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DREPTUL LA SÃNÃTATE
Vã supunem atenþiei o viziune integratoare, holisticã, generoasã, care 

nu amãgeºte. Ea surprinde esenþialul acolo ºi atunci când multe încercãri 
lapidare, unilaterale ºi grãbite s-au nãpustit sã înãbuºe doar simptome. 
Degeaba te „strãduieºti” sã înlãturi doar simptomele. Îþi oferi o liniºte de 
moment, nu îþi propui sã desluºeºti perspectiva. Cauzele rãmân „neat-
inse” ºi genereazã, în continuare, aceleaºi simptome. Cu timpul, ele 
se multiplicã, se amplificã ºi se agraveazã. Bolile se înmulþesc ºi te izbesc 
cu o furie pe care, adesea, n-ai timpul, voinþa ºi „armele” potrivite spre a 
o contracara. Exemple ai cu sutele, cu miile, dar nu te înduri sã-þi vii în 
ajutor. “Doar nu mi s-o întâmpla chiar mie. ”. Deºi se cunosc aceste goluri 
în apãrarea mentalã ºi fizicã, deºi farmaciile au rafturile pline de medica-
mente, iar vânzarea lor întrece aºteptãrile, starea de sãnãtate a populaþiei 
este tot mai precarã. Care-i vina? Unde-i greºeala? Ce-i de fãcut?

Pe fondul unei asemenea confuzii, greºelile de percepþie, erorile 
de interpretare ºi abaterile de la normele de alimentaþie corectã trimit 
organismul în suferinþã. Cei mai mulþi se gândesc la un medicament 
„tare”, care sã repunã corpul pe linia de plutire. Repede ºi fãrã sã facã 
prea mult pentru sine. Alunecã, riscant de uºor, pe o pantã simplistã, 
presãratã cu nepãsare. De parcã n-ar fi ei în cauzã. Chiar dacã, pe mo-
ment, durerea a cedat, febra a scãzut, iar disconfortul a încetat.

Organismul a pierdut la nivel de imunitate, dar cui îi pasã? Eu înþeleg 
sã întremez corpul, printr-o tabletã de viaþã specialã, ca el sã se mobilizeze 
ºi sã însãnãtoºeascã partea bolnavã. Acest demers presupune acceptarea 
unor corecþii în însuºi modul nostru de a fi. Este o terapie naturalã – blân dã, 
eficientã ºi plãcutã – care conteazã pe fitoterapie, aromaterapie, alimen-
taþie echilibratã, gândire pozitivã, lipsitã de urã ºi resentimente. Este o 
filosofie de viaþã în spiritul Bibliei ºi al lui Dumnezeu. Fiecare doreºte sã 
fie sãnãtos, dar puþini ºtiu cum sã-ºi pãstreze sãnãtatea. Sã vã în toarceþi, 
aºadar, cu faþa spre Adevãr ºi sã vã faceþi bine, dacã, într-adevãr, bine 
gândiþi. Este ºansa fiecãruia de a se bucura de sãnãtate. Iatã câteva prin-
cipii ale acestui concept de sãnãtate naturalã, având ca temei principiul 
hipocratic: „Fii primul tãu medic!”

I. În TERAPIA FAVISAN rãbdarea, disciplina ºi consecvenþa sunt 
atributele pe care sã contaþi. Gândiþi-vã cã bolile se instaleazã în timp, 
se cronicizeazã ºi îºi amplificã forþa de ºubrezire a sãnãtãþii. Cauzele sã 

le cãutaþi în greºelile pe care le-aþi sãvârºit - cu sau fãrã voie - împotriva 
legilor firii, a corpului însuºi. Prin stres, neodihnã, neconsum de lichide, 
alimente nesãnãtoase, neîncredere în sine ºi necredinþã aþi compromis 
apãrarea naturalã, lãsând organismul slãbit, de-a dreptul neajutorat, în 
confruntarea cu boala. Maladia cronicã este ultimul act al unei drame 
care a început cu ani în urmã ºi se datoreazã unui stil de viaþã de-
zordonat, neconform cerinþelor sale de sãnãtate.

Aveþi rãbdare cu corpul dumneavoastrã. Lãsaþi plantelor timpul nece-
sar sã reechilibreze, în profunzime, circuitele ºi funcþiile sale interne. Ele 
dezintoxicã, depolueazã, curãþã ºi armonizeazã trupul, mintea ºi spiritul 
deopotrivã. Este însãºi reprezentarea Sfintei Treimi, care se pogoarã în 
fiinþa noastrã. Credeþi în ºansa aceasta de a vã face bine!

II. PROGRAMUL FAVISAN percepe boala ca fiind a corpului întreg 
(fizic, mental, spiritual). Atât boala cât ºi sãnãtatea privesc întreaga fiinþã. 
Dacã aþi avut puterea de a vã fi creat boala ºi de a vã fi înmulþit suferinþa, 
gãsiþi cã a sosit momentul de a fi descoperit eroarea ºi de a face cale în-
toarsã. În cazul în care credeþi cã se poate altfel, vã amãgiþi. Sã vã doriþi 
mult de tot însãnãtoºirea. Nu de la o zi la alta ºi nu anulând, degrabã, 
efectele sale dureroase, de suprafaþã (simptomele). Începeþi prin a o 
anula în gândire, imaginându-vã organele bolnave aflate, deja, în-
tr-un proces de fortifiere ºi de restabilire metabolicã. Gândiþi pozitiv, 
în beneficiul corpului dumneavoastrã. Credeþi, cu tãrie, în capa citatea de 
redresare ºi chiar de însãnãtoºire a spiritului atotcuprinzãtor. Dacã faceþi 
luminã în minte, dacã aduceþi cãldurã în suflet ºi dacã-i oferiþi trupului 
hrana pe care ºi-o doreºte, veþi fi vrednici de a vã cultiva sãnãtatea. Nu 
existã un proces anume de vindecare, însã existã mai mult decât atât: 
înþelepciunea care vindecã totul (ajutã mecanismele intime ale fiinþei 
noastre sã se reaºeze în buna lor matcã de normalitate).

Reluaþi lectura acestor fraze, pãtrundeþi sensul lor profund spiritual 
ºi accedeþi la condiþia de om sãnãtos. Omul se îmbolnãveºte ºi tot el se 
vindecã. Nimeni nu vindecã pe nimeni. Unul Singur a vindecat, în ultimii 
2.000 de ani; Acela a fost Iisus Hristos.

 Egoismul, ranchiuna, invidia ºi alte sentimente negative opresc 
accesul nostru spre bolta de luminã, care este Dumnezeu. Când teama, 
frica, deznãdejdea, suspiciunea, inconsecvenþa dispar, câºtigãm un mare 
aliat: încrederea în noi înºine, în viaþã, în tot ceea ce reprezintã binele. 
Se stinge ura ºi înfloreºte dragostea. Dispare ignoranþa ºi înmugureºte 
înþelepciunea, care vindecã totul.
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III. TERAPIA FAVISAN cere bolnavului sã participe la propria 
însãnãtoºire. Conºtient ºi eficient. Numai aºa îºi salveazã viaþa. Sãnãtatea 
e un pisc la care nu poþi accede uzând numai de medicamente. Statisticile 
confirmã cã aceia care consumã multe medicamente nu sunt ºi dintre 
cei mai sãnãtoºi. Acest demers presupune - în mod sincer - prevenirea 
îmbolnãvirilor ºi angajeazã rãspunderea fiecãruia faþã de soarta sa. 
Aºadar, sã ºtiþi ceea ce este bine sã faceþi ºi, în acest context, „un mod 
de viaþã sãnãtos” sã însemne cel mai bun instrument de autoapãrare. În 
felul acesta, organismul primeºte nutrienþii care-l ajutã la dezintoxicarea, 
purificarea ºi întremarea sa prin restabilirea echilibrelor metabolice.

În plus, veþi dobândi o nouã viziune cu privire la sãnãtate. Dintr-o 
datã, nu o mai percepeþi numai ca apanaj al altcuiva, de regulã acesta 
fiind medicul ºi mediul sãu specific, spitalul, ci o superbã responsabilitate 
a fiecãruia faþã de sine. Sã-þi cunoºti nevoia de sãnãtate ºi sã-þi corectezi 
deprinderile de viaþã este totuna cu a te îndrepta cãtre Dumnezeu. Pentru 
cã El vrea ca noi sã fim sãnãtoºi. Cum am putea redobândi sãnãtatea 
altfel decât prin a nu mai greºi faþã de noi înºine?

Dacã nu te mai doare ceva anume nu înseamnã cã ai scãpat, de-
finitiv, de boalã, cã te-ai ºi fãcut sãnãtos. Însãnãtoºirea presupune 
ridicarea vibraþiilor de sorginte spiritualã, încât þesutul viu sã intre 
în rezonanþã cu Energiile Creatoare, sã atingã pragul de conºtiinþã 
care permite comuniunea cu Dumnezeu. ªi mai înseamnã revelaþie. 
În fond, aceasta este viaþa adevãratã; ea însufleþeºte materia. Orice 
însãnãtoºire vine de la viaþã, iar viaþa este de la Dumnezeu. Sã ne 
împãcãm cu noi, cu lumea ºi cu Cel care ne-a creat, sã respectãm legile 
Sale ºi ne va fi bine. Vom fi atât de sãnãtoºi pe cât meritãm.

   
Concluzie:
TERAPIA FAVISAN ajutã corpul - în cele trei dimensiuni ale sale: 

spiritual, mental ºi fizic - sã-ºi regãseascã încrederea de sine, echilibrul, 
armonia, confortul. În aceste condiþii, omul are sãnãtate. Conºtiinþa 
necesitãþii de a redobândi echilibrul metabolic, energetic ºi psiho-somatic  
este remediul fundamental în orice demers ce are drept þintã sãnãtatea. 

IV. CURA BIOLOGICÃ FAVISAN stimuleazã, prin dezintoxicare, or-
ganismul în a-ºi regãsi albia de normalitate, prin „cele 3 pârghii”: 1. dieta, 
2. fitoterapia, 3. aromoterapia.

1. Dieta ne defineºte ca fiinþã. Ceea ce punem în gurã aceea sun-
tem. Alimentele sunt preponderent alcaline, preponderent acide ºi doar 
câteva sunt „de mijloc”. Sângele nostru este alcalin, deci corpul doreºte ca  
2/3 din alimente sã fie alcaline (legume, fructe, ceaiuri din plante, sucuri 

proaspãt stoarse, argilã). El vrea de la noi 2-3 l de lichide în fiecare zi, în 
nici un caz sub formã de ape carbogazoase sau sucuri sintetice. Orice 
„argument” în favoarea alimentelor „bogate” în conservanþi, aromatizanþi, 
stabilizatori etc. reprezintã un afront la adresa nevoii noastre de sãnãtate. 
Oare ce nu-i de crezut? Cum se face cã vã plãtiþi, de douã ori, boala? O 
datã cu bani ºi o datã cu suferinþã. 

Corectarea conduitei alimentare este cea mai importantã ºi cea mai 
la îndemânã cale de îndreptare a stãrii de sãnãtate a fiecãruia. Noi vã 
supunem atenþiei un ghid de comportament ce reuneºte deprinderi verif-
icate în timp ºi uºor de îndeplinit. Numai dorinþã sã aveþi. Fãrã liste lungi, 
cu alimente permise ºi cu alimente interzise, fãrã regimuri alimentare 
rigide, cu privire la ceea ce trebuie ºi la ceea ce nu trebuie sã mâncaþi. 
Vã sugerãm câteva principii de nutriþie flexibile, în funcþie de împrejurãri, 
structurã psiho-somaticã, dispoziþie ºi nivel de înþelegere al fiecãruia.

Þinând cont de armonia celor ºase gusturi (dulce, acru, sãrat, iute, 
amar, astringent), de compatibilitatea ºi polaritatea alimentelor, veþi exersa 
creativitatea culinarã ºi veþi adopta calea care apreciaþi cã vi se potriveºte, 
astfel încât sã vã fie pe plac ºi sã aveþi sãnãtate. Vã veþi alcãtui meniuri 
care sã rãspundã propriilor cerinþe, cu referire atât la gust, cât ºi la for-
tifierea organismului. Veþi constata, cu timpul, cã veþi dobândi vitalitate 
tinereascã, specificã omului „fãrã vârstã”. Adicã fãrã tracasare, fãrã boalã, 
fãrã bãtrâneþe. Ceea ce s-ar putea numi ºi altfel: sã îmbãtrâneºti frumos, 
fãrã sã suferi; sã fii atent la calitatea vieþii. Este un mod sãnãtos de a trãi.

Adoptaþi principiile de viaþã fãrã boalã, înscrise în PROGRAMUL 
FAVISAN, ºi veþi cunoaºte bucuria unei vieþi echilibrate. Veþi fi sãnãtoºi, 
dacã veþi dobândi o stare de spirit elevatã.

2. Fitoterapia, în viziunea noastrã, reprezintã mai mult decât o valo-
rificare a proprietãþilor biochimice ºi farmacologice a plantelor medicinale. 
Avem în vedere, de asemenea, stãrile psiho-mentale pe care le induc celor 
care aleg aceastã modalitate de a-ºi redobândi sãnãtatea. Plantele nu 
sunt doar conglomerate de compuºi chimici, ci structuri complexe, sub-
til-energetice. Ele trezesc ºi dinamizeazã „medicul din interior”, circuitele 
imunitare ce ajutã organismul sã-ºi restabileascã echilibrul metabolic ºi 
psiho-somatic, sã-ºi reclãdeascã vitalitatea, forþa de apãrare, celelalte 
însuºiri specifice omului sãnãtos.

Noi apreciem cã plantele ºi alimentele, în general, sunt importante 
nu numai prin calorii sau prin substanþe biologic-active, ci ºi prin calitatea 
lor vibratorie, prin sufletul lor. Ele alimenteazã, întâi de toate, o structurã 
subtilã a corpului nostru. Avem în vedere atât alimentele, plantele cât ºi 
cosmeticele. Aceastã însuºire este datã de hrana vie, proaspãtã ºi verde, 
provenitã din apropierea locului nostru de obârºie. Rezonãm cu pãmântul 
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ºi cu roadele lui. Ceea ce provine de departe - legume, fructe, alimente 
preparate, chiar produse obþinute din plante - sunt recoltate verzi, se coc 
artificial, îºi pierd - pe drum ºi prin depozite - valoarea iniþialã, sufletul, 
lumina; sunt, pur ºi simplu, artificializate (conservate, colorate, aromati-
zate) în mod brutal, nefiresc, periculos pentru sãnãtate, nu rezoneazã cu 
structura noastrã spiritualã ºi biofizicã.

Excesul de hranã gãtitã ºi conservatã dãuneazã prin absenþa fotonilor, 
prin abundenþa de proteine, grãsimi, reziduuri chimice provenite din hrana 
nesãnãtoasã a animalelor ºi din tratamentele aplicate acestora, cât ºi 
culturilor de legume, fructe ºi cereale. Îndemnãm ca fiecare sã înceapã 
masa cu o salatã de cruditãþi, sã-ºi ofere - pentru confortul sãu - un pahar 
cu suc de legume ºi fructe proaspete, iar seara sã mãnânce doar câteva 
legume verzi, bine mãrunþite, cu ulei de mãsline presat la rece, apoi sã 
bea un ceai neîndulcit, din plante medicinale.

3. Aromaterapia acþioneazã blând, la nivele subtile, unde nici simþuri-
le nu ajung. Esenþele volatile ale plantelor pãtrund în tainele sistemului 
nervos, restabilesc conexiuni de mult anulate, hrãnesc ºi însufleþesc neu-
ronii, calmeazã ºi îmbie întreaga fiinþã la împãcare. Te simþi aºa de bine, 
încât nici nu ai nevoie de prea multe explicaþii, motivãri sau argumente. 
Pacea din suflet alungã orice tristeþe. Ajutaþi-vã cu aceste uleiuri volatile 
spre a vã alina epuizãrile psihice ºi fizice, spre a elimina litiazele biliare 
ºi renale ºi a vã înviora organismul.

PROGRAMUL FAVISAN DE DEZINTOXICARE GENERALÃ (dietã, 
fitoterapie, aromoterapie) vizeazã câteva direcþii importante în adoptarea 
unui nou stil de viaþã; fãrã abuzuri ºi fãrã cochetãrii inutile. Gusturile se 
educã, iar cerinþele de sãnãtate se identificã în mod corect, asemenea 
unei ºanse pe care o meriþi doar dacã o înþelegi ºi o valorifici la timp, cu 
încredere, înþelepciune ºi consecvenþã. 

a) Dezintoxicarea mentalã ºi spiritualã stimuleazã sistemul imunitar 
la nivel mental ºi spiritual ºi se face prin schimbarea gândirii ºi întãrirea 
credinþei cã veþi fi sãnãtoºi. Faceþi ordine în mentalul propriu, apelând la 
virtuþile tonifiante ale psihicului. Corectarea gândirii stimuleazã imunitatea 
la nivel mental ºi spiritual. În fond, vã regãsiþi disponibilitãþile psihologice 
pentru a readuce capacitatea de apãrare (medicul din interior) la condiþia 
de luptãtor consecvent ºi eficient pentru sãnãtate. Este ºansa de a-þi ad-
ministra corect cea mai subtilã forþã de însãnãtoºire. Respectã cerinþele 
TERAPIEI NATURALE FAVISAN pentru cã îþi respecþi condiþia de om 
care vrea sã se însãnãtoºeascã. Nu-l putem ajuta pe cel care nu doreºte 
sã-ºi facã acest bine. Credinþa în Cel de Sus este punctul de sprijin ºi 
combustia unui mecanism cãruia, prea adesea, uitãm sã-i dãm ofranda 

noastrã de suflet.
Prescripþiile noastre dietetice conlucreazã perfect cu partea nevãzutã 

din corp. Fãrã un nivel corespunzãtor de energie vitalã, având ca resursã 
psihicul, plantele ºi ceilalþi nutrienþi nu acþioneazã eficient în apãrarea 
sãnãtãþii, iar atitudinile mentale negative - rãutatea, teama, ura, mânia ºi 
neîncrederea în forþele proprii - anuleazã beneficiile oricãrui tratament. 
Una din strategiile fundamentale de apãrare este diminuarea stresului ºi a 
fricii, care declanºeazã reacþii imunosupresoare în lanþ, la nivelul sistemului 
nervos ºi endocrin. Corpul devine vulnerabil la atacul agenþilor patogeni, 
care, în mod obiºnuit, sunt inofensivi, precum ºi la agresiunile externe, 
ale condiþiilor de mediu.

b) Dezintoxicarea la nivelul corpului fizic stimuleazã sistemul 
imunitar, în plan fiziologic ºi se înfãptuieºte prin:

l Curãþirea sinusurilor (prin inhalaþii) ºi a colonului (prin clismã), are 
drept rezultat eliberarea de toxine a pãrþii frontale a capului ºi însãnãtoºirea 
florei  intestinale (prin clismã).

l Reglarea digestiei.
l Echilibrarea funcþiei endocrine.
l	 Drenajul toxinelor ºi a deºeurilor prin consumul a 2-3 l de lichide.
l Normalizarea relaþiei foame-apetit.
l Anularea efectelor stresului.
l Instaurarea pãcii în trup ºi în suflet.
Beneficiile TERAPIEI FAVISAN se regãsesc în funcþionarea organis-

mului ca ansamblu.
1. Se adreseazã întregului organism, restabileºte echilibrul imunitar, 

metabolic, energetic, psiho-somatic.
2. Este eficientã în bolile cauzate de stilul greºit de viaþã, stres, boli 

metabolice, afecþiuni cronice.
3. Reprezintã ºansa bolnavilor de cancer ºi de alte maladii grave, 

având în vedere cã îmbunãtãþeºte activitatea mecanismului imunitar.
4. Are acþiune imuno-modulatoare, conþine elemente de echilibru en-

ergetic ºi metabolic, vizeazã necesare corectãri ºi completãri alimentare, 
ca elemente de refacere a propriei capacitãþi de apãrare ºi de regenerare.

5. Se remarcã prin absenþa efectelor secundare sau a reacþiilor ad-
verse, este lipsitã de orice formã de agresivitate.

6. Produsele noastre se adreseazã ºi omului sãnãtos, conºtient de 
faptul cã o bunã conduitã de viaþã te protejeazã de îmbolnãvire. 

 7. Pentru toate situaþiile de boalã, începând cu stãrile de indispoziþie, 
marcate prin tuse, migrene, gripã, balonãri ºi crampe abdominale, consti-
paþie ºi continuând cu diverse boli care vã perturbã organismul, LABORA-
TOARELE  FAVISAN oferã o multitudine de remedii naturale, reunite sub 
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1. CEAIURI ALIMENTARE

NUTRISAN® AE
pentru artere elastice, 

ceai de viaþã lungã

Ingrediente: siruºlitã (Equiseti herba), dianã (Menthae herba), ie-
nupãr (Juniperi fructus), cilvie (Salviae herba), nucar (Juglandis folium), 
brusture alb (Farfarae folium), flori domneºti (Violae tricoloris herba), lemn 
câinesc (Frangulae cortex), ceai verde (Thea sinensis).

Efecte:
l	 Eliminã sãrurile ce s-au depus în pereþii arterelor, curãþã sânge-

le, uºureazã digestia, învioreazã puterile fizice, limpezesc gândirea, fac 
mintea mai agerã ºi memoria mai credincioasã. Ajutã diureza, golirea 
intestinelor.

Alte informaþii utile: 
Produsul este recomandat ca adjuvant în afecþiuni vasculare (artere 

ºi vene îmbãtrânite, rigide).
Mod de preparare: 
Decoct: peste o linguriþã rasã de plante se toarnã  250 ml apã cloc-

otitã. Se fierbe 5 min; se lasã acoperit 20 - 30 de minute, apoi se strecoarã.
Mod de administrare: 
Se consumã 2 ceaiuri pe zi, cu înghiþituri rare.
Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN AF
ceai pentru astmatici

Ingrediente: plante ce conþin tanin, mucilagii, ulei volatil, sãruri mi-
nerale: nãvalnic (Scolopendrium folium), iarba cucului (Serpylli herba), 
flori domneºti (Violae tricoloris herba).

Efecte:
l	 Previne ºi uºureazã crizele astmatice.
l	 Amelioreazã tusea, rãguºeala.
l	 Atenueazã obstrucþia cãilor respiratorii, caracteristice astmaticilor.
Recomandãri: ca adjuvant în astm, alergii, bronºite astmatiforme.

forma unor scheme de tratament (mai restrânse sau complexe) în funcþie 
de simptomatologie ºi investigaþii medicale. Ele se adreseazã atât pãrþii 
bolnave, anulându-i simptomele, dar ºi corpului întreg, spre a-i restabili 
capacitatea de apãrare, preîntâmpinând o eventualã recãdere în boalã. 
Se compun din: ceaiuri, tincturi, capsule, siropuri, loþiuni, creme, unguente, 
plante pentru bãi ºi clisme.

LABORATOARELE FAVISAN readuc în atenþie viziunea uitatã sau 
ignoratã a cauzelor care stârnesc bolile, precum ºi modalitãþile practice de 
apãrare prin corectarea felului de a fi ºi prin administrarea unor preparate 
naturale. Cauza unicã a bolilor este ignoranþa. Ea ne împinge în pãcatul de 
a încãlca legile divine - ale armoniei, adevãrului, iubirii, dreptãþii, respectului 
de sine ºi înþelegerii cerinþelor de viaþã cumpãtatã - ºi ne aduce, inevitabil, 
suferinþã, boalã, deznãdejde. Nu neglijaþi, aºadar, ºi originea psihologicã 
a bolilor. Pe cale de consecinþã, evoluþia noastrã se înfãptuieºte în plan 
spiritual, iar aceasta aduce cu sine însãnãtoºirea.

Statisticile - reci ºi aspre instrumente de cunoaºtere a firii umane - 
atenþioneazã cã doar 6% din populaþie este receptivã la nevoile sale de 
sãnãtate ºi numai 4% îºi vede de sãnãtate, în mod corect ºi onest apelând 
la Doctorul Natura. Oare ce nu v-am transmis ºi cum se cuvenea sã ne 
exprimãm spre a vã convinge cã puteþi sã vã faceþi bine, cã nu e greu, cã 
nu vã ia mult timp, cã meritaþi? Nu putem crede cã aºa de puþini semeni 
ai noºtri au înþeles sã fie responsabili de ceea ce fac ºi de ceea ce li se 
întâmplã; cã meritã o viaþã mai bunã. 

Aºteptãm solicitãri de tratamente, veºti în legãturã cu modul în care 
aþi procedat ºi ce rezultate aþi obþinut, sugestii. Mãrturii de o asemenea 
nuanþã exprimã o chintesenþã a ceea ce am putea numi „un nou mod de 
viaþã”. De altfel, acesta este cel mai bun „tratament”. Sã te schimbi în bine.

Fie ca gândurile noastre sã vã gãseascã receptivi ºi de bunã cred-
inþã, hotãrâþi sã vã faceþi bine. Aveþi încredere în ºansa dumneavoastrã 
aºa cum credeþi în ajutorul lui Dumnezeu! De la noi, acceptaþi un îndemn 
curat, de suflet, pentru o terapie blândã ºi eficientã. Sã auzim de bine!
                                                                         DR. VIRGINIA FAUR
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Mod de preparare:
Infuzie: la o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se 

lasã acoperit 20-30 de minute, apoi se strecoarã. 
Mod de administrare: 
Se beau 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese.
Alte informaþii utile:
l	 Acest ceai anuleazã efectele secundare ale antibioticelor, con-

tribuie la dezintoxicarea organismului.
l	 Amelioreazã starea de slãbiciune dupã boalã ºi previne bronºita.
l	 Are efect antialergic.
l	 Se poate administra, asemenea celorlalte preparate din schema 

de tratament natural FAVISAN, adecvatã pentru alergii, bronºite, astm, 
concomitent cu tratament medical. Dacã luaþi deja cortizon, nu-l puteþi 
suprima brusc, de la o zi la alta, ci treptat.

l	 Educaþia respiratorie este esenþialã. La început, este însoþitã de 
miºcãri de ridicare a braþelor (pe inspiraþie) ºi de coborâre a lor (pe ex-pi-
raþie), de flexie - extensie a trunchiului. Exerciþiile se fac în picioare, stând 
pe scaun sau chiar în mers, strângând trunchiul cât mai tare în expiraþie 
ºi mãrindu-i volumul în inspiraþie. Exerciþiile respiratorii se fac crescând 
treptat durata.

l	 Faceþi-vã masaj, de-a lungul carotidei, de 20 de ori, în direcþia 
inimii ºi niciodatã invers. Masaþi întâi o parte, apoi treceþi la cealaltã.

Prezentare: pungi de 25 g
Pãstrare: la temperatura de 15-250  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN AR
ceai contra durerii

Ingrediente: rãchita albã (Salicis cortex), iasig (Fraxini folium), cilvie 
(Salviae herba), soace (Sambuci folium), cireºicã (Millefolii flos), poala 
Sfintei Marii (Chamomillae flos)

Efecte:
l	 Calmeazã orice durere, indiferent  de provenienþa  ei, combate 

stãrile de tristeþe.
Recomandãri: ca adjuvant în reumatism, polinevrite, dureri de cap, 

nevralgii, dureri mus culare.
Mod de preparare: 
Decoct: se fierbe o linguriþã de plante în  250 ml apã, timp de 5 min. 

Se lasã acoperit 20 - 30 de minute, apoi se strecoarã.
Mod de administrare: 
Se beau 2-3 cãni pe zi, între mese, precum ºi la nevoie.
Alte informaþii utile:
l	 Acþiunea antiinflamatoare se datoreazã camazulenei, a substanþ-

elor triterpenice, a prezenþei glicozidelor saligenolului (alcool salicilic), a 

bio flavonelor.
l	 Produsul - consumat intern ºi folosit în aplicaþii externe, sub formã 

de comprese, pe porþiunea dureroasã - poate sã conducã la dispariþia 
du rerilor dupã 14-30 de minute, iar, în cazul formelor cronice, dupã 3-5 
zile. Se obþin rezultate bune ºi în cazul formelor rebele de nevralgie de 
trigemen ºi ischialgie (ischi = prefix, de origine greacã, ce aratã o relaþie cu 
ºoldul; nevritã - inflamaþia unui nerv, manifestatã printr-o serie de tulburãri 
în funcþie de particularitãþile nervului lezat).

Produsul poate fi consumat ºi ca atare, sub formã de pulvis, 
astfel: Se macinã fin produsul cu maºina de cafea ºi se ia cu ceai, o 
jumãtate de linguriþã, de 2-3 ori/zi.

Produsul poate fi folosit si extern: Se pun comprese pe regiunea 
dureroasã (în prealabil, unsã cu unguent de gãlbenele), în funcþie de 
dimensiunea locului afectat. Pentru aceasta, se ia o bucatã de vatã sau 
de flanelã, se umezeºte cu decoctul obþinut anterior ºi se aplicã pe por -
þiunea dureroasã. Deasupra se pune o bucatã de folie subþire pentru a 
me naja lenjeria, iar apoi se leagã o cârpã caldã. Compresa se þine de 
seara pânã dimineaþa.

Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN ATR 1 - 
CEAI VENOTONIC ªI ARTERIAL
pentru sãnãtatea venelor ºi arterelor

Ingrediente: plante ce conþin salicinã, rezine, derivaþi antra chinonici, 
ulei volatil: rãchita albã (Salicis cortex), spin alb (Xanthii spinosi herba), 
aghistin (Hippocastani semen), floarea gãinii (Taraxaci herba), cireºicã 
(Millefolii flos), brebenel (Polygoni avicularis herba)

Efecte:
l	 Tonic al musculaturii netede, în special al pereþilor venoºi
Recomandãri: ca adjuvant în tromboze, varice, hemoroizi, arterite, 

trombofeblite. Eliminã senzaþia de picioare grele. Ceaiul le este deosebit 
de util persoanelor care stau mult în picioare la serviciu.

Mod de preparare: 
Infuzie: la o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se 

lasã, apoi, acoperit timp de 20-30 de minute, dupã care se strecoarã.
Mod de administrare: 
Se beau 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese, precum ºi la 

nevoie.
Alte informaþii utile:
Produsul poate fi consumat ºi ca atare, sub formã de pulvis, 

astfel: se macinã fin produsul, cu maºina de cafea ºi se ia cu ceai, câte 
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o jumãtate de linguriþã, de 2-3 ori/zi.
- Ce este boala tromboembolicã?
Este un proces mixt de inflamaþie a peretelui venos (momentul iniþial) 

ºi de coagulare intravascularã. Începe cu venele tãlpii piciorului ºi se 
întinde la vena femuralã ºi iliacã. La examenul local, se observã dilatarea 
venelor, hipertensiune cutanatã, durere la palpare, edeme. Evolueazã în 
ani; în stadiu avansat, edemul îºi mãreºte volumul.

- Ce-i de fãcut?
Un regim alimentar bogat în ceapã, usturoi, lichide, legume, fructe, 

vegetale, spre a evita constipaþia, obezitatea ºi a combate tromboza.
Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN ATR 2
ceai pentru imunitate, antioxidant

Ingrediente: ciocul berzei (Geranii robertiani herba), brusture alb 
(Farfarae folium), cosiþa fetelor (Iridia rhizoma).

Recomandãri: adjuvant în tumori, stãri precanceroase, afecþiuni 
inflamatorii ale intestinului, diverse stãri cu imunitate scãzutã.

Mod de preparare: 
Infuzie: la o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se 

lasã, apoi, acoperit timp de 20-30 de minute, dupã care se strecoarã.
Mod de administrare: 
a) Infuzie: Se beau 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare. 
b) Pulvis: Se ia o linguriþã rasã de pulbere, de 3 ori pe zi, înainte de 

mese. Mai întâi se þine sub limbã câteva minute, apoi se înghite cu apã.
Alte informaþii utile:
l	 Efectul antitumoral se datoreazã germaniului. Acesta fiind un 

transportor de oxigen intracelular, conduce la moartea celulelor cance roa-
se, deoarece acestea nu pot metaboliza cantitãþi mari de oxigen. Toto datã, 
germaniul organic îmbunãtãþeºte funcþiile limfocitelor B ºi T, stimu lea zã 
producþia de interferon proprie a organismului, creºte imunitatea. Este un 
antioxidant de exceptie, cu proprietãti antitumorale. Germaniul or ganic 
conþinut în plante, un oligoelement cu efect de stimulare a oxigenãrii ce-
lulare, este cel mai important oligoelement util în lupta împotriva cancerului.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® AU
ceai antiulceros

Ingrediente: floarea lui Ion (Hyperici herba), bãgrin (Acaciae flos), 
poala Sfintei Marii (Chamomillae flos), lavandã (Lavandulae flos), limba 

oii (Plantaginis folium), siruºlitã (Equiseti herba). 
Efecte:
l	 Scade aciditatea gastricã.
l	 Are actiune antispasticã.
Recomandãri: ca adjuvant în hiperaciditate gastricã, pirozis, ulcer 

gastro-duodenal.
Mod de preparare: 
Infuzie: la o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se strecoarã. 
Mod de administrare: 
Infuzie: Se beau 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese. 
Pulvis: Produsul se poate administra intern ºi ca atare: 1/2 linguriþã 

de plantã fin mãcinatã, de 2 -3 ori pe zi, cu puþinã apã sau ceai.
Alte informaþii utile:
l	 Este antiulceros, cicatrizant, antibacterian.
l	 Calmeazã senzaþiile de pirozis (arsuri la stomac). Se utilizeazã 

în cure de lungã duratã, zilnic, ca supliment alimentar.
l	 Utilizat extern, grãbeºte închiderea rãnilor purulente, greu vin-

decabile (sub formã de spãlãturi, tamponãri ºi comprese), de aceea este 
util în flebite, ulcere varicoase, fistule, degerãturi, arsuri, leziuni ulceroase 
ale sânului, chiar dacã sunt maligne (cancer mamar), escare, umflãturi, 
abcese, pustule.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® E
ceai contra edemelor

Ingrediente: mesteacãn (Betula folium), urzicã moartã (Lamium 
album), pir (Graminis rhizoma), mãceº (Cynosbati fructus), coada calului 
(Equiseti herba), soc (Sambuci folium), ienupãr (Juniperus fructus)

Efecte: 
l	 Favorizeazã excreþia pe cale urinarã ºi digestivã
l	 Favorizeazã excreþia apei pe cale urinarã; amelioreazã diureza 

în tulburãri urinare uºoare.
Recomandãri: ca adjuvant în edeme datorate insuficienþei circulatorii, 

hidropizie, ascitã, afecþiuni renale. 
Mod de preparare: 
Decoct: O linguriþã de produs se fierbe, 5 minute, în 250 ml apã. 

Se ia de pe foc ºi se lasã acoperit, 20-30 de minute, apoi se strecoarã. 
Mod de administrare: 
a) Decoct: Se beau 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese. 
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã se înghite de 2-3 ori/zi, cu 
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puþinã apã sau ceai, între mese.
Alte informaþii utile:
Când nici un alt preparat diuretic nu-ºi mai face efectul, se beau 6 

zile în ºir, câte 5-6 cãni de ceai, cu înghiþituri rare ºi mici, repartizate pe 
parcursul zilei; practica aratã cã, în cele mai multe cazuri, apa se eliminã 
din corp.

Edemul este consecinþa creºterii cantitãþii de lichid, la nivelul unui 
þesut, datoritã insuficienþei circulatorii, disfuncþiei renale sau prezenþei unor 
obstacole pe vasele sanguine sau limfatice. Zona edematoasã e umflatã 
ºi la apãsarea cu degetul lasã o urmã.

Hidropizia este reþinerea apei în þesuturile ºi în cavitãþile seroase 
ale organismului (pleurã, pericard, peritoneu, articulaþii) la bolnavii cu 
insuficienþã cardiacã sau renalã, precum ºi în unele boli caºectice.

Ascita este revãrsarea de lichid în cavitatea peritonealã. Se întâlneºte 
la bolnavii cu insuficienþã cardiacã, renalã, cirozã hepaticã ºi cancer al 
organelor abdominale.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

FAVIBIL
ceai pentru fiere leneºã

Ingrediente: mentã (Menthae herba), cruºin (Frangulae cortex),   
cicoare (Cichorii herba), pãpãdie (Taraxaci herba), anghinare (Cynarae 
folium), sunãtoare (Hyperici herba), coada ºoricelului (Millefolii flos), rost-
opascã (Chelidonii herba), pelin (Absinthii herba) 

Efecte: 
l	 Suport pentru eliberarea bilei în intestine; 
l	 Suport pentru creºterea secreþiei biliare a ficatului; ajutã ºi susþine 

funcþia ficatului, ajutã potenþialul detoxifiant al ficatului; 
l Promoveazã digestia ºi dezintoxicarea organismului.
Recomandãri: ca adjuvant în colecist hipoton, leneº, inflamat
Mod de preparare: 
Decoct: Se fierbe o linguriþã rasã de plante (sau 1-2 pliculeþe) cu 250 

ml apã; se acoperã 20-30 de minute, apoi se strecoarã. 
Mod de administrare: 
Se beau 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare.
Alte informaþii utile:
l	 Produsul este util în dischinezii biliare, colecistite, hipotonii biliare, 

hepatice, ciroze hepatice, sechele hepatice, boli grave
l	 Este colecistokinetic.
l	 Asigurã o digestie bunã, rapidã, fãrã balonãri ºi gaze, înlesneºte 

asimilarea, stimuleazã colereza, protejeazã împotriva constipaþiei.

l	 Are gust amar, uºor aromat.
l	 Reduce senzaþia de vomã, flatulenþa, migrenele, durerile abdo-

minale.
l	 Are însuºiri specifice unui remediu biliar, cu implicaþii benefice ºi 

asupra funcþiei hepatice.
Prezentare: cutiii de 50 g sau cutii cu 20 de doze a 2 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

FAVIDETOX
ceai pentru dezintoxicarea organismului

Ingrediente: trei fraþi pãtati (Violae tricoloris herba), lavandã (Lavan-
dulae herba), pãpãdie (Taraxaci herba), cicoare ( Cichorii herba), soc 
(Sambuci flos), sulfinã (Melliloti herba), brusture (Bardanae radix).

Efecte:
l	 Depurativ, detoxifiant; 
l	 Protejeazã împotriva alergenilor.
Recomandãri:
l	 Ca adjuvant în cazuri de intoxicare a organismului, datoritã ex-

ceselor alimentare ºi disfuncþiilor organelor de eliminare
l	 Ca adjuvant în rinite alergice
Mod de preparare:
Infuzie: la o linguriþã de produs (1-2 pliculeþe), se adaugã 250 ml apã 

clocotitã. Se lasã, apoi, acoperit timp de 20-30 de minute, dupã care se 
strecoarã.       

Mod de administrare:
Se beau 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese. 
Alte informaþii utile:
l	 Produsul este un excelent curãþitor al sângelui; este diuretic, de-

sen sibilizant.
l	 Folosind acest produs veþi elimina excesul de acid uric, colesterol, 

toxine, tumori etc.
l	 Nu existã produs care sã aibã o acþiune detoxifiantã mai bine res-

imþitã! De exemplu, în cazuri de reumatism, chiar ºi în cele mai avansate, 
aduce întotdeauna ameliorare. ªi dacã nu ºtiþi ce organ este mai afectat, 
mai “intoxicat”, faceþi o curã cu acest produs.

l	 Este o componentã importantã în tratamentul acneei, ºi des-
curajeazã orice dermatozã, eczemã, prurit, erupþie cutanatã, indiferent 
de originea lor.

l	 Este un laxativ uºor, neiritant, care nu dã dependenþã ºi, pe ne-
aºteptate, uºureazã suferinþa chiar ºi acolo unde altã încercare a eºuat, 
cum se întâmplã de obicei în constipaþiile rebele, asociate colitelor.

l	 În caz de rinite alergice, se fac bãi de abur, apoi se fac spãlãturi 
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nazale.
l	 Nu mai este o noutate faptul cã fiecare organism are un anumit 

grad de intoxicare, datorat modului de alimentaþie ºi de viaþã, în general. 
Nu ne referim la o intoxicaþie acutã, cu un peºte alterat, cu praf de ouã, 
cu un medicament sau cu altceva, ci la starea de intoxicare cronicã a or-
ganismului datoritã exceselor, alimentaþiei deficitare în factori de protec-þie 
(antioxidanþi naturali), nefuncþionãrii corecte a organelor de eliminare.

l	 Toate bolile cronice, inclusiv cancerul, se furiºeazã în atari situ-
aþii. Trataterea ºi vindecarea oricãrei maladii presupune adoptarea unei 
conduite de viaþã având, ca þintã spre sãnãtate, dezintoxicarea. Este o 
iluzie sã-þi propui sã calmezi, sã stimulezi ºi sã reechilibrezi fãrã a trata 
cum se cuvine, pe cale naturalã, netoxicã, intoxicarea însãºi. 

l	 FAVIDETOX este utilizat în formula multor scheme de tratament 
ale bolilor cronice, având ca origine stilul greºit de viaþã.

Prezentare: cutii de 50 g; cutii cu 20 plicuþele a 1,5 g
Pãstrare :la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

FAVIDIAB
ceai pentru diabetici

Ingrediente: afin (Myrtilli folium), salvie (Salviae herba), urzicã (Ur-
ticae herba), brusture (Bardanae radix), frunze nuc (Juglandis folium).

Efecte:
l	 Ajutã la mentinerea nivelului normal al glucozei în sânge, ca parte 

a unui stil de viaþã sãnãtos.
l	 Contribuie la metabolismul glucozei - insulinei. 
l	 Ajutã regimul în diabet.
Recomandãri: ca adjuvant în tratamentul diabetului.
Mod de preparare:
Infuzie: la o linguriþã de produs (sau 1-2 plicuri) se adaugã 250 ml 

apã clocotitã. Se lasã, apoi, acoperit timp de 20-30 de minute, dupã care 
se strecoarã.

Mod de administrare:
Se beau 2 - 3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese. 
Alte informaþii utile:
l	 Determinã o uºoarã hiper genezã la nivelul celulelor ß din insulele 

lui Langerhans, corelatã cu depresiunea glicemicã.
l	 Faþã de insulinã, produsul prezintã avantajul cã poate fi administrat 

pe cale bucalã ºi nu produce, în caz de supradozare, crize hipoglicemice.
l	 E aproape lipsit de eficacitate în formele acidozice, în diabetul 

juvenil.
l	 Produsul se administreazã cu succes în formele uºoare de diabet; 

în formele grave se asociazã cu celelalte preparate ce intrã în schema 

unui tratament natural complet, dar ºi cu insulinã; contri buie la reducerea 
dozei de insulinã.

l	 Prin potenþialul de vitamina P, produsul are acþiu ne troficã ºi 
antiaterogenã, protejeazã pereþii vaselor sanguine.

l	 Datoritã acþiunii sale diuretice ºi uºor coronaro-dilatatoare,  înle-
sneºte reglarea funcþiei cardiovasculare iar, prin efectul activant asupra 
regenerãrii purpurei retiniene, sensibilizeazã fotoreceptorii.

