pentru fiecare zi
• setul conține 6 parfumuri persistente cu tonuri intense pe bază de MUSK
• ideal pentru a fi oferit cadou
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Perlax Fresh Mint
75 ml

27.00 LEI
6.00 EUR
127.00 MDL

3047
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Pasta de dinți cu ingrediente de origine naturală, care oferă albire
rapidă a dinților. Acționează non-abraziv și oferă prospețime de lungă
durată. Mixul de ingrediente active protejează împotriva formării
placii dentare și apariției cariilor.
Mod de folosire:
Utilizați de două ori pe zi, ca o pastă de dinți obișnuită timp de cel
puțin 60 de secunde.
Recomandări:
Formulă fără fluor, potrivită pentru întreaga familie
Copiii de până la 6 ani vor utiliza o cantitate de mărimea unui bob de
mazăre de pastă de dinți sub supravegherea unui adult.

50
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3185

Perlax Ice Gel
75 ml

27.00 LEI
6.00 EUR
127.00 MDL

Pasta de dinți gel cu ingrediente de origine naturală, care oferă
prospețime de lungă durată. Mixul de ingrediente active protejează
împotriva formării plăcii dentare și apariției cariilor. Calmează și
reduce inflamațiile gingivale.
Mod de folosire:
Utilizați de două ori pe zi, ca o pastă de dinți obișnuită timp de cel
puțin 60 de secunde.
Recomandări:
Formulă fără fluor, potrivită pentru întreaga familie
Copiii de până la 6 ani vor utiliza o cantitate de mărimea unui bob de
mazăre de pastă de dinți sub supravegherea unui adult.

Perlax
Fără fluor, fără parabeni!
Pasta de dinţi cu ingrediente de origine naturală conferă
albirea şi curăţarea eficientă a dinţilor fără a traumatiza
ţesuturile, dinţii şi ţesuturile moi adiacente. Are efect
de prevenire a formării plăcii bacteriene şi de apariţie a
cariilor prin acţiunea convergentă a compuşilor.

Dr. Paul Friciu
recomandă Perlax

3115
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Săpunuri
lichide

27.00 LEI
6.00 EUR
152.00 MDL

W

1000 ml
• Săpun lichid medical antibacterian cu
acid lactic și clorură de benzalconiu și
extract de aloe vera
• Nu lasă pielea uscată sau iritată

37.00 LEI
8.00 EUR
164.00 MDL

Săpun lichid pentru
neutralizarea
mirosurilor neplăcute
3064

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

650 ml

3114

4039

Săpun lichid
antibacterian cu acid
lactic
52

1000 ml
• Bogat în agenți de curățare, cu pH neutru, curață delicat pielea și menține
echilibrul natural al acesteia
• Conferă pielii un miros subtil, foarte
plăcut

W

W

Naturaphy

Șampon și gel de
duș 2 în 1 cu aromă
de portocale și
scorțișoară

1000 ml
• Special creat pentru a ingriji și hidrata
pielea
• Conferă pielii un miros subtil, foarte plăcut, lasând un sentiment de prospețime
atât pe durata zilei cât și a noții

27.00 LEI
6.00 EUR
152.00 MDL

Geluri de duș

• Neutralizează mirosurile puternice de
alimente
• Protejează pielea uscată

27.00 LEI
6.00 EUR
117.00 MDL

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.
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42.00 LEI
9.00 EUR
189.00 MDL
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Essential Șampon
Anti-mătreaţă
250 ml
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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.
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Natural
Femme
3062

Gel pentru igiena intimă
cu vitamina E și acid lactic
Cosmo Natural Femme
250 ml

48.00 LEI
12.00 EUR
226.00 MDL

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.

Essential
Shampoo
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33.00 LEI
8.00 EUR
253.00 MDL

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.

3126
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Șampon cu ulei natural
de argan și extract de
coada calului 250 ml

Gel de duș cu ulei de
argan și extract de
coada calului 300 ml

39.00 LEI
9.00 EUR
186.00 MDL

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.
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3010

56
Ulei Nutri cu Argan
și uleiuri naturale
preţioase 100 ml

98.00 LEI
21.00 EUR
460.00 MDL

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.

Argan

3040

“Lichidul de Aur” din Maroc
Cremă tratament cu ulei
de argan și extract de
coada calului 500 ml

55.00 LEI
12.00 EUR
258.00 MDL

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.