Vã reamintesc cã diabetul este declanºat de stres, de ºoc emoþional 
sau afectiv. Nu intrã în discuþie diabetul infantil, care este strict de domeniul 
medicinii clasice, ci de bolnavi a cãror suferinþã a apãrut brusc, la vârsta adultã.

Dacã nu aþi început tratamentul cu insulinã, câteodatã chiar în com-
pletarea tratamentului medical, produsul natural FAVIDIAB contribuie, în 
bunã mãsurã, la restabilirea nivelului normal al glicemiei.

Se impune o schimbare a modului de a gândi. Diabeticul sã fie conº-
tient de starea sa, de stresul care a contribuit la declanºarea bolii ºi sã 
practice o metodã de relaxare. În fond, destinderea psihicã este cel mai 
bun tratament într-o atare maladie.

Prezentare: cutii de 50 g, cutii cu 20 doze
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

FAVIGRIP
ceai antigripal

Compoziþie: salcie (Salicis cortex), cimbriºor (Serpylii herba), tei 
(Tiliae flos), salvie (Salviae herba), lavandã (Lavandulae herba), soc 
(Sambuci flos)1 

Proprietãþi farmacoterapeutice: antigripalã, expectorantã, emo lien-
tã, antinevralgicã, febrifugã1

Indicaþii terapeutice: adjuvant în tratamentul rãcelii ºi al gripei1
Doze ºi Mod de administrare:
Se preparã un decoct: se fierbe 1 linguriþã de produs vegetal pentru 

ceai în 250 ml apã, timp de 5 minute, apoi se lasã acoperit 20 -30 min. 
Se strecoarã. Se beau 2-3 cãni pe zi, cât se poate de fierbinte (45-500C), 
dintre care ultimul ceai se bea înainte de culcare.

Alte informaþii utile:
l	 Este indicat în creºte rea rezistenþei organismului în caz de epi-

demii virotice1
l	 Învioreazã organismul, dinamizeazã digestia, circulaþia, respiraþia, 

diureza, combate insomnia, frigurile.
l	 Are acþiune antiinflamatoare ºi febrifugã.
l	 Are însuºiri care-i conferã statutul de antibiotic natural, fiind în 

mã surã sã distrugã stafilococii, strep tococii, sporii de ciuperci.
l	 Este tonic, revigorant general al organismului.
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l	 Faceþi o curã de câteva sãptãmâni cu acest produs. Veþi suporta 
mai uºor gripa, veþi scãpa mult mai repede din “strânsoarea” ei decât dacã 
aþi adopta o altã soluþie.

l	 Este ca un vaccin, cãci sporeºte imunitatea organismului, curãþã 
corpul de toxine.

Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

FAVISVELT 
ceai pentru slãbit

Ingrediente: cruºin (Frangulae Cortex), soc (Sambuci flos), me-
steacãn (Betulae folium), pãpãdie (Taraxaci herba), troscot (Polygoni 
avicularis herba), lavandã (Lavandulae herba), sânziene (Galium herba), 
þelinã (Apii graveolentidis radix), fenicul (Foeniculi fructus), ienupãr (Juni-
peri fructus), mentã (Mentha herba), cimbriºor (Serpylli herba), sunãtoare 
(Hyperici herba), coada ºoricelului (Millefolii flos), mãrar (Anethi  herba), 
hamei (Lupuli strobuli), urzicã (Urticae herba), splinuþã (Solidago herba).

Efecte:
l	 Poate ajuta controlul greutãþii; este suport pentru curele de slãbire; 

vã ajutã sã slãbiþi; contribuie la reducerea stocãrii grãsimilor.
l	 Suport  pentru diminuarea celulitei.
l	 Kilogramele în plus creeazã un complex de inferioritate, accentu-

eazã neliniºtea. Ceaiul pentru slãbit FAVISVELT vã redã echilibrul, liniºtea, 
silueta. Vã veþi simþi minunat; este natural, tonic, plãcut la gust.

Recomandãri: ca adjuvant în curele de slãbire ºi de combatere a 
celulitei.

Mod de preparare: 
Decoct: O linguriþã de plante (sau 1-2 pliculeþe), la 250 ml apã, se 

fierbe 5 minute, se lasã acoperit 20-30 de minute ºi se strecoarã.
Mod de administrare: 
Se beau 2-4 cãni de ceai pe zi, între mese, cu înghiþituri rare
Alte informaþii utile:
Dacã v-aþi îngrãºat, înseamnã cã organismul dumneavoastrã a 

pierdut busola. Este într-un decalaj funcþional; ficatul ºi fierea lenevesc, 
pancreasul “se enerveazã”, rinichii nu filtreazã. Orarul  funcþiilor biologice 
este dat peste cap.

l	 Cu acest ceai nu veþi slãbi spectaculos, ca ºi cu “faimoasele” me-
dicamente care taie pofta de mâncare ºi dau bobârnace tiroidei. Are efect 
lent, dar du ra bil. Kilogramele în plus dispar unul câte unul, iar or ganismul, 
în loc sã iasã epuizat din crizã, gata sã ia îndãrãt dublul greutãþii pierdute, 
se fortificã. Nu vã vine sã credeþi? Ba sã nu fiþi sceptici.

l	 Ceaiul  de slãbit reglementeazã digestia, nor ma lizeazã diureza 
ºi transpiraþia. ªtiþi, de bunã seamã, cã ficatul ºi fierea leneºã antrene-

azã tulburãri digestive, deficit în asimilarea hranei, balonare, constipaþie, 
in-somnii, creºtere ponderalã. Pe mãsurã ce se accentueazã oboseala, 
creºte pofta de mâncare ºi vã îngrãºaþi vãzând cu ochii. În caz de nervozi-
tate, organele de eliminare se blocheazã. Organismul nu mai eliminã nimic; 
stocheazã orice, inclusiv toxine, reziduuri, deºeuri metabolice. Odatã cu 
sporirea în greutate, se adaugã… reumatismul.

l	 Lãsaþi pielea sã transpire, fiind consideratã al treilea rinichi ºi al 
treilea plãmân. Rolul ei în curele de slã bire este salutar. Cine nu transpirã 
riscã sã se îmbol nã veascã.

l	 Dacã aþi acumulat multe kilograme peste limita de suportabilitate 
ºi de sãnãtate a organismului ºi sunteþi hotãrât sã vã redobândiþi starea 
de bine ºi greutatea normalã, vã oferim un tratament de dezintoxicare 
pentru slãbit. El presupune adoptarea unei noi conduite alimentare ºi de 
viaþã. Recomandãrile sunt bine gândite, analizate, argumentate. Vi se 
înlesneºte reve nirea la o alimentaþie echilibratã. Pierdeþi, în felul aces ta, 
5-10 kg pe lunã, vã refaceþi tonusul ºi buna dispoziþie.

l	 Alegeþi varianta care vã convine ºi urmaþi îndemnurile din pros-
pect! Dacã vã este greu sã optaþi pentru una din variante de slãbit, dacã 
ceva anume nu înþelegeþi din ceea ce aveþi de fãcut, scrieþi-ne ºi vã 
rãspundem cu plãcere, oferindu-vã sfaturile de care aveþi nevoie.

Prezentare: cutii de 50 g; cutii cu 20 doze a 1,5 g, flacon cu 70 capsule
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

FAVITUSIN
ceai contra tusei

Ingrediente: scai vânãt (Eryngii plani herba), muguri de pin (Turiones 
pini), cimbriºor (Serpylli herba), trei fraþi pãtaþi (Violae tricoloris herba), 
tei (Tiliae flos), pãtlaginã (Plantaginis folium), fenicul (Foeniculi fructus).

Efecte: 
l	 Uºureazã simptomele rãcelilor; calmeazã tusea, jena în gât, rãgu-

ºeala; 
l	 Uºureazã respiraþia; ajutã la eliminarea microorganismelor pato-

gene din tractul respirator; fluidificã secreþiile bronºice; 
l	 Este suport pentru creºterea rezistenþei organismului la nivelul 

aparatului respirator.
Recomandãri: ca adjuvant în afecþiunile datorate frigului (tuse, gu-

turai, frisoane, anginã, bronºitã, dureri musculare generale - aºa numita 
senzaþie de “om bãtut-mãr”).

Mod de preparare:
Infuzie: la o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se 

lasã, apoi, acoperit timp de 20-30 de minute, dupã care se strecoarã.
Mod de administrare:
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Se beau 2 - 3 cãni pe zi, fierbinte, cu înghiþituri rare. 
l	 Este calmant în cazul spasmului tusei rebele.
Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

FAVICALM 
ceai contra fermentaþiilor, balonãrilor ºi gazelor

Ingrediente: poala Sf.Mãrii (Chamomillae flos), dianã (Menthae 
herba), cumin (Foeniculi fructus), chimen dulce (Anethi herba).

Efecte: 
l	 Eliminã senzaþia de balonare.
l	 Ajutã ºi stimuleazã digestia.
l	 Contribuie la functionarea normalã a intestinelor, diminueazã 

colicile gastro-intestinale, reduce procesul inflamator la nivelul tractului 
gastro-intestinal;

l	 Este suport pentru o lactaþie corespunzãtoare a femeilor.
Recomandãri: ca adjuvant în fermentaþii intestinale, gaze, balonãri, 

colici, enterocolite, bronºite,  aero fagie, vomã.
Mod de preparare: 
Decoct: O linguriþã de produs se fierbe 5 minute în 250 ml apã , se 

lasã acoperit 20-30 de minute ºi se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Decoct: Se beau, cu înghiþituri rare, 2-3 cãni pe zi, între mese.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai, între mese.
Prezentare:  pungi a 50g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

FAVICALM 
ceai contra colicilor pentru copii

Ingrediente: muºeþel (Chamomillae flos), mentã (Menthae herba), 
fenicul (Foeniculi fructus), mãrar (Anethi herba)

Efecte: 
l	 Eliminã senzaþia de balonare; este suport pentru diminuarea 

colicilor gastro-intestinale;
l	 Suport  pentru reducerea procesului inflamator la nivelul tractului 

gastro-intestinal; contribuie la funcþionarea normalã a intestinelor;
l	 Suport  pentru o bunã digestie;
l	 Datoritã principiilor active din plantele componente (ulei volatil, 

flavone, mucilagii, apigeninã), prezintã efecte antispastice, car minative, 

stomahice, sedative ºi antiinflamatoare.
Recomandãri: ca adjuvant în colici gastrointestinale (îndeosebi 

la copii), balonãri, aero fagie, tulburãri dispeptice, stimularea lactaþiei la 
femeile care alãpteazã.

Mod de preparare: 
Infuzie: Peste 1-2 plicuri se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se lasã 

acoperit 20-30 de minute pentru infuzare, apoi se strecoarã.
Mod de administrare:
Sugari ºi copii: 50-100 ml, de 2-3 ori pe zi, precum ºi la nevoie.
Prezentare: cutii cu 20 doze a 1,5g sau pungi a 50g
Pãstrare :la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® FVS 1
ceai tonic general

Ingrediente: plante ce conþin substante astringente, substanþe de 
naturã triterpenicã, substanþe pectice, zaharuri, substanþe minerale, 
vitamine: gorun (Quercus cortex), coada pisicii (Bursae pastoris herba), 
aghistin (Hippocastani semen).

Efecte: 
l	 Detoxifiant.
l	 Contribuie la normalizarea scaunelor. 
l	 Diminueazã sângerarea ºi hemoragia.
l	 Contribuie la apãrarea organismului.
l	 Te ajutã sã te simþi mai energic.
l	 Tonic general.
Recomandãri: ca adjuvant în tratamentul diareei, a diverselor intox-

icaþii, ulcer gastroduodenal, enterite, faringite.
Mod de preparare:
Decoct: O linguriþã de produs se fierbe 5 minute în 250 ml apã, se 

lasã acoperit 20-30 de minute ºi se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Decoct: Se beau, cu înghiþituri rare, 2-3 cãni pe zi, între mese.
b) Pulvis: 1/2 linguritã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai, între mese.
Alte informaþii utile:
l	 Este recomandat în toate formele de obosealã, stimulent al  

meta bolismului. Întãreºte capacitatea de apãrare în tot felul de infecþii. 
Rezolvã ulcerele, opreºte diareea ºi scurgerile uterine, ajutã splina sã se 
liniºteascã. Îl recomandãm în deranjamente stomacale, datoritã însuºirilor 
sale antitoxice ºi antiseptice. Are efect benefic asupra florei intestinale. 
Este un detoxifiant eficient, curãþã organismul de miasme, îl scapã de 
musafiri nepoftiþi (viermi intestinali). Vã e de mare folos dacã suferiþi  de 
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boli de piele, în special psoriazis. Prin acþiunea de precipitare a proteinelor, 
fiind astringent, hemostatic, e indicat în enterite, hemoroizi, rinofaringite, 
faringite acute ºi cronice, arsuri, degerãturi. Serveºte ca adjuvant antialer-
gic, în intoxicaþii cu alcaloizi ºi cu sãruri ale metalelor grele (plumb, cupru, 
staniu).

Produsul se poate folosi ºi în uz extern: Compresele sau spã-lãturi-
le, în caz de infecþii, umflãturi, hemoroizi, se fac cu un decoct mai concen-
trat decât cel folosit ca bãuturã. Sub formã de pulvis, opreºte he-moragiile  
nazale iar în cazul escarelor ajutã la cicatrizarea acestor rãni deschise. 
În rinofaringite, faringite acute ºi cronice, recomandãm gargarã cu acest 
decoct, de 2-3 ori pe zi. În rinita atroficã (atrofierea mucoasei nazale) faceþi 
spãlãturi nazale ºi tamponaþi rãnile cu vatã înmuiatã în decoct concentrat.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: lla temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® FVS 2
ceai contra infecþiilor 

bun în agresiunile parazitare ºi alte intoxicaþii
Ingrediente: plante ce conþin ulei volatil, hidrocarburi terpenice, sub-

stanþe  amare (serpilina), mucilagii, rezine: iarba cucului, (Serpylli herba), 
cireºicã (Millefolii flos), vasileac (Basilici herba).

Efecte: 
l	 Antibiotice.
l	 Contribuie la apãrarea de microorganisme patogene.
l	 Protejeazã corpul de paraziþi.
l	 Uºureazã simptomele rãcelilor. 
l	 Stimuleazã pofta de mâncare.
Recomandãri: ca adjuvant în obosealã cronicã, paraziþi intestinali, 

boli de piele, alcoolism, infecþii de diverse etiologii.
Mod de preparare:
Decoct: O linguriþã de produs se fierbe, 5 minute, în 250 ml apã, se 

lasã acoperit 20-30 de minute, apoi se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Decoct: Se beau, cu înghiþituri rare, 2-3 cãni pe zi, între mese.
b) Pulvis:  1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai, între mese.
Alte informaþii utile:
l	 Este tonic prin proprietãþile sale stomahice, stimulente, antianemice
l	 Învioreazã organismul, îi stimuleazã funcþiile interne, dinamizeazã 

aparatul digestiv, amelioreazã funcþionarea rinichilor.
l	 E atât de revigorant ºi reconfortant încât poate ameliora paraliziile.
l	 Este un antibiotic natural extraordinar, poate distruge streptococi, 

stafilococi, spori de ciuperci (Candida).
l	 Este bactericid, fumul lui constituind o perdea protectoare.
l	 Este de mare ajutor ºi alcoolicilor. Acest produs dã rezultate bune 

în cazul celor care doresc sã renunþe la alcool, printr-o curã de 2-3 luni.
l	 Calmeazã agitaþia psihomotorie.
Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: lla temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN GL 1
ceai pentru sistemul glandular

Ingrediente: floarea gãinii (Taraxaci herba), drãgaicã (Galii veri 
herba), nucar (Juglandis folium).

Efecte:
l	 Este echilibrant glandular, regleazã sistemul limfatic ºi glanda tiroidã.
l	 Este venotonic.
l	 Curãþã si fluidizeazã sângele. 
l	 Este suport pentru scãderea colesterolului ºi a lipidelor din sânge;
l	 Este suport pentru reducerea acumulãrii fluidelor în corp.
Recomandãri: ca adjuvant în tratarea afecþiunilor datorate unui 

dezechilibru glandular.
Mod de preparare:
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã  250 ml apã clocotitã,  se 

lasã acoperit 20-30 de minute, apoi se strecoarã.
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 2-3 cãni pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai.
Alte informaþii utile:
l	 Acþioneazã ca tonic amar, diuretic, depurativ.
l	 Este “marele drenator”; curãþã organismul în profunzime, ajutã 

vezica biliarã sã se goleascã, sti muleazã funcþia antitoxicã a ficatului, 
îmbunãtãþeºte activitatea rinichilor.

l	 Este excelent pentru sãnãtate prin efectul sãu antisclerotic.
l	 De remarcat acþiunea laxativã, de stimulare a secreþiei pan creatice 

ºi, în general, anticanceroasã.
l	 Conþine multe substanþe nutritive importante în înlãturarea tul-

burãrilor de metabolism.
l	 Este absolut necesar în curele de slãbire FAVISAN, în dereglãrile 

de ciclu, în perioadele de dinaintea menopauzei  ºi câþiva ani dupã ce 
acest fenomen s-a instalat deja, vizând dezintoxicarea neviolentã ºi nepri-
mejdioasã, apoi eliminarea nodulilor mamari, a chisturilor ovariene ºi a 
fibroamelor uterine; e prezent în schemele de dezintoxicare ºi refacere a 
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tonusului scãzut datoritã unor dezechilibre tiro-ovariene.
l	 Fluidificã sângele, fapt pentru care este nelipsit în schema de 

tratament natural FAVISAN în cazurile în care bolnavii acuzã simptomele 
ce conduc la ideea de “sânge gros”.

l	 Datoritã efectului sãu depurativ, este de mare ajutor în artritã ºi 
în reumatism; inflamaþiile ganglionilor se retrag dacã se urmeazã o curã 
îndelungatã cu acest produs, în special sub forma sa lichidã, de infuzie.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN GL 2
ceai pentru sistemul glandular

Ingrediente: nãpraznic (Geranii robertiani herba), osul iepurelui 
(Ononidis radix), pir (Graminis rhiyoma).

Efecte:
l	 Susþine sãnãtatea aparatului genital feminin ºi masculin.
l	 Ajutã la menþinerea unei bune relaþii sexuale.
l	  Este reglator hormonal, stimulent al fertilitãtii (inclusiv pentru 

bãrbaþi).
l	 Suport pentru menþinerea sarcinii (în primele luni). 
Recomandãri: ca adjuvant în chist ovarian, fibrom uterin, mastoze 

fibrochistice, displazii (mamare, de endometru), hipermenoree, disme no-
ree, metroragii, sterilitate, frigiditate, impotenþã.

Mod de preparare:
a) Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã. 

Se lasã acoperit 20-30 de minute, apoi se strecoarã.
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau cu înghiþituri rare, între mese, 2-3 cãni, pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai, între mese.
Alte informaþii utile:
l	 Ajutã celulele corpului sã reziste la schimbãrile de mediu ºi ale 

celor care þin de stilul de viaþã.
l	 Menþine la cote stabile nivelul hormonal ºi neutralizeazã toxinele.
l	 Întãreºte rezistenþa organismului (sistemul imunitar)
l	 Regleazã metabolismul.
l	 Previne cancerul ºi contribuie la oprirea procesului de cancerizare 

(protejeazã celulele si þesuturile de distrugerea oxidativã; contribuie la 
menþinerea intactã a celulelor ADN).

l	 Încetineºte procesul de îmbãtrânire.
l	 Produsul este conceput într-o manierã originalã, în ceea ce 

priveºte combinaþia de nutrienþi esenþiali.
l	 Lucreazã blând, spre a menþine în echilibru sistemul glandular.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: lla temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® HC
ceai pentru scãderea colesterolului

Ingrediente: cardon (Cynarae folium), nucar (Juglandis folium), 
floarea gãinii (Taraxaci herba), iasig (Fraxini folium), mastacan (Betulae 
herba), limba oii (Plantaginis folium), grâul mâþei (Graminis rhizoma).

Efecte:
l	 Scade colesterolul ºi lipidele din sânge. 
l	 Eliminã senzaþia de balonare.
l	 Este suport pentru o bunã digestie. 
Recomandãri: ca adjuvant în hipercolesterolemie, aterosclerozã, 

fermentaþii intestinale. 
Mod de preparare:
a) Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; 

se lasã, 20-30 de minute, acoperit ºi se strecoarã.
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 2-3 cãni pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai, între mese.
Alte informaþii utile:
l	 Este util ºi în tratarea calculilor biliari, afecþiunilor hepatice, intox-

icaþii, arterite, dermatoze, migrene, hipertensiune, celulitã, vertij (ameþeli), 
zgomote în urechi, dureri de cap, gutã, reumatism

l	 Compuºii sterolici - taraxasterolul, pseu dotaraxasterolul, B-sitos-
terolul - refac funcþia antitoxicã a ficatului, antreneazã depozitele de co -
lesterol din sânge ºi din þesuri. Bolnavii cu leziuni hepatice care consumã 
acest produs obþin ameliorãri importante, eliminã masiv substanþe toxice 
prin urinã ºi prin transpiraþie.

l	 Determinã scãderea valorilor colines terazei, ceea ce indicã un 
efect favorabil în steatoza hepaticã ce adeseori însoþeºte afecþiunile biliare.

l	 Interrelaþia dintre steatoza hepaticã ºi afecþiunile biliare, între 
care semnalãm formarea calculilor biliari ºi dereglarea metabolismului 
coles terolului este un fapt dovedit ºtiinþific ºi confirmat de viaþã.

Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate                                                                                                            
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NUTRISAN® HP
ceai hepatoprotector

Ingrediente: negelariþã (Chelidonii herba), cardon (Cynarae folim), 
lavandã (Lavandulae herba), scai voinicesc (Cichorii herba), floarea lui 
Ion (Hyperici herba), cãmaºa Domnului (Convolvuli herba), scai mãrunt 
(Agrimoniae herba).

Efecte:
l	 Este hepatoprotector.
l	 Asigurã o diurezã normalã.
l	 Este suport pentru creºterea secreþiei biliare a ficatului ºi creºterea 

eliminãrii bilei în intestine.
l	 Pe termen lung, favorizeazã regenerarea celulei hepatice. 
Recomandãri: ca adjuvant în hepatite, ciroze, boli grave. 
Mod de preparare:
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se 

lasã acoperit 20-30 de minute ºi se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Infuzie:Se beau cu înghiþituri rare,  între mese, 1-2 cãni, pe par-

cursul  întregii zile.
b) Pulvis: Se macinã fin produsul cu maºina de cafea; 1/2 linguriþã de 

plantã pudrã, se înghite de 3 ori pe zi, cu puþinã apã sau ceai, între mese
Alte informaþii utile:
l	 Este util ºi cazuri de insuficienþã hepaticã ºi renalã,  în disfuncþii 

hepatice ºi renale, boli alergice pe fond hepatic, hipercolesterolemie, 
erupþii cutanate, migrene digestive, supraponderabilitate, retenþie de apã 
în þesuturi, artrite, cancer, hepatitã, pancreatitã.

l	 Favorizeazã sinteza antitoxicã de uree ºi scade colesterolul.
l	 Este antimicotic, coleretic ºi colagog, dezvoltã remarcabile efecte 

an tibiotice, stimuleazã pofta de mâncare, funcþia hepaticã ºi pancreaticã.
Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® INC
ceai pentru protecþia inimii ºi calmarea spiritului

Ingrediente: creasta cocoºului (Leonuri herba), mãrãcin (Crataegi flos 
cum folium), cei (Tiliae flos), dianã (Menthae herba), rug sãlbatic (Cynos-
bati fructus), iarbã de piatrã (Melilotii herba), lavandã (Lavandulae herba)

Efecte:
l	 Tonic cardiac.

l	 Suport pentru funcþia cardiacã.
l	 Ajutã inima sã lucreze normal.
l	 Suport pentru reducerea frecvenþei pulsului cardiac.
l	 Ajutã la pãstrarea presiunii sângelui în limite normale. 
l	 Ajutã la menþinerea unui somn sãnãtos.
l	 Este suport pentru reducerea spasmelor ºi pentru funcþionarea 

normalã a sistemului nervos.
l	 Are efect favorabil asupra vaselor sanguine mici, capilarelor, dar 

ºi asupra circulaþiei sanguine în ansamblul ei. 
Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni cardiace cu substrat nervos, 

stãri de neliniºte, hipertensiune, insomnii. 
Mod de preparare:
Infuzie: La o linguriþã de plantã se adaugã  250 ml apã clocotitã. Se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese, 

dintre care ultima înainte de culcare, pentru  a dobândi un somn liniºtit.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, cu 

puþinã apã sau ceai; ultima dozã se ia înainte de culcare.
Alte informaþii utile:
În scleroza coronarianã se recomandã în cure de lungã duratã, având 

în vedere potenþialul regenerator ºi lipsa sa de toxicitate.
l	 Regleazã sistemul nervos vegetativ (marele simpatic).
l	 Induce o circulaþie normalã, la nivelul coronarelor, ceea ce are 

drept rezultat scãderea predispoziþiei la accesele de angor.
l	 Favorizeazã o mai bunã hrãnire a celulelor musculare ale cordului.
l	 Ajutã la normalizarea activitãþii inimii. Aºa se explicã ºi scãderea 

tensiunii arteriale, întrucât o acþiune hipotensivã în sine nu a fost doveditã.
l	 Îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui în zona cerebralã.
l	 Dã rezultate bune ºi în tulburãri de ritm cardiac. Eliminã extra-

sis-tolele, indiferent de natura lor, înlãturã accesele de tahicardie pa-
roxisticã.

Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® L
ceai contra litiazelor

Ingrediente: scai mãrunt (Agrimoniae herba), pinel (Turiones pini), 
siruslitã (Equiseti herba)

Efecte: 
l	 Favorizeazã dizolvarea calculilor renali ºi biliari.
l	 Ajutã la menþinerea balanþei acido-bazice.
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l	 Împiedicã precipitarea sãrurilor din urinã ºi bilã.
Recomandãri: ca adjuvant în litiaze renale ºi biliare.
Atenþionare: Dimensiunile calculilor sã nu depãºeascã 10 mm.
Mod de preparare:
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se 

lasã acoperit 20-30 de minute, apoi se strecoarã. 
Mod de administrare:
Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 1-3 cãni, pe zi. 
Alte informaþii utile:
l	 Influenþeazã favorabil terenul metabolic general, ca ºi troficitatea 

mucoaselor cãilor biliare ºi renale care intervin în chiar geneza litiazelor.
l	 Produsul este diuretic ºi antiseptic pentru cãile urinare ºi intestinale.
l	 Dimensiunile calculilor sã nu depãºeascã 10 mm, astfel încât sã 

poatã fi eliminate pe cale naturalã, în condiþiile  în care structura lor durã 
nu permite dizolvarea decât într-o micã mãsurã sau chiar deloc.

Dacã este vorba de calculi mari, ce nu trec prin canalele biliare ºi 
renale, produsul  nostru  poate fi chiar contraindicat.

Profilaxia litiazei:
l	 Aceasta presupune menþinerea unui raport rezonabil între lichide 

ºi aportul alimentar (cel putin 2 l de lichid pe zi).
l	 Bolile catarale ºi infecþioase ale cãilor urinare pot favoriza lito-

ge-neza care la rândul ei creeazã condiþii pentru infecþii secundare.
l	 Litogeneza este favorizatã ºi de constipaþie, infecþii intestinale, 

tulburãri digestive, abuzuri alimentare.
l	 Digestia, absorbþia intestinalã, flora intestinalã sãnãtoasã, 

consu-mul a 2-3 ceaiuri Nutrisan L/zi ºi celelalte componente aferente 
schemei de tratament natural FAVISAN vã ajutã sã preîntâmpinaþi apariþia 
litiaze-lor, precum ºi sã eliminaþi acest balast dãunãtor.

l	 Litiazele biliare ºi renale beneficiazã de profilaxie ºi terapie prin 
controlul pH-ului urinar, salivar ºi prin factori naturali, dietã adecvatã, alte 
proceduri înscrise în prospectul  dedicat acestor suferinþe care, dacã sunt 
neglijate, înrãutãþesc mult starea bolnavului.

Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® PRO
ceai pentru protecþia prostatei

Ingrediente: zburãtoare (Epilobii herba), spin alb (Xanthii spinosi 
herba), cilvie (Salviae herba)

Efecte: 
l	 Alinã suferinþele prostatei (amelioreazã durerile ºi inflamarea 

prostatei).

l	 Este suport pentru menþinerea sãnãtoasã a prostatei.
Recomandãri: adjuvant în afecþiuni ale prostatei (prostatite, tumori)
Mod de preparare:
Infuzie: La o linguriþã de plante se adaugã 250 ml apã clocotitã.  Se 

lasã acoperit 20-30 de minute, apoi se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau cu înghiþituri rare, între mese, 1-3 cãni pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 1-3 ori pe zi, 

cu putinã apã sau ceai, între mese.
Alte informaþii utile:
l	 Ajutã la optimizarea funcþiilor renalã ºi urinarã.
l	 Este un component important în tratamentul, pe cale naturalã, a 

neoplasmului vezical ºi al celui de prostatã.
Atenþie, bãrbaþi!
l	 Vârsta de 50 de ani începe sã fie criticã în ceea ce priveºte riscul 

îmbolnãvirii prostatei. Administrarea în scop profilactic a acestui produs 
constituie o necesitate pe  care nu trebuie sã v-o refuzaþi. Evitaþi, în felul 
acesta, inflamarea prostatei, apariþia adenomului benign, preîn tâm pinaþi 
instalarea fãrã de veste, cu perfidie, a cancerului prostatei.

l	 Dacã suferiþi deja de prostatã,  dacã urinaþi  greu ºi des, consumaþi 
1 l infuzie de Nutrisan PRO, împreunã cu celelalte preparate ce compun 
tratamentul în sine al acestei suferinþe.

l	 Completaþi dieta cu polen (granule, ca atare sau sirop).	Nu numai 
cã acþioneazã benefic asupra prostatei, dar aduce în organism o mulþime 
de acizi aminaþi ºi vitamine care vã redau tonusul ºi vigoarea specifice 
omului sãnãtos.

Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® PROT 1
ceai de protecþie

Ingrediente: negelariþã (Chelidonii herba), muºchi creþ (Lichen islandi-
cus), cardon (Cynarae folium), lumînãrica pãmîntului (Gentianae radix), 
iarba fecioarelor (Absinthi herba), lemn câinesc (Frangulae cortex), floarea 
lui Ion (Hyperici herba), floarea gãinii (Taraxaci herba), cireºicã (Millefolii 
herba), dianã (Menthae herba), cumin (Foeniculi fructus), iarba de piatrã 
(Melilotii flos), iarba cucului (Thymi herba), levãnþicã (Lavandulae flos), 
busuiocul fecioarelor (Origani herba), cãmaºa Domnului (Convolvuli her-
ba), grâul mâþei (Graminis rhizoma), buruianã pucioasã (Coriandri fructus)

Efecte:
l	 Produsul are aport nutritiv ce mãreºte rezistenþa naturalã a or-

ganismului. 
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l	 Stimuleazã ºi protejeazã întreg sistemul digestiv (stomac, fiere, 
ficat, pancreas, intestine)

l	 Promoveazã dezintoxicarea organismului;
l	 Este suport pentru purificarea sângelui.
Recomandãri: ca adjuvant în profilaxia ºi tratamentul bolilor grave, 

în special a celor care þin de stilul de viaþã, în curele de dezintoxicare.
Mod de preparare:
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 2-3 cãni pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai.
Alte informaþii utile:
l	 Flavonoizii din formulã dreneazã bila, participã la digestie, au rol 

detoxifiant, protejeazã ficatul  de diferite agresiuni, ca urmare a unei ali-
mentaþii defectuoase, asigurã protecþie la intoxicaþia medicamentoasã.

l	 În mecanismul de acþiune a bioflavonelor din ceai, se întãreºte 
bariera vascular-celularã, concomitent cu micºorarea permeabilitãþii aces-
tora. Se micºoreazã difuzia substanþelor toxice, concentraþia lor în ficat.

l	 Bioflavonoidele din produs au capacitatea de a pãstra în ficat 
rezervele de vitamina C ºi de glicogen. Ele mãresc funcþia de apãrare 
a ficatului, au rol important în detoxifiere, previn acumularea peroxizilor 
lipidici formaþi ca urmare a metabolizãrii xenobioticelor.

l	 Leagã metalele grele (mercurul, plumbul, cobaltul), formând com-
plecºi ºi anuleazã efectul toxic al acestora.

l	 În calitate de bioantioxidanþi, compuºii fenolici din produs neu-
tralizeazã acþiunea radicalilor liberi, asasinii celulelor noastre.

l	 Cei mai puternici inhibitori ai radicalilor liberi sunt flavonoizii; prin 
ur mare, acest produs natural de protecþie împiedicã acumularea pig-
mentului senescenþei în celule, are efect geroprotector, reduce frec venþa 
îmbolnãvirilor specifice bãtrâneþii.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® PROT 2
ceai de protecþie

Ingrediente: flori domneºti (Violae tricoloris herba), iarba boerului 
(Bardanae radix), filimicã (Calendulae flos), mierea ursului (Symphyti 
radix), floarea gãinii (Taraxaci herba), rãchita albã (Salicis cortex), scai 
voinicesc (Cichorii herba), cireºicã (Millefolii herba), limba oii (Plantaginis 
folium), drãgaicã (Galii verum herba), pinel (Turiones pini), gorun (Quer-

cus cortex), brebenel (Polygoni avicularis herba), oisea (Urticae herba), 
siruslitã (Equiseti herba), mesteacãn (Betulae folium), iarba pisicii (Vale-
rianae rhizoma et radix), cosiþa fetelor (Iridia rhizoma)

Efecte: 
l	 Protejeazã organismul de o multitudine de agresori. 
l	 Contribuie la sãnãtatea corpului.
l	 Asigurã protecþie tumoralã (menþine intacte celulele ADN). 
Recomandãri: adjuvant în boli grave, cure de dezintoxicare, tumori.
Mod de preparare: 
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se 

lasã acoperit 20-30 de minute ºi se strecoarã. 
Mod de administrare: 
a) Infuzie: Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 2-3 cãni, pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai.
Alte informaþii utile:
l	 Asigurã funcþionarea optimã a mecanismelor interne ale corpului.
l	 Curãþã rinichii, ficatul, pancreasul ºi splina de factori patogeni.
l	 Cei care suferã de tulburãri ale sistemului limfatic, sã foloseascã, 

zilnic, acest produs.
l	 În clorozã (scãderea pronunþatã a fierului din globulele roºii), hi-

dropizie, boli de nervi, retenþie urinarã, nisip ºi piatrã la rinichi, în afecþiuni 
ale glandei tiroide, administrarea acestui produs, în special sub formã 
de infuzie, asigurã diminuarea potenþialului degenerativ al simptomelor 
amintite, având drept cauze profunde dezechilibre de metabolism. 

l	 În caz de afecþiuni ale corzilor vocale, în ulceraþii ale limbii ºi ale 
laringelui, faceþi gargarã ºi clãtiþi gura cu aceastã infuzie.

l	 Este un remediu excelent, alãturi de celelalte preparate din sche-
ma de tratament FAVISAN, în cele mai grave boli.

l	 Consumaþi 2-3 cãni/zi cu Nutrisan PROT 2, ca adjuvant în cancer.
l	 Spre deosebire de medicamentele folosite în terapia neoplas-

mului, care au rol paliativ ºi dezvoltã reacþii secundare, incompatibilitãþi 
organice, flavonoidele au efect antitumoral intrinsec, nu sunt toxice ºi îºi 
menþin efectul protectiv îndelungat dupã ce au fost administrate.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® PS
ceai psihotonic

Ingrediente: plante ce conþin ulei volatil, acid valerianic ºi izovale ria-
nic, hidrocarburi terpenice, furfurol, substanþe astringente: varga de aur 
(Vir gaurea herba), lavandã (Lavandulae herba), iarba de piatrã (Meliloti 
flos)
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Efecte:
l	 Destinde, conferã o stare de relaxare profundã, de liniºte interioarã;
l	 Ajutã la menþinerea unui somn sãnãtos;
l	 Este suport pentru reducerea spasmelor;
l	 Ajutã la menþinerea performanþelor mentale ºi fizice în caz de stres
Recomandãri: ca adjuvant în stãri depresive, ºocuri nervoase, in-

somnii având cauze profund emoþionale.
Mod de preparare: 
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se stre coarã.
Mod de administrare:
Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 1-3 cãni pe zi.
Alte informaþii utile:
l	 Atenueazã melancolia, “lipsa chefului de viaþã”, ce anunþã men-

opauza.
l	 Regleazã sistemul nervos vegetativ simpatic.
l	 Liniºteºte starea de spirit, e  bactericid, dezinfecteazã organismul.
l	 Scãpaþi neatinºi de gripele ºi bronºitele ce bântuie în anotimpul 

rece, dacã consumaþi acest ceai.
l	 Limpezeºte mintea, ceea ce vã ajutã sã treceþi mai uºor de stresul 

zilnic (ºocuri emoþionale, decepþii, dispariþia cuiva drag etc).
l	 Echilibreazã în stãri emoþionale grele, asemenea unei mâini care 

mângâie, unei voci care consoleazã, unui prieten gingaº care calmeazã.
Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-250  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® PVA
ceai pentru protecþia pancreasului

Ingrediente: muºchi creþ (Lichen islandicus), diana (Menthae herba), 
cumin (Foeniculi fructus)

Efecte: 
l	 Stimuleazã secreþia pancreaticã; 
l	 Este suport pentru reducerea spasmelor la nivelul tubului digestiv.
Recomandãri: ca adjuvant în pancreatitã ºi alte afecþiuni ale pan-

creasului, indigestii, hepatite, boli grave, ca ºi com ponentã în curele de 
dezintoxicare a organismului.

Mod de preparare:
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250ml apã clocotitã. Se 

lasã acoperit 20-30 de minute, dupã care se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai, între mese.
Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® PZ
ceai contra parazitozelor

Ingrediente: plante ce conþin ulei volatil, timol, substanþe minerale, 
pectinã, substanþe amare: iarba cucului (Thymii herba), filimicã (Calen-
dulae flos), buruianã pucioasã (Coriandri fructus).

Efecte: 
l	 Protejeazã organismul împotriva parazitozelor, înlãturã oboseala, 

mîncãrimile nazale si anale.
Recomandãri: ca adjuvant în parazitoze intestinale.
Mod de preparare: 
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se stre coarã.
Mod de administrare: 
Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 1-3 cãni pe zi.
Alte informaþii utile:
l	 Protejeazã organismul de invadatori: paraziþi, bacterii, virusuri.
l	 Înlãturã anemia, scãderea în greutate, durerile abdominale, du-

rerile de cap - simptome caracteristice parazitozelor.
Produsul se poate folosi ºi extern: spãlãturi, tamponãri ºi com-

prese.
l	 Protejeazã de leucoree, trichomonas, acnee, arsuri, de gerãturi, 

rãni.
Eu urmãresc, cu deosebitã atenþie, formula leucocitarã (eozinofile > 4). 

Este o atitudine judicioasã, cãci pune în evidenþã prezenþa parazitozelor 
intestinale mai bine decât o face testul coproparazitologic.

Acest supliment alimentar se poate consuma ºi singur, dar el face 
parte din o schemã de tratament complexã, vizând dezintoxicarea, alun-
garea musafirilor nepoftiþi (virusuri, bacterii, viermi intestinali, fungi).

Ca sã preîntâmpinaþi apariþia paraziþilor intestinali, faceþi 1-2 cure de 
dezintoxicare ºi de întãrire a imunitãþii, cu durata de douã luni, de douã ori  
pe an, preferabil în posturile mari ce preced Crãciunul ºi Paºtele.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate
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NUTRISAN® R 1
ceai pentru diurezã

Ingrediente: ºiruºlitã (Equiseti herba), oiºea (Uricae herba), floarea 
lui Ion (Hyperici herba), brebenel (Polygoni avicularis herba)

Efecte: 
l	 Este suport pentru îmbunãtãþirea tractului genito-urinar; contribuie 

la diminuarea procesului inflamator al tractului genito-urinar; contribuie la 
o diurezã normalã; ajutã la creºterea imunitãþii aparatului genito-urinar; 
asigurã protecþie uro-genitalã.

l	 Este suport pentru activarea funcþiei excretorie a rinichilor.
Recomandãri: ca adjuvant în boli de rinichi, hipertensiune arterialã, 

afecþiuni metabolice (obezitate, gutã, azotemie).
Mod de preparare: 
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se stre coarã.
Mod de administrare: 
a) Infuzie: Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 1-3 cãni pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 1-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai.
Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® R 2
ceai pentru protecþia rinichilor

Ingrediente: vargã de aur (Virgaurea herba), drãgaicã (Galii verum 
herba), faþa mâþei (Lamii albi herba).

Efecte: 
l	 Contribuie la optimizarea funcþiei renale; este suport pentru 

sãnãtatea rinichilor.
l	 Reface parenchimul renal; ajutã la protecþia rinichilor.
Recomandãri: ca adjuvant în dezechilibre metabolice ºi în toate 

afecþiunile care au drept cauzã dereglarea funcþiei renale
Mod de preparare: 
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se stre coarã. 
Mod de administrare: 
a) Infuzie: Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 1-3 cãni pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 1-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai.
Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® SALV
ceai pentru sistemul circulator

Ingrediente: cilvie (Salviae herba), cireºicã (Millefolii flos), grâul mâþei 
(Graminis rhizoma), iarba cucului (Serpylli herba).

Efecte: 
l	 Activeazã circulaþia sanguinã, tonificã pereþii venelor ºi capilare-

lor, regleazã fluxul menstrual, reface uterul infantil, echilibreazã sistemul 
neuroendocrin, normalizeazã funcþia hormonilor sexuali (asigurã o bunã 
relaþie sexualã);

l	 Normalizeazã nivelul glucozei din sânge, ca parte a unui stil de 
viaþã sãnãtos;

Recomandãri: ca adjuvant în disfuncþii circulatorii, afecþiuni vascu-
lare, menstre neregulate, diabet zaharat,  transpiraþii excesive, surmenaj 
psihic.

Mod de preparare: 
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se stre coarã
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 1-3 cãni pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 1-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai.
Alte informaþii utile:
l	 Stimuleazã funcþia sexualã, favorizeazã concepþia (fecundaþia), 

“topeºte” varicele ºi hemoroizii.
l Neregularitãþile ciclului menstrual se pot aduce la normal cu un 

tratament natural, având ca ºi componentã importantã, acest produs.
Prezentare: cutii de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NORMAL® TENS
normalizeazã  tensiunea arterialã

Ingrediente: stoletnic (Visci folium cum stipites) , mãrãcin (Crataegi 
folium cum flos), ºiruºliþã (Equiseti herba), lemn câinesc (Frangulae cor-
tex), floarea gãinii (Taraxaci herba), iarba pisicii (Valerianae radix), rãchitã 
albã (Salicis cortex)

Efecte: 
l	 Ajutã la pãstrarea tensiunii sângelui în limite normale; 
l	 Este suport pentru reducerea spasmelor;
l	 Este suport pentru relaxarea vaselor de sânge;
l	 Ajutã la menþinerea unui somn sãnãtos.
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Recomandãri: ca adjuvant în hipertensiune arterialã, insomnii;
Mod de preparare: 
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se stre coarã. 
Mod de administrare:
Se beau, 2 ceaiuri pe zi, cu înghiþituri rare, în timpul zilei.
Alte informaþii utile: 
Efectele se datoreazã principiilor active din plante. Glicozizii ºi alca-

loizii produc rãrirea pulsului ºi scãderea tensiunii, prin efectul liniºtitor pe 
care îl au asupra sistemului nervos central ºi asupra nervilor vasomotori; 
acidul silicic liber (coloidal) sau legat cu albumine, care uºureazã ºi 
sporeºte diureza; în sfîrsit oximetilantrachinona ºi trioximetilantrachinona 
înlesnesc evacuarea intestinului.

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN® TR
ceai pentru muºchi ºi sânge

Ingrediente: plante ce conþin ulei volatil, glucide simple, pectine, 
flavone, acid clorogenic, glicozide triterpenice, mucilagii solubile, vitamine, 
minerale, substante amare: coada pisicii (Bursae pastoris herba), umbrarul 
doamnei (Allchemillae herba), cireºicã (Millefolii flos).

Efecte:  
l	 Susþine tonicitatea normalã a þesuturilor ºi organelor.
l	 Este suport pentru diminuarea sângerãrii ºi hemoragiei.
l	 Este suport pentru formarea sângelui.
l	 Este tonic muscular, tonic uterin, antianemic, astringent, hemostatic
Recomandãri: ca adjuvant în anemii, distrofii, hemoragii (nazale, 

stomacale, intestinale, me troragii), diaree.
Mod de preparare: 
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit, apoi se stre coarã. 
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau, cu înghiþituri rare, între mese, 2-3 cãni pe zi.
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 2-3 ori pe zi, 

cu puþinã apã sau ceai.
Alte informaþii utile:
Produsul este util ºi în cazul rãnilor sângerânde ºi în toate afecþiunile 

musculare interne ºi externe (atrofie muscularã, sclerozã multiplã, predis-
poziþie spre avorturi, hernii, prolaps uterin). În plus, prezintã urmãtoarele 
Efecte:

l	 Efect tonic pentru convalescenþi, caºectici, debili, bolnãvicioºi.

l	 Efect uimitor în rezolvarea problemelor catarale ale tubului digestiv 
(diaree rebelã).

l	 În cure de lungã duratã, ca adjuvant în toate tipurile de anemie 
(pernicioasã, lipsã de fier sau ca urmare a unor disfuncþii ale mãduvei 
hematogene).

Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN UG
ceai pentru protecþie uro-genitalã

Ingrediente: zburãtoare (Epilobii herba), flori domneºti (Viola tricoloris 
herba), pinel (Turiones pini), grâul mâþei (Graminis rhyzoma), mastacân 
(Betulae folium).

Efecte:  
l	 Suport pentru menþinerea sãnãtoasã a aparatului uro-genital; 

reduce procesul inflamator la nivel uro-genital.
l	 Ajutã la eliminarea microorganismelor patogene din tractul 

uro-genital.
Recomandãri: ca adjuvant în infecþii uro-genitale, afecþiuni ale 

prostatei.
Mod de preparare: 
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã; se 

lasã 20-30 de minute acoperit ºi se stre coarã. 
Mod de administrare:
Se beau, 2-3 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese.
Prezentare: pungi de 50 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

CEAI DE GÃLBENELE

Ingrediente: flori de gãlbenele (Calendulae flos).
Efecte: 
l Reduce procesul inflamator, menþine sãnãtatea stomacului, a 

sistemului hepato-biliar, contribuie la apãrarea împotriva microorganis-
melor patogene, protejeazã corpul de paraziþi.

l	 Înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor, prin 
stimularea circulaþiei sanguine la nivelul þesuturilor.

l	 Ajutã ºi susþine sãnãtatea aparatului genital feminin (favorizeazã 
declanºarea ciclului menstrual).

Recomandãri
Intern: ca adjuvant în ulcer gastric ºi duodenal, diskinezii biliare, 
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enterocolite, dismenoree, boli grave.
Extern: plãgi greu vindecabile, hemoroizi, degerãturi, arsuri, negi, 

ten uscat, eczeme, acnee, metroragii, leucoree, trichomonas vaginalis, 
micoze, cistite.

Mod de preparare:
Infuzie: Se pune 1 linguriþã de flori într-o canã ºi se toarnã 250 ml 

de apã clocotitã. Se lasã acoperit 20-30 de minute, apoi  se strecoarã. 
Mod de administrare:
Intern: Se beau 3 - 4 cãni pe zi, cu înghiþituri rare, între mese.
Extern: florile opãrite se folosesc ca ºi pansament pentru rãnile greu 

vindecabile, iar infuzia, sub formã de comprese ºi spãlãturi vaginale (Trich-
omonas vaginalis), de 2-3 ori pe zi, din care una seara, înainte de culcare.

Alte informaþii utile:
Ceaiul de gãlbenele prezintã de asemenea urmãtoarele proprietãþi:
l	 Antivirale, antitumorale, estrogene.
l	 Fracþiunea saponozidicã din florile de gãlbenele are acþiune hipo-

lipemiantã.
l	 Antiinflamator hemoroidal, cicatrizant (utilizare externã).
l	 Colagog ºi coleretic (datoritã principiului amar, florile de gãlbenele 

mãresc secreþia biliarã). 
l	 Cicatrizant intern, prin stimularea circulaþiei sângelui la nivelul 

þe suturilor.
l	 Emenagog, antispastic, antiinflamator.
l	 Are efect depurativ (de curãþire).
l Pentru reglarea ciclului menstrual, se recomandã, de 3 ori pe zi 

30 de picãturi de tincturã în puþinã apã.
Pentru acnee, eczeme, arsuri, degerãturi, rãni purulente, ulceraþii 

se fac bãi locale sau se pun cataplasme cu infuzie de gãlbenele.
Notã: Semnele din naºtere, petele de bãtrâneþe, petele aspre de 

naturã canceroasã de pe  piele, hemangiomul pot dispãrea dacã se 
unge locul respectiv, de câteva ori pe zi, cu suc proaspãt stors din planta 
întreagã (flori, frunze, tulpini).

Prezentare: cutii de 50 g; 
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

CEAI DE PELIN
 
Ingrediente: pelin (Absinthi herba)
Efecte: 
l	 Este excitant al secreþiei gastrice, reduce procesul inflamator al 

mucoasei gastro-intestinale.
l	 Protejeazã corpul de paraziþi.
l	 Mãreºte secreþia urinarã, aduce ameliorãri în gutã, hidropizie ºi 

în general, în bolile manifestate prin reþinerea apei din þesuturi; susþine 

tonicitatea normalã a organelor ºi þesuturilor.
l	 Este suport pentru sãnãtatea splinei ºi a sistemului imunitar.
l	 Este tonic aperitiv, reduce spasmele, scade febra.
l	 Regleazã menstruaþia.
Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni ale aparatului digestiv (gastrite 

hipoacide, anorexie, vomã), edeme, parazitoze, anemie, convalescenþã, 
menstruaþii insuficiente.

Mod de preparare:
Infuzie: La o linguriþã de produs se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se 

lasã acoperit 20-30 de minute ºi se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Infuzie: Se beau 1-2 cãni cu ceai pe zi, în cure de 8 zile.
b) Pulvis:1/2 linguriþã de plantã pudrã, se înghite de 3 ori pe zi, cu 

puþinã apã sau ceai.
Contraindicaþii: Nu se administreazã la gravide, femeilor care alãp-

teazã, în caz de ulcer gastroduodenal.
Prezentare: cutii de 50 g, flacon cu 40 capsule
Pãstrare: la 15-250C, ferit de luminã ºi umiditate 

CEAI DE OBLIGEANÃ
 
Ingrediente: rãdãcinã de obligeanã (Calami rhizoma).
Efecte: 
l	 Menþine sãnãtatea aparatului gastro-intestinal ºi hepato-biliar, 

este suport pentru o bunã digestie.
l	 Eliminã senzaþia de balonare, neutralizeazã aciditatea, diminueazã 

colicile gastro-intestinale, contribuie la funcþionarea normalã a intestinelor.
l	 Reduce procesele inflamatorii ale mucoasei gastro-intestinale ºi 

spasmele, contribuie la eliminarea microorganismelor patogene din tractul 
respirator.

l	 Stomahic, aromatizant, calmant, antispastic, analgezic, carminativ, 
sedativ, depurativ.

Recomandãri: ca adjuvant în anorexie, colici abdominale, balonãri ab-
dominale, gastrite hiperacide, ulcer, enterite, colite, artrite, astm, de presie, 
pierderea memoriei, nevralgie, reumatism, sinuzitã, epilepsie, obo sea lã.

Mod de preparare:
a) Decoct: O linguriþã de produs se fierbe, 5 minute, în 250 ml apã, 

se lasã acoperit 20-30 de minute, apoi se strecoarã. 
Mod de administrare:
a) Decoct: Se beau 1 - 2 cãni pe zi, cu înghiþituri rare între mese
b) Pulvis: 1/2 linguriþã de plantã pudrã se înghite de 3 ori/zi, cu puþinã 

apã sau ceai, între mese.
Prezentare: cutii de 50 g, flacon cu 70 capsule
Pãstrare: în locuri uscate, ferit de luminã ºi de umiditate, la 15-200C
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BUNÃ DIMINEAÞA
ceai pentru micul dejun, vã menþine mintea agerã

Ingrediente: ginkgo biloba (Ginkgo biloba folium), mãceºe (Cynosbati 
fructus), scorþiºoarã (Cinnamomi cortex), coriandru (Coriandri fructus), 
fenicul (Foeniculi fructus), mentã ( Menthae herba).

Efecte: 
l	 Suport  pentru îmbunãtãþirea circulaþiei cerebrale ºi periferice, 

pentru îmbunãtãþirea memoriei ºi a puterii de concentrare.
l	 Suport  pentru diminuarea stãrilor depresive.
l	 Asigurã protecþie faþã de demenþa senilã.
l	 Protejeazã celulele ºi þesuturile de distrugerea oxidativã.
Recomandãri: 
l	 Ca adjuvant în efort fizic ºi intelectual prelungit (elevi ºi studenþi 

în perioadele de examen etc.).
l	 Insuficienþã circulatorie cerebralã ºi perifericã (scãderea memoriei 

ºi a puterii de concentrare, arteropatii periferice obliterante necomplicate, 
sindrom Raynaud).

l Impotenþã, disfuncþii erectile, alergii, afecþiuni astmatice, stãri de 
convalescenþã.

Mod de preparare: 
Infuzie: Peste 1-2 plicuri se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se lasã 

acoperit 20-30 de minute pentru infuzare.
Mod de administrare: 
1 canã pe zi la micul dejun.
Alte informaþii utile: Bine dispune organismul pentru toatã ziua.
Prezentare: cutii cu 20 plicuri a 1,5 g
Pãstrare: la temperatura de 15-250  C, ferit de luminã ºi umiditate

EXCELENT
ceai antistres

Ingrediente: mãceºe (Cynosbati fructus), mentã (Menthae herba), 
fenicul (Foeniculi fructus), coriandru (Coriandri fructus)

Efecte:
l	 Contribuie la rezistenþa organismului la stres.
l	 Stimuleazã memoria, sporeºte capacitatea de efort intelectual.
l	 Calmeazã, dar nu moleºeºte, liniºteºte ºi tonificã în acelasi timp.
l	 Induce o stare de bunã dispozitie ºi confort.
Mod de preparare: 
Decoct: Se fierb 1-2 plicuri în 250 ml apã, timp de 5 minute; se lasã 

acoperit 20-30 de minute.

Se bea fierbinte sau rece, preferabil neîndulcit; vara, consumat cu 
gheaþã e o delicatesã. Dacã vreþi sã-i completaþi savoarea, îl puteti îndulci 
cu miere, eventual adãugati apã mineralã ºi chiar puþin alcool. Fantezia 
dumneavoastrã nu trebuie sã aibã limite. Se pot consuma 2-4 ceaiuri/zi.

Alte informaþii utile:
l	 Relaxeazã, conferã plus de atenþie ºi concentrare, protejeazã de 

oboseala mentalã ºi fizicã; e un adaptogen.
l	 Mãreºte capacitatea de apãrare: cãldurã, frig, zgomot, efort fizic 

ºi intelectual, certuri familiale ºi la serviciu; þine sub control radicalii liberi.
l	 Este tonic al sistemului nervos, asigurã echilibrul mecanismelor 

metabolice ºi funcþionale, menþine homeostazia în timpul stresului.
l	 Reduce efectele negative ale acestui agresor ºi ali menteazã 

organismul cu antioxidanþi (vitamine, enzime, minerale, oligo elemente).
l	 Menþine în limite normale potasiul ºi regleazã funcþia su prarenalã.
l	 Stimuleazã memoria ºi sporeºte capacitatea de efort intelectual.
l	 Reconforteazã, binedispune, întârzie bãtrâneþea.
l	 Multe din însuºirile acestui ceai, mai ales ca tonic, se leagã în 

primul rând de capacitatea de a regla funcþia glandei suprarenale.
Prezentare: cutii cu 20 plicuri a 1,5 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate  

PERLA - CEAI VERDE
Ingrediente: ceai verde (Thea sinensis).
Efecte: 
l	 Este puternic antioxidant; creste imunitatea, stimuleaza activitatea 

neuro-cerebralã, capacitatea de concentrare; poate înlocui cafeaua.
l	 Invinge oboseala; stopeaza absorbtia acizilor graºi ºi a colester-

olului, dizolvã grasimile prin conþinutul de acid tanic.
 Mod de preparare: 
Infuzie: Peste 1-2 plicuri se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se lasã 

acoperit 20-30 de minute pentru infuzare.
Mod de administrare: 
Se pot bea 1-4 ceaiuri pe zi.
Prezentare: cutii cu 20 doze a 1,5 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate 

SUPER JUNIOR
ceai pentru copii

Ingrediente: morcovi (Daucus carota), mãceºe (Cynosbati fructus), 
mentã (Menthae herba), fenicul ( Foeniculi fructus), tei (Tiliae flos), þelinã 
(Apii graveolentidis radix), busuioc (Ocimum herba).

Efecte: 
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l	 Vitaminizant, reconfortant, tonifiant general, stimulent al memoriei.
l	 Suport  pentru vitalitatea organismului; ajutã sã te simþi mai energic.
Recomandãri: Este un ceai pentru micul dejun al copiilor. Vara, se 

serveºte cu gheaþã ºi cu apã mineralã iar, la nevoie, se îndulceºte cu 
miere. Se poate consuma la micul dejun sau dupã amiaza, în jurul orei 
17, cu sandviºuri, prãjituri, biscuiþi. Are un gust minunat ºi o aromã unicã. 
Învioreazã tot corpul ºi susþine plãcerea gustului. Exprimã o stare de spirit 
ºi însufleþeºte imaginaþia. 

Mod de preparare: 
Decoct: Se fierb 1-2 plicuri în 250 ml apã, timp de 5 minute, apoi se 

lasã acoperit 20-30 de minute.
Mod de administrare: 
Se pot bea 2-3 ceaiuri pe zi, unul la micul dejun, celelalte dupã amiazã 

în loc de apã, cu sandviºuri, biscuiþi, prãjituri.
Prezentare: cutii cu 20 doze a 1,5 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate 

TONIC ELIXIR
ceai afrodisiac

Ingrediente: mentã (Menthae herba), salvie (Salviae herba), ienupãr 
(Juniperi fructus), muguri de pin (Turiones Pini), coajã de stejar (Quercus 
cortex), urzicã (Urticae herba), ºovârf (Origani herba), busuioc (Ocimum 
herba), telinã (Apii graveolentidis radix).

Efecte:
l	 Ajutã la menþinerea unei relaþii sexuale bune.
l	 Suport  pentru vitalitatea organismului.
l	 Vã ajutã sã învingeþi oboseala, stresul, monotonia, tristeþea, sã 

vã refaceþi tonusul sexual.
l	 Nu conþine aditivi chimici, deci nu prezintã nici un risc pentru 

sãnãtate; nu are contraindicaþii ºi nici reacþii adverse sau secundare.
l	 Are un gust minunat ºi o aromã care inspirã încredere, bucurie 

ºi speranþã. Este util atât bãrbaþilor cât ºi femeilor, indiferent de vârstã.
Recomandãri: ca adjuvant în impotenþã, frigiditate.
Mod de preparare: 
Infuzie: Peste 1-2 plicuri se adaugã 250 ml apã clocotitã. Se lasã 

acoperit 20-30 de minute pentru infuzare.
Mod de administrare: 
Se beau 3 - 4 ceaiuri pe zi, cu înghiþituri rare, într-o atmosferã intimã, 

de calm si relaxare. La nevoie se poate îndulci cu miere. 
Alte informaþii utile:
l	 Vã reconforteazã, vã învioreazã ºi vã susþine pe deplin euforia 

dragostei în trup ºi în suflet.
l	 Este vasodilatator, amelioreazã circulaþia, alcalinizeazã ºi fluidificã 

sângele.
l	 Are efect antioxidant, intensificã ºi redirijeazã anumite procese 

biochimice încetinite sau care nu se mai produc.
l	 Îndeplineºte rolul de regulator în procesul de eliberare a energiei, 

activeazã unele funcþii ale mitocondriilor. Acestea sunt adevãrate “mi-
crocentrale” ce produc molecule de ATP, combustibil cu mare încãrcãturã 
de energie necesarã organismului, funcþiei sexuale, în special..

l	 Pentru a intra în erecþie sunt necesare un influx psihic ºi o de-
scãr-care a adrenalinei mai mare decât de obicei.

l	 Aromele acestui ceai declanºeazã un rãspuns în sistemul olfactiv, 
ridicã nivelul vibraþiilor în corpurile subtile, creeazã confort fizic ºi psihic, 
pri lejuieºte o stare de confort lãuntric, de încredere ºi mulþumire de sine. 
Drept urmare, se declanºeazã o reacþie de rãspuns la nivelul glandelor en -
docrine, care activeazã circulaþia sanguinã perifericã ºi stimuleazã erecþia.

l	 Consumaþi, cu încredere, cu regularitate ºi cu plãcere, ceai tonic 
elixir ºi nu veþi mai avea blocaje sexu ale. Se revigoreazã organsimul, se 
armonizeazã funcþiile endocrine, se repun în miºcare circuitele ner voa se 
ºi se “reîncãlzesc nervii”, se trezesc simþurile adormite.

l	 Aceasta înseamnã: fortifiere, vitalitate, destindere, bucurie, 
stãpânire ºi încredere de sine.

Prezentare: cutii cu 20 doze a 1 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

CEAI DE MENTÃ

Ingrediente: mentã (Menthae folium).
Recomandãri. în mod tradiþional infuzia de mentã se foloseºte ca 

adjuvant în infecþii gastro-intestinale, balonãri, vomã, greþuri, nervozitate; 
este dezinfectant al cavitãtii bucale, tonic general, reconfortant.

Mod de preparare:
Infuzie: Se pun 1-2 pliculeþe într-o canã ºi se toarnã 250 ml de apã 

clocotitã. Se lasã acoperit 20-30 de minute, pentru infuzare. 
Mod de administrare:
Se beau 2-3 cãni cu ceai pe zi.
Alte informaþii utile:
l	 Datoritã mentolului pe care-l conþine, ceaiul de mentã, consumat 

rece ºi în cantitãþi mici, calmeazã vãrsãturile atât la sugari, cât ºi la adulþi.
l	 Prin diureza ºi transpiraþia pe care le produce, contribuie la dezin-

toxicarea organismului.
l	 Accelereazã evacuarea bilei, înlesneºte buna funcþionare a fica-

tului ºi “curãþã intestinele”.
l	 Produce o uºoarã anestezie a mucoasei gastrice, fapt ce explicã 

acþiunea sa antiemeticã.
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l	 E dezinfectant intestinal ºi stomacal, indicat în colita de fermentaþie.
l	 Reduce procesul inflamator la nivelul sinusurilor frontale, este 

vasodilatator al mucoasei nazale.
l	 În caz de guturai sau diverse afecþiuni ale gâtului, faceþi inhalaþii 

cu ceai de mentã.
l	 Stimuleazã inima, ajutã pe intelectuali sã se concentreze activ ºi 

eficient, are proprietãþi tonifiante.
Prezentare: cutii cu 20 pliculeþe de 1,5 g
Pãstrare :la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

CEAI DE MUªEÞEL
Ingrediente: flori de muºeþel (Chamomillae flos).
Recomandãri: în mod tradiþional infuzia de muºeþel se foloseºte in-

tern ca adjuvant în gastrite, colite, enterite, indigestii, crampe intestinale, 
diaree, balonãri. Este utilizatã ºi extern, în cazul tenului înroºit, ridurilor, 
erupþilor cutanate, eczemelor, rãnilor purulente, arsurilor.

Mod de preparare:
Infuzie: Se pun 1 - 2 pliculeþe într-o canã ºi se toarnã 250 ml de apã 

clocotitã. Se lasã acoperit 20-30 de minute, pentru infuzare. 
Mod de administrare:
Intern: Se beau 1- 4 cãni cu ceai pe zi.
Extern: comprese, în cazul tenului înroºit, ridurilor, erupþiilor cutanate, 

eczeme, rãni purulente, arsuri, infecþii, spãlãturi vaginale.
Alte informaþii utile:
Ceaiul de muºeþel prezintã de asemenea urmãtoarele proprietãþi:
l	 Provoacã transpiraþie ºi scade febra în caz de rãceli, gripe.
l	 Inactiveazã toxinele bacteriene.
l	 Este antiinflamator, antialergic ºi stimuleazã regenerarea þesuturilor.
l	 Este cicatrizant, antispastic, calmant, uºor anestezic.
Este folosit de asemenea ºi în urmãtoarele cazuri:
l	 Dismenoree, infecþii renale, afecþiuni he patobiliare, astm bronºic
l	 În disbacterii grave, prin administrarea unei infuzii de muºeþel, 

cu adaos de 10-20 picãturi de Ascolact, se regenereazã flora intestinalã 
(mai bine decât prin administrare de complex B sau iaurt).

l	 În tratamentul colitelor, care însoþesc mai întotde auna boala  
ulceroasã, este indicatã o curã cu infuzie de muºeþel.

l	 Liniºteºte colicile abdominale, este calmant, uºor anestezic, 
antispastic.

Prezentare: cutii cu 20 pliculeþe de 1 g
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

CEAI DE SUNÃTOARE
Ingrediente: sunãtoare (Hyperici herba).
Recomandãri: în mod tradiþional infuzia de sunãtoare se foloseste 

ca adjuvant în depresii, dischinezii biliare, colecistite, gastrite hiperacide, 
ulcer gastric ºi duodenal, diaree, insomnii, astenii, incontinenþã urinarã.

Mod de preparare:
Infuzie: Se pun 1-2 pliculeþe într-o canã ºi se toarnã 250 ml de apã 

clocotitã. Se lasã acoperit 20-30 de minute, pentru infuzare.  
Mod de administrare:
Intern: Se beau 2-3 cãni cu ceai pe zi.
Extern: comprese, gargarã, datoritã efectelor trofice, calmante, dez-

infectante, cicatrizante; este un bun antiinflamator gingival
Alte informaþii utile:
l	 Posedã acþiune hipotensivã, vasodilatatoare, diureticã.
l	 Este coleretic ºi colagog.
l	 Are însuºiri antibiotice.
l	 Componentul sãu cel mai important, hyperi cina, îi conferã efect 

antidepresiv.  
l	 Între componenþii sãi, hiperozida, o glicozidã a cvercetolului, îl  

înno bileazã cu proprietatea de a fi vasodiliatator ºi tonic capilar.
l	 Este, de asemenea, important conþinutul de vitamina P al su nã-

toarei, determinat de glicozidele cvercetolului (hiperozida). Catena glu-
cidicã constituitã din galactozã îi conferã o mai bunã solubilitate, difuziune 
ºi permeabilitate, ceea ce explicã acþiunea sa vasodilatatoare.

l	 Acþioneazã ca antiseptic, astringent, cicatrizant, antispastic, an-
tibiotic, antidiareic. Protejeazã ficatul prin faptul cã are principii amare ºi 
ajutã la drenarea bilei. Are rol detoxifiant.

l	 Este utilizat de cãtre medicina popularã în hepatitã, colitã, cole-
cistitã, ulcer gastric. Este recomandat ca balsamic, antiinflamator al cãilor 
bronºice ºi genito-urinare, ca antihemoragic, antihemoroidal, cica trizant, 
antiulceros.

l	 Compresele cu ceai de sunãtoare au efect hidratant ºi nutritiv 
asupra tenului uscat, palid ºi îmbãtrânit.

l	 Se  recomandã sub formã de gargarã în inflamaþii ale gingiilor ºi 
dureri de dinþi.

Prezentare: cutii cu 20 pliculeþe de 1,5 g, flacon cu 70 capsule
Pãstrare :la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

CEAI DE TEI
Ingrediente: flori de tei (Tiliae flos).
Recomandãri: în mod traditional infuzia de tei se foloseºte ca adju-

vant în insomnii, gripe, rãceli, afecþiuni reumatice.
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Mod de preparare:
Infuzie: Se pun 1-2 pliculeþe într-o canã ºi se toarnã 250 ml de apã 

clocotitã. Se lasã acoperit 20-30 de minute, pentru infuzar.e 
Mod de administrare:
Intern: Se beau 2-3 cãni cu ceai pe zi.
Alte informaþii utile:
Efecte:
l	 Este diaforetic ºi uºor sedativ.
l	 Are acþiune spasmoliticã ºi diureticã.
l	 Efectul  sãu antiinflamator îl recomandã ca adjuvant în afecþiunile 

reumatice, ca antipiretic, sedativ, antiviral, hipotensiv ºi uºor coronaro-dil-
atator.

l	 Administrat regulat, determinã creºterea generalã a rezistenþei 
orga nismului.

l	 Ceaiul de tei este ajutorul nr.1 al micilor nervoºi. Acþioneazã blând, 
eliminã oboseala nervoasã, irascibilitatea ºi un anume soi de neliniºte 
aflatã în stadiu de debut, precum ºi agitaþiile nocturne.

l	 Este utilizat de cãtre medicina popularã în insomnii, nervozitate, 
angoasã, palpitaþii, migrene, rãceli, gripã, bronºite, tuse.

Prezentare: cutii cu 20 pliculete a 1,5 g, flacon cu 40 capsule
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate 

2. PREPARATE PE BAZÃ 
DE PULBERI DIN PLANTE,

CU EFECT DIGESTIV, 
ENERGETIC, MINERALIZANT, 

FORTIFIANT
Redresarea stãrii de sãnãtate presupune o schimbare de percepþie ºi 

de atitudine cu privire la realitãþile care ne înconjoarã. Atunci când alergaþi 
prin viaþã, preocupaþi mai mult de profesie, gospodãrie, comunitate so-
cialã sau politicã, vã îmbolnãviþi prin simplul fapt cã nu vã pasã de ce se 
întâmplã cu dumneavoastrã; de parcã v-aþi fi indiferenþi sau chiar duºmani.

Dacã nu realizaþi cã aþi alunecat pe o pantã greºitã, neîngrijindu-vã 
de sãnãtatea dumneavoastrã, indiferent sub ce motiv, faceþi sã persiste 
aceleaºi cauze, care genereazã, în continuare, fireºte, aceleaºi efecte. 
Încercaþi în schimb ca, prin medicamente, operaþii etc, sã vã faceþi bine, 
însã efectul e cu totul altul. Mereu ºi mereu, camuflaþi acele simptome, 
precum cei care nu înþeleg de ce îi doare capul, dar se dopeazã cu cal-
mante. Acel “de ce” vine din interior, dar nu voiþi sã auziþi glasul corpului. 
“Las’ cã-mi trece!”, vã amãgiþi, continuând sã vã comportaþi la fel de abuziv.

Un început în a înþelege ce anume aveþi nevoie ca sã nu daþi voie bolii 
sã vã domine este acela de a consuma un produs sau mai multe dintre 
cele pe care vi le înfãþiºez. Credeþi-mã cã, realmente, vi se potrivesc. Nu 
aveþi nici o teamã, sunt naturale ºi vã fac numai bine.

Efectele preparatelor pe care vi le înfãþiºãm în paginile ce ur-
meazã sunt, de asemenea, aidoma plantelor din care se compun. 
Adicã de mare trebuinþã atât celui aflat în impas cu sãnãtatea, cât 
ºi aceluia care o ia puþin înaintea bolii, neîngãduindu-i sã-l rãpunã. 
Dacã vreþi sã nu vã cufundaþi în neputinþã, ba chiar sã grijiþi de 
dumneavoastrã, alegeþi ceea ce vi se potriveºte ºi veþi fi mulþumiþi. 
Pentru aceasta, informaþi-vã asupra nevoii de sãnãtate.
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BRÂNCA URSULUI FAVISAN
PUTEREA ROMÂNEASCÃ

Ingrediente: brînca ursului (Heracleum herba).
Efecte: 
l	 Ajutã la menþinerea unei bune relaþii sexuale, favorizeazã fecund-

area, susþine funcþia sexualã; stimuleazã activitatea secretorie a glandelor 
sexuale, este vasodilatator genital. 

l	 Regleazã activitatea sistemului nervos, stimulent al imunitãtii lo-
cale nespecifice (la nivel renal ºi genital), tonic general (digestiv, nervos).

Recomandãri: ca adjuvant în sterilitate masculinã ºi femininã, boli 
venerice, anexitã, metroanexitã, amenoree, menopauzã prematurã, 
digestie dificilã, balonãri frecvente, însoþite de colici, insuficienþã renalã, 
hipertensiune arterialã.

Mod de administrare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 
adulþi: o linguriþã de pulbere pe stomacul gol, de 3 ori pe zi.
12-18 ani: 1/2 linguriþã de pulbere, cu 30 de minute înainte de masã, 

de 3 ori pe zi.
6-12 ani: un vârf de cuþit de pulbere, cu 30 de minute înainte de masã
Planta se þine sub limbã câteva minute, dupã care se înghite cu apã.
Precauþii: supradozarea produce reacþii de tip alergic, vasodilataþie 

perifericã, hipertensiune. Planta este contraindicatã femeilor gravide.
Prezentare: cutii de 50g, flacon cu 40 capsule
Pãstrare: la 15-25°C, ferit de luminã ºi umiditate

CETINÃ
detoxifiant, digestiv, diuretic

Ingrediente:  fructe de ienupãr (Juniperi fructus).
Efecte: suport pentru eliminarea fluidelor din corp; reduce procesul 

inflamator ºi protejeazã împotriva edemelor consecutive procesului infla-
ma tor; este suport pentru purificarea sângelui, favorizeazã transpiraþia; 
este suport pentru creºterea apetitului; menþine sãnãtatea tractului urinar; 
ajutã la eliminarea bacteriilor patogene din tractul urinar; împiedicã pre-
cipitarea sãrurilor din urinã; asigurã o diurezã normalã; stimuleazã digestia, 
eliminã senzaþia de balonare ºi spasmele; stimuleazã secreþia pancreaticã; 
uºureazã simptomele rãcelii, calmeazã tusea, jena în gât ºi rãguºeala.

Recomandãri: boli grave, boli reumatice, gastrite, ulcer, alergii,  bron-
ºite, disfuncþii circulatorii, diverse stãri de intoxicare a organismului, datoritã 
unui stil de viatã pãgubos.  

Mod de administrare:
Boabele de cetinã se mestecã, se însaliveazã bine ºi se înghit. În pri-

ma zi se iau 4 boabe, a doua zi 5 boabe, apoi, zilnic, doza creºte cu câte 
o boabã, pânã în a 12-a zi, când se  iau 15 boabe, iar apoi doza scade 
cu câte o boabã zilnic, pânã se ajunge la 4 boabe, în a 23-a zi. Se pot 
consuma ºi fragmentat, în cursul zilei. Se fac 3-4 cure pe an.

Notã: Subiecþii cu afecþiuni renale inflamatorii, consumã patru boabe 
pe zi dupã fiecare masã.

Contraindicaþii: nefritã acutã ºi cronicã, nefrozã, sarcinã
Mod de prezentare: pungi, cutii de 100 g
Conservare: în locuri curate, uscate, ferit de cãldurã ºi  mirosuri pãtrunzãtoare

COLONSAN
pulvis împotriva constipaþiei

Ingrediente: seminþe in (Lini semen), frunze de patlaginã (Plantagini 
folium), tãrâþe (Psillyum semen), chimen (Carvi fructus), cimbriºor (Serpylli 
herba), coriandru (Coriandri fructus), argilã

Efecte:
l	 Regleazã tranzitul intestinal, amelioreazã problemele tubului 

digestiv; reduce senzaþia de foame; ajutã la scãderea colesterolului ºi 
trigliceridelor

Recomandãri: adjuvant în balonãri, gastrite, reflux gastric, colite, 
hemoroizi, fisuri anale, surplus de greutate

Mod de administrare: ca supliment alimentar
Doza zilnicã recomandatã: 1-3 linguri/zi
Prezentare:  flacoane de 200 g
Pãstrare: în locuri uscate, ferit de cãldurã, umezealã ºi mirosuri pãtrunzãtoare

DETOXTAB® 
inhibã dorinþa de a fuma

Ingrediente: extract uscat de propolis, vit.C, B6, A; 0,5 g pulvis (1 
vârf de cuþit) conþine: 1 mg vit.C (1,66%), 0,2 mg vit.A (10%), 0,04 mg 
vit.B6 (2%).

Efecte:
l	 Inhibã dorinþa de a fuma. Protejeazã organismul de efectele secun-

dare ale fumatului ºi ajutã ficatul în a-ºi îndeplini funcþia de detoxifiere.
Recomandãri: în tabagism
Mod de administrare: ca supliment alimentar, cu 2-3 minute înainte 

de a aprinde þigara, se pune sublingual, un vîrf de cuþit pulvis Detoxtab, 
se mestecã, apoi se înghite.
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Alte informaþii utile:  
l	 Este antioxidant; anihileazã radicalii liberi, ca produºi ai fumatului. 
Protejeazã gâtul, plãmânii, ficatul, creierul, activeazã sistemul imunitar.
l	 Este radioprotector datoritã acþiunii bioflavo noidelor din propolis 

ºi plante. Izotopii radioactivi plumb 210 ºi poloniu 210 se gãsesc în diferite 
proporþii, în orice þigarã, indiferent de  marca ei. Aceºti izotopi poten þeazã 
virusurile cancerigene, care se gãsesc, de altfel, în mod obiºnuit, pe cãile 
respiratorii, dar sunt inactive.

l	 Are efect antitoxic.
l	 Întãreºte bariera vascular-celularã ºi îi micºoreazã permea-

bilitatea. Drept urmare, se micºoreazã difuzia substanþelor toxice din fumul 
de þigarã ºi concentrarea lor în organele vitale (plãmâni, ficat). 

l	 Dacã doriþi, în afarã de a vã lãsa de fumat, sã înlãturaþi efectele 
secundare ale fumatului, vã oferim o schemã de tratament care vã va 
înlesni revenirea rapidã la un mod de viaþã sãnãtos.

Alegeþi varianta ce vã convine, dar fiþi corect! Dacã nu ºtiþi pentru 
care anume sã optaþi, ori dacã nu aveþi suficientã voinþã - fireºte, nu este 
substitut pentru voinþã -, scrieþi-ne ºi vã vom rãspunde cu plãcere, ofer-
indu-vã informaþiile de care aveþi nevoie.

Prezentare:  flacoane de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã ºi umiditate

FAVILAX
pulvis împotriva constipaþiei

Ingrediente: cruºin (Frangulae cortex), cicoare (Cichorii herba), soc 
(Sambuci flos), Magnesii oxydum.

Efecte:
l	 Laxativ sau purgativ, în funcþie de dozã.
Recomandãri: adjuvant în tratamentul constipaþiei.
Mod de administrare: ca supliment alimentar.
a) laxativ: Se înghite cu puþinã apã sau ceai, 1 linguriþã de pulbere, 

seara, înainte de culcare.
b) purgativ: 2 linguriþe.
Dacã nu ºi-a fãcut efectul, dimineaþa se mai ia încã 1 linguriþã de 

pulvis.
Alte informaþii utile:
l	 Fie cã este de datã recentã, fie cã suferiþi de constipaþie cronicã, 

starea dumneavoastrã se va ameliora folosind acest produs. Evident, 
intestinul este leneº, lipsit de vigoare, ºi are nevoie de ajutor.

l	 Reþineþi - valabil în toate cazurile de constipaþie - aceastã pulbere 
contribuie la “reeducarea” in tes tinelor dumneavoastrã. În plus, consumaþi, 
zilnic, un pahar mare cu apã simplã, neacidulatã sau ceai, de regulã di-mi-

neaþa, pe stomacul gol. Fiþi fãrã grijã, vã veþi relaxa oricât de severã este 
forma de constipaþie de care su fe riþi. Întãreºte musculatura intestinalã, 
reface flora gas tricã, inhibã proliferarea agenþilor patogeni din colon.

l	 Este trofic biliar, hepatic ºi intestinal. Înlesneºte peristaltismul 
-contractarea ºi dilatarea segmentelor tubului digestiv - astfel ca materiile 
fecale sã înainteze pânã la nivelul anusului. Favorizeazã evacuarea, ca 
digestia alimentelor sã se deruleze în condiþii optime. Amelioreazã munca 
intes-tinelor leneºe, fãrã a le irita ºi perturba.

l	 Dacã sunteþi constipat, sunteþi ºi nervos; nu vã puteþi trata consti-
paþia fãrã sã vã trataþi ºi starea de nervi. În completare, vã oferim ceaiul 
antistres. Învãþaþi sã vã destindeþi, sã vã relaxaþi. Dupã fiecare masã, res-
piraþi profund, de 20 de ori, umflând la maximum abdomenul în inspiraþie 
ºi sugându-l, pe cât posibil, în expiraþie.

l	 Dacã Favilax nu este suficient de prompt în a vã rezolva defin-
itiv aceastã suferinþã, suntem în mãsurã sã vã ajutãm cu o schemã de 
tratament care conþine o gamã de preparate cu acþiune sinergicã, rapidã, 
cu efect de duratã, ireversibil chiar. Regleazã tranzitul intestinal, asigurã 
organismului oligoelementele (calciu, magneziu) de care are nevoie. Drept 
urmare, dispar contracþiile, spasmele ºi crampele.

l	 Dumneavoastrã alegeþi varianta care vã convine. Scrieþi-ne ºi 
vã vom rãspunde. Favilax este ajutorul ideal ºi în curele de slãbire. Este 
diuretic ºi laxativ, reconfortant, plãcut la gust ºi uºor de administrat.

Prezentare: cutii de 50 g, flacon cu 70 de capsule
Pãstrare: la temperatura de 15-25  C, ferit de luminã ºi umiditate

PROPOSALV
extract uscat de propolis îmbogãþit cu calciu ºi lecitinã

Ingrediente: propolis, calciu, lecitinã, suport uscat cerealier. O linguriþã 
(5 g) conþine 360 mg propolis, 320 mg calciu (32%), 200 mg lecitinã

Efecte: 
l	 Hepatoprotector, reduce aciditatea; este sursã de antioxidanþi 

naturali; reconstituant ºi tonic general, fortifiant
Recomandãri: adjuvant în stãri cu imunitate scãzutã, gastritã, ulcer 

gastro-duodenal, alergii, hepatite, cirozã hepaticã. Este utilizat tradiþional 
în tulburãri de crestere si de memorie.

Mod de administrare: ca supliment alimentar
Doza zilnicã recomandatã: 1 linguriþã pe zi, ca atare sau cu miere, 

sublingual, preferabil între mese; dupã 1-2 minute se înghite cu apã sau 
ceai. 

Prezentare:  flacoane de 50 ml 
Pãstrare: în locuri uscate, ferit de cãldurã, umezealã ºi mirosuri pãtrunzãtoare
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NUTRISALV® AC
astm-crizã

Ingrediente: plante de conþin flavonoide, substanþe minerale, muci-
la-gii, ceruri, substanþe amare, ulei volatil: cumin (Foeniculi fructus), iarba 
cucului (Serpylli herba), culecel bun (Hyssopi herba).

Efecte:
l	 Calmeazã spasmele din criza astmaticã ºi favorizeazã transpiraþia.
l	 Mãreºte cãldura naturalã a organismului (energia), dizolvã ºi 

eliminã toxinele (în special sub formã de flegmã).
l	 Extrage din corp substanþele patogene ºi grãbeºte însãnãtoºirea.
Recomandãri: ca adjuvant în crizele de astm
Mod de preparare: 
O linguriþã de plantã se fierbe, cu o canã de lapte, timp de 5-10 min. 
Mod de administrare: 
Se strecoarã ºi se bea, cât se poate de fierbinte, cu înghiþituri mici 

ºi dese.
Prezentare: flacoane de 100 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, în locuri ferite de umiditate excesivã ºi de lumina solarã directã

3. SUPLIMENTE CU ROL
CATALITIC CE STIMULEAZÃ

IMUNITATEA
Oligoelementele sunt prezente, la nivel microcelular, în cantitãþi 

infinitezimale, fireºte. Rolul lor este fundamental, începând cu alcãtuirea 
structurii oaselor, dinþilor, unghiilor, pielii ºi terminând cu protejarea or-
ganismului faþã de infecþii. 

Fiecare dintre ele acþioneazã în mod specific, motiv pentru care am ºi 
detaliat aceste aspecte. Oligoelementele se gãsesc în apã ºi în alimente, 
dar cum în viaþã apar fel de fel de perturbãri, datorate cel mai adesea  
modului greºit de a ne alimenta ºi de a trãi, acestea se pot corecta, între 
altele, ºi cu ajutorul preparatelor cu rol catalitic.

Cei mai mulþi semeni se mulþumesc cu puþin. Dacã li se recomandã 
un mineral, iar cineva le spune cã au nevoie ºi de un complex de vita-
mine, deja li se pare cã-i prea mult ºi nu pot “gestiona” situaþia. La fel se 
întâmplã când e vorba de alimente. Diversitate, dar pânã unde? Cum sã 
le spui sã alcãtuiascã salata de cruditãþi din 5-7 sortimente, cã-i sperii!? 
Unii se complicã inutil, nedorind sã înþeleagã ce trebuie sã facã pentru 
sine. Pare neverosimil. De aceea se ºi îmbolnãvesc; nu încheie bine 
conturile cu o boalã, cã se trezesc cu alta bãtându-le la uºã. Sunt derutaþi 
ºi aleargã de la un medic la altul, neînþelegând cã cel mai bun dintre toþi 
medicii poate fi chiar el.

Este de dorit o schimbare de atitudine, iar cel mai bun pas este cel ce 
descoperã cum sã preîntâmpine îmbolnãvirea. Se întâmplã ca organismul 
sã nu asimileze în mod corespunzãtor mineralele, iar cele pe care le conþin 
alimentele sunt insuficiente. Mulþi semeni ai noºtri nu ºtiu, probabil, la ce 
sunt bune, în ce cantitãþi ºi cum sã le asocieze. 

Iatã de ce vã îndemn sã nu ezitaþi în a  consuma aceste produse 
în cele mai diverse situaþii: la menopauzã, în dereglãri metabolice,  
stãri de slãbiciune, cu imunitate scãzutã, la bãtrâneþe. Puteþi reveni 
cu sãnãtatea la normal ºi, mai ales, sã vã menþineþi sãnãtoºi. Urmãriþi 
informaþiile din paginile ce urmeazã ºi optaþi pentru o variantã anume: 
minerale sau/ºi vitamine. Puþinã atenþie faþã de nevoia de sãnãtate 
vã face bine.
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SPRAY BUCAL CALCIU-MAGNEZIU OLIGOSOL
pâinea cea de toate zilele

Ingrediente: apã distilatã, calciu, magneziu; 1 ml soluþie conþine: 1,5 
mg Mg (0,4%), 3 mg Ca (0,375%).

Recomandãri: ca adjuvant în tulburãrile atribuite deficienþei celor 
douã elemente. 

Tulburãrile atribuite deficitului de calciu sunt: insomnie, colici ab-
dominale, balonãri nejustificate, contracþii musculare spontane la diverse 
grupe musculare, furnicãturi în membre, malformaþii osoase, rahitism la 
copii, osteomalacie ºi osteoporozã la adulþi, manifestãri cu caracter isteric. 

Tulburãrile atribuite deficitului de magneziu sunt: hiperemo-tivi-
tate, astenie, obosealã vizualã, decalcifiere osoasã, reumatism degener-
ativ, reacþii alergice, imunitate scãzutã, spasmofilie, stãri epileptice, stãri 
confuzionale, nevroze, tumori, rinite, dureri de gât, enurezis nocturn, 
incontinenþã urinarã. Magneziul împiedicã apariþia palpitaþiilor, protejeazã 
celulele de lipsa temporarã a aportului insuficient de oxigen, iar prin efectul 
anticoagulant previne infarctul de miocard. Este eficient în infecþii.

Mod de utilizare: Se utilizeazã ca supliment alimentar, prin pulveri-za-
re în cavitatea bucalã: 1-2 aplicaþii, dimineaþa, pe stomacul gol sau la 5 
minute dupã micul dejun. Se þine sub limbã 1-2 minute, apoi se înghite. 
În mediu bucal, soluþia este atacatã de salivã ºi disociatã; se elibereazã 
cofactori enzimatici, iar absorbþia este imediatã.

Doza zilnicã recomandatã: 2x1 ml/zi 
Alte informaþii utile:
Spre deosebire de alte produse similare (comprimate, granule sau 

lichide), care trebuie pãstrate sub limbã dimineaþa pe nemâncate câteva 
minute, produsul înlãturã acest inconvenient, deoarece se pulverizeazã 
în cavitatea bucalã. Absorbþia este imediatã, fãrã a pricinui disconfort.

Poate fi administrat concomitent cu alte medicamente, dar se reco-
mandã cu 30 de minute între cele douã administrãri. A nu se administra 
copiilor sub 3 ani.

Se cere prudenþã în caz de insuficienþã renalã, hipercalcemie, litiazã 
renalã calcicã, hipervitaminozã D, la bolnavii aflaþi sub tratament digitalic 
(risc de aritmii)

Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C, ferit de luminã

SPRAY BUCAL COBALT OLIGOSOL
pentru disfuncþii neurovegetative

Ingrediente: apã distilatã, cobalt; 1 ml soluþie conþine: 0,08 mg Co 
(8%)

Recomandãri: ca adjuvant în tulburãrile atribuite deficitului de cobalt: 
disfuncþii nerurovegetative, blocaje digestive, manifestãri spasmodice tip 
crize de aerofagie, sughiþuri, senzaþii de slãbiciune, amorþeli, palpitaþii, 
anxietate, tremurãturi ale extremitãtilor, greutate în mers, senzaþii de 
întepenire a membrelor, imobilitate, somnolenþã, depresie, tulburãri de 
vedere, senzaþia lipsei de aer, dureri (anginã pectoralã, coronarite, arterite, 
sciaticã, nevrite), anemie, hipertensiune arterialã.

Mod de utilizare: supliment alimentar, pulverizare în cavitatea bucalã: 
1-2 ori, dimineaþa, pe stomacul gol sau la 5 minute dupã micul dejun. Se 
þine sub limbã 1-2 minute, apoi se înghite. În mediu bucal, soluþia este 
atacatã de salivã ºi disociatã cu eliberarea cofactorului enzimatic.

Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 ml/zi 
Alte informaþii utile:
Este antianemic, echilibrant vagosimpatic, vasodilatator.
Spre deosebire de alte produse similare (comprimate, granule sau 

lichid), care trebuie pãstrate sub limbã dimineaþa pe nemâncate câteva 
minute, produsul înlãturã acest inconvenient, deoarece se pulverizeazã 
în cavitatea bucalã. Absorbþia este imediatã, fãrã a pricinui disconfort.

Poate fi administrat concomitent cu alte medicamente, dar se reco-
mandã 30 minute între cele douã administrãri. A nu se administra copiilor 
sub 3 ani.

Contraindicaþii: alergie la metale.
Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C, în locuri ferite de luminã

SPRAY BUCAL CROM OLIGOSOL
scade apetitul pentru dulciuri

Ingrediente: apã distilatã, crom; 1 ml soluþie conþine:40 mcg Cr (100%)
Recomandãri: ca adjuvant în tulburãrile atribuite deficitului de crom: 

creºteri în greutate, scãderea toleranþei la glucozã, hipercolesterolemie, 
boli vasculare (aterosclerozã, tromboflebitã, varice), iritabilitate, astenie, 
depresii, îmbãtrânire prematurã. 

Efecte: Cromul reduce apetitul pentru dulciuri, ajutã la scãderea în 
greutate, reduce riscul de diabet, intervine în normalizarea glicemiei, at-
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enueazã ateroscleroza (creºste HDL), scade tensiunea arterialã, reduce 
grãsimile ºi colesterolul seric, intervine în transformarea grãsimilor cor-
porale în energie, activeazã enzimele implicate în metabolismul glucozei, 
în sinteza acizilor graºi ºi a colesterolului.

Mod de utilizare: supliment alimentar. Se pulverizeazã în cavitatea 
bucalã 1ml (1-2 aplicaþii), la 5 minute dupã micul dejun sau dimineaþa, 
pe stomacul gol. Se þine sub limbã 1-2 minute, apoi se înghite. În mediu 
bucal, soluþia este atacatã de salivã ºi disociatã cu eliberarea cromului, 
iar absorbþia este imediatã.

Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 ml/zi 
Alte informaþii utile:
Acest produs poate fi administrat în cure de slãbire, diabet zaharat II, 

afecþiuni datorate creºterii colesterolului (aterosclerozã, atacuri ischemice 
cerebrale)

Forma de prezentare ºi modul de utilizare rezolvã atât mirosul ne-
plãcut al gurii cât ºi deficitul de crom al organismului; este bine de ºtiut 
cã în procesul digestiv, 80% din cantitatea de crom ingeratã se pierde.

Contraindicaþii: nu se recomandã înainte de 18 ani; în cazul diabet-
icilor se va tine seama de sfatul medicului.

Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C, în locuri uscate

SPRAY BUCAL CUPRU OLIGOSOL
stimuleazã apãrarea naturalã a organismului, neu-

tralizeazã toxinele

Ingrediente: apã distilatã, cupru; 1 ml soluþie conþine: 1 mg Cu (100%)
Efecte: Cuprul are efect antiinflamator, antiinfecþios, antidegenerativ, 

antianemic (condiþioneazã fixarea fierului ºi concurã la formarea hemo-glo-
binei). Este indispensabil vieþii celulare ºi formãrii oaselor (în lipsa cuprului, 
oasele prezintã fragilitate), se opune la coagularea excesivã a sângelui, 
intervine în reglarea tiroidei. Diminueazã producerea histaminei, ceea 
ce reduce manifestãrile alergice, menþine integritatea pereþilor vasculari, 
faciliteazã producþia de fibre elastice, asigurã pãstrarea unei dinamici 
active a sistemului cardiovascular, intervine în procesul de creºtere, în 
pigmentarea pãrului. Este, prin excelenþã, remediul terenului degenerativ. 

Mod de utilizare:  ca supliment alimentar prin pulverizare în cavitatea 
bucalã: 1-2 aplicaþii, dimineaþa, pe stomacul gol sau la 5 minute dupã micul 
dejun. Se þine sub limbã, 1-2 minute, apoi se înghite. În mediu bucal soluþia 
este atacatã de salivã ºi disociatã : se elibereazã cofactorul enzimatic, iar 
absorbþia este imediatã. 

Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 ml/zi.
Alte informaþii utile:

Este indicat în stãri cu imunitate scãzutã, stãri infecþioase, afecþiuni 
virotice, stafilococii, reumatism, tumori. 

Observaþii: O alimentaþie cu accent pe lactate conduce la anemie, 
întrucât laptele este sãrac în cupru. Cuprul se asociazã cu vitamina C. 
Gripa tratatã de la început între altele ºi cu cupru, cedeazã în 24-48 de 
ore, fãrã sã dea astenie post gripalã.

Spre deosebire de alte produse similare (comprimate, granule sau lichide), 
care trebuie pãstrate sub limbã dimineaþa pe nemâncate câteva minute, pro-
dusul înlãturã acest inconvenient, deoarece se pulverizeazã în cavitatea bucalã. 

Poate fi administrat concomitent cu alte medicamente, dar se reco-
mandã 30 de minute între cele douã administrãri. A nu se administra 
copiilor sub 3 ani.

Contraindicaþii: alergie la metale, boala Wilson.
Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C, în locuri ferite de luminã

SPRAY BUCAL DETOXTAB OLIGOSOL
anuleazã dorinþa de a fuma

Ingrediente: apã distilatã, extract tabac, glicerină, mangan, fosfor, 
magneziu; 1 ml soluþie conþine: 0,016 mg Mn (0,53%), 0,02 mg P (0,002%), 
0,03 mg Mg (0,008%), argilã.

Efecte: Principiul “similia similibus curantur” (asemãnãtoarele se 
tãmãduiesc prin asemãnãtoare) este un principiu care combate dorinþa 
de a fuma. Argila ºi magneziul  limiteazã nervozitatea, anxietatea ºi 
foamea, înlãturã bulimia provocatã de lipsa fumatului. Manganul mãreºte 
oxigenarea celularã, iar fosforul micºoreazã spasmele ºi amelioreazã 
circulaþia cerebralã. Folosind acest spray bucal, se anuleazã « reflexul» 
brichetei ºi se asigurã o absorbþie rapidã a microelementelor ce compun  
produsul, cavitatea bucalã fiind bogat vascularizatã. 

Recomandãri: ca adjuvant în combaterea dorinþei de a fuma. 
Mod de utilizare: Faceþi o vaporizare bucalã cu douã minute înainte 

de a aprinde þigara. Pofta de a fuma se diminueazã, apoi dispare.
Doza zilnicã recomandatã : 2x1 ml/zi; 
Alte informaþii utile: Spre deosebire de alte produse similare (com-

primate, granule sau lichid), care trebuie pãstrate sub limbã dimineaþa pe 
nemâncate câteva minute, produsul înlãturã acest inconvenient, deoarece 
se pulverizeazã în cavitatea bucalã. Absorbþia este imediatã, fãrã a pricinui 
disconfort.

Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C, în locuri uscate
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SPRAY BUCAL FAVICOMPLEX OLIGOSOL 
consolideazã rezistenþa naturalã a organismului

Ingrediente: apã distilatã, molibdat de sodiu, lactat de calciu, lactat  
de magneziu,  lactat de zinc,  gluconat de mangan,  acid boric, gluconat 
de cupru, fosfat disodic, gluconat de potasiu 1 ml sol. conþine :  0,19 mg 
Mo (380%),  0,1 mg B, 0,5 mg Mg, 0,31 mg Mn (15,5%), 0,2 mg K, 1,14 
mg Zn, 0,25 mg Cu (25%), 1 mg Ca, 0,006 mg P.

Recomandãri: ca adjuvant în tulburãrile atribuite deficienþei acestor 
elemente: imunitate scãzutã, infecþii repetate, prevenirea rãcelilor ºi a unor 
boli care apar în comunitãþi, anemie, lipsa poftei de mâncare, afecþiuni 
dermatologice, mucoviscidozã, boli osteo-articulare. Atenueazã efectele 
secundare ale citostaticelor ºi ale radiaþiilor. Diminueazã simptomele 
specifice climaxului. 

Este eficient în curele de slãbire.
Mod de utilizare: supliment alimentar. Se pulverizeazã în cavitatea 

bucalã 1 ml (1-2 aplicaþii), dimineaþa, pe stomacul gol sau la 5 minute dupã 
micul dejun. Se þine sub limbã 1-2 minute, apoi se înghite.

Doza zilnicã recomandatã : 2x1 ml/zi.
Alte informaþii utile: este imunomodulator.
Spre deosebire de comprimate, granule sau lichid, care trebuie 

pãstrate sub limbã, dimineaþa, pe nemâncate, câteva minute, Favicom-
plex oligosol înlãturã acest inconvenient, deoarece se pulverizeazã în 
cavitatea bucalã. Absorbþia este imediatã, fãrã a cauza disconfort. Poate 
fi administrat concomitent cu alte medicamente, dar se recomandã 30 de 
minute între cele douã administrãri.

Contraindicaþii: alergie la metale, boala Wilson.
Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C,  în locuri uscate

SPRAY BUCAL MANGAN-CUPRU OLIGOSOL 
descurajeazã afecþiunile artrozice ºi infecþioase

Ingrediente: apã distilatã, mangan, cupru; 1 ml soluþie conþine: 2mg 
Mn (100%), 1 mg Cu (100%)

Recomandãri: adjuvant în tuburãrile atribuite deficienþei celor douã  
elemente

Tulburãrile datorate deficitului de mangan sunt: maladii artrozice, 
toate formele de alergii, reacþii pruriginoase, astm neinfecþios, decalcifieri, 
dureri articulare, palpitaþii, edeme, prurit, tensiune oscilantã, scãderea 
tonicitãþii musculaturii scheletice, sclerozã cerebralã, alterarea funcþiei de 

reproducere, sterilitate, scãderea producþiei de insulinã, dismrenoree, disti-
roidii, întârzierea creºterii, surditate, zgomot în urechi, slãbirea tendoanelor. 

Tulburãrile datorate deficitului de cupru sunt: infecþii (gripe, rãceli), 
maladii inflamatorii cronice, boli degenerative (tumori, reumatism cronic), 
depigmentarea pielii, dereglãri tiroidiene, formarea anevrismului aortei ºi 
a vaselor creierului, demineralizarea þesutului osos, întârzierea creºterii, 
afecþiuni respiratorii, subþierea pereþilor vaselor sanguine, anemie, obo-
sealã cronicã.

Mod de utilizare: supliment nutritiv. Se pulverizeazã în cavitatea 
bucalã  1 ml (1-2 aplicaþii), dimineaþa, pe stomacul gol sau la 5 minute 
dupã micul dejun. Se þine sub limbã 1-2 minute, apoi se înghite. În mediu 
bucal, soluþia este atacatã de salivã ºi disociatã, se elibereazã cofactori 
enzimatici, iar absorbþia este imediatã.

Doza zilnicã recomandatã : 2x1 ml/zi 
Alte informaþii utile:
Este util copiilor care suferã de rinofaringite repetate, pe timp de iarnã. 

Manganul ºi cuprul dau rezultate bune în maladiile artrozice, astm bronºic 
infecþios, anemii, bronºite cronice, crãpãturile sânului, cistite, eczeme, 
gripe, guturai, hemoroizi, infecþii, obosealã, rinite, reumatism inflamator 
infecþios acut ºi cronic, ulcer varicos.     

Asocierea mangan-cupru e utilã astenicilor, având o tendinþã spre 
afecþiuni infecþioase trenante; susþine autoapãrarea organismului. 

Spre deosebire de comprimate, granule sau lichid, care trebuie 
pãstrate sub limbã, dimineaþa, pe nemâncate, câteva minute, produsul 
înlãturã acest inconvenient, deoarece  se pulverizeazã în cavitatea bucalã. 
Absorbþia este imediatã, fãrã a cauza disconfort.

Contraindicaþii: alergie la metale, boala Wilson.
Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C,  în locuri uscate

SPRAY BUCAL ZINC-CUPRU OLIGOSOL
susþine dezintoxicarea organismului

Ingrediente: apã distilatã, zinc, cupru; 1 ml soluþie conþine: 10 mg 
Zn (100%), 1 mg Cu (100%)

Recomandãri: ca adjuvant în tuburãrile atribuite deficienþei celor 
douã elemente

Tulburãrile datorate deficitului de zinc sunt: imunitate scãzutã, 
infecþii repetate greu de stãpînit prin antibiotice, pierderea sensibilitãþii 
olfactive ºi gustative, diminuarea apetitului, întârzierea creºterii în înãlþime 
ºi greutate, unghii fragile, erupþii solzoase pe piele, cãderea pãrului, 
atrofierea organelor sexuale, sterilitate, impotenþã, frigiditate, boli ale 
prostatei, schizofrenie, distrofie muscularã, diabet, acnee. Zincul participã 
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la producerea testosteronului ºi la reducerea depunerilor de colesterol.
Tulburãrile datorate deficitului de cupru sunt: infecþii (gripe, rãce-

li), maladii inflamatorii cronice, maladii degenerative (tumori, reumatism 
cronic), depigmentarea pielii, dereglãri tiroidiene, formarea anevrismului 
aortei ºi a vaselor creierului, demineralizarea þesutului osos, întîrzierea 
creºterii, afecþiuni respiratorii, subþierea peretilor vaselor sanguine, ane-
mie, obosealã cronicã.

Mod de utilizare: supliment nutritiv; 1-2 aplicaþii, dimineaþa, pe stoma-
cul gol sau la 5 minute dupã micul dejun. Se þine sub limbã 1-2 minute, 
apoi se înghite. În mediu bucal, soluþia este atacatã de salivã ºi disociatã; 
se elibereazã cofactori enzimatici; absorbþia este imediatã.

Doza zilnicã recomandatã : 2x1 ml/zi. 
Alte informaþii utile:
Zincul ºi cuprul acþioneazã cu o eficienþã nu doar însumatã, ci cu mult 

peste cea a fiecãrei substanþe componente.
Spre deosebire de alte produse similare (comprimate, granule sau 

lichid), care trebuie pãstrate sub limbã dimineaþa pe nemâncate, câteva 
minute, produsul înlãturã acest inconvenient, deoarece se pulverizeazã 
în cavitatea bucalã. Absorbþia este imediatã, fãrã a cauza disconfort.

Poate fi administrat concomitent cu alte medicamente, dar se reco-
mandã 30 de minute între cele douã administrãri.

Contraindicaþii: alergie la metale, boala Wilson.
Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml 
Pãstrare: 15-250C,  în locuri uscate

SPRAY BUCAL MANGAN-COBALT OLIGOSOL
pentru terenul neuroartritic

Ingrediente: apã distilatã, mangan, cobalt. 1 ml soluþie conþine: 0,036 
mg Mn (1,2%), 0,08 mg Co (8%)

Recomandãri: ca adjuvant în tulburãrile atribuite deficienþei celor 
douã elemente:

Tulburãrile datorate deficitului de mangan sunt: maladii artrozice, 
toate for mele de alergii, reacþii pruriginoase, astm neinfecþios, decalcifieri, 
dureri ar ticulare, palpitaþii, edeme, prurit, tensiune oscilantã, scãderea 
tonicitãtii mus culaturii scheletice, sclerozã cerebralã, alterarea funcþiei 
de re producere, sterilitate, scãderea producþiei de insulinã, dismenoree, 
dis tiroidii, întârzierea creºterii, surditate, zgomot în urechi, slãbirea ten-
doanelor. 

Tulburãrile datorate deficitului de cobalt sunt: disfuncþii ner-
uro-vegetative, blocaje digestive, manifestãri spasmodice tip crize de 
aerofagie, sughiþuri, senzaþii de slãbiciune, amorþeli, palpitaþii, anxietate, 
tremurãturi ale extremitãþilor, greutate în mers, senzaþii de înþepenire a 

membrelor, imobilitate, somnolenþã, depresie, tulburãri de vedere, sen-
zaþia lipsei de aer, dureri (anginã pectoralã, coronarite, arterite, sciaticã, 
nevrite), anemie, hipertensiune arterialã.    

Mod de utilizare:  Se utilizeazã ca supliment nutritiv, prin pulveriza-
re în cavitatea bucalã: 1-2 aplicaþii, dimineaþa, pe stomacul gol sau la 5 
minute dupã micul dejun. Se þine sub limbã 1-2 minute, apoi se înghite. 
În mediu bucal, soluþia este atacatã de salivã ºi disociatã; se elibereazã 
cofactori enzimatici, iar absorbþia este imediatã.

Doza zilnicã recomandatã : 2x1 ml/zi. 
Alte informaþii utile: 
Manganul este remediul catalitic al artritismului, ºi al disfuncþiilor neu-

rovegetative, graþie asocierii cu cobaltul. Este benefic în artroze, disfuncþii 
circulatorii, foame impetuoasã, emfizem pulmonar, gastritã, impotenþã 
sexualã, insomnii, pierderea memoriei, simptome cardiace funcþionale, 
trac, stãri emoþionale, tulburãri psihomotorii, varice.    

Spre deosebire de produsele similare (comprimate, granule sau 
lichid), care trebuie pãstrate sub limbã dimineaþa pe nemâncate câteva 
minute,  produsul înlãturã acest inconvenient, deoarece se pulverizeazã 
în cavitatea bucalã. Absorbþia este imediatã, fãrã a cauza disconfort.

Contraindicaþii: alergie la metale.
Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C, în locuri uscate 

SPRAY BUCAL MANGAN OLIGOSOL
pentru terenul artritic alergic

Ingrediente: apã distilatã, mangan.1 ml soluþie conþine: 2 mg Mn 
(100%).

Recomandãri: ca adjuvant în tulburãrile atribuite deficitului de 
mangan: maladii artrozice, toate formele de alergii, reacþii pruriginoase, 
astm neinfecþios, decalcifieri, dureri articulare, palpitaþii, edeme, prurit, 
tensiune oscilantã, scãderea tonicitãþii musculaturii scheletice, sclerozã 
cerebralã, alterarea funcþiei de reproducere, sterilitate, scãderea producþiei 
de insulinã, dismenoree, distiroidii, întîrzierea creºterii, surditate, zgomot 
în urechi, slãbirea tendoanelor. 

Efecte: Manganul este antialergic, desensibilizant, reduce procesul 
inflamator;

Mod de utilizare: Se utilizeazã ca supliment nutritiv, prin pulveriza-
re în cavitatea bucalã: 1-2 aplicaþii, dimineaþa, pe stomacul gol sau la 5 
minute dupã micul dejun. Se þine sub limbã 1-2 minute, apoi se înghite. 
În mediu bucal, soluþia este atacatã de salivã ºi disociatã cu eliberarea 
cofactorului enzimatic.

Doza zilnicã recomandatã: 2x1 ml/zi. 
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Alte informaþii utile: 
Intrã în compoziþia diverselor enzime din ciclul Krebs. Este echilibrant 

glandular în perioada de creºtere. Stimuleazã  funcþiile hepaticã ºi renalã. 
Fixeazã Ca ºi Fe, corelate cu vitaminele B. Carenþa de Mn provoacã 
anemii ºi tulburãri ale funcþiei sexuale. Este remediu în  diateza artriticã 
ºi excelent desensibilizant. Deteminã formarea antitoxinelor.                                                                                              

Spre deosebire de alte produse similare (comprimate, granule sau 
lichid), care trebuie pãstrate sub limbã dimineaþa pe nemâncate, câteva 
minute, Mangan Oligosol înlãturã acest inconvenient, deoarece se pul-
verizeazã. Absorbþia este imediatã, fãrã a cauza disconfort.

Se poate  administra în paralel cu medicamente alopate, dar la un 
decalaj de 30 de minute între ele.

Contraindicaþii: alergie la metale.
Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C,  în locuri uscate

SPRAY BUCAL SELENIU OLIGOSOL
sprijinã sistemul imunitar

Ingrediente: apã purificatã, seleniu; 1 ml soluþie conþine 55 mcg Se 
(100%).

Efecte: împiedicã acþiunea distrugãtoare a virusurilor aflate în or-
ganism, dezintoxicã organismul, protejeazã împotriva formãrii  celulelor 
cance roase, stimuleazã regenerarea muºchiului cardiac ºi funcþionarea 
lui rit mi cã, protejeazã hemoglobina de o degradare prematurã, stimuleazã 
fer ti litatea, menþine elasticitatea þesuturilor, pãstreazã supleþea ºi aspectul 
ca tifelat al tegumentelor, promoveazã creºterea normalã.

Recomandãri: ca adjuvant în slãbirea rezistenþei în faþa infecþiilor, 
afecþiuni cardiovasculare, pulmonare, modificãri degenerative, tumori cu 
diferite localizãri. Este util fumãtorilor ºi consumatorilor de alcool.

Mod de utilizare: supliment alimentar, pulverizare în cavitatea bucalã: 
1-2 aplicaþii dimineaþa, pe stomacul gol sau la 5 minute dupã micul dejun. 
Se þine sub limbã 1-2 minute, apoi se înghite. În mediu bucal, soluþia este 
ata catã de salivã ºi disociatã cu eliberarea cofactorului enzimatic.

Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 ml/zi
A nu se administra copiilor sub 3 ani.
Contraindicaþii: alergie la metale.
Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C,  în locuri uscate

SPRAY BUCAL FAVIB5H OLIGOSOL
pentru sãnãtatea suprarenalei, a pielii ºi a pãrului

Ingrediente: apã purificatã, vit.B5 (acid pantotenic), vit.H (biotinã); 1 
ml soluþie conþine10 mg B5 (166,6%), 200 mcg biotinã (400%).

Efecte:  vit.B5 este implicatã în productia de hormoni suprarenali, 
a anticorpilor, a neurotransmiþãtorilor ºi în producerea de energie. Vit.H 
ajutã la folosirea altor vitamine din complexul B, contribuie la sãnãtatea 
glandelor sudoripare, a þesutului nervos ºi a mãduvei osoase.

Recomandãri: îmbunãtaþeºte starea  fizicã, contribuie la sãnãtatea 
suprarenalei ºi la sãnãtatea pãrului ºi a pielii.

Mod de utilizare: supliment alimentar, pulverizare în cavitatea bucalã: 
1-3 aplicaþii, la 5 minute dupã micul dejun. Se þine sub limbã 1-2 minute, 
apoi se înghite. 

Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 ml/zi. 
A nu se administra copiilor sub 3 ani.
Prezentare: spray bucal, flacon de 30ml
Pãstrare: 15-250C, în locuri ferite de luminã 

ARGILÃ
ajutã la dezintoxicarea organismului

Ingrediente: argilã.
Efecte: remineralizant, protejeazã împotriva microorganismelor pa-

togene;  absorbant; curãþã sângele de toxine, fortificã organismul, asigurã 
protecþie în cazul bolilor degenerative.

Recomandãri: ca adjuvant în gastritã, ulcer gastro-duodenal, aer-
ofagie, diaree, enterocolite, parazitoze intestinale, astenii, acnee, gingivite, 
laringite, reumatism, boli grave.

Mod de utilizare: conform prospectului.
Alte informaþii utile:
l	 Argila reflectã Inteligenþa Naturii ºi are o compoziþie ase-

mãnãtoare cu aceea a corpului nostru. Conþine minerale (calciu, magneziu, 
siliciu, fier etc), fapt ce-i conferã însuºirea de a curãþi de toxine sângele. Nu 
are efecte secundare sau contraindicaþii. Argila - în cure interne, ca ºi sub 
formã de plasturi, cataplasme, bãi - comple teazã necesarul de constituienþi 
anor ganici, restabileºte echilibrul acido-bazic, reglementeazã digestia, 
stimuleazã activitatea glandelor endocrine, combate hiperaciditatea, ajutã 
la formarea de noi globule roºii ºi, implicit, la înlocuirea, în fluxul sanguin, 
a celor îm bã trânite.

l	 Fortificã organismul, previne degenerescenþa, per mite o mai bunã 
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absorbþie alimentarã, însãnãtoºeºte flora intestinalã, acce lereazã drenajul 
ºi evacuarea.

l	 Consumând argilã, vã recâºtigaþi, vizibil, vigoarea ºi dinamismul.
l	 Ajutã la normalizarea tensiunii  arteriale. 
l	 Echilibreazã activitatea glandelor endocrine.
l	 Curãþã sângele, ficatul, splina, pancreasul de toxinele acumulate 

în procesele metabolice.
l	 Are efect  tonic asupra sistemului nervos.
l	 Alungã stresul (datoritã conþinutului de minerale).
l	 Protejeazã bolnavii de diabet (efect uºor hipoglicemiant).
Prezentare: pungi, cutii de 100 g., flacoane cu 40 capsule 
Pãstrare: 15-250C, în locuri ferite de umiditate

I. ARGILA, ÎN CURE INTERNE

1. Apã de argilã
Ajutã la purificarea sângelui. Puneþi, de cu seara, 1-2 bucãþi de argilã 

sau o mãsurã echivalentã de pulbere într-un  pahar cu 250 ml de apã (nu 
de la robinet). A doua zi, consumaþi partea decantatã ºi adãugaþi apã peste 
reziduu. A treia zi, pro ce daþi la fel. A patra zi, agitaþi ºi beþi tot conþinutul. 
Proce deul se repetã.

2. Drajeuri de argilã
Sugeþi o granulã de argilã (sau o mãsurã echi valentã de pulbere) 

de 2-3 ori pe zi ºi înghiþiþi conþinutul pe mãsurã ce se topeºte în gurã. Vã 
ajutã în: gingivite, stomatite, parodontoze, anginã, gutu rai, migrene, ul-
cer gastric, colitã, enteritã, alergii, rinite, inflamaþii, procese proliferative.

3. Argilã detoxifiant, antiparazitar
Într-un pahar cu 250 ml apã (se folosesc pahare de sticlã sau cãni de 

porþelan), se pun de cu seara 2-3 granule de 1-2 cm sau o mãsurã echiva-
lentã de pulbere. Dimineaþa, se amestecã bine ºi se bea apa tulbure, cu o 
jumãtate de orã înainte de mâncare. Se pregãteºte imediat apa cu argilã 
pentru masa urmãtoare. Dacã în primele zile apare o uºoarã constipaþie, 
nu întrerupeþi cura; faceþi o clismã seara, înainte de culcare ºi/sau folosiþi 
Favilax (împotriva constipaþiei).

II. ARGILA, ÎN CURE EXTERNE

1. Mascã de frumuseþe cu argilã
Se pune argila într-un vas de sticlã sau de porþelan ºi se adaugã apã 

de fântânã sau apã în amestec cu suc de castravete, mãr sau zeamã de 
lãmâie. Obþineþi o pastã pe care o întindeþi pe faþã, în strat subþire, o pãstraþi 
pânã se usucã, apoi o îndepãrtaþi cu apã cãlduþã. Aceste aplicaþii - de 

2-3 ori pe sãptãmânã - combat acneea, erupþiile feþei, cuperoza, ridurile.
2. Apã argiloasã pentru sinuzite
Se dizolvã 1-2 granule sau o mãsurã echivalentã de pulbere într-un 

pahar cu 250 ml apã. Se inspirã apã argiloasã, de 2-3 ori/zi.
De-a lungul pereþilor nasului ºi pe frunte se pun cataplasme cu pastã 

de argilã ºi se þin 1-3 ore. Se amestecã argila cu puþinã apã ºi se obþine 
o compoziþie densã, puþin mai moale decât pasta de modelat.

3. Argilã pudrã - antiseptic, cicatrizant
Argila se macinã fin prin maºina de cafea sau se zdrobeºte într-o 

piuã. Se pudreazã zonele cu plãgi purulente, crãpãturi, eczeme, ulceraþii, 
eriteme, mâncãrimi.

4. Apã argiloasã pentru boli de ochi
Se dizolvã 100 g (conþinutul unui plic) în 1 l de apã ºi se aplicã - lo-

cal - comprese, pe ochiul închis, de 1-3 ori/zi. Se utilizeazã, ca adjuvant, 
în cazul în care aveþi ochi înlãcrimaþi, blefaritã, conjunctivitã, cataractã

5. Argilã pentru comprese - reumatism, edeme, dureri
Se dizolvã conþinutul ambalajului într-un litru de apã. Se agitã, se 

omogenizeazã, apoi se înmoaie o pânzã în acest lichid ºi se pun comprese 
de seara pânã dimineaþa. Deasupra, se înveleºte cu un material textil 
uscat sau chiar cu folie de plastic, spre a evita evaporarea.

6. Argilã intravaginal - granule antiseptice
O granulã, intravaginal, de seara  pânã dimineaþa, vã ajutã în infecþii, 

inflamaþii, scurgeri urât mirositoare, leziuni, parazitoze, tumori. 
7. Supozitoare de argilã
În caz de hemoroizi, pe lângã cura internã, se folosesc bucãþi mici de 

argilã, ca supozitor. Se ajusteazã cu un cuþit ºi se unge cu cremã Salvamin.
Prezentare: pungi sau cutii de 100g, flacon cu 40 capsule
Pãstrare: 15-250C

FAVICOMPLEX P
întãreºte imunitatea ºi dezintoxicã organismul

Ingrediente: apã distilatã, magneziu, mangan, potasiu, cupru, zinc,  
molibden, seleniu

40 ml solutie contin: 2 mg Mg (0,57%), 0,076 mg Mn (2,53%), 0,8 
mg K (22,85%), 1,4 mg Cu (46,66%), 0,12 mg Zn (0,8%), 0,076 mg Mo 
(30,4%), 0,00024 mcg Se (0,0002%) 

Efecte: Protejeazã celulele faþã de atacurile radicalilor liberi. Este 
suport pentru creºterea rezistenþei organismului; ajutã la menþinerea 
sãnãtãþii pielii. 

Mod de utilizare: 40 ml cu o orã înainte de masã. Înainte de prima 
utilizare se agitã sticla de circa 100 de ori. 

Doza zilnicã recomandatã: 3 x 40 ml/zi. 
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Alte informaþii utile: 
Produsul poate fi folosit ºi ca uz extern:
 1) Pentru igiena bucalã ºi dureri de gât, clãtiþi gura, 1-2 minute, apoi 

faceþi gargarã de 3-5 ori/zi. Nu înghiþiþi.
 2)  Pentru igiena intimã, introduceþi, în vagin, de cu seara, un tampon 

înmuiat în aceastã soluþie ºi îl þineþi pânã dimineaþa. 
3) Pentru leziuni ale pelii, faceþi tamponãri, apoi comprese. Înainte 

de prima utilizare, agitaþi sticla de circa 100 de ori.
l	 Are însuºiri magnetice, este încãrcat cu energie pozitivã.
l	 Respectând doza, reuºiþi, fãrã nici un efect secun dar, sã restabiliþi 

funcþiile afectate de dezechilibrul  electric ce deteriminã tul burãrile grave 
ale organismului.

l	 Este antiviral, antiseptic, imunostimulent, echilibrant al sistemului 
neuro-vegetativ.

Este important de ºtiut! Stresul, neodihna, alimentaþia denaturatã, 
absenþa ambientului familial, insatisfacþia în muncã, determinã acumularea 
unui exces de elec tricitate pozitivã, care este, în fapt, energie negativã, 
cu valori crescute ale factorului rh (raportul de oxido-reducere).

- Ce înseamnã electricitate pozitivã?
- Îmbãtrânirea prematurã ºi imunitatea scãzutã sunt elementele cons-

ti tutive ale ceea ce numim anticamera îmbolnãvirii.
- Care sunt cauzele unui rh mãrit în sânge?
- Tot ceea ce produce încãrcãri electrostatice în exces: izolarea de 

pãmânt, folosirea maºinilor în care existã fricþiuni cu formare de ioni pozitivi: 
aerul condiþionat, instalaþiile de încãlzire centralã, îmbrãcãmintea sintet-
icã, locuinþele cu pereþi din beton, trenurile, avioanele, cãldura ºi frigul în 
exces, automobilele, apele potabilizate, alimentele ce conþin ingrediente 
sintetice, medicamentele (anticon cepþionale, antibiotice, tranchilizante, 
vita mine sintetice etc).

- Ce-i de fãcut?
- Administrat perioade îndelungate, Favicomplex P scade factorul 

rh din sânge, restabilind echilibrul vital originar. Întãreºte organismul la 
nivelul terenului, adicã imunitatea, medicul nostru din interior.

Formula utilizatã tradiþional ca adjuvant în: creºterea imunitãþii, 
cure de dezintoxicare când organismul a acumulat mai multe toxine, 
deºeuri metabolice ºi chiar aglomerãri ca urmare a unui stil de viaþã greºit 
(noduli, ganglioni, tumori maligne ºi beningne, calculi). 

Prezentare: sticle de 1000 ml
Pãstrare: ferit de îngheþ, luminã, cãldurã, fãrã a intra în contact cu metale

IOD
picãtura de sãnãtate

Ingrediente: iod, apã distilatã; 1 picãturã (0,05 ml) conþine 0,19 mg 
iod (aprox.95% din DZR).

Mod de utilizare: 1picãturã/ zi, cu ceai, de preferinþã dimineaþa, pe 
stomacul gol, cu 20 de minute înainte de masã.

Doza zilnicã recomandatã: 1 x 1 pic./zi.
În caz de supradozare sau când nu este bine tolerat, poate provoca 

iodism (dureri de cap, ameþeli, hipertrofia glandelor submaxilare).
Efecte: antisclerotic (este ocrotitor vascular, face suple vasele grase); 

scade tensiunea, dezintoxicã organismul; depurativ.
Iodul este indispensabil funcþionãrii tiroidei. Calmeazã ºi liniºteºte 

sistemul nervos; creierul funcþioneazã mai bine când organismul este 
alimentat cu cantitatea de iod de care are nevoie. Sã nu uitãm aspectul 
depozitãrii grãsimii nedorite; iodul este unul dintre cei mai activi catalizatori 
de oxidare. Este un important factor de creºtere, de folos în dezvoltarea 
normalã a copiilor.

Alte informaþii utile: 
Din 17 în 17 minute, sângele traverseazã glanda ti ro idã. Iodul pe 

care  aceasta îl secretã anihileazã germenii slabi, ce au pãtruns în sânge 
printr-o ranã a pielii, prin mucoasa nasului, a gâtului sau prin absorbþia 
hranei insalubre, ajunsã în tubul  digestiv. Dacã tiroida nu are o secreþie 
normalã de iod, germenii dãunãtori din sânge provoacã grave deranja-
mente. Deºi glanda tiroidã reuºeºte sã facã rezerve de iod, din sângele 
care o strãbate la fiecare 17 minute, ea poate sã piardã aceste rezerve 
dacã beti apã de la robinet (conþine clor) sau dacã mâncaþi prea sãrat.  
Amintiþi-vã de legea binecunoscutã a înlocuirii corpurilor halogene. Se 
ºtie cã elemente precum fluorul, clorul ºi bromul distrug iodul. Fenomenul 
invers nu este posibil. Cunoaºterea acestei legi chimice importante în-
deamnã la reflecþii asupra pericolului pe care îl reprezintã clorul, adãugat 
ca agent purificator, spre a avea o apã… potabilã. Avem, într-adevãr, o 
apã fãrã germeni nocivi, dar dãunãtoare prin conþinutul în clor, frustrând 
organismul de iod. În afarã de acestea, sã nu uitãm cã agricultura modernã 
distruge iodul, aºa cã alimentele care cresc pe acest sol sunt sãrãcite de 
un important constituent vital.

Poate fi util în reumatism, tulburãri de îmbãtrânire a þesuturilor, stãri 
scrofuloase, insuficienþã tiroidianã, exces de colesterol  sanguin, hiperten-
siune, tulburãri circulatorii, guºã, afecþiuni pulmonare, tuberculozã. Iodul 
este un important factor de creºtere, de mare folos în dezvoltarea normalã 
a copiilor. Dacã o epidemie ia proporþii în zona unde locuiþi, este bine sã 
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luaþi iod, conform indicaþiilor, pentru a da posibilitatea organismului sã-ºi 
refacã rezervele.

Alimente bogate în iod: usturoi, ceapã, creson, spanac, varzã, 
morcov, praz, napi, roºii, pere, struguri.

Notã: Dacã trãiþi într-o zonã sãracã în iod, dacã apa potabilã este 
tratatã cu clor, dacã folosiþi detergenþi pe bazã de clor, dacã vã îmbolnãviþi 
frecvent, dacã vã lipseºte energia ºi rezistenþa, dacã sunteþi lipsiþi de 
capacitatea de a gândi limpede, dacã acumulaþi grãsime mai mult decât 
este necesar, aveþi nevoie sã completaþi rezerva de iod din corp.

Prezentare: sticle sau flacoane de 10 ml
Pãstrare: la rãcoare ferit de luminã

MAGNEZIU
pâinea cea de toate zilele

Ingrediente: magneziu, sorbat de potasiu, apã distilatã; 10 ml soluþie 
(1 lingurã)  con-þine 49,34 mg magneziu (13,15%).

Efecte: Este tonic general, regenerator celular, echilibrant psihic ºi 
al sistemului vago-simpatic, drenor hepatic (sporeºte secreþia biliarã), 
reglementeazã echilibrul calcic, este antitrombotic, imuno-modulator, 
oferã protecþie în anafilaxie, cancerozã, boli mentale, maladii degenerative 
îmbãtrânire tim purie.

Mod de folosire: Luaþi o lingurã de soluþie (10 ml), de trei ori pe zi 
Înainte de a -l înghiþi, lichidul se insaliveazã bine, plimbându-l de câteva 
ori prin gurã.

Doza zilnicã recomandatã: 3 x 10 ml/zi.
Alte informaþii utile:
Magneziul este recomandat pentru prevenirea îmbãtrânirii þesuturi-

lor, tremurãturi, astenii, tulburãri digestive, afecþiuni respiratorii, alergii, 
afecþiuni hepato-biliare, constipaþie, toate felurile de reumatism, tumori

Alimente care conþin magneziu: sare grunjoasã, pâine integralã,  
grâu, ovãz, orz, porumb, spanac, sfeclã roºie

Notã: Deficitul de magneziu duce la o seamã de tulburãri: spasmofilie, 
accidente cardio-vasculare, tromboze, stãri confuzionale grave, tulburãri 
psihice (îndeosebi nevroze). Luaþi zilnic 3 linguri soluþie de magneziu ºi 
veþi observa diferenþa.

Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml, 500 ml
Pãstrare: 15-250C la rãcoare

ZINC
stimuleazã apãrarea naturalã a organismului

Ingrediente: zinc, apã distilatã; 1 ml soluþie conþine 10 mg zinc (100%)
Recomandãri: ca adjuvant în tulburãrile atribuite deficitului de 

zinc: imunitate scãzutã, infecþii repetate greu de stãpînit prin antibiotice, 
pierderea sensibilitãþii olfactive si gustative, diminuarea apetitului, întâr-
zierea creºterii în înãlþime ºi greutate, unghii fragile, erupþii solzoase pe 
piele, cãderea pãrului, atrofierea organelor sexuale, sterilitate, impotenþã, 
frigiditate, boli ale prostatei, schizofrenie, distrofie muscularã, diabet, 
acnee. Zincul participã la producerea testosteronului ºi la reducerea 
depunerilor de colesterol. Intrã în constituþia enzimelor digestive ºi a celor 
ce favorizeazã metabolizarea alcoolului, în compoziþia formei circulante a 
insulinei, în compoziþia hormonilor sexuali, este implicat în fazele repro-
ducþiei umane, chiar si în perioada constituirii organelor la fãt. Stimuleazã 
hipofiza, glandele genitale, intervine în funcþionarea pancreasului, prote-
jeazã organismul de efectele nocive ale mediului.

Mod de folosire: Se utilizeazã ca supliment alimentar, prin pulveri-za-
re în cavitatea bucalã: 1-2 aplicaþii, dimineaþa pe stomacul gol sau la 5 
minute dupã micul dejun. Se þine sub limbã 1-2 minute, apoi se înghite; 
absorbþia este instantanee.

Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 ml/zi.
Alte informaþii utile: 
l	 Zincul controleazã ºi regleazã procesele metabolice, activitatea 

enzimelor de importanþã vitalã (de la cele care contribuie la dezvoltarea 
celulelor pânã la cele care duc la sinteza testosteronului).

l	 Zn se gãseºte în organism în cantitãþi foarte mici (un om la 70 kg 
are 2,5 g Zn), din care cauzã este necesar un aport exogen permanent.

l	 Este indispensabil în biosinteza proteinelor ºi a acizilor nucleici.
l	 Participã la sinteza insulinei, hormon secretat de pancreas, nece-

sar metabolismului glucidelor.
l	 Are rol important în menþinerea echilibrului acido-bazic.
l	 Intervine la dezvoltarea ºi maturarea aparatului reproducãtor.
l	 Participã la producerea testosteronului - anabolizant proteic - ceea 

ce favorizeazã  dezvoltarea musculaturii (reglarea motricitãþii musculare).
l	 Reduce depunerile de colesterol.
l	 Ajutã la ameliorarea unor boli ale prostatei; ea funcþioneazã normal 

numai în prezenþa unei cantitãþi corespunzãtoare de zinc.
l	 Este eficient în tratamentul sterilitãþii.
l	 S-a demonstrat clinic cã, în unele cazuri de im po tenþã, se pot 

obþine ameliorãri substanþiale prin adaos de zinc în alimentaþie.
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l	 Are rol în desfãºurarea normalã a funcþiilor cerebrale, ceea ce 
jus tificã administrarea sa ca adjuvant în tratamentul unor boli psihice.

l	 În cazul scãderii sensibilitãþii gustative.
l	 Ajutã la dispariþia  petelor albe de pe unghii.
l	 Protejeazã organismul  de elemente nocive ale mediului ambi ant; 

insuficienþa zincului determinã reþinerea unor prea mari cantitãþi de cadmiu 
în organism.

l	 Zincul intensificã sinteza de hemoglobinã ºi de lecitinã.
l	 Organismul sportivilor necesitã o cantitate mai mare de zinc; în 

timpul antrenamentelor, ei pierd mult zinc prin transpiraþie abundentã.
l	 Cercetãri recente pun în evidenþã cã, prin hranã, organismul 

primeºte 8 mg din acest oligo element, cam jumãtate din cantitatea nece-
sarã; iatã de ce sunt frecvente îmbolnãvirile datorate deficitului de zinc: 
sterilitate, impotenþã, frigiditate, tulburãri ale ciclului menstrual, schizof-
renie, anemie, diabet, alcoolism, boli grave.

Alimente bogate în zinc: orez, germeni de cereale, seminþe de 
dovleac, iaurt, muºtar, argilã. 

Notã: Zincul se asimileazã mai bine în asociere cu vitamina A, calciu 
ºi fosfor. Dintre toate oligoelementele existente în soia, numai zincul ridicã 
probleme în ceea ce priveºte biodisponibilitatea, datoritã acidului fitic. 
Prin urmare, este absolut necesar consumul unui supliment alimentar pe 
bazã de zinc.

Prezentare: sticle sau flacoane de 30 ml
Pãstrare: 15-250C 

VITAMINA D3
optimizeazã procesul de imunomodulare,

scade riscul fracturilor, 
menþine funcþia muscularã ºi capacitatea mentalã

Ingrediente: vitamina D3 (colecalciferol), excipient (ulei de masline); 
1 picãturã conþine 5 mcg vit.D3(100%).

Efecte: Deficitul de vitamina D3 creºte rãspunsul inflamator al or-
ganismului ºi riscul de hipertensiune arterialã.

Recomandãri: ca adjuvant în rahitism, osteomalacie, osteoporozã, 
psoriazis, sclerozã multiplã, tetanie, obezitate, gripe.

Mod de folosire: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 picãturã/zi.
Prezentare: sticle sau flacoane de 10 ml
Pãstrare: 15-250C , inchis ermetic, ferit de luminã

FAVIVIT C
menþine arterele tinere, întãreºte pereþii vaselor de 
sânge, mãreºte rezistenþa organismului, stimuleazã 

producþia de colagen

Ingrediente: vitamina C. 
Efecte: Creºte imunitatea organismului, protejeazã împotriva radical-

ilor liberi, înfundãrii arterelor, blocheazã formarea nitrozaminelor. Vitamina 
C este implicatã în productia de colagen. Menþine sãnãtatea aparatului 
cardiovascular, a gingiilor, a sângelui, a psihicului; este supranumitã 
vitamina longevitãþii.

Recomandãri: ca adjuvant in rahitism, osteomalacie, osteoporozã, 
psoriazis, sclerozã multiplã, tetanie, obezitate, gripe.

Mod de folosire: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 dozã/zi (3 x 80 mg/zi).
1 dozã (1 linguriþã dozatoare) = 80 mg vitamina C (100%).
Prezentare: flacoane de 50 ml
Pãstrare: 15-250C , închis ermetic, ferit de lumina ºi umiditate
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4. SIROPURI
CU MINERALE ªI VITAMINE

Iatã cã a venit ºi vremea lor. Prea ne-am învãþat cu tablete ºi capsule. 
Totul, uscat. Ei bine, varianta aceasta convine mai mult, deºi n-o exclude 
pe cealaltã. Îi vine în ajutor, la o adicã, acolo unde capsulele sunt regine. 
Pânã la un punct, chiar sunt la alegere: sirop sau capsule.

Pentru aceste siropuri, bogate în minerale ºi vitamine, pledeazã forma 
de prezentare, produsul în sine: lichid. Nu mai aveþi nevoie de altceva ca 
sã vã ajutaþi corpul a se revitaliza. Îl înghiþiþi, pur ºi simplu. E plãcut la gust 
ºi se absoarbe imediat. Oriunde v-aþi afla, având sticla lângã dumneavoas-
trã, vã luaþi “porþia de sãnãtate”. Fãrã bãtãi de cap, fãrã sã vã strâmbaþi 
din cauza mirosului sau gustului neplãcut; nu este cazul. Ba, dimpotrivã.

Aceasta nu justificã, însã, supradozarea. Nu uitaþi, “leacul nu-i cu 
sacul”. Puþin ºi bun. Acestea sunt siropurile pe care vi le oferim ºi pentru 
care garantãm cã îndeplinesc cele mai exigente cerinþe privind calitatea; 
aroma ºi gustul sunt minunate, iar eficienþa terapeuticã ºi nutritivã sunt la 
nivelul aºteptãrilor oricui. Sã nu vã lipseascã din casã. Deopotrivã, adulþi 
ºi copii. 

Veþi traversa mai uºor, fãrã sã rãciþi, perioadele cu climã schimbãtoare 
ºi, în special, iarna. Luaþi preventiv, câteva siropuri din gama pe care v-o 
prezentãm în cele ce urmeazã, dupã cum vã cere corpul. Însuºi acest 
compendiu vã vine în ajutor. Le puteþi comanda oricând, chiar ºi prin 
poºtã, dacã s-au epuizat de pe rafturile magazinelor de produse naturale 
sau din farmacii.

Au, între atâtea alte avantaje, ºi pe acela de a fi absorbite aproape 
instantaneu, ceea ce înseamnã cã intrã de îndatã, în confruntare cu 
flora microbianã. Corpul beneficiazã de ajutor concret, în sensul cã-i 
stimuleazã imunitatea. Este de la sine înþeles cã ele nu reprezintã 
panacee, fapt pentru care, atunci când sunteþi rãpuºi de gripã sau 
de o boalã grea, apelaþi la medic ºi completaþi cura cu alte produse 
specifice afecþiunii în cauzã, consultând schemele de tratament 
natural FAVISAN.

SIROP 12 VITAMINE + CALCIU
energizant, reconfortant

Ingrediente: calciu, vit.C, B3, E, B5, B6, B1, B2, beta-caroten, vit.A, 
acid folic, vit.D3, biotinã, vit.B12, sirop simplu invertit, acid lactic, apã, 
aromã naturalã.

10 ml sirop (1 lingurã) conþine: 
 calciu .……................35,7 mg (4,46%)
 vit. C ……………..........40 mg (50%)
 vit. B3 ………………......8 mg (50%)
 vit. E ……………….......6 mg (50%)
 vit. B5 …………………...3 mg (50%)
 vit. B6 ………………......0,7 mg (50%)
 vit. B1…………………....0,55 mg (50%)
 vit. B2 …………………...0,7 mg (50%)
 vit. A………………….....400 mcg (50%)
 acid folic ……………......100 mcg (50%)
 vit. D3 ………………........2,5 mcg (50%)
 biotinã ……………….......25 mcg (50%) 
 vit. B12 …………………....1,25 mcg (50%) 
Valoare energeticã: 264 kcal/100g.
Efecte: Vitaminele antioxidante (A, C, E) protejeazã împotriva îmbol-

nãvirii. Calciul activeazã enzime implicate în digestia proteicã ºi lipidicã, 
în producerea de energie, regleazã contracþia ºi relaxarea muscularã, 
inclusiv a inimii, favorizeazã absorbþia nutrienþilor, în special a vitaminei 
B12, a cãrei carenþã cauzeazã anemii. 

Recomandãri: ca adjuvant în hipovitaminoze, absorbþia insuficientã 
a calciului (copilãrie ºi adolescenþã, sarcinã, alãptare, menopauzã, 
senectute, rahitism, osteoporozã, crampe musculare, tetanie, spasmofilie, 
fracturi). 

Mod de administrare: 
Adulþi: 2 x 1 lingurã (10 ml)/zi. 
Copii: 2 x 1 linguriþe/zi sau la indicaþia medicului.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Alte informaþii utile:
Reprezintã un complex vitaminic de primã necesitate, cu funcþii com-

plexe în metabolismul intermediar al organismului, iar calciul este esenþial 
în menþinerea echilibrului electrolitic.  

Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã.
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SIROP 12 VITAMINE + ZINC
activeazã metabolismul

Ingrediente: zinc, vit.C, B3, E, B5, B6, B1, B2, beta-caroten, vit.A, acid 
folic, vit.D3, biotinã, vit.B12, sirop simplu invertit, acid citric, acid lactic, apã, 
aromã naturalã.

10 ml sirop (1 lingurã) conþine: 
 zinc .…….....................5,0 mg (50%)
 vit. C ……………..........40 mg (50%)v
 vit. B3 ………………......8 mg (50%)
 vit. E ……………….......6 mg (50%)
 vit. B5 …………………...3 mg (50%)
 vit. B6 ………………......0,7 mg (50%)
 vit. B1…………………....0,55 mg (50%)
 vit. B2 …………………...0,7 mg (50%)
 vit. A………………….....400 mcg (50%)
 acid folic ……………......100 µg (50%)
 vit. D3 ………………........2,5 mcg (50%)
 biotinã ……………….......25 mcg (50%)
 vit. B12 …………………....1,25 mcg (50%)
Valoare energeticã: 264 kcal/100g
Efecte: Este un complex vitaminic de primã necesitate, cu funcþii com-

plexe în metabolismul intermediar al organismului. Vitaminele antioxidante 
(A, C, E) protejeazã împotriva  îmbolnãvirilor ºi îmbãtrânirii premature a 
celulelor.  Zincul stimuleazã imunitatea, protejeazã prostata.

Recomandãri: ca adjuvant în hipovitaminoze, anemie, astenie, lipsa 
poftei de mâncare, acnee, cãderea pãrului, tulburãri de creºtere, infecþii, 
pete albe pe unghii, scãderea memoriei, sterilitate, tulburãri de dinamicã 
sexualã, nivel crescut al colesterolului.

Mod de administrare: 
Adulþi: 2 x 1 lingurã (10 ml)/zi. 
Copii: 2 x 1 linguriþe/zi sau la indicaþia medicului.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã.

SIROP B COMPLEX
tonic al sistemului nervos

Ingrediente: vit.B3, B5, B6, B2, B1, sirop simplu invertit, acid lactic, 
apã, aromã naturalã.

10 ml sirop (1 lingurã) conþine: 
 vit. B3…………………............. 16 mg (100%)
 vit. B5 ………………...............…6 mg (100%)
 vit. B6 ………………….............. 1,4 mg (100%)
 vit. B2 ...........……....................1,4 mg (100%)
 vit. B1.......................................1,1 mg (100%)
Valoare energeticã: 264 kcal/100g
Efecte: Asocierea celor 5 vitamine B are efect tonic asupra sistemu-

lui nervos ºi a funcþiei gastrointestinale, stimuleazã sistemul imunitar ºi 
protejeazã împotriva apariþiei unor afecþiuni cardiace.

Recomandãri: ca adjuvant în perioada de creºtere, sarcinã, alãptare, 
convalescenþã dupã boli infecþioase, tulburãri cardiovasculare asociate 
cu deficit de vit. B1; disgravidie, nevrite, polinevrite; avitaminozã dupã 
tratament cu antibiotice sau alte chimioterapice, efort crescut.

Mod de administrare: 
Adulþi: 1 lingurã (10 ml)/zi 
Copii: 1 linguriþă/zi sau la indicaþia medicului
Nu contine conservanþi ºi arome sintetice.
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã.

SIROP CALCIU, VIT.C ªI D3
regleazã metabolismul osos

Ingrediente: calciu, vit.C, vit.D3, sirop simplu invertit, acid lactic, apã, 
aromã naturalã.

10 ml sirop (1 lingurã) conþine: 
 calciu….................….......…71,4 mg (7,14%) 
 vit. C …………………............ 80,0 mg (100%)
 vit. D3 ……………..............…5 mcg (100%)       
Valoare energeticã: 264 kcal/100g.
Efecte: Calciul contribuie la echilibrul electrolitic al corpului, la min-

eralizarea oaselor ºi la formarea dinþilor. Asigurã contracþia muscularã, 
optimizeazã funcþia cardiacã, intervine în mecanismul coagulãrii sângelui; 
favorizeazã absorbþia nutrienþilor, în special a vit. B12, a cãrei carenþã 
cauzeazã anemii. Vitamina D3 asigurã absorbþia intestinalã a calciului ºi 
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fixarea lui în oase. Vitamina C este antioxidantã, antiinfecþioasã, mãreºte 
imunitatea organismului.

Recomandãri: ca adjuvant în deficienþã de calciu, tulburãri ale me-
tabolismului osos la copii ºi la adulþi.

Mod de administrare: 
Adulþi: 1 lingurã (10 ml)/zi.
Copii: 1 linguriþă/zi sau la indicaþia medicului.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Contraindicaþii: hipercalcemie, hipertiroidie, litiazã calcicã 
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 250 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã

SIROP FIER + VIT.C
corecteazã anemiile feriprive

Ingrediente: fier, vit.C, sirop simplu invertit, acid lactic, apã, aromã 
naturalã.

10 ml sirop (o lingurã) conþine: 
 fier…………………............. 14 mg (100%)
 vit.C ………………..............80,0 mg (100%)
Valoare energeticã: 264 kcal/100g.
Efecte: are aport de fier ionizabil într-o formã bine toleratã; corecteazã 

anemiile feriprive.
Recomandãri: ca adjuvant în anemii feriprive, profilaxia carenþelor 

de fier, în timpul sarcinii, adolescentelor, copiilor, donatorilor de sânge, 
în caz de hemoragii. 

Mod de administrare: 
Adulþi: 1 lingurã (10 ml)/zi. 
Copii: la indicaþia medicului.
Profilactic: 1 linguriþã/zi.
Nu contine conservanþi ºi arome sintetice.
Alte informaþii utile:
Doza zilnicã se administreazã fracþionat în 3 reprize, în afara meselor
Contraindicaþii: copii sub 12 ani, hemolizã cronicã, hemocromatozã, 

boli hepatice grave, alergie sau intoleranþã la fier, gastrite severe, varice 
esofagiene, colitã ulceroasã.

Precauþii: Fierul micºoreazã absorbþia tetraciclinelor, motiv pentru 
care se administreazã la cel puþin 3 ore de la momentul când s-a aplicat 
tratamentul cu tetraciclinã.

Contraindicaþii: a nu se administra în caz de hipercalcemie, insufi-
cienþã renalã gravã.

Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã

SIROP MAGNEZIU, VIT.C ªI B6
pâinea cea de toate zilele

Ingrediente: magneziu, vit.C, vit.B6, sirop simplu invertit, acid lactic, 
apã, aromã naturalã.

10 ml sirop (1 lingurã) conþine: 
 magneziu...................................….44,0 mg (11,73%)
 vit. C ………………....................… ...80,0 mg (100%)
 vit. B6 …………….................….....… 1,4 mg (100%)
Valoare energeticã: 264 kcal/100g.
Efecte: Magneziul - pîinea cea de toate zilele - consolideazã scheletul 

osos ºi asigurã transmiterea impulsului nervos. Este factor antistres,  
împiedicã formarea calculilor renali ºi biliari, este drenor hepatic; regleazã 
sistemele nervos, imunitar ºi cardiovascular. Vit.B6 favorizeazã absorbþia 
magneziului. Vit.C - antioxidant ºi antiinfecþios - susþine imunitatea.

Recomandãri: ca adjuvant în spasmofilie, anemie, anxietate, stres, 
astenie, insomnie, dischinezie biliarã, fragilitatea pãrului ºi a unghiilor. 

Mod de administrare: 
Adulþi: 1 lingurã (10 ml)/zi.
Copii: 1 linguriţã/zi sau  la indicatia medicului.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã

FAVIELIXIR
energizant, vitalizant, influenþeazã pozitiv metabolis-

mul, menþine sãnãtatea creierului

Ingrediente: lãptiºor de matcã, tincturã 10% (alcool 30%) din pãrþi 
aeriene de Urzicã (Urtica dioica),  tincturã 10% (alcool 30%) din germeni de 
ovãz (Avena sativa), extract 30% (maltodextrinã, dioxid de siliciu coloidal) 
din rãdãcinã de ginseng (Panax ginseng), gluconat de zinc (cu 21% zinc 
coloidal), zahãr, cacao, apã purificatã.

10 ml produs contine: 300 mg lãptiºor de matcã, 0,24 g urzicã, 0,24 g 
germeni de ovãz, 1,5 mg ginseng, 2,1 mg zinc (21%), zahãr, cacao, apã 

Valoare energeticã: 264 kcal/100g
Efecte: Întãreºte rezistenþa naturalã a organismului, adapteazã 

organismul la stres; îmbunãtãþeºte activitatea fizicã ºi mentalã, reduce 
oboseala, scade colesterolul ºi lipidele, încetineºte procesul de îmbãtrâni-
re, asigurã creºterea longevitãþii.
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Recomandãri: ca adjuvant în stãri de denutriþie, convalescenþã, 
disfunctii sexuale (impotenþã, ejaculare precoce, frigiditate, infertilitate, 
tulburãri de climacterium, andropauzã).  

Mod de administrare: 
Intern: 1 lingurã (10 ml)/zi, preferabil dupã micul dejun.
Prezentare: sticle sau flacoane de 100 ml

Precauþii: datoritã conþinutului de alcool (10%), se recomandã precauþie la administrarea produsului la copii, femei 
însãrcinate, persoane cu afecþiuni hepatice ºi psihice grave

Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã

CARDIOFORT - TONIC ENERGETIC 
cardio-vascular, nervos

Ingrediente: fructozã, apã, sulfat de magneziu, glicerinã, extracte 
hidroalcoolice din plante (talpa gâºtei, vâsc, sunãtoare, coada ºoricelului, 
valerianã, pãducel, conuri hamei), corector de aciditate (lactat de sodiu, 
acid lactic), vit.B3, aromã naturalã, pantotenat de calciu, gluconat de 
mangan, gluconat de cupru, vit.B1, B2, B6, acid folic, B12.

3 linguri (30 ml) conþine: 
 - 15mg vit.B3 (93%) 
 - 7,5mg talpa gâºtei 
 - 7,5mg vâsc 
 - 7,5mg sunatoare 
 - 7,5mg coada ºoricelului 
 - 7,5mg valerianã 
 - 7,5mg pãducel 
 - 7,5mg hamei 
 - 3mg vit.B1 (273%) 
 - 3mg vit.B2 (213%) 
 - 3mg vit.B6 (213%) 
 - 9mg vit.B5(150%) 
 - 197mg Mg (52,5%) 
 - 0,69mg Mn (34,5%) 
 - 0,84mg Cu (84%) 
 - 600mcg acid folic (300%)
 - 2,1mcg vit.B12 (84%)
 Efecte: Întãreºte sistemul cardiovascular ºi nervos cu puterea 

naturalã a celor 7 plante. Vitaminele B fortificã de asemenea sistemul 
nervos, inima ºi vasele. Oligoelementele (Mg, Mn, Cu) protejeazã ºi ele 
inima ºi organismul de procesul de îmbãtrânire timpurie.

Recomandãri:  produsul este util în viaþa de zi cu zi când organismul 
este solicitat ºi stresat, deoarece creºte vitalitatea, dând impuls ºi sprijin 
inimii, nervilor, sistemului circulator. Dacã sunteþi în a doua jumãtate a 

vieþii sau mai în vârstã, veþi aprecia mai mult acest produs, cãci la aceste 
vârste aveþi nevoie de a vã suplimenta dieta cu un tonic. 

Mod de administrare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 linguri / zi (30ml). 
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice. Este bun ºi pentru 

diabetici. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 200 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã.
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5. CAPSULE  CU  MINERALE
ªI VITAMINE

Au câºtigat cele mai bune aprecieri pentru cã înglobeazã importante 
virtuþi nutritive ºi terapeutice. Este de ajuns sã aveþi la îndemânã cutia 
cu capsule ºi paharul cu apã sau ceai. Este, de asemenea, important sã 
consumaþi 2-3 litri de lichide în fiecare zi, sub formã de apã de izvor sau 
de fântânã, sucuri de legume ºi fructe, apã de argilã, zeamã de tãrâþe 
etc. Aceasta, pentru a stimula circulaþia sanguinã, a contribui la curãþarea 
arterelor de grãsimi, a îmbunãtãþi digestia. În plus, veþi dobândi un mare 
avantaj: o mai bunã absorbþie a conþinutului de vitamine ºi minerale din 
capsulele pe care tocmai le-aþi procurat spre a vã completa necesarul de 
nutrienþi ºi a vã consolida imunitatea, implicit, homeostazia, starea de bine 
a organismului în ansamblul sãu.

Vã vin în ajutor chiar dacã nu sunteþi acasã, neavând totul la în-
demânã spre a vã trata. Dacã sunteþi în delegaþie, în diferite deplasãri 
sau chiar ºi în concediu, e bine sã nu vã despãrþiþi de prietenii dumneav-
oastrã... încapsulaþi. Câte nu se pot întâmpla, fie ºi nu din vinã proprie: 
indigestii, crampe abdominale, stãri de obosealã, anemii, rãceli, gripe, boli 
de deficienþã, sindroame având cauze necunoscute, boli grave.

Fiþi, aºadar, cu câþiva paºi înaintea bolii; n-o lãsaþi sã vã ia prin sur-
prindere, nu aºteptaþi pânã vã prãbuºiþi sub apãsarea suferinþei, ca abia 
atunci sã vã precipitaþi, luând, cu pumnul, diferite medicamente sau chiar 
numai preparate naturale. Efectul ar fi tardiv, iar încrederea în ele   s-ar 
diminua, deºi vina, dacã e s-o identificãm, vine de la modul cum (nu) vã 
îngrijiþi sãnãtatea.

Le aveþi la îndemânã, într-o variantã îmbunãtãþitã faþã de anii 
trecuþi, beneficiind de efecte multiple ºi de duratã. Vârful de gamã 
este “Vitalong”, de mare ajutor la bãtrâneþe. Este foarte important 
sã trãiþi ani mulþi, dar nu chinuiþi. De aceea, vã rog sã mã credeþi, 
aceastã atitudine sã v-o cultivaþi singuri ºi sã vã rãsfãþaþi cu preparate 
naturale precum acestea, lipsite de efecte secundare. Fiecare s-ar 
cuveni sã aibã în casã o cutie cu preparate de prim ajutor. 

ARGILÃ - CAPSULE
remineralizant, detoxifiant

 
Ingrediente/capsulã: argilã pudrã 0,4g.
Efecte: suport pentru formarea sistemului osos, începând din stadiul 

embrionar; suport pentru sãnãtatea oaselor, dinþilor, gingiilor, cartilajelor, a 
pielii, pãrului, unghiilor. Înlesneºte diminuarea ºi închiderea rapidã a rãnilor 
(reface colagenul); favorizeazã elasticitatea ºi supleþea vaselor sanguine. 
Protejeazã sistemul vascular de îmbãtrânire. Este suport pentru purificarea 
sângelui; este suport pentru sãnãtatea sistemului nervos, a sistemului 
respirator ºi digestiv. Ajutã la menþinerea sãnãtãþii funcþiei glandulare, la 
menþinerea sãnãtãtii functiei urinare, la normalizarea funcþiei imunitare. 
Contribuie la o stare fizicã bunã. Este o sursã de siliciu. Este tonifiant, 
alcalinizant, fortificã organismul, însãnãtoºeºte flora intestinalã.   

Recomandãri: adjuvant în obosealã cronicã, anemii, stãri de dem-
ineralizare, acnee, ulcer gastric ºi duodenal, gastritã, aerofagie, diaree, 
enterocolite, parazitoze intestinale.             

Mod de utilizare: ca supliment alimentar, 3 x 1 CPS/zi, (în funcþie 
de scopul urmãrit) 3 sãptãmâni/lunã în cure de 6 luni.

Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

ANTISTRES - CAPSULE
pentru o viaþã fãrã stres

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,45 g) conþine: 80 mg vit.C (100%), 
27,87 mg magneziu (7,43%), 16 mg vit.PP (100%), 10 mg zinc (100%), 6 
mg acid pantotenic (100%), 1,1 mg vit.B1 (100%), 1,4 mg vit.B2 (100%), 
1,0 mg cupru (100%), 1,4 mg vit.B6 (100%), 200 mcg acid folic (100%), 
2,5mcg vit.B12 (100%).

Efecte: complexul mãreºte rezistenþa la stres, prin mãrirea capacitãþii 
organismului de a se adapta ºi de a reacþiona adecvat în condiþii de stres. 
Satisface nevoile organismului de vitamine ºi minerale crescute în condiþii 
de stres, calmeazã, reduce tensiunea psihicã.     

Recomandãri: ca adjuvant în stres cotidian.   
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Contraindicaþii: a nu se utiliza la copii sub 6 ani.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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ATEROMSTOP - CAPSULE
protecþie împotriva aterosclerozei

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,35 g) conþine: 50 mg vit.C (62,5%), 
25,3 mg magneziu (6,75%), 15 mg vit.E (125%), 1,5 mg vit.B1 (136,36%), 
1 mg vit.A (125%), 0,4 mg acid folic (200%), 30 mcg seleniu (54,5%), 
0,001 mg vit.B12 (40%).

Efecte: ateroscleroza este implicatã în toate bolile cardiace ºi cer-
ebrale de naturã vascularã. Produsul loveºte direct la rãdãcina atero-
sclerozei, cãci împiedicã oxidarea colesterolului rãu (LDL), creºte nivelul 
colesterolului benefic (HDL); înlãturã radicalii liberi de oxigen de la nivelul 
celulelor, împiedicã oxidarea lipidelor, reduce nivelul de homocis teinã din 
organism, o neurotoxinã ce afecteazã inima ºi sistemul circulator.       

Recomandãri: ca adjuvant în aterosclerozã, hipercolesterolemie,  
hiperhomocisteinemie. 

Mod de utilizare: ca supliment alimentar
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

CALCIU  LACTAT - CAPSULE
remineralizant; protejeazã împotriva 

alergiei ºi inflamaþiei
 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g): conþine 52,00 mg calciu 

(6,50%).  
Efecte: menþine tinereþea oaselor ºi a danturii. Este necesar în 

procesul de coagulare a sângelui, menþine echilibrul acido-bazic al or-
ganismului, participã la contracþia miocardului ºi a muºchilor scheletici, se 
opune asimilãrii grãsimilor, întârzie apariþia aterosclerozei, curãþã vasele 
sanguine, anihileazã acþiunea negativã a clorurii de sodiu, scade tensi-
unea arterialã, colesterolul ºi trigliceridele, opreºte sângerarea, calmeazã 
durerea; este antiseptic intestinal.

Recomandãri: ca adjuvant în deficit de calciu (hipocalcemie).         
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 3 CPS/zi, în timpul meselor.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

CALCIU, MAGNEZIU, VIT.D3  - CAPSULE 
menþine sãnãtatea oaselor ºi a dinþilor

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,3 g) conþine: 90 mg calciu 

(11,25%),  45 mg magneziu (12,0%), 2,5 mcg vit.D3(50%).
Efecte : protejeazã stomacul de secreþii acide, protejeazã prostata. 

Participã în procesele metabolice, protejeazã împotriva decalcifierii la 
nivelul oaselor ºi dinþilor, protejeazã împotriva apariþiei spasmelor mus-
culare, contribuie la creºterea pãrului ºi întãrirea unghiilor. Lipsa vitaminei 
D (vitamina inimii), pune în pericol inima ºi poate avea grave consecinþe, 
în special asupra persoanelor cu hipertensiune arterialã.

Recomandãri: ca adjuvant în decalcifieri, procese metabolice, sarcinã 
ºi lactaþie, postmenopauzã, rahitism, osteoporozã, spasmofilie, hipoparat-
iroidism, tulburãri de coagulare a sângelui, psoriazis.           

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 CPS/zi.
Contraindicatiii: A nu se administra în hipercalcemie, hipertiroidie, 

litiazã calcicã.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

CALCIU, MAGNEZIU, ZINC, FOSFOR - CAPSULE
pentru echilibru nervos ºi muscular

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g): conþine 100 mg calciu 

(12,5%),60,85 mg magneziu (16,22 %), 5,0 mg zinc (50%), 2 mg fosfor 
(0,2%).

Efecte: imunostimulator, regleazã contracþia ºi relaxarea muscularã, 
menþine echilibrul electrolitic, intervine în procesul de însãnãtoºire a rãnilor, 
arsurilor, fracturilor, grãbind refacerea þesuturilor.

Recomandãri: ca adjuvant în tetanie, spasmofilie, osteoporozã, 
prevenirea fracturilor spontane, efort fizic ºi intelectual, depresii, stres, 
nervozitate, pierderea sensibilitãþii gustative ºi olfactive, hipercoleste-role-
mie, diabet.            

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 CPS/zi.
Contraindicaþtii: a nu se folosi în hipercalcemie.
Precauþii: litiazã calcicã.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate



99 100

CROM - CAPSULE 
scade apetitul pentru dulciuri

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g) conþine: 0,04 mg Cr (100%) 
Efecte: reduce pofta de dulciuri, intervine în normalizarea glicemiei, 

potenþând efectul insulinei, intervine în scãderea colesterolului ºi a lipidelor 
din sânge, a celulitei, în transformarea grãsimilor în energie, dezvoltã mus-
culatura ºi reduce cantitatea de grãsimi a organismului; menþine sãnãtatea 
vascularã (diminueazã obstrucþia aterogenã a arterelor).

Recomandãri: ca adjuvant în curele de slãbire, în afecþiuni datorate 
creºterii colesterolului ºi lipidelor, diabet, pentru forma bunã a sportivilor.              

Mod de utilizare: ca supliment alimentar
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, cu 30-60 de minute înainte 

de masã, cu un pahar de apã
Precauþii: Nu se recomandã utilizarea acestui remediu celor care nu 

au împlinit vârsta de 18 ani; diabeticii sã þinã seama de sfatul medicului.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

FAVIARTROSAN - CAPSULE
pentru sãnãtatea articulaþiilor ºi  
protecþie împotriva osteoartrozei

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,5 g) conþine: 312,5 mg glucozamin 
sulfat, 125 mg condroitin sulfat, 61,875 mg metil sulfonil metan, 0,071 mg 
gluconat de mangan.

Efecte: regenereazã cartilajele, micºoreazã durerea, scade înþe pe-
nirea ºi creºte mobilitatea articulaþiilor; intensificã circulatia sângelui în 
zonele articulare dureroase, stimuleazã sinteza de colagen, îmbunãtã þeºte 
proprietãþile mecanice ºi rezistenþa articulaþiilor; amelioreazã simptomele 
precoce ale afectãrii articulaþiilor (genunchi, ºolduri, membre superioare, 
coloana vertebralã). Ameliorarea simptomatologiei este susþinutã de 
glucozamin, condroitin, metilsulfonil metan - componente esenþiale ale 
structurii cartilajelor articulare, ce asigurã nutriþia completã a articulaþiilor, 
iar manganul influenþeazã procesul de regenerare a cartilajelor ºi influ-
enþeazã pozitiv condiþia oaselor ºi a þesuturilor moi.

Recomandãri: ca adjuvant în toate tipurile de artroze, în modificãrile 
articulare de tip degenerativ, inflamator sau post traumatice, precum ºi în 
cazurile de suprasolicitare a articulaþiilor (sport de performanþã, muncã 
fizicã grea).

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.

Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi, preferabil dupã mese. 
Se recomandã administrarea pe o perioadã de minimum 2-3 luni; 

dupã o pauzã de 2 luni, cura se poate repeta.
Contraindicaþii: a nu se administra copiilor sub 3 ani, femeilor gravide 

ºi celor ce alãpteazã.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

FAVICAPILAR - CAPSULE
protecþie împotriva încãrunþirii, 

mãtreþii ºi cãderii pãrului
 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g) conþine: 800 mcg vit.A (100%), 

2,5 mcg vit.B12(100%), 16 mg vit. PP (100%), 6 mg acid pantotenic (100%), 
200 mcg acid folic (100%), 80 mg vit.C (100%), 40 mg calciu (5%), 1 mg 
cupru (100%), 3,85 mg fosfor (0,55%), 24,12 mg magneziu (6,43%), 2,0 
mg mangan (100%), 55 mcg seleniu (100%), 10 mg zinc (100%).

Efecte: Menþine ºi întãreºte culoarea naturalã a pãrului. Asigurã o 
creºtere optimã ºi un aspect sãnãtos pãrului, unghiilor ºi pielii. Asigurã 
un aflux de sânge adecvat la nivelul tegumentelor, realizând o mai bunã 
nutriþie  a foliculilor piloºi ºi a celulelor pielii. Furnizeazã substanþe nece-
sare creºterii normale a pãrului, influenþând benefic structura firului de pãr 
ºi ajutã la reglarea formãrii sebumului ºi a mãtreþii; protejeazã împotriva 
uscãrii pielii ºi creºte elasticitatea acesteia.

Recomandãri: adjuvant împotriva cãderii pãrului, mãtreaþã, pãr 
devi-talizat, cãrunt, friabil, fãrã strãlucire, alopecie, deteriorarea structurii 
pãrului.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Precauþii: gravide ºi femei care alãpteazã.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate 

FAVILUTEIN - CAPSULE
pentru sãnãtatea ochilor

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,3 g) conþine:  60 mg vitamina C 
(75%), 10 mg vitamina E (83%), 5 mg zinc (50%), 2 mg luteinã, 0,28 mg 
cupru (28%), 0,2 mg beta-caroten.

Efecte: protejeazã retina ºi cristalinul împotriva proceselor de de-
generescenþã, mãreste adaptarea la întuneric, stimuleazã sinteza cola-
genului, scade colesterolul, trigliceridele ºi glicemia, protejeazã împotriva 
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agresiunilor zilnice care afecteazã sãnãtatea ochilor. Asocierea celor 7 
ingrediente are acþiune sinergicã cu urmãtoarele efecte benefice: inhibã 
oxidarea grãsimilor, eliminã radicalii liberi, ajutã la eliminarea deºeurilor 
metabolice.

Recomandãri: ca adjuvant în degenerescenþã macularã, glaucom, 
cataractã, retinitã pigmentarã, boli asociate (diabet zaharat, boli cardio-
vasculare), afecþiuni vasculare retiniene, infecþii oculare, ochi obosiþi, celor 
care necesitã o acuitate vizualã optimã (ºoferi).

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 CPS/zi, în timpul meselor.
Prezentare: flacon cu 70 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

FAVINATAL - CAPSULE
pentru femei însãrcinate ºi lãuze

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g) conþine: 600 mcg vit.A (75%), 

10 mcg vit.D (200%), 10 mg vit. E (83,3%), 1,6 mg vit.B1 (145,4%), 1,7 mg 
vit.B2, (121,4%), 1000 mcg vit.B6 (71,4%), 1 mcg vit.B12 (40%), 15 mg 
vit.PP (93,75%), 800 mcg acid folic (400%), 62 mg vit.C (77,5%), 77,75 
mg calciu (9,72%), 48,25 mg magneziu (12,86%),14,5 mg zinc (145%)

Efecte: Favinatal a fost special conceput pentru femeile însãrcinate 
ºi pentru cele ce alãpteazã. În aceste etape ale vieþii, femeilor le este 
necesar un aport de vitamine crescut (în special de acid folic), care asigurã 
o protectie crescutã împotriva malformaþiilor congenitale ale fãtului. Este 
necesar pentru formarea placentei, dezvoltarea embrionului ºi stimularea 
secreþiei lactate. Produsul luptã împotriva anemiilor, hipocalcemiei, decal-
cifierilor, spasmofiliei, cariilor dentare, ajutã la creºterea imunitãþii, sprijinã 
sãnãtatea mamei ºi a sugarului în perioada de alãptare. Amelioreazã 
dispoziþia generalã a femeii gravide. 

Recomandãri: în timpul sarcinii ºi alãptãrii.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, dupã masa de prânz.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate 

FAVIOSTEOSAN - CAPSULE
pentru sãnãtatea oaselor ºi articulaþiilor

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,2g) conþine: 10 mg Zn (100%), 2 mg 

Mn (100%), 3,5 mg B, 31,84 mg Mg (8,49%), 19,13 mg Si, 1mg Cu (100%)
Efecte: Aduce în organism mineralele necesare din structura schelet-

ului osos; osteoconstructor ºi osteogenerator; asigurã mãrirea rezistenþei 
masei osoase, scade nivelul deformãrii articulaþiilor ºi oaselor. Stimuleazã 
sinteza colagenului ºi poate inhiba acþiunea enzimelor ce degradeazã 
colagenul.

Recomandãri: ca adjuvant în reducerea riscului deformãrilor osteo-
articulare ºi a fracturilor osteoporotice; ameliorarea afecþiunilor articulare 
inflamatorii, degenerative ºi reducerea durerii caracteristice acestora; 
îmbunãtãþeºte flexibilitatea articulaþiilor.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, dupã masa de prânz.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate 

FIER + VITAMINA C - CAPSULE 
favorizeazã rezistenþa la efort

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g) conþine 14 mg fier (100%) 

80 mg vit.C (100%).
Efecte : aport de fier ºi vitamina C, într-o formã toleratã.
Recomandãri: ca adjuvant în anemii feriprive, carenþe de fier în timpul 

sarcinii, la copii, fete tinere, la donatorii de sânge, în hemoragii.             
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul meselor.
Precauþii: Nu se recomandã copiilor sub 12 ani.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

LECITINÃ - CAPSULE
activeazã metabolismul cerebral, 

procesele de învãþare ºi memorare

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,5 g) conþine:  250 mg lecitinã, 
250 mg argilã.

Efecte: Îmbunãtãþeºte memoria, creºte vitalitatea, regleazã somnul.
Reduce colesterolul rãu (LDL), regleazã tensiunea arterialã, prote-

jeazã împotriva osteoporozei, amelioreazã durerile articulare, protejeazã 
împotriva formãrii calculilor biliari. 

Recomandãri: ca adjuvant în tulburãri de creºtere ºi memorie, ater-
osclerozã, hipertensiune arterialã, calculi biliari. 

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
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Prezentare: flacon cu  40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

LECITINÃ, CALCIU, MAGNEZIU - CAPSULE
îmbunãtãþeºte memoria, curãþã pereþii vasculari, 

protejeazã celula hepaticã
 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,5 g) conþine: 250 mg lecitinã, 22,0 

mg magneziu (5,86%), 20 mg calciu (2,5%).
Efecte: este un excelent tonic pentru toate vârstele. Lecitina este 

suportul memoriei ºi împreunã cu calciu ºi magneziu fortificã miocardul, 
prin transformarea colesterolului rãu (LDL) ºi a altor grãsimi în substanþe 
hidrosolubile; coboarã tensiunea arterialã, întârzie apariþia aterosclerozei, 
amelioreazã durerile articulare, redã pãrului strãlucirea naturalã, prote-
jeazã împotriva formãrii calculilor biliari.    

Recomandãri: ca adjuvant în tulburãri de memorie, concentrare, 
surmenaj, astenie, efort fizic ºi intelectual prelungit, stare de conva les-
cenþã, hipertensiune, hipercolesterolemie, aterosclerozã, calculi biliari, 
osteo porozã, dureri articulare.    

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 4 CPS/zi, în timpul meselor; se admin-

istreazã în cure de 1-2 luni, cu pauze de 20 de zile.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

MAGNEZIU LACTAT - CAPSULE
mineralul inimii

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,3 g) conþine 28,43 mg magneziu 

(7,58%).
Efecte: Protejeazã inima, este un tonic general, regenerator celular, 

reglementeazã echilibrul calcic, protejeazã organismul de procesul de 
îmbãtrînire timpurie. Scade colesterolul rãu (LDL), trigliceridele ºi hiperten-
siunea arterialã. Magneziul este suport împotriva apariþiei palpitatiilor, a 
cheagurilor de sânge; este suport pentru funcþia sistemului nervos; ajutã 
diabeticii.  

Recomandãri: ca adjuvant în deficit de magneziu.     
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 2 CPS/zi
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

MAGNEZIU OXID - CAPSULE
mineralul inimii,

colac de salvare pentru sistemul nervos
 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,2 g) conþine 120 mg magneziu 

(32%).
Efecte: Este suport pentru creºterea normalã a oaselor ºi a dintilor; 

susþine metabolismul energetic; protejeazã inima. Menþine balanþa elec-
troliticã, scade colesterolul rãu, trigliceridele ºi tensiunea arterialã. Este 
suport pentru sistemul nervos, creºte rezistenþa la stres, reduce spasmele. 

Recomandãri: ca adjuvant în deficit de magneziu.     
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1-2 CPS/zi, de preferinþã înainte de 

culcare.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

MAGNEZIU + Q10 - CAPSULE
pentru o inimã tânãrã

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,3 g) contine: 18,95 mg magneziu 

(5%), 10 mg coenzima Q10.
Efecte: magneziul ºi coenzima Q10 refac mecanismul vital de pro-

ducere a energiei la nivelul mitocondriilor, îmbunãtãþind funcþionarea inimii 
ºi a creierului; coenzima Q10 este un antioxidant, iar magneziul este su-
pranumit ºi mineralul inimii, fiind indispensabil proceselor biologice prin-
cipale (protejeazã împotriva formãrii cheagurilor de sânge, scade tensiunea 
arterialã, este trofic vascular, este suport împotriva apariþiei palpitaþiilor).   

Recomandãri: carenþe de magneziu ºi Q10; ca adjuvant în afecþiuni 
cardiovasculare (insuficenþa cardiacã, cardiomiopatie ischemicã, atero-
sclerozã, hipertensiune); boli degenerative ale SNC, SIDA, cancer.   

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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FAVIMAGNE B6- CAPSULE
trofic al celulei nervoase, protejeazã împotriva asteniei 

nervoase ºi a spasmelor
 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,25 g) conþine: 61,68 mg magne-

ziu (16,44%), 1,4 mg vitamina B6 (100%).
Efecte: vitamina B6 este trofic al celulei nervoase, favorizeazã 

absorbþia ºi menþinerea magneziului în organism. Contribuie la sinteza 
serotoninei, menþine sãnãtatea sistemului nervos. Sprijinã sistemul 
imunitar, luptã împotriva homocisteinei. Protejeazã împotriva formãrii 
calculilor, ajutã la eliminarea lichidelor în exces. Magneziul favorizeazã 
pãtrunderea în celulele nervoase a vit.B6, cei doi nutrienþi lucrând astfel 
sinergic, potenþându-se reciproc.    

Recomandãri: deficit de magneziu ºi vitamina B6, manifestate prin 
spasmofilie, astenie nervoasã, tulburãri spastice ale muschilor netezi ºi 
striaþi. 

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei, în cure.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

FAVIMAGNE B COMPLEX FORTE - CAPSULE
fortificã sistemul nervos, protejeazã vasele ºi inima
 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,3 g) conþine: 45 mg vit.PP (225%), 

30 mg acid pantotenic (300%), 21,2 mg magneziu (6,05%), 6 mg vit. B6 
(300%), 5,1 mg vit.B2 (300%), 4,8 mg vit.B1 (300%), 1,2 mg acid folic 
(300%), 0,2 mg biotinã (100%), 3 mcg vit.B12 (150%).

Efecte: fortificã sistemul nervos, protejeazã vasele, inima ºi facultãþile 
mintale. Uºureazã simptome psihiatrice ca: depresia medie, anxietatea, 
nervozitatea, slãbirea memoriei. Neutralizeazã homocisteina din organism, 
pãstreazã nealterate funcþiile creierului, ale tensiunii arteriale. Influenþeazã 
pozitiv capacitatea de apãrare imunã; asigurã producþia de energie.

Recomandãri: ca adjuvant în stãri de obosealã excesivã ºi prelungitã  
în perioadele cu activitate intelectualã intensã, stãri cu imunitate scãzutã

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei, în cure de 

40 zile.
Contraindicaþii: a nu se administra la copii sub 3 ani.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

MINERALVIT JUNIOR - CAPSULE 
11 vitamine+5 minerale pentru copii ºi adolescenþi

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g) contine: 800 mcg vit.A 

(100%), 1,1 mg vit.B1 (100%), 1,4 mg vit.B2 (100%), 16 mg vit.B3(100%), 
1,4 mg vit.B6(100%), 80,0 mg vit.C (100%), 5 mcg vit.D3(100%), 12 mg 
vit.E(100%), 200 mcg acid folic (100%), 10 mg zinc (100%), 0,72 mg cupru 
(72%), 51,42 mg calciu (6,4%), 6 mg fosfor (0,85%), 22 mg magneziu 
(5,9%), 2,5 mcg vit.B12 (100%), 50 mcg biotinã (100%).

Efecte: completeazã necesarul zilnic de vitamine ºi minerale es-
en-þiale, necesare creºterii ºi dezvoltãrii organismului; reconstituant ener-
getic, favorizeazã concentrarea, redã tonusul în perioadele de obosealã. 

Recomandãri: ca adjuvant în epuizare fizicã ºi nervoasã; ajutã copiii 
sã treacã peste stãrile de obosealã trecãtoare provocate de eforturi in-
telectuale ºi fizice intense ce apar în anumite perioade ale anului.         

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 2 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

MINERALVIT TOP - CAPSULE
12 vitamine+12 minerale 

fortificã ºi revitalizeazã întregul organism
 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g) contine: 800,0 mcg vit.A 

(100%), 1,1 mg vit.B1(100%), 1,4 mg vit. B2(100%), 16 mg vit.B3(100%), 6 
mg vit.B5(100%), 1,4 mg vit.B6(100%), 80 mg vit.C (100%), 12,0 mg vit.E 
(100%), 200 mcg acid folic (100%), 5 mcg vit.D3(100%), 8 mcg molibden 
(16%), 0,5 mcg cobalt (50%), 13 mg calciu (1,6%), 400 mcg cupru (40%), 
4 mg fier (28,57%), 0,008 mg fluor (0,2%), 15 mg magneziu (4,00%), 2,83 
mg fosfor (0,4%), 8 mcg seleniu (14,55%), 10 mg zinc (100%), 1,6 mg 
mangan (80%), 11,2 mg potasiu (0,56%), 50 mcg biotinã (100%), 2,5 mcg 
vit.B12(100%), 20 mcg crom (50%).

Efecte: Completeazã necesarul de vitamine ºi minerale esenþiale, 
stimuleazã imunitatea, întîrzie procesele degenerative ale îmbãtrînirii.

Recomandãri: ca adjuvant în osteoporozã, distrofii, anemii, cirozã, 
consum exagerat de alcool, obosealã, epuizare fizicã sau nervoasã, stres, 
convalescenþã, carenþe nutritive (prin regimuri alimentare dezechilibrate 
sau restrictive).

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, dimineaþa.
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Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate 

PECTINÃ - CAPSULE
protectiv-detoxifiant

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,3 g) conþine:  0,3 g pectinã.
Efecte: Însãnãtoºeºte flora intestinalã, favorizeazã asimilarea al-

imentelor; promoveazã sãnãtatea inimii; scade colesterolul ºi lipidele, 
regleazã glicemia.

Recomandãri: ca adjuvant în tulburãri digestive, vomã, ulceraþii 
gastro-intestinale, gastro-enterite infecþioase, colite, hipercolesterolemie, 
hiperlipidemie, diabet zaharat II, intoxicaþii cu metale grele, cure de dez-
in-toxicare, boli grave.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 2 CPS/zi, între mese.
Este un reglator al tranzitului intestinal, cu toate beneficiile pe care 

le aduce sãnãtãþii un intestin în bunã funcþionare (normalizarea stãrii 
generale, normalizarea scaunului, sistarea vãrsãturilor, creºterea în greu-
tate). Inhibã flora de putrefactie. Are rol protector în cazul intoxicaþiilor cu 
metale grele; absoarbe substanþele toxice si metalele grele din tractul 
gastro-intestinal, datoritã faptului cã formeazã geluri care înglobeazã o 
mare cantitate de apã, ce progreseazã de-a lungul intestinului. Contribuie 
la apãrarea împotriva microorganismelor patogene; înlesneºte diminuarea 
ºi închiderea mai rapidã a rãnilor.

Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

COENZIMA Q10 - CAPSULE
speranþa de viaþã a cardiacilor

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,3 g) conþine:  20 mg coenzima 

Q10, excipienþi (fructe de cãtinã).
Efecte: Asigurã energia pentru activarea ritmicã a muºchiului cardiac, 

asi  gurând protecþia împotriva leziunii acestuia. Contribuie la menþinerea 
stãrii de sãnãtate la persoanele cu probleme cardiace. Menþine sãnãtatea 
din  þilor ºi gingiilor, accelereazã metabolismul lipidelor, influenþeazã pozitiv 
ac ti vitatea fizicã. Îmbunãtãþirea  generalã a stãrii de sãnãtate se poate 
ob  serva la 3-4 sãptãmâni de la începerea administrãrii ºi se menþine 
3-4 sãp  tãmâni. Influenþeazã pozitiv metabolismul, încetineºte procesele 
îmbãtrânirii.  

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni cardiace, gingivite, hiperlipemie.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã:1 CPS/zi, în timpul meselor principale.
Prezentare: flacon cu 30 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

VITALONG - CAPSULE 
formulã antioxidantã, creºte durata de viaþã, întârzie 

procesul natural de îmbãtrânire
 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g) contine: 80 mg vit.C (100%), 

12 mg vit.E (100%),  12,50 mcg beta-caroten, 10 mg zinc (100%), 2 mg 
mangan (100%), 1 mg cupru (100%), 55 mcg seleniu (100%)

Efecte: Neutralizeazã radicalii liberi, contribuind la rezistenþa osoasã, 
reduce riscul afecþiunilor coronariene, cerebrale, întârzie procesele degen-
erative ale îmbãtrînirii, protejeazã împotriva formãrii plãcilor de aterom, 
stimuleazã imunitatea ºi respiraþia celularã.

Recomandãri: ca adjuvant în boli cardiovasculare, aterosclerozã, 
cataractã, boli infecþioase, surmenaj fizic sau intelectual, tabagism, tumori.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Alte informaþii utile:
Beta-carotenul, vit.C ºi E sunt cele mai eficace elemente nutritive 

cu acþiune antioxidantã. Seleniul, zincul ºi cuprul activeazã enzime in-
dispensabile, ce blocheazã din start, agresiunile peroxidante. Manganul 
elibereazã organismul de agenþii poluanþi, contribuie la rezistenþa osoasã. 

Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

VITAMINA E - CAPSULE 
vitamina nervilor ºi a fertilitãþii

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,25 g) conþine: 45 mg vit.E (375%), 

excipient: fructe de cãtinã (Hippophae fructus).
Efecte: Funcþioneazã ca antioxidant, întinerind organismul; contribuie 

la funcþionarea normalã a sistemului imunitar; suportul de cãtinã conþine 
vitamina C, care favorizeazã producerea neurotransmiþãtorilor ºi stimu-
leazã sinteza colagenului.

Recomandãri: în deficienþe de vitamina E.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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VITAMINA C,  VITAMINA E,  BETA -
CAROTEN - CAPSULE

triplã acþiune antioxidantã, menþine tinereþea

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,5 g) contine: 80 mg vit.C (100%), 
12 mg vit.E (100%), 5 mg beta-caroten.

Efecte: cele trei vitamine lucreazã complementar pentru întârzierea 
oxidãrii colesterolului rãu (LDL), o cauzã a îmbãtrânirii premature, a at-
erosclerozei. Menþine sãnãtatea creierului, a sistemului imunitar, ajutã la 
amânarea pierderii facultãtilor mintale cauzate de îmbãtrânire. Pãstreazã 
tinereþea arterelor, le menþine curate ºi flexibile. Scade tensiunea arterialã, 
protejeazã membranele celulare de atacurile radicalilor liberi. 

Recomandãri: ca adjuvant în cazuri de îmbãtrânire prematurã, hi-
percolesterolemie, stãri cu imunitate scãzutã, boli în care sunt implicaþi 
radicalii liberi (boli cronice cardiovasculare, cerebrale, degenerative).        

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

ZINC, VITAMINA C, MAGNEZIU - CAPSULE
reduce durata ºi severitatea simptomelor rãcelii,

îmbunãtãþeºte rãspunsul imun

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g) conþine: 10 mg zinc (100%), 
80 mg vit.C (100%), 26,28 mg magneziu (7%).

Efecte: întrerupe definitiv dezvoltarea infecþiei virale în stadiile incipi-
ente. Detoxifiant (eliminã dioxidul de carbon ºi alcoolul), asigurã  protecþie 
împotriva tutunului, metalelor grele ºi altor surse nocive de poluare din 
alimente ºi aer; scade hipertensiunea, colesterolul rãu ºi trigliceridele, 
protejeazã împotriva aterosclerozei ºi bolilor de plãmâni (emfizemul), 
regleazã mecanismele gustului ºi mirosului.   

Recomandãri: ca adjuvant în gripe, rãceli, stãri cu imunitate scãzutã, 
intoxicaþii (cu alcool, tutun, metale grele), hipertensiune, hipercolestero-
lemie, hiperlipemie, aterosclerozã, emfizem, lipsa gustului ºi a mirosului.       

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

ZINC - CAPSULE
tonicul imunitãþii, pentru sãnãtatea sferei sexuale, 

sãnãtatea ochilor, sãnãtatea pielii
 
Ingrediente/capsulã:1 capsulã (0,4 g): conþine 10 mg zinc  (100%).  
Efecte: este esenþial pentru sinteza proteinelor ºi a insulinei, re-

face funcþia timusului, revigoreazã sistemul imunitar, luptã împotriva 
îmbãtrânirii, ia parte la procesele de creºtere, dezvoltare, regenerare ºi 
dezvoltare a intelectului copiilor. Prin efectul sãu de normalizare a functiei 
prostatei ºi a organelor de reproducere este benefic în tratarea sterilitãtii 
masculine ºi feminine, a afecþiunilor prostatei de orice fel. Proetejeazã îm-
potriva complicaþiilor din timpul sarcinii; la menopauzã protejeazã împotriva 
bufeurilor, actioneazã ca protector asupra rinichilor, întrerupe dezvoltarea 
infectiei virale. Ajutã la menþinerea acuitãtii gustului ºi mirosului; în caz de 
stres menþine concentrarea fizicã si mentalã.  

Recomandãri: ca adjuvant în deficit de zinc. 
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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6. CAPSULE CU AMESTECURI
DIN PLANTE

Înþelegem prea bine graba omului modern, criza lui de timp. Pânã 
la un punct. Sunt situaþii însã, când inºi onorabili, cu o prezenþã activã în 
comunitãþile din care fac parte, sub semnul a ceea ce ei numesc “sunt 
ocupat pânã peste cap”, se neglijeazã; aproape cã nu le pasã de ceea 
ce li s-ar putea întâmpla.

Chiar aºa, nu aveþi timp sã înghiþiþi câteva capsule cu un pahar de 
apã sau ceai? Mai devreme sau mai târziu, vã va fi rezervat un pat de 
spital. Nu vã gândiþi la drama ale cãrei începuturi le sãdiþi de pe acum?

Aºadar, aceste preparate - plante sub formã de pulbere - uºor de 
administrat, vã sunt la îndemânã, într-o diversitate demnã de atenþia ºi 
de respectul dumneavoastrã. Motivaþia în a le folosi mai este datã ºi de 
multitudinea suferinþelor, care se tot înmulþesc. De aceea, vã îndemn sã 
studiaþi, cu atenþie, aceste informaþii ºi sã optaþi pentru acele sortimente 
ce rãspund propriei nevoi de sãnãtate. 

Amintiþi-vã vorba din popor, cã pentru fiecare boalã existã cel puþin o 
plantã care sã i se opunã. Aveþi la îndemânã chiar mai multe plante într-o 
singurã capsulã; aceasta înseamnã efect sporit ºi de duratã. Gândiþi-vã cã 
nu au efecte secundare, acþioneazã blând ºi eficient, fãrã sã agreseze alte 
organe sau sã deregleze vreuna din funcþiunile interne.

Prietenii sãnãtãþii sã vã fie alãturi. De ce sã vã chinuiþi, de pildã, cu 
fierea leneºã, cu intestinul bolborosind sau cu mâinile ºi picioarele reci? 
E timpul sã vã aveþi de grijã. Alegeþi corect.

În fond, ajungeþi în situaþii limitã, din care adeseori, cu greu gãsiþi 
o cale de ieºire. Nu pentru cã aþi fi lipsiþi de posibilitãþi materiale ci, de 
cele mai multe ori, se întâmplã sã nu fiþi la curent cu informaþiile vizând 
nevoile organismului ºi importanþa fiecãrui demers în privinþa corectãrii 
conduitei de viaþã. 

Înþelegeþi cã organismul este un întreg, un univers chiar, cãruia i 
se cuvine mai multã atenþie, mai atentã supraveghere. Compromisuri-
le se plãtesc; deveniþi bolnavi cronici, care-ºi mascheazã rãnile ºi îºi 
plîng toatã viaþa de milã. Schimbaþi-vã!    

CREÞIªOARÃ, TRAISTA CIOBANULUI, COADA 
ªORICELULUI - CAPSULE

formulã pentru anemii, distrofii, hemoragii

Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,2 g) conþine:  Alchemillae her-
ba (creþiºoarã), Bursae pastoris herba (traista ciobanului), Millefolii flos 
(coada ºoricelului).

Efecte: tonic muscular, tonic uterin, favorizeazã fecundarea; astrin-
gent; suport pentru formarea sângelui, reduce sângerarea ºi hemoragia; 
tonic pentru convalescenþi, caºectici, debili, bolnãvicioºi.                          

Recomandãri: ca adjuvant în toate tipurile de anemii, toate afecþiu-
nile musculare interne ºi externe, toate tipurile de hemoragii, probleme 
catarale ale tubului digestiv.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 2 CPS/zi.      
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

 
COADA CALULUI, URZICÃ, 

SUNÃTOARE, TROSCOT - CAPSULE 
formulã diureticã

 
Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,2 g) conþine: Equiseti herba (coa-

da calului), Urticae herba (urzicã), Hyperici herba (sunãtoare), Polygoni 
herba (troscot).

Efecte: favorizeazã eliminarea apei pe cale urinarã, creºte rata min-
eralizãrii ºi încetineºte demineralizarea oaselor; ajutã inima sã asigure 
debitul sanguin necesar corpului, protejându-l de edemele consecutive 
acestei insuficienþe. Reduce procesul inflamator al cãilor genito-urinare 
ºi bronºice, reduce spasmele.                         

Recomandãri: ca adjuvant în edeme ºi alte afecþiuni renale,  afecþiuni 
metabolice (obezitate, gutã, azotemie), TBC.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.                
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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COMPLEX DIGESTIV-CAPSULE
pentru o bunã digestie

Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,2 g) conþine: Taraxaci herba 
(pãpãdie), Absinthii herba (pelin), Thymi vulgaris herba (cimbru), magnesii 
oxidum).

Efecte: Normalizeazã digestia ºi tranzitul intestinal. Ajutã la fixarea 
calciului ºi protejeazã împotriva formãrii calculilor. Stimuleazã celula he-
paticã, activeazã secreþia bilei.

Recomandãri: ca adjuvant în digestie lentã, suferinþe hepato- biliare, 
balonãri, greaþã, constipaþie, colitã, spasmofilie, aterosclerozã, insomnie, 
boli grave.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã:  2 x 2 CPS/zi, dupã mesele principale.       
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250C, ferit de luminã ºi umiditate

FAVIASTENIC - CAPSULE 
pentru tonus, forþã, poftã de viaþã, optimism

 
Ingrediente/capsulã: 1 cps (0,25 g) conþine: 41,5 mg extract 30% 

(maltodextrinã, dioxid de siliciu coloidal) din rãdãcinã de ginseng (Panacis 
rhizoma), 41,5 mg cãtinã (Hipppophae fructus), 41,5 mg brânca ursului 
(Sphondylli herba), 41,5 mg nãprasnic (Geranii robertiani herba), 41,5 mg 
urzicã (Urticae herba), 41,5 mg coada calului (Equiseti herba), 1 mg ulei 
esenþial de lavandã (Lavandulae aeth.). 

Efecte: Revigoreazã, revitalizeazã rapid organismul; mãreºte capac-
itatea de efort ºi tonusul psihic;  readuce bucuria dragostei; redã tonusul 
fizic ºi mental, fiind un stimulent general; este depurativ, reduce procesul 
inflamator, protejeazã împotriva formãrii chisturilor.

Recomandãri: ca adjuvant în stãri de obosealã, surmenaj, scãderea 
memoriei, nervozitate, labilitate psihicã, convalescenþã; este util  ºi vârstei 
a treia.              

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1cps/zi.
Precauþii: Nu se recomandã femeilor însãrcinate.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

FAVIBIL - CAPSULE 
stimuleazã bila leneºã

 
Ingrediente/capsulã: 1 cps (0,2 g) conþine: 30 mg mentã (Menthae 

herba), 30 mg cruºin (Frangulae cortex), 20 mg cicoare (Cichorii herba), 
20 mg pãpãdie (Taraxaci herba), 20 mg anghinare (Cynarae folium), 20 
mg sunãtoare (Hyperici herba), 20 mg coada ºoricelului (Millefolii flos), 20 
mg rostopascã (Chelidonii herba), 20 mg pelin (Absinthii herba).

Efecte: Are însusiri specifice unui remediu biliar. Stimuleazã secreþia 
biliarã a ficatului ºi eliberarea bilei în intestin; susþine funcþia ºi potenþialul 
detoxifiant al ficatului; asigurã o bunã digestie, fãrã balonãri ºi gaze, înle-
sneºte asimilarea, protejeazã împotriva constipaþiei, reduce migrene-le, 
durerile abdominale.

Recomandãri: ca adjuvant în colecist hipoton, leneº, inflamat, diskin-
ezii biliare, colecistite, hepatite, ciroze, sechele hepatice.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1  cps/zi în timpul mesei.
Precauþii: Nu se recomandã femeilor însãrcinate.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

FAVILAX - CAPSULE
pulvis împotriva constipaþiei

 
Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,3 g) conþine:  Frangulae cortex 

(lemn câinesc), magnesii oxidum, Sambuci flos (soace), Cichorii herba 
(scai voinicesc).

Efecte: este suport pentru sãnãtatea sistemului hepato-biliar, laxativ 
sau purgativ în funcþie de dozã. Regleazã tranzitul intestinal. Reduce 
spasmele ºi crampele.  

Recomandãri: ca adjuvant în constipaþie, balonãri.           
Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: maxim 6 capsule, în dozã unicã, seara, 

înainte de culcare, timp de 7 zile, dupã care încã 7 zile, 3 capsule, în dozã 
unicã, seara, înainte de culcare.

Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250C, ferit de luminã 
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FAVISPLIN - CAPSULE
pentru sãnãtatea splinei

 
Ingrediente/capsulã: 1 cps (0,2 g) conine: 40 mg obligeanã (Calami 

rhizoma), 40 mg pelin (Absin-thii herba), 40 mg schinduf (Foenum-graeci 
semen), 30 mg Armurariu (Cardui mariae fructus), 20 mg mãceº (Cynos-
bati fructus), 20 mg coada ºoricelului (Millefolii herba), 10 mg cuiºoare 
(Eugeniae flos). 

Efecte: Susþine sãnãtatea splinei; protejeazã împotriva creºterii în 
volum a splinei; este suport pentru sãnãtatea sistemului imun.

Recomandãri: ca adjuvant în splenomegalie; infecþii bacteriene ºi 
virale; afecþiuni hematologice.          

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1  cps/zi în timpul mesei.     

            Contraindicatii: În caz de sarcinã, lactaþie
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250C, ferit de luminã 

FAVISVELT SL - FVS1 - CAPSULE
pulbere pentru slãbit, inhibã senzaþia de foame

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,35 g) conþine: extract uscat de 
propolis, pectinã,  floarea gãinii (Taraxaci herba)

Efecte: Datoritã conþinutului mare în fibre vegetale (pectinã), inhibã 
senzaþia de foame, realizeazã un aport important de sãruri minerale defi-
citare în curele de slãbire, contribuie la purificarea sângelui, favorizeazã 
transpiraþia, ajutã potenþialul detoxifiant al ficatului; reduce spasmele; 
fluidificã sângele.

Recomandãri: ca adjuvant în obezitate ºi în curele  de slãbire. 
Este o componentã a PROGRAMULUI DE SLÃBIT FAVISAN.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 2 CPS/zi, conform programului de 

slãbit.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-25 C ferit de luminã ºi umiditate

FAVISVELT - CAPSULE
vã ajutã sã slãbiþi

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,2 g) conþine: cruºin (Frangulae 
Cortex), soc (Sambuci flos), mesteacãn (Betulae folium), pãpãdie (Taraxaci 

herba), troscot (Polygoni avicularis herba), lavandã (Lavandulae herba), 
sânziene (Galium herba), þelinã (Apii graveolentidis radix), fenicul (Foe-
niculi fructus), ienupãr (Juniperi fructus), mentã (Mentha herba), cimbriºor 
(Serpylli herba), sunãtoare (Hyperici herba), coada ºoricelului (Millefolii 
flos), mãrar (Anethi  herba), hamei (Lupuli strobuli), urzicã (Urticae herba), 
splinuþã (Solidago herba).

Efecte: este un produs natural, cu proprietãþi de stimulare a tuturor 
funcþiilor excretorii; este suport pentru purificarea sângelui; contribuie la o 
diurezã normalã; menþine normalã funcþia laxativã a colonului; favorizeazã 
transpiraþia.

Recomandãri: ca adjuvant în obezitate, în curele de slãbire (este o 
componentã a PROGRAMULUI DE SLÃBIT FAVISAN).

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: pentru persoanele sub 70 kg, se iau 4-6 

capsule, iar pentru persoanele peste 70 kg, se iau 8 capsule, în dozã unicã 
(seara, timp de 14 zile). Se pot face 3-4 serii de tratament/an.

Contraindicaþii: nu se administreazã în caz de sarcinã, lactaþie.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250 C ferit de luminã ºi umiditate 

FAVIFEMININ - CAPSULE
estompeazã simptomele menopauzei

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,2 g) conþine: 50 mg salvie (Sal-

viae herba), 50 mg coada calului (Equiseti herba), 50 mg mãrar (Anethii 
fructus), 25 mg busuioc (Basilici herba), 25 mg traista ciobanului (Bursae 
pastoris herba), 25 mg coada ºoricelului (Millefolii flos), 25 mg talpa gâºtei 
(Leonurii herba).

Efecte: Estompeazã fenomenele neplãcute ale menopauzei: bufeuri, 
transpiraþii excesive, apariþia þesuturilor adipoase, flasce, lãsarea sânilor, 
determinate de insuficienþa hormonilor sexuali feminini. Menajeazã or-
ganismul ºi psihicul feminin de rigorile dereglãrilor hormonale, menþine 
frumuseþea femeii, menþine tonusul sânilor, împiedicã apariþia osteoporo-
zei, regleazã tensiunea arterialã. 

Recomandãri: ca adjuvant în tulburãri de menopauzã.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 CPS/zi, în timpul meselor, timp 

de 3-6 luni.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate 
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FAVIBUST - CAPSULE
stimuleazã uºor dezvoltarea sânilor

 
Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,25 g) conþine: 70 mg schinduf (Foe-

num graeci fructus), 70 mg mãrar (Anethii fructus), 70 mg fenicul (Foeni culi 
fructus), 50 mg chimen (Carvi fructus), 50 mg lemn dulce (Li quiritiae radix), 
20 mg þelinã (Apii folium), 20 mg talpa gâºtei (Leonurii herba).

Efecte: Favibust, datoritã asocierii unice a plantelor recunoscute pen-
tru efectele lor stimulatoare hormonale, ajutã la creºterea ºi remodelarea 
sânilor în mod natural, sânii devin mai fermi, mai tari; intensificã activitatea 
ovarelor, ciclul apare la intervale regulate, durerea sânilor din perioada 
premenstrualã dispare, este încetinit procesul de creºtere a pilozitãtii. 

Recomandãri: sâni mici, pilozitate excesivã, ciclu neregulat.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1 CPS/zi, în timpul meselor, timp 

de 3-6 luni.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Pãstrare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate 

NUTRISALV CALC - CAPSULE
stimuleazã metabolismul

Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,2 g) conþine: Equiseti herba 
(ºiruºliþã), Salviae herba (cilvie), Urticae herba (oiºea). 

Efecte: creºte rata mineralizãrii ºi încetineºte demineralizarea oa-
selor ºi a dinþilor, favorizeazã eliminarea apei pe cale urinarã; pregãteºte 
organismul sã facã faþã agenþilor de stres, întãreºte sistemul imunitar, 
regleazã aciditatea gastricã.

Recomandãri: ca adjuvant în osteoporozã, crampe musculare,   re-
umatism, stres, cure de dezintoxicare.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 2 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250 C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISALV CHTD - CAPSULE
pentru colici, hipotonii, tulburãri digestive, 

stomac ºi intestine sãnãtoase 
 
Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,2 g) conþine: Calami rhyzoma (crin 

de apã), Cichorii herba (scai voinicesc), Absinthii herba (iarba fecioarelor).

Efecte: suport pentru creºterea apetitului, pentru o bunã digestie; 
eliminã senzaþia de balonare, diminueazã colicile gastro-intestinale, reduce 
procesele inflamatorii ale mucoasei gastro-intestinale, reduce spasmele; 
susþine vitalitatea organismului ºi remonteazã toate organele digestive.

Recomandãri: ca adjuvant în dereglãri glandulare, metabolism leneº, 
ulcer gastric, sindroame dispeptice, balonãri, colici, hipotonii, tulburãri 
digestive, cure de dezintoxicare.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 2 CPS/zi, înainte de masã. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISALV EE-TO - CAPSULE
echilibrant ºi fortifiant energetic

regleazã tensiunea arterialã

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,25 g) conþine: Visci folium cum 
stipites (stoletnic), Crataegi flos cum folium (mãrãcin), Leonurii herba 
(creasta cocoºului). 

Efecte: Optimizeazã funcþionarea sistemului glandular, normalizeazã 
circulaþia sanguinã, funcþiile cardiace, tensiunea arterialã; îmbunãtãþeºte 
funcþia pancreaticã; este suport pentru purificarea sângelui, pentru reduc-
erea procesului inflamator, pentru învigorare energeticã (te face sã te 
simþi cu mai multã energie). Protejeazã împotriva unei proliferãri celulare 
anarhice.

Recomandãri: ca adjuvant în tensiune oscilantã, boli de inimã, dis-
funcþii circulatorii, dereglãri glandulare, cure de dezintoxicare.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar .
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-25°C ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISALV FVS1 - CAPSULE
extract uscat de propolis pe suport alcalin

tonic general

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,7g) conþine: 16 mg propolis; ex-
cipient: bicarbonat de sodiu.

Efecte: neutralizeazã surplusul de acid, reduce procesul inflamator, 
contribuie la apãrarea împotriva microorganismelor patogene; favorizeazã 
absorbþia nutrienþilor; înlesneºte eliminarea toxinelor.

Recomandãri: ca adjuvant în infecþii urinare, hipertensiune, ulcer 
gastro-duodenal, decalcifieri, indigestii, cure de dezintoxicare.
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Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 1 x 1-2 CPS/zi, cu o canã de apã sau 

ceai, în cure de 45 zile. 
Obs: la nevoie se ia câte o capsulã cu un pahar de apã, în caz de piro-

zis, reflux gastro-esofagian, senzaþie de arsurã în timpul urinãrii, indigestie.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-25C ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN HP - CAPSULE
pentru protecþia ficatului

Ingrediente/capsulã: 1 cps (0,2 g) conþine: 100 mg rostopascã (Cheli-
doni herba), 94 mg anghinare (Cynarae folium), 2 mg lavandã (Lavandulae 
herba), 1 mg cicoare (Cichorii herba), 1 mg sunãtoare (Hyperici herba), 1 
mg volburã (Convolvuli herba), 1 mg turiþã (Agrimoniae herba).

Efecte: este hepatoprotector; stimuleazã funcþia hepaticã ºi pancreat-
icã; stimuleazã creºterea secreþiei biliare a ficatului ºi creºterea eliminarii 
bilei în intestine; pe termen lung, favorizeazã regenerarea celulei hepat-
ice. Asigurã o diurezã normalã; scade colesterolul; dezvoltã remarcabile 
efecte antibiotice.

Recomandãri: ca adjuvant în afectiuni hepatice, pancreatice, renale 
ºi boli alergice pe fond hepatic; erupþii cutanate, migrene digestive, su-
praponderabilitate, retenþie de apã în þesuturi, artrite.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi, în timpul mesei.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250 C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN PRO - CAPSULE
pentru sãnãtatea prostatei

Ingrediente/capsulã: 1 cps (0,2 g) conþine: 0,13 g pufuliþã (Epilobii 
herba), 0,06 g ghimpe (Xanthii herba), 0,01 g salvie (Salvia herba).

Efecte: Amelioreazã suferinþele prostatei (inflamare ºi durere) este 
suport pentru menþinerea sãnãtoasã a prostatei, ajutã la optimizarea 
funcþiilor renale ºi urinare.

Recomandãri: ca adjuvant în afectiuni ale prostatei (prostatite, tumori).
Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 -2 cps/zi în timpul mesei.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: 15-250 C, ferit de luminã ºi umiditate

NUTRISAN PVA - CAPSULE
pentru protecþia pancreasului

Ingrediente/capsulã: 1 cps (0,2 g) conþine: 150 mg muºchi creþ 
(Lichen islandicus), 30 mg dianã (Mentha herba), 20 mg cumin (Foeniculi 
fructus). 

Efecte: Stimuleazã secreþia pancreaticã; reduce procesul inflamator 
al mucoasei gastro-intestinale; diminueazã senzaþia de vomã; contribuie 
la funcþionarea normalã a tractului intestinal; este suport pentru reducerea 
spasmelor la nivelul tubului digestiv; ajutã la menþinerea funcþiei laxative 
normale a colonului.

Recomandãri: ca adjuvant în pancreatitã ºi alte afecþiuni ale pancre-
asului, indigestii, hepatite ºi alte afecþiuni hepatice, cure de dezintoxicare.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1  cps/zi în timpul mesei.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250 C, ferit de luminã ºi umiditate

SPLINUÞÃ,  SÂNZIENE, URZICÃ MOARTÃ - CAPSULE
pentru protecþia rinichilor

ajutã la normalizarea funcþiei renale

Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,2 g) conþine: Solidago herba 
(splinutã), Galii herba (sânziene), Lamii albi herba (urzicã moartã).

Efecte: normalizeazã funcþia renalã; este suport pentru purificarea 
sângelui, protejeazã rinichii, reduce acumularea fluidelor în corp; reduce 
spasmele.

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni care au drept cauzã dere-
glarea funcþiei renale.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.  
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

 
SALCIE, CIMBRIªOR, TEI, SALVIE, LAVANDÃ, 

SOC - CAPSULE
formulã pentru rãceli ºi gripe

 
Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,2 g) conþine: Salicis cortex (coajã 

de salcie), Serpylli herba (cimbriºor), Tiliae flos (flori de tei), Salviae herba 
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(salvie), Lavandulae herba (lavandã), Sambuci flos (flori de soc).
Efecte: protejeazã de simptomele gripale, reduce febra, nevralgiile 

ºi procesul inflamator, calmant al durerilor reumatismale.
Recomandãri: ca adjuvant în rãceli ºi gripe.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 2 CPS/zi.  
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

TALPA GÂªTEI, PÃDUCEL, VÂSC - CAPSULE
protejeazã inima, calmeazã spiritul

Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,25 g) conþine: Leonurii herba 
(talpa gâºtei), Crataegi flos cum folium (pãducel), Visci folium cum stipites 
(vâsc).

Efecte: menþine sãnãtatea sistemului nervos ºi cardiac, scade 
tensiunea arterialã. Induce o circulaþie normalã la nivelul coronarelor, 
favorizeazã o mai bunã hrãnire a celulelor musculare ale cordului, creºte 
tonusul, îmbunãtãþeºte microcirculaþia cerebralã.                         

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni cardiovasculare, arte ro scle-
ro zã, hipertensiune arterialã, nervozitate, stres, bufeuri, liniºtirea stãrilor 
de sufocare în astm, în toate stãrile în care organele sunt antrenate de 
o excitaþie.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.           
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

USTUROI, PÃDUCEL, VÂSC - CAPSULE
formulã hipotensivã

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,25 g) conþine: usturoi (Alii sativi 
bulbus), pãducel (Crataegi flos & folium), vâsc (Viscum album).

Efecte: scade tensiunea arterialã, scade colesterolul ºi lipidele din 
sânge, este suport pentru curãþirea vaselor de sânge, creºte imunitatea,  
normalizeazã circulaþia ºi funcþiile cardiace.

Recomandãri: ca adjuvant în hipertensiune arterialã, cardiopatie 
ischemicã cronicã dureroasã ºi nedureroasã, hipercolesterolemie, ater-
osclerozã sistemicã.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

USTUROI & PROPOLIS - CAPSULE
protejeazã corpul de paraziþi, creºte imunitatea

Ingrediente/capsulã: 1 capsulã (0,4 g) conþine: usturoi (Alii sativi 
bulbus), propolis.

Efecte: protejeazã corpul de paraziþi; menþine sãnãtatea inimii ºi ho-
mocisteina în limite normale, scade colesterolul ºi lipidele din sânge, scade 
tensiunea arterialã, menþine glicemia normalã, protejeazã organismul de 
stres, neutralizeazã radicalii liberi, reduce spasmele, creºte imunitatea.

Recomandãri: ca adjuvant în parazitoze intestinale, fermentaþii 
intes ti nale, gaze, atonie digestivã, palpitaþii, tulburãri de vedere, acufene, 
ne liniºte.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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7. CAPSULE CU PLANTE
ªI ALÞI NUTRIENÞI

Existã o tendinþã de a ne întoarce, din ce în ce mai mult, cu faþa spre 
Naturã, spre Adevãr. Sunt momente în viaþã când greºim, fiind neatenþi 
cu noi înºine, urmând a plãti pentru acele greºeli. Unii nu se dezmeticesc 
însã, nici chiar atunci când organismul se prãbuºeºete sub spectrul bolii. 
Vreau sã cred cã sunt din ce în ce mai puþini aceia care considerã cã ceea 
ce li se întâmplã nu are legãturã cu faptele lor. Mã refer la atitudinea pe 
care o adoptã faþã de ei înºiºi, nicidecum la atribuþii de altã naturã, cum 
ar fi cele sociale etc.

Plantele, creaþia lui Dumnezeu, reprezintã sursa noastrã de materii 
prime. Ne strãduim sã nu le vãtãmãm, astfel încât sã-ºi transfere întregul 
potenþial balsamic ºi nutriþional celui care le consumã. Dacã acest mesaj 
este înþeles, nu vãd nici un motiv sã creadã cineva cã “le ia degeaba”. 
Ar fi o mare greºalã, poate la fel de gravã ca atunci când, din ignoranþã, 
consumaþi alimente “rãsfãþate” cu tot felul de aditivi sintetici (coloranþi, 
aromatizanþi, conservanþi etc).

Noi vã punem la dispoziþie un bogat sortiment de preparate, sub formã 
de capsule, pe bazã de plante atent culese, uscate, pãstrate ºi prelucrate 
în condiþii de igienã deosebite. Sã nu vã temeþi în privinþa aceasta, totul 
este sub control, iar calitatea acestor preparate o garantãm cu însãºi 
semnificaþia ce rezidã din numele nostru: LABORATOARELE FAVISAN. 
E bine sã nu aveþi dubii în privinþa aceasta.

Ca sã ajungã aici, plantele parcurg un traseu destul de lung ºi anev-
oios. În final, se macinã sub formã de pulbere, se fac amestecurile ce 
compun un produs cu acþiuni ºi principii activi apropiaþi ca mod de a se 
absorbi, se încapsuleazã, se ambaleazã ºi se scriu cele cuvenite privind 
administrarea ºi efectele fiecãruia, în parte. 

Sunt concentrate care vã asigurã maximum de confort în con-
sum, cu beneficii importante privind eficienþa lor pentru sãnãtate. 
Organismului îi este mult mai uºor sã-ºi preia substanþele biolog-
ic-active, fiind în stadiul acesta de prelucrare. Aºa cã alegerea aceasta 
are motivaþii clare ºi corecte în demersul pe care-l faceþi ca sã fiþi 
sãnãtoºi. Iatã-le!

AFIN - CAPSULE
uºureazã regimul în diabet

 
Ingrediente/capsulã: 0,2 g afin (Myrtilii folium).
Efecte: menþine nivelul normal al glucozei în sânge, susþine sãnãtatea 

vascularã, funcþionarea normalã a sistemului circulator; este suport pen-
tru o vedere normalã. Ajutã la eliminarea bacteriilor patogene din tractul 
urinar, creºte rezistenþa organismului în special la nivelul tractului urinar.

Recomandãri: ca adjuvant în diabet zaharat, diaree, enterocolitã, 
infecþii urinare, scãderea acuitãþii vizuale.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

ANGHINARE - CAPSULE
scade nivelul colesterolului ºi lipidelor

Ingrediente/capsulã: 0,2 g anghinare (Cynarae folium)
Efecte: scade colesterolul ºi lipidele din sânge, reduce procesul 

inflamator (la nivelul cãilor biliare). Este suport pentru creºterea secreþiei 
biliare a ficatului, favorizeazã eliminarea bilei în intestin; ajutã potenþialul 
detoxifiant al ficatului; este hepatoprotector; este suport pentru curãþirea 
vaselor de sânge; ajutã la menþinerea funcþiei urinare normale; asigurã 
sãnãtatea sexualã (este suport pentru creºterea cantitãþii de sperma-
tozoizi); este tonic amar. 

Recomandãri: ca adjuvant în hipercolesterolemie, dischinezie biliarã, 
colecistite subacute ºi cronice, enterocolite, hemoroizi, anorexie, urticarie, 
prurit, diabet. 

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã ºi umiditate

ARMURARIU - CAPSULE
protejeazã celula hepaticã

 
Ingrediente/capsulã: 0,3 g armurariu (Cardui fructus)
Efecte: hepatotrofic, antihepatotoxic, stimulent al funcþiei hepatice ºi 

protector al hepatocitelor ºi membranelor acestora; contribuie la creºterea 
apetitului.
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Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni ale ficatului (hepatite acute 
ºi cronice, cirozã), în afecþiuni ale ficatului care au apãrut în urma unor 
intoxicãri cu substanþe toxice; afecþiuni ale splinei.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1-2 CPS/zi.   
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

BRÂNCA URSULUI-CAPSULE
susþine sãnãtatea sexualã ºi a sistemului nervos

Ingrediente/capsulã: 0,2 g brânca ursului (Heracleum herba).
Efecte: ajutã la menþinerea unei bune relatii sexuale, favorizeazã 

fecundarea, susþine funcþia sexualã; stimuleazã activitatea secretorie a 
glandelor sexuale, vasodilatator genital, regleazã activitatea sistemului 
nervos, stimuleazã imunitatea localã nespecificã (la nivel renal ºi genital), 
tonic general (digestiv, nervos).

Recomandãri: ca adjuvant în sterilitate masculinã ºi femininã, 
frigiditate, impotenþã, boli venerice, anexitã, metroanexitã, amenoree, 
menopauzã prematurã, insuficienþã ovarianã, insuficientã dezvoltare a 
sânilor, digestie dificilã, balonãri frecvente însoþite de colici, boli renale, 
hipertensiune, epilepsie.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: 15-250 C, ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

BRUSTURE-CAPSULE
eliminã toxinele din corp

Ingrediente/capsulã: 0,3 g rãdãcinã de brusture (Bardanae radix)
Efecte: suport pentru purificarea sângelui, favorizeazã transpiraþia, 

contribuie la o normalã diurezã; menþine nivelul normal al glucozei în sân-
ge (ca parte a unui stil de viaþã sãnãtos); contribuie la o normalã funcþie 
a sistemului imunitar; este suport pentru reducerea procesului inflamator.

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni cutanate de tip seboreic 
(acnee, furunculozã, eczeme cu descuamare, seboree a feþei, seboree 
uscatã a pielii capului); afecþiuni renale, gutã, reumatism, diabet, intoxicaþii.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

BUSUIOC-CAPSULE
menþine echilibrul intestinal

 
Ingrediente/capsulã: 0,2 g busuioc (Basilici herba).
Efecte: eliminã senzaþia de balonare ºi de vomã, contribuie la 

funcþionarea normalã a intestinelor, ajutã la eliberarea sucurilor digestive, 
fiind suport pentru o bunã digestie. Fluidificã secreþiile bronhice, fiind suport 
pentru calmarea tusei, jenei în gât ºi rãguºelii; contribuie la o diurezã 
normalã, asigurã protecþie uro-genitalã; ajutã la menþinerea unei bune 
relaþii sexuale; este suport pentru o lactaþie corespunzãtoare a femeilor.

Recomandãri: ca adjuvant în colici, meteorism abdominal (balonãri), 
diaree, ulcer gastric, bronºitã acutã ºi cronicã, gripã, infecþii urinare, cefalee 
(dureri de cap), stãri de vomã. 

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

CASTAN-CAPSULE
uºureazã regimul în diaree

Ingrediente/capsulã: 0,3 g seminþe castan (Hippocastani semen)
Efecte: menþine sãnãtatea sistemului digestiv (contribuie la normaliza-

rea scaunelor), a sistemului circulator (limfatic ºi venos), este suport pentru 
sãnãtatea vascularã (protejeazã venele ºi capilarele); reduce procesul 
inflamator, înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor; reduce 
sângerarea ºi hemoragia.

Recomandãri: ca adjuvant în diaree, afecþiuni însoþite de fragilitatea 
vaselor capilare sau de o permeabilitate anormalã a pereþilor acestora 
(flebite, varice, hemoroizi), hipertrofie de prostatã.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

CÃTINÃ-CAPSULE
polivitaminã naturalã

Ingrediente/capsulã: 0,3 g fructe de cãtinã (Hippophae fructus).
Efecte: funcþioneazã ca antioxidant prin conþinutul de vitamina C, 
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întinerind organismul; protejeazã celulele; menþine sãnãtatea vaselor de 
sânge, a oaselor, a dinþilor, a cartilajelor, a gingiilor ºi a pielii; contribuie 
la absorbþia fierului din alimente; ajutã la funcþionarea sistemului nervos; 
este esenþialã în metabolismul energetic; creºte rezistenþa la stres; ajutã 
sistemul imunitar.  

Recomandãri: ca adjuvant în avitaminoze, aterosclerozã, anemie, 
afecþiuni hepatice, urticarie, nevroze, alcoolism, gutã, reumatism.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 3 cps/zi, dupã mese.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

CIMBRIªOR - CAPSULE
distruge bacteriile patogene,

protejeazã celulele sistemului nervos,
reduce colesterolul negativ ºi trigliceridele

Ingrediente/capsulã: 0,2 g cimbriºor (Serpylli herba).
Efecte: Este astringent; distruge bacterile patogene din intestin; 

împiedicã depunerile grãsimilor pe vasele de sânge din creier, menþinând 
circulaþia la nivel optim. Protejeazã împotriva îmbatrânirii ºi degenerãrii 
celulelor sistemului nervos, favorizeazã atenþia, concentrarea mentalã. 
Reduce cantitatea de colesterol rãu (LDL) ºi a trigliceridelor din sânge; 
reduce susceptibilitatea aparatului cardio-vascular la influenþa dãunãtoare 
a stresului psihic; calmeazã spasmele digestive, reduce procesul inflam-
ator; protejeazã împotriva formãrii cheagurilor de sânge.

Recomandãri: ca adjuvant în rãceli, bronºite, tuse, infecþii respiratorii 
recidivante, colite, enterocolite, colon iritabil, colon spastic, diaree, tulburãri 
ale circulaþiei cerebrale, hipercolesterolemie, hipertensiune arterialã, in-
fecþii genito-urinare, giardia ºi alþi paraziþi intestinali, candidoze.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 4 x 1cps/zi, înainte de mese.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

COADA CALULUI - CAPSULE
întãreºte oasele, purificã organismul

Ingrediente/capsulã: 0,25 g coada calului (Equiseti herba).
Efecte: favorizeazã capacitatea de eliminare a diverselor substanþe 

din organism (toxine); menþine balanþa acido-bazicã; împiedicã precipitar-
ea sãrurilor din urinã; contribuie la o normalã diurezã; menþine structura 

normalã a oaselor ºi a dinþilor, creºte rata mineralizãrii ºi încetineºte 
demineralizarea oaselor; stimuleazã sinteza de colagen în þesutul osos, 
conjunctiv, faciliteazã refacerea cartilajelor; reduce procesul inflamator; 
contribuie la formarea globulelor roºii, reduce sângerarea ºi hemoragia.

Recomandãri: ca adjuvant în osteoporozã, demineralizãri, fracturi, 
dureri articulare, artrozã, reumatism, erupþii cutanate însoþite de mâncãrimi, 
bronºitã cronicã, TBC (prin aport de acid silicic), hidropizie, tulburãri renale.                                                             

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250 C ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

COADA ªORICELULUI - CAPSULE
antiinflamator, digestiv, reînnoieºte sângele

 
Ingrediente/capsulã: 0,2 g coada ºoricelului (Millefolii flos).
Efecte: susþine sãnãtatea aparatului genital feminin; reduce procesul 

inflamator, reduce spasmele; este tonic aperitiv, susþine sãnãtatea aparat-
ului gastro-intestinal ºi hepato-biliar, promoveazã digestia ºi dezintoxicarea 
organismului; este suport pentru oprirea sângerãrilor ºi hemoragiilor.

Recomandãri: ca adjuvant în enterocolite, gastrite, colici, dispepsii, 
alergii, bronºite, helmintiaze, în afecþiuni ale mãduvei osoase, afecþiuni 
la nivelul sferei genitale la femei.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

CUIªOARE - CAPSULE
doctorul infecþiilor bacteriene

 
Ingrediente/capsulã: 0,35 g cuiºoare (Eugenia caryophyllus)
Efecte: Protejeazã organismul de bacterii, virusuri, fungi, paraziþi; 

reduce durerea, procesul inflamator ºi agregarea plachetarã, protejeazã 
împotriva formãrii tumorilor, cheagurilor ºi a radicalilor liberi. Favorizeazã 
digestia, diureza ºi dezintoxicarea organismului; inhibã procesele fermen-
tative din intestin, resoarbe gazele formate; activeazã splina ºi funcþiile 
renale, îndepãrteazã halena, senzaþia de vomã, sughiþul rebel.

Recomandãri: ca adjuvant în parazitoze, împrospãtarea respiraþiei, 
alungarea gândurilor malefice, în combaterea diareei, balonãrii, flatulenþei, 
indigestiei, anorexiei.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 3 cps/zi.
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Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

ECHINACEA - CAPSULE 
stimuleazã imunitatea

Ingrediente/capsulã: 0,2 g echinacea (Echinacea herba).  
Efecte: menþine sãnãtatea sistemului imunitar, respirator, urinar in-

ferior, apãrã organismul împotriva microorganismelor patogene (bacterii, 
virusuri, fungi), asigurã protecþie împotriva stãrilor gripale (creºte imuni-
tatea); reduce procesul inflamator; grãbeºte refacerea sistemului natural 
de apãrare a organismului.

Recomandãri: ca adjuvant în diverse stãri cu imunitate scãzutã, stres, 
obosealã, rãceli, hepatite, infecþii (renale, urinare, ale gâtului), herpes; în 
perioada de epidemii gripale.             

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 2 cps/zi, între mese; dupã o curã de 

2 sãptãmâni se face o sãptãmânã pauzã, apoi se reia cura.
Contraindicaþii: nu se administreazã în colagenozã, sclerozã mul-

tiplã, leucozã, TBC ºi nici concomitent cu vaccinãrile.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250C, ferit de luminã ºi umiditate

FLORI DE SOC - CAPSULE 
reduce acumularea fluidelor in corp

Ingrediente/capsulã: 0,3 g flori de soc  (Sambuci flos). 
Efecte: Promoveazã dezintoxicarea organismului prin creºterea diu-

rezei, transpiraþiei ºi a efectului laxativ; reduce stãrile febrile; este suport 
pentru reducerea acumularii de fluide în corp; diminueazã durerea pe 
traiectul unui nerv; este suport pentru reducerea procesului inflamator la 
nivelul tractului respirator.

Recomandãri: ca adjuvant în  detoxifiere, acumulare de fluide în 
corp; afecþiuni respiratorii.             

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1  cps/zi înainte de mese.
Contraindicaþii: în caz de sarcinã, lactaþie. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: 15-250C, ferit de luminã ºi umiditate

GÃLBENELE - CAPSULE
sursã naturalã de antioxidanþi

Ingrediente/capsulã: 0,2 g flori de gãlbenele (Calendulae flos).
Efecte: reduce procesul inflamator, menþine sãnãtatea stomacului, 

a sistemului hepato-biliar; contribuie la apãrarea împotriva microorganis-
melor patogene, protejeazã corpul de paraziþi; ajutã ºi susþine sãnãtatea 
aparatului genital feminin (favorizeazã declansarea ciclului menstrual); 
înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor.

Recomandãri: ca adjuvant în enterocolite, ulcer gastro-duodenal, 
dischinezii biliare, colecistopatii, dismenoree.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1-2 cps/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

GHIMPE - CAPSULE
supliment pentru protecþia prostatei

Ingrediente/capsulã: 0,3 g ghimpe (Xanthii herba).
Efecte: susþine funcþia secretorie a rinichilor, menþine funcþia urinarã 

normalã; menþine prostata sãnãtoasã; este suport pentru creºterea re-
zistenþei organismului în special la nivelul aparatului urinar; ajutã la elim-
inarea bacteriilor patogene din tractul urinar; reduce procesul inflamator, 
înlesneºte diminuarae ºi închiderea mai rapidã a rãnilor.

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiunile prostatei (adenom, prosta-
tite, tumori), litiaze renale, infecþii urinare, hipertiroidism.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

GINKGO-BILOBA - CAPSULE
vã menþine mintea agerã

Ingrediente/capsulã: extract standardizat de Ginkgo biloba folium, 
excipienti. O capsulã (0,4 g) conþine 40 mg extract standardizat de Ginkgo 
biloba folium.

Efecte: menþine performanþele cognitive ºi mentale; asigurã protecþie 
faþã de demenþa senilã; îmbunãtãþeºte circulaþia cerebralã ºi perifericã 
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(arterialã, venoasã, limfaticã); suport pentru îmbunãtãþirea memoriei ºi a 
puterii de concentrare, ajutã la menþinerea sãnãtãþii psihice; este suport 
pentru diminuarea stãrilor depresive; reduce procesul inflamator ºi ede-
mele consecutive procesului inflamator; este suport pentru fluidificarea 
sângelui; menþine sãnãtatea aparatului genital masculin, fiiind suport 
pentru menþinerea unei bune relaþii sexuale.

Recomandãri: ca adjuvant în combaterea acufenelor (zgomote în 
urechi) ºi a surditãtii de origine vascularã. Combate ischemia retinianã, 
degenerescenþa macularã ºi retinopatia diabeticã, cu efect direct asupra 
acuitãtii vizuale. Încetineºte îmbãtrânirea (antioxidant).

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi.
Alte informaþii utile:
Se mai utilizeazã în profilaxia varicelor ºi a hemoroizilor, ca adjuvant 

în tulburãri vasculare periferice (umflarea periodicã a mâinilor ºi picioarelor, 
flebite, hemoroizi, durere în gambã la mers).               

Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

GINSENG - CAPSULE
tonic general

 
Ingrediente/capsulã: extract standardizat de Ginseng, excipienti. O 

capsulã (0,4 g) conþine 40 mg extract standardizat de Ginseng.
Efecte: Activeazã metabolismul cerebral ºi celular, stimuleazã imu-

nitatea, creºte rata de metabolizare a alcoolului; îmbunãtãþeºte activitãþile 
fizice ºi mentale, învioreazã organismul.                          

Recomandãri: ca adjuvant în stres, obosealã, depresii, alergii, infecþii, 
convalescenþã, sterilitate, insuficienþã sexualã.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Precauþii: femei gravide ºi care alãpteazã, copii
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

IARBÃ MARE - CAPSULE
pentru sãnãtatea aparatului respirator

Ingrediente/capsulã: 0,3 g rãdãcinã de iarbã mare (Inulae radix)
Efecte: calmeazã tusea, jena în gât ºi rãguºeala, fluidificã secreþiile 

bronhice; reduce procesul inflamator, spasmele ºi simptomele rãcelilor: 
susþine sãnãtatea sistemului hepato-biliar, ajutã potenþialul detoxifiant al 

ficatului; ajutã ºi menþine normalã funcþia urinarã, contribuie la o normalã 
diurezã; protejeazã organismul de paraziþi.

Recomandãri: ca adjuvant în bronºite cronice, catar bronºic, tusea 
cronicã a bãtrânilor, bronºitã emfizemicã.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

ISOP - CAPSULE
pentru sãnãtatea aparatului respirator,

scade tensiunea arterialã

Ingrediente/capsulã: 0,2 g isop (Hyssopi herba)
Efecte: suport pentru calmarea tusei, a jenei în gât ºi rãguºelii, 

fluidificã secreþiile bronhice; eliminã senzaþia de balonare, ajutã ºi stimu-
leazã digestia; reduce procesul inflamator, este suport pentru scãderea 
tensiunii arteriale.

Recomandãri: ca adjuvant în tuse de diverse etiologii, bronºitã, astm 
bronºic, gripã, guturai, hipertensiune arterialã. 

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

LEMN DULCE - CAPSULE
cortizonul natural

Ingrediente/capsulã: 0,3 g rãdãcinã de lemn dulce (Liquiritiae radix)
Efecte: reduce procesul inflamator (este o formã naturalã de cortizon), 

reduce spasmele, este suport pentru sãnãtatea stomacului, a aparatului 
respirator ºi imunitar (apãrã organismul de microorganismele patogene); 
ajutã ºi susþine sãnãtatea aparatului genital feminin; este suport pentru 
stimularea activitãþii hormonilor feminini (estrogeni).

Recomandãri: ca adjuvant în ulcer gastroduodenal, bronºitã, traheitã, 
faringitã, tuse, afecþiuni urinare, artritã reumatoidã, tulburãri de dinamicã 
sexualã, menopauzã, frigiditate, osteoporozã, diabet, tumori.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1cps/zi. 
Contraindicaþii: a nu se utiliza la hipertensivi, de cãtre cei cu afecþiuni 

cardiace ºi de femeile însãrcinate.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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LUCERNÃ - CAPSULE
protejeazã împotriva anemiei, asigurã desfãºurarea 

normalã a activitãþii metabolice, 
creºte rezistenþa organismului

Ingrediente/capsulã: 0,3 g lucernã (Medicago sativa).
Efecte: contribuie la formarea globulelor roºii, regleazã metabolismul 

(asigurã desfãºurarea normalã a activitãþilor metabolice); scade  coles-
terolul, susþine sãnãtatea stomacului (neutralizeazã excesul de aciditate), 
sãnãtatea sistemului nervos; este suport pentru funcþionarea normalã a 
sistemului nervos; creºte imunitatea; reduce procesul inflamator; menþine 
sãnãtatea oaselor ºi dinþilor (creºte rata mineralizãrii ºi încetineºte dem-
ineralizarea oaselor); diminueazã sângerarea ºi hemoragia; ajutã ºi 
îmbunãtãþeºte sãnãtatea sistemului genital feminin.

Recomandãri: ca adjuvant în astenii, lipsa poftei de mâncare, obez-
itate, celulitã, cãderea pãrului, ulcer gastric ºi duodenal, meteorism.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

MÃCEª - CAPSULE 
polivitaminã naturalã

Ingrediente/capsulã: 0,45 g mãceºe (Cynosbati fructus).
Efecte: vitaminizant (în special de vitamian C); protejeazã celulele ºi 

þesuturile de distrugerile radicalilor liberi (antioxidant); este suport pentru 
sãnãtatea capilarelor, a splinei, a sistemului hepato-biliar, a aparatului    
respirator, a aparatului urinar; susþine sãnãtatea sistemului imunitar; înles-
neºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor.       

Recomandãri: Datoritã conþinutului de vitamina C, produsul  ajutã 
la funcþionarea normalã a tuturor glandelor cu secreþie internã, a ficatu-
lui, splinei, creierului, cordului. Intervine în respiraþia tisularã, în reacþiile 
fermentative, în procesul  de eliminare a toxinelor sanguine, potenþeazã 
acþiunea antiviralã a interferonului. Este recomandatã ca adjuvant în as-
tenii, lipsa poftei de mâncare, obezitate, celulitã, cãderea pãrului, ulcer 
gastric ºi duodenal, meteorism.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 2 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

MESTEACÃN - CAPSULE
stimuleazã diureza, reduce acidul uric ºi edemele da-

torate insuficienþei circulatorii

Ingrediente/capsulã: 0,3 g frunze de mesteacãn  (Betulae folium).
Efecte: Reduce acumularea fluidelor in corp, purificã sângele, scade 

colesterolul, menþine balanþa acido-bazicã, protejeazã împotriva formãrii 
calculilor, favorizeazã eliminarea apei pe cale urinarã; este suport pentru 
reducerea procesului inflamator; protejeazã împotriva edemelor consec-
utive procesului inflamator; ajuta la eliminarea bacteriilor patogene din 
tractul urinar.

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni renale (calculi, sindrom 
azotemic, uremie), edeme cardio-renale, reumatism, gutã, hipercolester-
olemie, eczeme, urticarie.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 3 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

NÃPRAZNIC - CAPSULE
planta iubirii

Ingrediente/capsulã: 0,2 g nãpraznic (Geranii robertiani herba). 
Efecte: menþine sãnãtatea sexualã, favorizeazã fecundarea, asigurã 

sãnãtatea glandularã (masculinã ºi femininã) ºi metabolicã. Protejeazã 
celulele ºi þesuturile de distrugerile radicalilor liberi (menþine intacte celulele 
ADN); eliminã toxinele pe cale renalã, digestivã si prin piele; învioreazã or-
ganismul, distruge flora patogenã din intestin, reduce procesul  inflama-tor 
la nivelul tractului intestinal. Mãreºte imunitatea. Conþine germaniu organic, 
care este un excelent transportor de oxigen intracelular, îmbunãtãþeºte ºi 
stimuleazã funcþiile limfocitelor B ºi T, stimuleazã producþia de interferon 
proprie organismului.

Recomandãri: ca adjuvant în sterilitate masculinã ºi femininã, tul-
burãri de dinamicã sexualã la ambele sexe, mobilitate a spermatozoizilor 
scãzutã, spermatogenezã, leucoree, cistitã, enteritã, amigdalitã, faringitã, 
bronºitã.         

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 1cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: 15-250C ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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OBLIGEANÃ - CAPSULE
protejeazã ºi stimuleazã organele digestive

Ingrediente/capsulã: 0,2 g rãdãcinã de obligeanã (Calami rhizoma). 
Efecte: menþine sãnãtatea aparatului gastro-intestinal ºi hepato-bil-

iar; este suport pentru o bunã digestie; eliminã senzaþia de balonare,  
neutralizeazã aciditatea, diminueazã colicile gastro-intestinale, contribuie 
la funcþionarea normalã a intestinelor; reduce procesele inflamatorii ale 
mucoasei gastro-intestinale ºi spasmele, contribuie la eliminarea micro-
organismelor patogene din tractul respirator.

Recomandãri: ca adjuvant în balonãri abdominale, colici abdomina-
le, gastrite hiperacide, ulcer, enterite, colite, tulburãri neurovegetative cu 
anxietate, nefrite, stãri gripale, anorexie, tumori digestive.            

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250C ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

PIR - CAPSULE
protecþie uro-genitalã, stimuleazã diureza, reduce 

acidul uric ºi fluidele din corp

Ingrediente/capsulã: 0,3 g pir (Graminis rhizoma).
Efecte: Este suport pentru purificarea sângelui ºi reducerea proce-

sului inflamator; creºte rezistenþa la nivelul aparatului genito-urinar; este 
suport pentru reglarea metabolismului, eliminarea acidului uric, pentru 
reducerea acumulãrii fluidelor în corp; contribuie la o diurezã normalã ºi 
la sãnãtatea splinei.

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni hepatice, renale, gutã, reu-
matism, cistite, bronºite, gripe, rãceli, ascitã, hipertensiune, TBC.  

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1-2  cps/zi înainte de mese. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule
A se administra cu prudenþã femeilor însãrcinate sau care alapteazã. Poate interacþiona cu diureticele, 

la administrare concomitentã.
Conservare: 15-250C ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

PÃDUCEL - CAPSULE
cardiotonic natural, spinul nobil

 
Ingrediente/capsulã: 0,3 g flori ºi frunze de pãducel (Crataegi flos 

cum folium).
Efecte: este suport pentru funcþia cardiacã ºi pentru reducerea frec-

venþei pulsului cardiac; are efect favorabil asupra vaselor mici, capilarelor 
ºi asupra circulaþiei sanguine în ansamblul ei; este suport pentru curãþirea 
va selor de sânge ºi pentru pãstrarea presiunii sângelui în limite normale. 
Pro tejeazã celulele ºi þesuturile de distrugerile radicalilor liberi (este an-
tioxidant). Este suport pentru creºterea fluxului sanguin ºi pentru o mai 
bunã oxigenare a celulei nervoase; diminueazã stãrile de excitabilitate 
fizicã ºi senzorialã; este suport pentru reducerea spasmelor ºi inducerea 
unui somn sãnãtos; susþine sãnãtatea aparatului urinar, contribuie la o 
diurezã normalã.                         

Recomandãri: ca adjuvant în hipertensiune arterialã, tulburãri de 
ritm cardiac, tahicardie paroxisticã, extrasistole, degenerãri ale cordului, 
sclerozã coronarianã, insuficienþã miocardicã dupã boli infecþioase, car-
diopatie ischemicã, tulburãri neurovegetative, insomnii, tulburãri cardiace 
la menopauzã.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1cps/zi.             
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

PÃPÃDIE - CAPSULE
“marea drenatoare”

 
Ingrediente/capsulã: 0,2 g pãpãdie (Taraxaci herba).
Efecte: purificã sângele (favorizeazã transpiraþia, asigurã o bunã 

diurezã, menþine funcþia laxativã normalã a colonului); este suport pentru 
scãderea colesterolului ºi lipidelor din sânge; menþine sãnãtatea hepa-
to-biliarã, gastrointestinalã, inclusiv sãnãtatea pancreasului (stimuleazã 
secreþia pancreaticã); susþine sãnãtatea sistemului endocrin (poate ajuta 
controlul greutãþii); este venotonic.

Recomandãri: ca adjuvant în cure de slãbire, dischinezii biliare, 
litiazã renalã, insuficienþã renalã, litiazã biliarã, dispepsii, oligurie, edeme, 
arterosclerozã, afecþiuni circulatorii, gutã, reumatism.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1cps/zi.   
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã ºi umiditate
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PELIN - CAPSULE
promoveazã digestia ºi dezintoxicarea organismului

 
Ingrediente/capsulã: 0,2 g pelin (Absinthii herba).
Efecte: protejeazã corpul de paraziþi; excitant al secreþiei gastrice; 

reduce procesul inflamator al mucoasei gastrointestinale; mãreºte secreþia 
urinarã, aducând o ameliorare în gutã, hidropizie ºi, în general, în bolile 
mani festate prin reþinerea apei în þesuturi. Susþine tonicitatea normalã 
a orga nelor ºi þesuturilor; suport pentru sãnãtatea splinei ºi a sistemului 
imunitar. 

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiunile aparatului digestiv (gastrite 
hipoacide, anorexie, vomã), edeme, parazitoze.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1cps/zi, dupã mese.
Contraindicatii: A nu se folosi în perioadele de sarcinã ºi alãptare.
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã ºi umiditate

PUFULIÞÃ - CAPSULE
protecþie uro-genitalã

 
Ingrediente/capsulã: 0,2 g pufuliþã (Epilobii herba).
Efecte: menþine sãnãtatea uro-genitalã, ajutã la eliminarea bacte-

riilor patogene din tractul urinar; creºte rezistenþa organismului la nivelul 
aparatului urinar; este suport împotriva precipitãrii sãrurilor din urinã; asig-
urã o diurezã normalã, menþine prostata sãnãtoasã. Este suport pentru 
sã nã tatea sistemului hepato-biliar, este hepatoprotector, ajutã potenþialul 
detoxifiant al ficatului. Promoveazã digestia ºi dezintoxicarea organismului. 

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni ale prostatei (hipertrofie, ade-
nom, tumori), afecþiuni ale vezicii urinare, rinichilor ºi ficatului, gripe, rãceli.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1cps/zi.  
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

SALCIE - CAPSULE 
„copacul durerii”

reduce procesul inflamator
Ingrediente/capsulã: 0,25 g coajã de salcie (Salicis cortex).
Efecte: suport pentru reducerea stãrilor febrile; protejeazã organismul 

de simptomele gripale, reduce procesul inflamator, ajutã la diminuarea 
durerii, consecutive procesului inflamator. Este suport pentru menþinerea 
echilibrului nervos - te ajutã sã obþii un somn odihnitor.

Recomandãri: ca adjuvant în febrã, gripe, rinite, dureri de orice etiol-
ogie, dismenoree cu simptome dureroase, insomnii, anxietate, etilism acut.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 2 cps/zi.   
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

SALVIE - CAPSULE
supliment pentru sãnãtatea sistemului neuro-endocrin

 
Ingrediente/capsulã: 0,2 g salvie (Salviae herba).
Efecte: menþine sãnãtatea sistemului neuro-endocrin, are efect fa-

vorabil asupra vaselor sanguine mici, capilarelor dar ºi asupra circulaþiei 
sanguine în ansamblul ei; participã la menþinerea nivelului normal al 
glicemiei în sânge- ca parte a unui stil de viaþã sãnãtos; este suport pentru 
sãnãtatea sexualã, hepato-biliarã, gastro-intestinalã (eliminã senzaþia de 
balonare), reduce spasmele, reduce transpiraþia ºi procesul inflamator, 
învioreazã corpul.

Recomandãri: ca adjuvant în disfuncþii circulatorii, diabet, dismeno-
ree, atonie gastricã, transpiraþii nocturne, nervozitate, meteorism abdom-
inal, dischinezie biliarã, bronºite cronice, tonus sexual scãzut.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 2 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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SÂNZIENE - CAPSULE
pentru sãnãtatea sistemului glandular, 

reduce acumularea fluidelor în corp
 
Ingrediente/capsulã: 200 mg sânziene (Galii veri herba). 
Efecte: Susþine sãnãtatea sistemului endocrin; protejeazã glandele 

endocrine; reduce acumularea fluidelor în corp; are efect favorabil pentru 
circulaþia sanguina ºi limfaticã; ajutã la menþinerea unei bune relaþii sex-
uale (susþine sãnãtatea sexualã); este suport pentru purificarea sângelui 
ºi pentru eliminarea acidului uric; reduce spasmele; micºoreazã durerile 
naºterii.

Recomandãri: ca adjuvant în hidropizie, retenþie urinarã, disfuncþie 
tiroidianã.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

SCHINDUF - CAPSULE
afrodisiac, stimuleazã metabolismul, 

sistemul nervos ºi muscular

Ingrediente/capsulã:  0,3 g schinduf (Trigonellae semen).
Efecte: tonic general, regleazã metabolismul, scade colesterolul ºi  

lipidele din sânge, ajutã la menþinerea nivelului normal al glucozei în sânge, 
ca parte a unui stil de viatã sãnãtos; susþine sãnãtatea sexualã, ajutã la 
menþinerea sãnãtoasã a splinei, fiind suport pentru sãnãtatea splinei; 
învioreazã organismul, contribuie la rezistenþa organismului la stres. 

Recomandãri: ca adjuvant în stãrile de slãbiciune datorate asteniei 
fizice ºi psihice, anemii, TBC, diabet, tulburãri digestive, nevroze, sarcinã, 
subnutriþie, lipsa poftei de mâncare la copii, convalescenþã.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi.  
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

SCORÞIªOARÃ- CAPSULE
fluidizeazã sângele,

scade colesterolul, înlãturã balonarea 

Ingrediente/capsulã: 0,4 g scortiºoarã (Cinnamomum cortex).
Efecte: reduce fenomenele inflamatorii; este antioxidant; echilibreazã 

glicemia, amelioreazã rãspunsul insulinic; îmbunãtãþeºte circulaþia san-
guinã ºi sistemul imunitar, protejând corpul împotriva bacteriilor, fungilor 
ºi atacurilor virale. Este condimentul care te ajutã sã slãbeºti; stimuleazã 
memoria ºi amelioreazã durerile de gât; ascute mintea.

Recomandãri: ca adjuvant în stãri de rãcealã ºi gripã, stãri cu imu-
nitate scãzutã, diabet.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi.   
Alte informaþii utile: 
l	 Cercetãtorii susþin cã scorþiºoara ar putea corecta chiar ºi defecte 

locomotorii ºi ar putea îmbunãtãþi starea pacienþilor bolnavi de Alzheimer. 
Este ca un vaccin împotriva Alzheimer.

l	 Este un remediu împotriva frigului; scorþiºoara trateazã extrem-
itãþile reci, crampele musculare, durerile cauzate de rãcealã ºi gripe, 
durerile reumatice, indigestiile. Nu are contraindicaþii. Poate fi adãugatã în 
ceai ºi are proprietatea de a rãspândi în tot corpul o puternicã senzaþie de 
cãldurã. Poate fi presãratã în bolul cu cereale, în cafea, cacao fierbinte, dar 
ºi peste un fruct proaspat tãiat, peste îngheþatã, peste orice fel de plãcintã 
(dovleac, mere, viºine, afine, etc); se poate adãuga în toate sosurile ºi în 
majoritatea reþetelor, atât dulci cât ºi sãrate.

l	 Puþinã pudrã de scorþiºoarã adãugatã la ceai, va diminua pofta 
de mâncare; bolnavilor de inima li se recomandã sã întindã dimineaþa, la 
micul dejun, pe o felie de pâine un strat de miere, peste care sã presare 
pudra de scorþiºoarã (dintr-o capsulã); acest amestec întãreºte ritmul 
cardiac ºi îmbunãtãþeºte circulaþia sanguinã.

l	 În medicina ayurvedicã, scorþiºoara este folositã pentru a combate 
bronºita, rãcelile ºi gripa, indigestia, diareea, edemele, sughiþul, proble-
mele hepatice, infecþiile urinare, iritãrile stomacului, melancolia, tensiunile 
musculare, greaþa ºi vãrsãturile.

Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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SPIRULINÃ - CAPSULE
ajutor multilateral

Ingrediente/capsulã: 0,4 g spirulinã (Spirulina platensis). 
Efecte: Datoritã multitudinei de substanþe biologic active (peste 50), 

intervine în reglarea tuturor funcþiilor organismului (regleazã procesele 
digestive, însãnãtoºeºte flora intestinalã, echilibreazã funcþia endocrinã 
prin faptul cã aduce o seamã de nutrienþi necesari sintezei hormonilor). 
Menþine glicemia în limite normale; administratã înainte de masã, cu 30 
de minute, reduce pofta de mâncare, ajutând la reducerea greutãþii cor-
porale.    Protejeazã organismul de distrugerile radicalilor liberi, contribuie 
la apãrarea organismului împotriva microorganismelor patogene (creºte 
imunitatea), ajutã la eliminarea toxinelor ºi metalelor grele din corp, 
scade colesterolul ºi lipidele din sânge, asigurã desfãºurarea normalã a 
activitãþilor metabolice, ajutã la menþinerea unei bune relaþii sexuale; este 
suport pentru o lactaþie corespunzãtoare a femeilor; este suport pentru o 
vedere normalã; creºte rezistenþa organismului la stres.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi.
Se poate administra pe perioade lungi de timp.
Alte informaþii utile:
Este recomandatã ca adjuvant în hepatite, cirozã hepaticã, gastrite, 

ulcer, diabet zaharat tip II, insuficienþã renalã ºi corticosuprarenalã, 
obezitate, anemii, hipertensiune arterialã, cardiopatie ischemicã, distonie 
neurovegetativã, suprasolicitare nervoasã, efort susþinut fizic ºi intelectual.

Prezentare: flacon cu 30 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

SULFINÃ - CAPSULE
favorizeazã fluidizarea sângelui, normalizeazã circu-

laþia, diminueazã fragilitatea capilarelor
 
Ingrediente/capsulã: 0,2 g sulfinã (Melliloti herba).
Efecte: este suport pentru fluidizarea sângelui, are efect favorabil 

asupra circulaþiei sanguine în ansamblul ei; reduce procesul inflamator, 
purificã sângele, menþine funcþia urinarã normalã, asigurã o bunã diurezã. 
Este suport pentru sãnãtatea membranei celulare, protejeazã ficatul ºi 
sistemul imunitar; apãrã organismul de distrugerile radicalilor liberi.

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni vasculare (varice, trom-bo-
flebite, arteritã, trombangeitã obliterantã), afecþiuni gastrice,hepatitã 
cronicã, aterosclerozã, astm bronºic, insomnie, nevralgii.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

SUNÃTOARE - CAPSULE
pentru calmul tãu zilnic

Ingrediente/capsulã: 0,2 g sunãtoare (Hyperici herba).
Efecte: Îmbunãtãþeºte starea generalã în perioadele de tensiune 

nervoasã, atenueazã anxietatea, creºte rezistenþa la stres; are proprietãþi 
antidepresive. Efectele se instaleazã dupã trei sãptãmâni; cura dureazã 2-3 
luni. Scade tensiunea arterialã, este suport pentru reducerea spasmelor, 
menþine sãnãtatea stomacului, a sistemului hepato-biliar, reduce procesul 
inflamator. Ajutã ºi menþine funcþia urinarã, contribuie la o normalã diu-
rezã; favorizeazã diminuarea incontinenþei urinare;  contribuie la apãrarea 
organismului împotriva microorganismelor patogene.

Recomandãri: ca adjuvant în stres, tensiuni nervoase, fricã exa-ger-
atã, obosealã psihicã, insomnii, depresii, tulburãri de memorie, cole-cistite, 
hepatite, gastrite hiperacide, ulcer, enterocolite.       

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi. 
Reacþii adverse: În timpul curei se evitã expunerea la soare.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250C ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

TEI - CAPSULE
ajutorul nr. 1 al micilor nervoºi

Ingrediente/capsulã: 0,2 g flori de tei (Tiliae flos). 
Efecte: este relaxant (ajutã la mentinerea unui somn sãnãtos, reduce 

spasmele); suport pentru calmarea tusei, jenei în gât, rãguºelii; reduce pro-
cesul inflamator, este suport pentru reducerea stãrilor febrile, favorizeazã 
transpiraþia (purificã sângele). Contribuie la apãrarea organis-mului îm-
potriva microorganismelor patogene. Protejeazã celulele ºi þesuturile de 
distrugerile radicalilor liberi.

Recomandãri: ca adjuvant în stãri cu imunitate scãzutã, insomnii, 
nervozitate, angoasã, palpitaþii, migrene, rãceli, bronºite, tuse.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: 15-250C ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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TALPA GÂªTEI - CAPSULE
pentru protecþia inimii

Ingrediente/capsulã: 200 mg talpa gâstei (Leonurii herba).  
Efecte: Este suport pentru funcþia cardiacã; ajutã inima sã lucreze 

mai bine, asigurând debitul sanguin adecvat corpului; este suport pentru 
reducerea frecvenþei pulsului cardiac; menþine elasticitatea arterelor; este 
suport pentru relaxarea vaselor de sânge; asigurã miocardului sângele 
oxigenat necesar; pãstreazã tensiunea arterialã în limite normale; reduce 
spasmele; diminueazã stãrile de excitabilitate fizicã ºi senzorialã, este 
suport pentru funcþionarea normalã a sistemului nervos; contribuie la 
o diurezã normalã; îmbunãtãþeºte sãnãtatea aparatului genital feminin.

Recomandãri: ca adjuvant în  depresii, anxietate, tahicardie, crampe, 
dismenoree, frigiditate, menopauza, epilepsie, tiroidã mãritã, hipertensiune

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule

 A se manifesta prudenþã în administrarea concomitentã cu vitamina E sau cu medicamente cu efect 
anticoagulant.              

 Contraindicat în sarcinã ºi alãptare.

TRAISTA CIOBANULUI - CAPSULE 
tonic, reduce inflmaþia, diminueazã hemoragia

Ingrediente/capsulã: 0,2g traista ciobanului (Bursae pastoris herba).
Efecte: susþine tonicitatea normalã a organelor ºi þesuturilor (uter, 

muºchi, vene), diminueazã sângerarea ºi hemoragia; ajutã inima sã lu-
creze bine, menþine tensiuneaa arterialã normalã; este suport pentru o 
splinã sãnãtoasã; menþine sãnãtatea aparatului genital feminin; contribuie 
la apãrarea împotriva microorganismelor patogene; înlesneºte diminuarea 
ºi închiderea mai rapidã a rãnilor.

Recomandãri: ca adjuvant în anemii, metroragii ºi alte afecþiuni 
u-terine, hemoragii nazale, hematurie, hemoroizi sângerânzi, enterocolitã.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

TREI FRAÞI PÃTAÞI - CAPSULE
protejeazã împotriva alergenilor, desensibilizant, 

detoxifiant

Ingrediente/capsulã: 0,2 g trei fraþi pãtaþi (Violae tricoloris herba) 
Efecte: suport pentru purificarea sângelui, suport pentru o diurezã 

normalã; favorizeazã transpiraþia, menþine normalã funcþia laxativã a 
colonului, contribuie la funcþionarea normalã a bronhiilor ºi plãmânilor, 
ajutã la eliminarea microorganismelor patogene ºi alergenilor din tractul 
respirator; este desensibilizant.

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni alergice (rinite, rinosinuzite, 
astm bronºic, alergodermii), catar respirator însoþit de febrã ºi tuse uscatã, 
acnee, furunculozã, cure de dezintoxicare. 

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 40 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

TURIÞÃ - CAPSULE 
suport în tulburãri digestive ºi splenice, 

pentru afecþiuni renale ºi vezicale

Ingrediente/capsulã: 0,25 g turiþã mare (Agrimoniae herba). 
Efecte: tonic amar, astringent, fortifiant cardiac, regenerator vascular; 

favorizeazã creºterea secreþiei biliare ºi eliminarea bilei în intestin (coler-
etic-colagog); excitã secreþiile gastro-intestinale mãrind apetitul; lizeazã 
calculii renali ºi biliari.

Recomandãri: ca adjuvant în  inflamaþiile gâtului ºi gurii (anghinã, 
faringitã, stomatitã ulceroasã), cord mãrit, emfizem pulmonar, colecisto-
patii cronice, congestii hepatice, hipoaciditate gastricã, calculoze renale 
ºi biliare, diatezã uricã (tendinþa de a depune acid uric), reumatism cronic 
articular si muscular, urticarie, diaree, afecþiuni splenice.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule

  Contraindicat copiilor sub 3 ani , femeilor însãrcinate ºi în caz de ulcer gastric ºi constipaþie. A se administra cu 
prudenþã în diabet ºi boli autoimune (lupus, miastenia gravis). Poate determina fotodermatite la expunerea prelungitã 
la soare în timpul curei.

Conservare: 15-250C ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
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URZICÃ - CAPSULE 
vitaminizant, mineralizant

învioreazã întregul organism

Ingrediente/capsulã: 0,25 g urzicã (Urticae herba). 
Efecte: contribuie la formarea globulelor roºii, este suport pentru 

purificarea ºi fluidizarea sângelui, reduce sângerarea ºi hemoragia, scade 
colesterolul; are efect favorabil asupra circulaþiei în ansamblul ei, menþine 
normalã funcþia urinarã ºi sãnãtatea prostatei, reduce acumularea de fluide 
în corp; menþine sãnãtatea sistemului hepato-biliar, stimuleazã secreþia 
pancreaticã, menþine glicemia normalã ca parte a unui stil de viaþã sãnã-
tos, uºureazã simptomele rãcelilor, menþine articulaþiile flexibile, creºte 
imunitatea, menþine sãnãtatea pielii ºi a corpului.

Recomandãri: ca adjuvant în efort fizic ºi psihic intens, eliminarea 
toxinelor din corp, hidropizie, diaree, diabet, litiaze, hemoragii, avitaminoze, 
celulitã, în perioada de creºtere.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 2 x 3 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule 
Conservare: 15-250C ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

VÂSC - CAPSULE 
stimuleazã sistemul imunitar, 
regleazã tensiunea arterialã

Ingrediente/capsulã: 0,25 g vâsc (Visci herba).
Efecte: optimizeazã funcþionarea sistemului glandular, normalizeazã 

circulaþia sanguinã, funcþiile cardiace, tensiunea arterialã, îmbunãtãþeºte 
funcþia pancreaticã. Este suport pentru reducerea frecvenþei pulsului cardi-
ac, este suport pentru reducerea sângerãrii ºi hemoragiei; apãrã organis-
mul de distrugerile radicalilor liberi; este suport pentru curãþirea vaselor 
de sânge; reduce procesul inflamator, ajutã la menþinerea unei relaxãri 
optime, a unui somn sãnãtos; este suport pentru reducerea spasmelor; 
ajutã la întãrirea corpului, fiind suport pentru înviorare energeticã, te face 
sã te simþi cu mai multã energie. Protejeazã corpul împotriva diviziunii 
celulare, urmare a unei proliferãri celulare anarhice.

Recomandãri: ca adjuvant în hipertensiune, tensiune oscilantã, 
afecþiuni vasculare, aterosclerozã, dereglãri glandulare, artrozã, spon-
dilozã deformantã, tuse convulsivã ºi spasticã, tumori.

Mod de utilizare: supliment alimentar.

Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi.
Alte informaþii utile:
Este vasodilatator coronarian ºi periferic, antispasmodic ºi antimitotic 

(antitumoral), calmeazã crizele de astm, tusea convulsivã ºi sughiþurile 
persistente; acþiunea bradicardizantã (în tahicardii) ºi depresiv cardiacã a 
vâscului se produce datoritã acþiunii directe asupra miocardului urmatã de 
vasoconstricþie; usturoiul introdus în alimentaþia zilnicã mãreºte acþiunea 
hipotensivã a vâscului.

Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250C ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

VALERIANÃ - CAPSULE
pentru sãnãtatea sistemului nervos, a inimii, 

a sistemului digestiv
 
Ingrediente/capsulã: 0,4 g rãdãcinã de valerianã (Valerianae rhy-

zoma cum radicibus).
Efecte: este suport pentru sãnãtatea sistemului nervos, diminueazã 

stãrile de excitabilitate fizicã ºi nervoasã, mãreºte rezistenþa organismului 
la stres. Este suport pentru funcþia cardiacã, reduce frecvenþa pulsului 
cardiac ºi diminueazã tensiunea arterialã. Asigurã o bunã digestie, reduce 
spasmele digestive. Este beneficã pentru aparatul genital feminin (sindrom 
premenstrual), diminueazã tulburãrile de menopauzã.

Recomandãri: ca adjuvant în nevroze, anxietate, agresivitate, de-
pendenþã de fumat, dependenþã de droguri, epilepsie, stres, insomnii, stãri 
de vomã, colici stomacale de naturã nervoasã, dureri musculare, intestine 
iritabile, migrene, ameþeli, hipertensiune datoratã stresului, tahicardie, 
sindrom premenstrual.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 cps/zi, iar ultima capsulã înainte 

de culcare.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

FORTIFIANT C
polivitaminã naturalã

Ingrediente: fructe de mãceº (Cynosbati fructus).
Efecte: vitaminizant (în special de vitamina C); protejeazã celulele ºi 

þesuturile de distrugerile radicalilor liberi (antioxidant); este suport pentru 
sãnãtatea capilarelor, a splinei, a sistemului hepato-biliar, a aparatului    
respirator, a aparatului urinar; susþine sãnãtatea sistemului imunitar; în-
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lesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor.   
l Este tonic general; sporeste apãrarea organismului în fata bolii
Recomandãri: avitaminoze, enterocolite,  calculi, tulburãri de circu-

laþie perifericã, parazitoze intestinale.
Mod de administrare:
Se ia 1 capsulã de 2-3 ori/zi. 
Alte informaþii utile:
l	 Înlocuieºte jumãtate de farmacie.
l	 Creºte puterea de apãrare a organismului în faþa bolii.
l	 Are un rol important în oxido-reducerile biologice ºi în respiraþia 

celularã, ca urmare a conþinutului mare în acid ascorbic (vitamina C) ºi 
acid dehidroascorbic cu care formeazã un sistem redox.

l	 Celelalte vitamine din componenþa produsului, în special vitamina 
P, întãresc pereþii vaselor de sânge.

l	 Completeazã necesarul de sãruri, are acþiune diureticã.
l	 Este tonic, vitaminizant, vasodilatator arterial, coleretic ºi colagog.
l	 Împiedicã formarea calculilor renali, fapt pentru care se recoman-

dã în bolile cãilor urinare ºi în afecþiunile renale, fiind necesarã o curã de 
lungã duratã. Nu produce iritaþii. 

l	 Este indicat ºi în afecþiunile hepatice cãci “trezeºte” fierea din 
amorþire, sporeºte secreþia biliarã.

Prezentare: pungi, cutii, sticle, flacoane de 100 ml (sau flacon cu 70 capsule)
Pãstrare: la temperatura camerei, în locuri ferite de umiditate excesivã ºi de lumina solarã directã

FORTIFIANT E
stimuleazã imunitatea

Ingrediente: echinacea (Echinacea herba).
Efecte: menþine sãnãtatea sistemului imunitar, respirator, urinar in-

ferior, apãrã organismul împotriva microorganismelor patogene (bacterii, 
virusuri, fungi), asigurã protecþie împotriva stãrilor gripale (creºte imuni-
tatea); reduce procesul inflamator; grãbeºte refacerea sistemului natural 
de apãrare a organismului.

Recomandãri: ca adjuvant în diverse stãri cu imunitate scãzutã, stres, 
obosealã, rãceli, hepatite, infecþii (renale, urinare, ale gâtului), herpes; în 
perioada de epidemii gripale.             

Mod de administrare:
Se iau câte 2 capsule de 3 ori/zi, între mese.
Contraindicaþii: colagenozã, sclerozã multiplã, TBC, leucozã; nu se 

administreazã concomitent cu vaccinãrile. 
Prezentare: pungi, cutii, sticle, flacoane de 100 ml (sau flacon cu 70 capsule)
Pãstrare: la temperatura camerei, în locuri ferite de umiditate excesivã ºi de lumina solarã directã

NUTRISALV AD - CAPSULE
pulvis contra parazitozelor

 
Ingrediente/capsulã: O capsulã (0,2 g) conþine: Absinthii herba 

(iarba fecioarelor). 
Efecte: protejeazã corpul de paraziþi; excitant al secreþiei gastrice; 

re duce procesul inflamator al mucoasei gastrointestinale ; mãreºte secreþia 
urinarã, aducând o ameliorare în gutã, hidropizie ºi, în general, în bolile 
manifestate prin reþinerea apei în þesuturi. Susþine tonicitatea normalã 
a organelor ºi þesuturilor; suport pentru sãnãtatea splinei ºi a sistemului 
imunitar. 

Recomandãri: ca adjuvant în: 
1) parazitoze, ca si componentã a programului de deparazitare; 
2) în afecþiunile aparatului digestiv (gastrite hipoacide, anorexie, 

vomã).           
Mod de utilizare: ca supliment alimentar. 
Doza zilnicã recomandatã: 
1) conform prospectului;
2) 3 x 1 cps/zi, înaintea meselor principale, în cure de 4-6 sãptãmâni.
Contraindicaþii: femei gravide (este emenagog - provoacã ciclul); 

femei care alãpteazã.
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: 15-250 C, ferit de luminã ºi umiditate
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8. SIROPURI ªI SUCURI NATURALE 
DIN FRUCTE, PLANTE, CEREALE 

ªI PRODUSE ALE STUPULUI
Am adunat cu osârdie plante ºi fructe, am cerut albinelor miere, po-

len ºi propolis, am cules spicele a ºapte cereale ºi am înmiresmat licorile 
acestea cu dulceaþa, aroma ºi binecuvântarea florilor.

Consider cã este vremea sã nu ne mai pângãrim corpul cu bãuturi pe 
bazã de arome sintetice. Noi, cei de la FAVISAN, ne-am propus, dincolo 
de vorbe ºi de bune intenþii, sã aducem Natura în pahar ºi sã ne cinstim 
cu minunatele ei daruri. Numai cã e dificil sã-l convingi pe om sã renunþe 
la cele sintetice în favoarea celor pe bazã de sucuri naturale. De ce oare?! 
Din ignoranþa ºi nepãsarea cu privire la consecinþele unei asemenea 
opþiuni? Din cauza pervertirii gustului? 

Sunt, pe lumea aceasta, parcã prea mulþi inºi care continuã sã facã 
neînþelese compromisuri cu propriul corp, cu însãºi sãnãtatea ºi viaþa 
lor. Iatã de ce vã lansãm aceastã provocare. Dacã vreþi sã vã bucuraþi de 
sãnãtate, gândiþi ºi alimentaþi-vã sãnãtos, oameni buni! Informaþi-vã cu 
privire la ceea ce presupune aceastã orientare în viaþã ºi veþi constata, 
cu surprindere ºi cu bucurie, cât de bine este sã fii responsabil de corpul 
tãu, sã nu te mai doarã nimic, sã traversezi anii cu senitãtate, sã þii vârsta 
sub control.

La FAVISAN, calitatea fabricaþiei rezidã în respectarea normelor de 
bunã practicã întru ºtiinþa de a conferi acestor licori virtuþi gustative ºi 
nutritive demne de pocalele zeilor. Suntem corecþi cu dumneavoastrã, la 
fel cum procedãm cu noi înºine. Tot ceea ce considerãm cã ne face bine 
nouã vã recomandãm ºi dumneavoastrã. Noi consumãm, cu plãcere, 
aceste bãuturi rãcoritoare.

Alegeþi siropurile ºi sucurile naturale FAVISAN ºi vã veþi bucura 
organismul cu savoarea unor bãuturi fine, în care meritã sã investiþi 
încredere. Pentru cã sãnãtatea meritã acest “efort” de înþelegere. 
Reþineþi argumentele noastre: sunt obþinute la rece; nu conþin zahãr 
sau înlocuitori sintetici; au gust minunat, desprins din lumea aproape 
misticã a plantelor, a Naturii înseºi. Fie-vã bine!

A. SIROPURI DE FRUCTE

SIROP DE AFINE

Ingrediente: sirop simplu, suc de afine obþinut din concentrat natural 
de afine (min. 8%), acidifiant, antioxidant.

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l	 Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat  cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE CAISE

Ingrediente: sirop simplu, suc de caise obþinut din concentrat natural 
de caise (min. 5,5%), acidifiant, antioxidant.

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l	 Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã.
Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar de 

suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% din 
doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE CÃPªUNI

Ingrediente: sirop simplu, suc de cãpºuni obþinut din concentrat 
natural de cãpºuni (min. 9%), acidifiant, antioxidant.

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã.
Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar de 

suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% din 
doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 
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SIROP DE CIREªE NEGRE
Ingrediente: sirop simplu, suc de cireºe negre obþinut din concentrat 

natural de cireºe negre (min. 5%), acidifiant, antioxidant.
Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE COACÃZE

Ingrediente: sirop simplu, suc de coacãze obþinut din concentrat 
natural de coacãze (min.10%), acidifiant, antioxidant.

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE FRUCTE DE PÃDURE

Ingrediente: sirop simplu, suc de fructe de pãdure obþinut din 
con-centrat natural de fructe de pãdure, zmeurã, cãpºuni, cireºe negre, 
mure, afine, în proporþie variabilã (min.5%), acidifiant, antioxidant.

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã.
Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 

de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE MENTÃ
Ingrediente: sirop simplu, suc de mentã obþinut din concentrat natural 

de mentã (min.10%), acidifiant, antioxidant.
Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE MURE

Ingrediente: sirop simplu, suc de mure obþinut din concentrat natural 
de mure (min.7,5%), acidifiant, antioxidant.

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE PIERSICI

Ingrediente: sirop simplu, suc de piersici obþinut din concentrat 
natural de piersici (min.5,5%), acidifiant, antioxidant.

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 
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SIROP DE PORTOCALE

Ingrediente: sirop simplu, suc de portocale obþinut din concentrat 
natural de portocale (min.4%), acidifiant, aromã naturalã, sorbat de potasiu, 
antioxidant (vit.C), beta-caroten, vit.B2.

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE VIªINE

Ingrediente: sirop simplu, suc de viºine obþinut din concentrat natural 
de visine (min.5%), acidifiant, aromã, sorbat de potasiu, antioxidant (vit.C)

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE ZMEURÃ

Ingrediente: sirop simplu, suc de zmeurã obþinut din concentrat natu-
ral de zmeurã (min.5,5%), acidifiant, aromã, coaja salcie, antioxidant (vit.C)

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE COLA

Ingrediente: apa, zahãr invertit, acidifiant, arome naturale, caramel, 
sorbat de potasiu, antioxidant.

Beneficii: energizant, aport de vit.C.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar 
de suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 30 mg vit.C (50% 
din doza zilnicã recomandatã).

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 

SIROP DE PROPOLIS

Ingrediente: propolis (2,4%), acid lactic, sorbat de potasiu, antioxi-
dant (vit.C), lactat de magneziu, lactat de zinc, zahar invertit, apã.

Beneficii: energizant, aport de vitamina C, magneziu, zinc.
l Vitamina C activeazã toate funcþiile celulelor. Este o vitaminã 

fragilã, sensibilã la luminã ºi cãldurã; organismul nu o poate fabrica, motiv 
pentru care trebuie ingeratã zilnic.

Mod de administrare: diluat cu apã mineralã sau platã; un pahar de 
suc (250 ml) obþinut prin diluare 1:5 cu apã, conþine 80 mg vit.C (100%), 
10 mg Zn (100%), 56,25 mg Mg (15%), 1200 mg propolis.

Prezentare: sticla de 500 ml
Conservare: ferit de luminã, cãldurã 
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B. SIROPURI DE PLANTE

SIROP ALOE DELICAT
SIROP NATURAL CU ALOE

Ingrediente: extract natural de aloe, pãpãdie, pãducel, sirop simplu 
invertit, acid lactic.

Pentru a-i spori aloei efectul revigorant am adãugat în compoziþie 
câteva plante cu bogat conþinut în nutrienþi ºi uºor de asimilat.

Efecte: reconfortant, energizant; reduce procesul inflamator; tonic 
general, detoxifiant.

Recomandãri: alergii, eczeme, prurit, astm bronºic, afecþiuni gas-
tro-intestinale ºi hepato-biliare, constipaþie, diabet, boli grave.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi.
Se  poate folosi cu bune rezultate, ºi ca  bãuturã rãcoritoare, preparatã 

prin diluare cu apã platã (1:5) sau cu apã mineralã.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100 g.
Prezentare: flacoane sau sticle de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

SIROP NATURAL DE CÃTINÃ

Ingrediente: extract natural de cãtinã, sirop simplu invertit, acid lactic.
Efecte: stimuleazã imunitatea, revigoreazã organismul ºi îndeplineºte 

rolul de polivitaminã naturalã.
Recomandãri: anemie, avitaminoze, urticarie, tulburãri de creºtere, 

gutã, nevroze, alcoolism, reumatism, aterosclerozã, hepatite, cirozã he-
paticã, boli grave.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi.
Se poate folosi ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã prin diluare cu 

apã platã (1:5) sau cu apã mineralã.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g.
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

SIROP NATURAL DE CIMBRIªOR

Ingrediente: extract natural de cimbriºor, sirop simplu invertit, acid 
lactic.

Recomandãri: Ajutã celulele corpului sã reziste mai bine la schim-
bãrile de mediu ºi ca stil de viaþã. Sporeºte imunitatea organismului.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi.
Se poate folosi ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã prin diluare cu 

apã platã (1:5) sau, dupã preferinþe, cu ceai sau cu apã mineralã.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

FAVITUSIN
sirop natural contra tusei

Ingrediente: extract natural din plante (scai vânãt, muguri de pin,  
cimbriºor, trei fraþi pãtaþi, pãtlaginã, flori de tei, fenicul), sirop simplu, 
invertit, acid lactic.

Efecte: suport pentru calmarea tusei, infecþiilor, jenei în gât ºi  
rãguºelii; reduce spasmele  bronºice; fluidificã secreþiile bronhice ºi ajutã 
la eliminarea lor.

Recomandãri: adjuvant în tuse, guturai, frisoane, gripã, bronºitã, 
astm, anginã.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi.
Se poate folosi ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã prin diluare cu 

apã platã (1:5) sau cu apã mineralã. 
Se poate bea pânã la o canã pe zi, în mai multe reprize, câte 1-2 

linguri, la interval de 2-3 ore.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei
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MULTIPLANT
sirop natural din 36 de plante

Ingrediente: extract din 36 de plante medicinale (mãceºe, cãtinã, 
urzicã, frunze de mesteacãn, pãpãdie, muguri de pin, flori de salcâm,  flori 
de tei, busuioc, ºovârv, muºeþel, ienupãr, cimbriºor, flori de soc, gãlbenele, 
chimion, foi de dafin, pãtlaginã, scai vânãt, turiþã mare, ovãz, orz, frunze 
de zmeur, sunãtoare, cicoare, frunze de nuc, coajã de stejar, coajã de 
salcie, troscot, traista ciobanului, creþuºcã, þelinã, sânziene, anghinare, 
genþianã, fenicul), sirop simplu invertit, acid lactic.

Efecte: reconfortant, energizant, vitaminizant, digestiv, tonic general; 
redã apetitul, participã activ la refacerea organismului în stãri de epuizare 
fizicã si psihicã.

Recomandãri: inapetenþã, migrene, anemii, lipsã de concentarre, 
stãri de convalescenþã, imunitate scãzutã.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x5 linguri/zi; 
      copii: 3x5 linguriþe/zi.
Se poate folosi ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã prin diluare cu 

apã platã sau cu apã mineralã (1:5).
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

SIROP NATURAL DE MÃCEªE

Ingrediente: extract natural de mãceºe, sirop simplu invertit, acid 
lactic.

Efecte: vitaminizant, reconfortant, tonic. Vitamina C ajutã funcþio-
na-rea glandelor cu secreþie internã, a ficatului, splinei, creierului, cordu-
lui; intervine în procesul de eliminare a toxinelor, potenþeazã activitatea 
antiviralã a interferonului.

Recomandãri: astenii, lipsa poftei de mâncare, obezitate, celulitã, 
cãderea pãrului, ulcer gastric ºi duodenal.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi.
Se poate folosi cu rezultate bune, ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã 

prin diluare cu apã platã sau cu apã mineralã (1:5).
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.

Valoare energeticã: 264 kcal/100g 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

POFTÃ BUNÃ!
sirop natural aperitiv

Ingrediente: extract natural din plante medicinale (genþianã, pelin, 
lichen de piatrã, mãceºe, coriandru, fenicul, obligeanã), sirop simplu 
invertit, acid lactic.

Efecte: reprezintã un adevãrat cocteil de minerale si vitamine; stimu-
leazã pofta de mâncare si ajutã organismul sã asimileze alimentele; este 
bun pentru adulti, copii, vârstnici. Substanþele biologic active din compoziþia 
sa au o tentã amãruie, fapt ce scoate fierea din amorþire, asigurã confortul 
intestinelor ºi preîntâmpinã constipaþia.

Recomandãri: inapetenþã, anemie, convalescenþã, imunitate scãzutã
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3-4 linguriþe pe zi, cu 30 de minute 

înainte de masã.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g.
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

SIROP NATURAL DIN MUGURI DE PIN

Ingrediente: extract natural din muguri de pin, sirop simplu invertit, 
acid lactic.

Efecte: calmeazã tusea, jena în gât ºi rãguºeala; reduce inflamaþia ºi 
infecþiile cãilor respiratorii ºi urinare; asigurã o bunã diurezã; reconfortant, 
energizant. 

Recomandãri: tuse, gripe, bronºite, traheite, pielite, cistite, uretrite
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
                                               copii: 3x1 linguriþe/zi. 
Se poate folosi cu rezultate bune, ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã 

prin diluare cu apã platã sau cu apã mineralã (1:5).
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei
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SIROP  NATURAL FVS DE PÃTLAGINÃ

Ingrediente: extract natural de pãtlaginã, sirop simplu invertit, acid 
lactic.

Efecte: uºureazã simptomele rãcelilor, calmeazã tusea, jena în gât 
ºi rãguºeala; este suport pentru reducerea procesului inflamator la nive-
lul tractului respirator; este suport pentru un stomac sãnãtos;  emolient, 
fluidificã secreþiile bronhice;  reconfortant, energizant.

Recomandãri: adjuvant în tuse, gripe, alergii, astm bronsic, laringitã, 
ulcer gastro-intestinal.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi.
Se poate folosi ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã prin diluare cu 

apã platã (1:5) sau, dupã preferinþe, cu ceai sau cu apã mineralã.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

POLENTA 1
sirop natural de polen

Ingrediente: extract natural de polen, sirop simplu invertit, acid 
lactic, apã.

Efecte: sursã de vitamine, minerale, aminoacizi esenþiali, oligoele-
mente; îndulceºte bãtrâneþea.

Recomandãri: ca adjuvant în slãbirea memoriei, tulburãri de creºtere, 
cãderea pãrului, scãderea vitalitãtii sexuale, riduri, boli degenerative, 
spasmofilie, prurit, anemie, ca ºexie, denutriþe, atrofie muscularã, lipsa 
poftei de mâncare, hepatitã, enterocolitã, anemie, colitã, stres.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3x1 linguri/zi, între mese. Se poate folosi 

ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã prin diluare cu apã platã sau cu apã 
mineralã (1:5). 

Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

POLENTA 2
sirop natural de polen

Ingrediente: extract natural de polen,  sirop simplu invertit, acid 
lactic, apã.

Efecte: sursã de vitamine, minerale, aminoacizi esentiali, oligoele-
mente; îndulceºte bãtrâneþea.

Recomandãri: ca adjuvant în slãbirea memoriei, tulburãri de creºtere, 
cãderea pãrului, scãderea vitalitãtii sexuale, riduri, boli degenerative, 
spasmofilie, prurit, anemie, ca ºexie, denutriþe, atrofie muscularã, lipsa 
poftei de mâncare, hepatitã, enterocolitã, anemie, colitã, stres.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 linguri/zi, între mese.
Se poate folosi cu rezultate bune, ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã 

prin diluare cu apã platã sau cu apã mineralã (1:5).
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

SIROP NATURAL DE FLORI DE SOC

Ingrediente: extract natural din flori de soc, sirop simplu invertit, 
acid lactic.

Recomandãri: febrã, edeme, reumatism, intoxicare, celulitã
Mod de utilizare: ca supliment alimentar
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi.
Se poate folosi ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã prin diluare cu 

apã platã (1:5) sau, dupã preferinþe, cu ceai sau cu apã mineralã.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

SIROP NATURAL DE TEI

Ingrediente: extract natural din flori de tei, sirop simplu invertit, acid 
lactic, apã.

Efecte: este relaxant (ajutã la menþinerea unui somn sãnãtos, reduce 
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spasmele); suport pentru calmarea tusei, jenei în gât, rãguºelii; reduce 
procesul inflamator, este suport pentru reducerea stãrilor febrile, favo-
rizeazã transpiraþia (purificã sângele). Contribuie la apãrarea organismului 
împotriva microorganismelor patogene. Protejeazã celulele ºi þesuturile 
de distrugerile radicalilor liberi.

Recomandãri: afecþiuni reumatice ºi ale aparatului respirator, boli 
vi rale, palpitaþii, disconfort psihic, angoase, rãceli, migrene, gripe, tuse, 
bron ºi te, agitatii nocturne, insomnii. 

Este ajutorul numãrul 1 al micilor nervoºi.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3x1 lingurã/zi.
Se poate folosi ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã prin diluare cu a-pã 

platã sau cu apã mineralã (1:5). E binevenit cu o orã înainte de culcare.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

AMOR
Sirop natural de þelinã

Ingrediente: extract natural de þelinã, sirop simplu invertit, acid lactic
Efecte: tonic sexual, tonic general, revigorant; ajutã la menþinerea 

unei bune relaþii sexuale; ajutã sã te simþi mai energic.
Recomandãri: impotenþã, frigiditate, tulburãri de dinamicã sexualã
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 3x1 lingurã (10 ml)/zi. 
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

SIROP NATURAL DE URZICÃ

Ingrediente: extract natural de urzicã, sirop simplu invertit, acid lactic.
Efecte: contribuie la formarea globulelor roºii, este suport pentru 

purificarea ºi fluidizarea sângelui, reduce sângerarea ºi hemoragia, scade 
colesterolul; are efect favorabil asupra circulaþiei în ansamblul ei, menþine 
normalã funcþia urinarã ºi sãnãtatea prostatei, reduce acumularea de fluide 
în corp; menþine sãnãtatea sistemului hepato-biliar, stimuleazã secreþia 
pancreaticã, menþine glicemia normalã ca parte a unui stil de viaþã sãnã-
tos, uºureazã simptomele rãcelilor, menþine articulaþiile flexibile, creºte 

imunitatea, menþine sãnãtatea pielii ºi a corpului.
Recomandãri: rãceli, gripe, anemii, afecþiuni renale, hepato-biliare 

ºi splenice, bronºite, insuficienþã venoasã.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi.
Se poate folosi ºi ca bãuturã rãcoritoare, preparatã prin diluare cu 

apã platã (1:5) sau, dupã preferinþe, cu ceai sau cu apã mineralã.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

SIROP FAVIIMUN 1
Sirop natural din echinacea, propolis, 

muguri de plop

Ingrediente: extract natural din echinacea, propolis, muguri de plop, 
sirop simplu invertit, acid lactic.

Efecte: imunostimulent prin creºterea nespecificã a rezistentei 
orga-nismului la infecþii; reduce procesul inflamator; protejeazã de simp-
tomele gripale.

Recomandãri: ca adjuvant în diverse stãri cu imunitate scãzutã
Mod de utilizare: ca supliment alimentar
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi.
Se poate folosi ºi diluat cu apã platã sau cu apã mineralã.  
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

SIROP FAVIIMUN 2
Sirop natural din echinacea, pãtlaginã, muguri de pin

Ingrediente: extract natural din echinacea, pãtlaginã, muguri de pin, 
sirop simplu invertit, acid lactic

Efecte: imunostimulent prin creºterea nespecificã a rezistenþei orga-
nismului la infecþii; reduce procesul inflamator; protejeazã de simptomele 
gripale.

Recomandãri: ca adjuvant în diverse stãri cu imunitate scãzutã.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
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Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 linguri/zi; 
      copii: 3x1 linguriþe/zi. 
Se poate folosi ºi diluat cu apã platã sau cu apã mineralã. 
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

C. SIROPURI PENTRU DIABETICI

ALOE-DIAB
Sirop tonic polivalent pentru diabetici

 Ingrediente: extract natural de urzicã (Urticae herba), soc (Sambuci 
flos), aloe (Aloe vera), fructozã, acid lactic.

Efecte: creºte rezistenþa organismului la infecþii ºi stres; promoveazã 
digestia ºi dezintoxicarea organismului; vitaminizant, mineralizant, tonic 
polivalent.

Recomandãri: imunitate scãzutã, afecþiuni gastro-intestinale ºi 
hepato-biliare, prurit, eczeme, boli ale stomacului.

Mod de administrare: ca supliment alimentar, în diabet zaharat tip 
II, echilibrat.

Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 lingurã (10 ml) / zi; 
      copii:  3x1 linguriþã (5 ml) / zi.
Recomandãri pentru diabetici: 5 ml sirop conþin 4 g fructozã. 
Total hidraþi de carbon: 66 g/100 g. 
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

FAVIDIAB

Ingrediente: extract natural din plante: salvie (Salviae herba), afin 
(Myrtilii folium), urzicã (Urticae herba), brusture (Bardanae radix),  frunze 
de nuc (Juglandis folium), fructozã, acid lactic, ulei de mentã.

Efecte: ajutã la menþinerea nivelului normal al glucozei în sânge; 
contribuie la o normalã diurezã; are efect favorabil asupra circulaþiei 
sanguine în ansamblul ei.

Recomandãri: adjuvant în forme uºoare de diabet, cure de dezin-
toxicare.

Mod de administrare: ca supliment alimentar, în diabet zaharat tip 
II, echilibrat.

Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 lingurã (10 ml) / zi; 
      copii: 3x1 linguriþã (5 ml) / zi.
Recomandãri pentru diabetici: 5 ml sirop conþin 4 g fructozã. 
Total hidraþi de carbon: 66 g/100 g.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

FAVITUSIN-DIAB
            Sirop contra tusei pentru diabetici

Ingrediente: extract natural din plante: scai vânãt (Eryngii plani 
herba), muguri de pin (Turiones pini),  cimbriºor (Serpylli herba), trei fraþi 
pãtaþi (Violae tricoloris herba), pãtlaginã (Plantaginis folium), flori de tei 
(Tiliae flos), fenicul (Foeniculi fructus), fructozã, acid lactic.

Efecte: suport pentru calmarea tusei, infecþiilor, a jenei în gât ºi 
rãguºelii; fluidificã secreþiile bronºice ºi ajutã la eliminarea lor; reduce 
spasmele.

Recomandãri: adjuvant în tuse, guturai, frisoane, gripã, bronºitã, 
astm, anginã.

Mod de administrare: ca supliment alimentar, în diabet zaharat tip 
II, echilibrat.

Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 lingurã (10 ml) / zi; 
      copii: 3x1 linguriþã (5 ml) / zi.
Recomandãri pentru diabetici: 5 ml sirop conþin 4 g fructozã 
Total hidraþi de carbon: 66 g/100 g.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

MULTIPLANT-DIAB
sirop din 36 de plante pentru diabetici

Ingrediente: extact natural din 36 de plante medicinale (mãceºe, 
cãtinã, urzicã, frunze de mesteacãn, pãpãdie, muguri de pin, flori de sal-
câm, flori de tei, busuioc, ºovârv, muºeþel, ienupãr, cimbriºor, flori de soc, 
gãl be nele, chimion, foi de dafin, pãtlaginã, scai vânãt, turiþã mare, cicoare, 
frunze de nuc, coajã de stejar, coajã de salcie, troscot, traista ciobanului, 
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cre þuºcã, þelinã, sânziene, anghinare, genþianã, fenicul), fructozã, acid lactic
Efecte: energizant, reconfortant, vitaminizant, tonic general.
Recomandãri: adjuvant în diverse stãri cu imunitate scãzutã, anemie, 

convalescentã; pentru plãcerea gustului.
Mod de administrare: ca supliment alimentar, în diabet zaharat tip 

II, echilibrat. 
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 lingurã (10 ml) / zi; 
      copii: 3x1 linguriþã (5 ml) / zi.
Total hidrati de carbon: 66 g/100 g.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

PINUS-DIAB
sirop din muguri de pin pentru diabetici

Ingrediente: extract natural din muguri de pin (Turiones pini), fruc-
tozã, acid lactic.

Efecte: calmeazã tusea, jena în gât ºi rãguºeala; reduce inflamaþia ºi 
infecþiile cãilor respiratorii si urinare; asigurã o bunã diurezã; reconfortant, 
energizant. 

Recomandãri: adjuvant în afecþiunile aparatului respirator ºi urinar
Mod de administrare: ca supliment alimentar, în diabet zaharat tip 

II, echilibrat.
Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 lingurã (10 ml) / zi; 
      copii: 3x1 linguriþã (5 ml) / zi.
Recomandãri pentru diabetici: 5 ml sirop conþin 4 g fructozã 
Total hidraþi de carbon: 66 g/100 g.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

PLANTAGO-DIAB
sirop de pãtlaginã pentru diabetici

Ingrediente: extract natural de pãtlaginã (Plantaginis folium), fruc-
tozã, acid lactic.

Efecte: uºureazã simptomele rãcelilor, calmeazã tusea,  jena în gât 
ºi rãguºeala; este suport pentru reducerea procesului inflamator la nive-
lul tractului respirator; este suport pentru un stomac sãnãtos; emolient, 

fluidificã secreþiile bronhice;  reconfortant, energizant.
Recomandãri: adjuvant în tuse de diferite etiologii, bronºite cronice, 

astm bronºic.Mod de administrare: ca supliment alimentar, în diabet 
zaharat tip II, echilibrat.

Doza zilnicã recomandatã: adulþi: 3x1 lingurã (10 ml) / zi;   
                             copii: 3x1 linguriþã (5 ml) / zi.

Recomandãri pentru diabetici: 5 ml sirop conþin 4 g fructozã. 
Total hidraþi de carbon: 66 g/100 g.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Valoare energeticã: 264 kcal/100g. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei

D. SUCURI CU EXTRACTE NATURALE

SUC DE MENTÃ
bãuturã rãcoritoare necarbonatatã 

cu extract natural de mentã

Ingrediente: apã, zahãr invertit, extract natural de mentã, acidifiant, 
aromã naturalã de mentã,  acid ascorbic,  colorant Green S (C.I.44090).

Informaþii nutriþionale la 100 ml: valoare energeticã 41 kcal; proteine 
0 g; glucide-zaharuri 10 g; lipide 0 g.

Prezentare: sticle sau flacoane de 500 ml, 2 l
Conservare: la temperatura camerei, ferit de soare

SUC DE PROPOLIS
bãuturã rãcoritoare necarbonatatã cu propolis, vit.C, 

magneziu ºi vit.B6

Ingrediente: apã, zahãr invertit, propolis, acidifiant, sorbat de pota-
siu, extract salcie, ulei mentă acid ascorbic, magneziu, vit.B6., β caroten.

Informaþii nutriþionale la 100 ml: valoare energeticã 42 kcal; proteine 
0 g; glucide-zaharuri 10,6 g; lipide 0 g.

Prezentare: sticle sau flacoane de 500 ml, 2 l
Conservare: la temperatura camerei, ferit de soare
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9. EXTRACTE
HIDROALCOOLICE DIN PLANTE ªI 

DIN ALTE PRODUSE NATURALE
Rãspund nevoii noastre de preparat concentrat, uºor ºi plãcut în 

administrare. Oriunde ne-am afla, sticluþa cu tincturã nu ne incomodeazã; 
câteva picãturi de sãnãtate din acest extract, reprezentând chiar sevã 
din structura intimã a plantei, aduce un plus de încredere, de confort ºi 
bunã dispoziþie.

Gestul de a picura câþiva stropi de esenþã aromatizatã ºi tãmãduitoare 
face bine psihicului ºi fizicului, deopotrivã. Imaginaþi-vã cã sunteþi departe 
de casã, într-un aeroport sau pe un tãrâm strãin; tacticos, plin de respect 
faþã de corpul dumneavoastrã, nu uitaþi sã-l binedispuneþi cu un elixir din 
plante. Ce poate fi mai bun? Cei de la mesele din jur vã privesc plini de 
curiozitate ºi, în final, cu admiraþie.

Este important ceea ce faceþi, pentru a nu permite bolii sã vã degra-
deze organismul. Aceastã conduitã vã conferã o alurã de ins responsabil 
de sine, care ºtie ce sã facã atunci când primeºte semnale cã apare un 
disconfort sau se apropie o furtunã ce ameninþã sã zdruncine echilibrul 
interior al fiinþei.

Fiecare, în funcþie de suferinþele pe care ºi le cunoaºte, vreau sã 
cred, poate lua cu sine sticluþele adecvate: digestiv, antialgic, antifer men-
tativ, calmant, echilibrant glandular. Fireºte, este de bun simþ sã gândim 
profilactic; sã folosim aceste tincturi pentru a nu da ocazie bolilor sã se 
înstãpâneascã ºi sã ne sufoce cu dureri ºi suferinþã. De ce nu vreþi sã 
vã feriþi de boalã, în loc sã luptaþi, mai târziu, din greu, cu urmãrile sale? 
Reflectaþi.

Aceastã variantã de extract asigurã o mare eficienþã în privinþa 
absorbþiei principiilor activi din plante. Reþineþi, vã rog, cã tinctura de 
urzicã, de pildã, este de cinci ori mai eficientã în activarea circulaþiei 
sanguine decât dacã aþi bea doar ceai de urzicã. Aceeaºi explicaþie, 
în privinþa tonicului FVS1, care înglobeazã - aproape incredibil - mii 
de compuºi organici cu acþiune sinergicã, fãrã sã deranjeze în vreun 
fel homeostazia organismului. Dimpotrivã, chiar restabileºte ordinea 
internã.

TINCTURÃ DE AFIN

Ingrediente: Myrtilli folium (frunze de afin), alcool etilic 30 % vol.
Efecte: menþine nivelul normal al glucozei în sânge, susþine sãnãtatea 

vascularã, funcþionarea normalã a sistemului circulator; este suport pen-
tru o vedere normalã. Ajutã la eliminarea bacteriilor patogene din tractul 
urinar, creºte rezistenþa organismului în special la nivelul tractului urinar.

Recomandãri: ca adjuvant în diabet, retinopatie diabeticã, enterite, 
colitã, infecþii urinare, diaree, scãderea acuitãþii vizuale, glaucom, miopie, 
degenerescenþã macularã, vomã.

Mod de administrare: 20-30 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai, între mese.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE ALOE

Ingrediente: Aloe vera, alcool etilic 30 % vol.
Efecte: tonic polivalent; suport pentru sãnãtatea gastro-intestinalã 

ºi hepato-biliarã; contribuie la menþinerea nivelului normal al glucozei în 
sânge; activeazã sistemul imunitar, ajutã potenþialul detoxifiant al ficatului; 
promoveazã digestia ºi dezintoxicarea organismului; înlesneºte diminu-
area ºi închiderea mai rapidã a rãnilor; reduce pruritul.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în alergii, astm bronºic, eczeme, afecþiuni gas-

tro-intestinale ºi hepato-biliare, prurit, constipaþie, diabet, cancer.
Mod de administrare: 40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 

sau ceai, înainte de masã, timp de 10 zile/lunã.
Extern: adjuvant în dermatite, rãni, arsuri (termice, solare, chimice)
Mod de utilizare: aplicaþii locale ºi comprese.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea. A se agita înainte de întrebuinþare.

TINCTURÃ DE ANGELICÃ

Ingrediente: Angelicae radix (rãdãcinã de angelicã), alcool etilic 
30% vol.

Efecte: tonic amar; suport pentru creºterea apetitului ºi pentru o bunã 
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digestie (gastro-intestinalã, hepato-pancreaticã); suport pentru purificarea 
sângelui; favorizeazã transpiraþia ºi diureza; diminueazã stãrile depresive, 
reduce spasmele; creºte rezistenþa organismulul.

Recomandãri: ca adjuvant în enteritã, reumatism, dismenoree, 
hepatitã, cirozã hepaticã, sinuzitã, adenoiditã, anorexie, astenie, dispepsie 
de origine hepato-pancreaticã, indigestie, crampe intestinale, migrene, 
greaþã, vomã, meteorism.

Mod de administrare: 30 picãturi de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai.

Prezentare: sticle sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþie: În cazul produselor naturale, eventuale depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE ANGHINARE

Ingrediente: Cynarae folium (frunze de anghinare), alcool etilic 30% 
vol.

Efecte: scade colesterolul ºi lipidele din sânge, reduce procesul 
inflamator (la nivelul cãilor biliare). Este suport pentru creºterea secreþiei 
biliare a ficatului, favorizeazã eliminarea bilei în intestin; ajutã potentialul 
detoxifiant al ficatului; este hepatoprotector; este suport pentru curãþirea 
vaselor de sânge; ajutã la menþinerea funcþiei urinare normale; asigurã 
sãnãtatea sexualã (este suport pentru creºterea cantitãtii de sperma-
to-zoizi); este tonic amar. 

Recomandãri: ca adjuvant în hiper colesterolemie, diabet, dis-
chine-zie biliarã, colecistite, enterocolite, hemoroizi, anorexie, urticarie, 
prurit.

Mod de administrare: 10-30 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai, între mese.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea. A se agita înainte de întrebuinþare.

TINCTURÃ DE ARDEI IUTE

Ingrediente: Capsici fructus (fructe de ardei), alcool etilic 30% vol. 
Efecte: stimuleazã secreþiile gastrice, contribuie la purificarea 

sângelui; este suport pentru favorizarea transpiraþiei; intensificã activita-
tea cortexului suprarenalei ºi secreia de hormoni corticosteroizi; susþine 