Uleiul de argan oferă luminozitate părului, îl hrăneşte
făcându-l moale, mătăsos, rezistent şi mai sănătos. De
asemenea, îl protejează împotriva efectelor nocive ale
soarelui şi redă vigoare chiar şi firelor de păr subţiri şi
fragile.
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39.00 LEI
9.00 EUR
186.00 MDL

Șampon cu miere
naturală pură, bogat în
nutrienţi 1000 ml

55.00 LEI
13.00 EUR
260.00 MDL
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Gel de duș cu miere
naturală pură 300 ml
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3007

3006

58
Balsam cu miere
naturală pură, hrănitor
și dedurizator 1000 ml

Cremă tratament
pentru păr cu miere
naturală pură 500 ml

55.00 LEI
13.00 EUR
260.00 MDL

53.00 LEI
12.00 EUR
244.00 MDL

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.

O
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45.00 LEI
12.00 EUR
215.00 MDL

Cremă tratament pentru păr
cu ulei de jojoba, ulei de
soia și unt de shea 500 ml

53.00 LEI
12.00 EUR
253.00 MDL

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).

Produse profesionale
cu keratină

61

3097

Jojoba

Laminaktiva
Leave-in spray Gloss
serum profesional cu
keratină 75 ml

62.00 LEI
15.00 EUR
288.00 MDL

3094

60

Produse pentru păr cu
ulei de jojoba

Balsam profesional
cu keratină pentru
reconstrucţia capilară
250 ml

64.00 LEI
15.00 EUR
300.00 MDL

3096
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Șampon cu ulei de jojoba
și unt de shea, nutritiv și
hidratant 500 ml

Șampon profesional
cu keratină pentru
reconstrucţia capilară
250 ml

64.00 LEI
15.00 EUR
300.00 MDL

3045
3052
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Linie parafarmaceutică pentru
igienă personală

Deodorant cristal
antibacterian 120 g
•
•
•
•

18.00 LEI
4.00 EUR
87.00 MDL
26.00 LEI
6.00 EUR
116.00 MDL

Deodorant, descompune și neutralizează mirosurile neplăcute
Ajută la vindecarea rănilor și oprirea sângerărilor
Cicatrizează urmele lăsate de acnee şi usucă aftele
Se poate utiliza şi pentru a scăpa de mirosul neplăcut al picioarelor

3108

W

Bio Deo Plus 125 ml
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54.00 LEI
12.00 EUR
246.00 MDL
• 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.
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Bio Perfect

Deodorant cristal
antibacterian 60 g

27.00 LEI
6.00 EUR
129.00 MDL

Aftershave cristal
antibacterian 90 ml
• Se folosește după ras pentru calmarea pielii iritate
• Poate fi folosită și în tratamentul acneei
• Pentru toate tipurile de piele

Piatra
magică
Alaun de potasiu

3103

Bio After Shave 125 ml
60.00 LEI
15.00 EUR
278.00 MDL
• 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.
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3202

Gel de duș și șampon 2 in
1 pentru copii 300 ml

67.00 LEI
15.00 EUR
315.00 MDL

3203
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67.00 LEI
15.00 EUR
315.00 MDL

Cremă de corp pentru
copii 500 ml

115.00 LEI
25.00 EUR
545.00 MDL
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Tuscany
Shine
Collection
for
Babies

Tuscany
Shine Collection
Produse disponibile din primăvara 2022
Tuscany Shine Collection
for Men

3200
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Spumă de baie pentru
copii 300 ml

Cremă de bărbierit
300 ml

92.00 LEI
20.0 EUR
428.00 MDL
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66.00 LEI
15.00 EUR
330.00 MDL

• Conţine ingrediente naturale și organice ulei esenţial organic de lavandă
• Certificat de Certisys
• Este sigur pentru pielea sensibilă și pentru
haine de bebeluș

4002
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Ecoblue detergent natural
pentru rufe 1000 ml

Ecoblue detergent lichid
natural pentru vase
500 ml
•
•
•
•

29.00 LEI
9.00 EUR
138.00 MDL

Conţine ingrediente naturale și organice
Extract de citrice
Certificat de Certisys
Este sigur pentru curăţarea ustensilelor
pentru bebeluși
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67

• Conţine ingrediente naturale și organice ulei esenţial organic de lavandă
• Certificat de Certisys
• Este sigur pentru pielea sensibilă și pentru
haine de bebeluș

Ecoblue detergent lichid
natural universal 1000 ml
4004

42.00 LEI
9.00 EUR
186.00 MDL

• Conţine ingrediente naturale și organice –
ulei organic de portocale
• Certificat de Certisys
• Curăţă orice suprafeţe din lemn, piatră,
gresie sintetică sau laminată

Eco Blue
Dr. Doina Smărăndoiu
recomandă detergenții EcoBlue

Ecoblue soluție pentru
curățat pete 500 ml

27.00 LEI
6.00 EUR
123.00 MDL

4006

4003

Ecoblue balsam natural
pentru rufe 1000 ml

99.00 LEI
24.00 EUR
460.00 MDL

• 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
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Lider
Executiv

68

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

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

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

$
300

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

$500

+
City Break
Viena

Rubin

Campania
de premiere
a performanţei

Dublu
Diamant

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

$2000

+ program
auto 400 €
lunar

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

$1000

+ program
auto 200 €
lunar
Partenerii care
își mențin
12 săptămâni
din 15
săptămâni
consecutive
calificarea
primesc bonus
suplimentar*

$
5000

Triplu
Diamant
Partenerii care
își mențin
12 săptămâni
consecutive
calificarea
primesc bonus
suplimentar*

$
10.000

4x
Diamant

6x
Diamant

$
50.000

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

$
100.000

5x
Diamant
Partenerii care
își mențin
16 săptămâni
consecutive
calificarea
primesc bonus
suplimentar*

$
20.000
Partenerii care
își mențin
12 săptămâni
consecutive
calificarea
primesc bonus
suplimentar*

7x
Diamant
Partenerii care
își mențin
40 săptămâni
consecutive
calificarea
primesc bonus
suplimentar*

Ferrari

8x
Diamant

10x
Diamant
$
500.000
9x
Diamant
Partenerii care
își mențin
56 săptămâni
consecutive
calificarea
primesc bonus
suplimentar*

$
250.000
Partenerii
care își mențin
48 săptămâni
consecutive
calificarea
primesc bonus
suplimentar*

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

$
1.000.000
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Un produs revoluționar, conține 21 de elemente, alese cu grijă pentru a încetini
procesul de îmbătrânire al corpului și al organelor interne.
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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.
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Are eficiență maximă, rapidă, conținând 21 de ingrediente, astfel acoperind în
totalitate necesitățile și carențele din organism.
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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.

W

W

.

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.
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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.

Bio Diamond
60 cps

234.00 LEI
53.00 EUR
1104.00 MDL

Compoziție:
1. Setria L-glutation
2. Muguri de salcâm 		
japonez-quercitina
3. Astaxantina din crustacee
4. Rezveratrol din polygonum
cuspidatum
5. Coenzima Q10
6. Licopen tomate
7. Acid alfa lipoic
8. Lăptișor de matcă liofilizat
9. Propolis
10. Coama leului

11. Polen fermentat in 		
kombucha
12. Pin marin
13. Ceai verde
14. Goji
15. Morcov
16. Ginko biloba
17. Astragalus
18. Vitamina C
19. Vitamina D3
20. Vitamina E
21. Rodiola

Bio
Diamond
Anti-aging, antioxidant,
anti-îmbătrânire!
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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318.00 LEI
70.00 EUR
1490.00 MDL

159.00 LEI
35.00 EUR
745.00 MDL

-50%
reducere

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: colagenul marin, colagenul porcin, colagenul bovin,
bambus, coada calului, stevia, arome naturale de fructe.
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Blue Quality Collagen
15 pliculețe

Terapeut Loredana Dolbea
recomandă Blue Quality Collagen

Blue
Collagen
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Green Insulin
Produs revoluționar cu 4 mari beneficii

-50%

• Reglează glicemia oscilantă
• Reduce glicemia
• Ajută la refacera organelor interne afectate de diabet
• Scade necesitatea, dorința de dulce

reducere

Dr. Ionuţ Moraru
creatorul Green Insulin

5700
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Green Insulin
90 cps

280.00 LEI
62.00 EUR
1302.00 MDL

140.00 LEI
31.00 EUR
651.00 MDL

B17 Liquid

-50%

5710

• Supliment alimentar cu o formulă specială pe bază de extract de
sâmburi de caise, adjuvant în afecțiuni oncologice și susținerea
stării de bine a întregului organism.
• Forma lichidă a B17 este poate cea mai eficientă și singura formă
de B17 care oferă protecție organismului și ajută în prevenirea și
stoparea dezvoltării celulelor tumorale.

B17 Liquid
15 x 10 ml

390.00 LEI
86.00 EUR
1806.00 MDL

195.00 LEI
43.00 EUR
903.00 MDL

5711

reducere

B17 Liquid
6 x 10 ml

176.00 LEI
40.00 EUR
840.00 MDL

88.00 LEI
20.00 EUR
420.00 MDL
Ai primit acest catalog de la:

Nume:

Prenume:

Cod partener:
Dacă îți plac produsele, contactează-mă:
Telefon:

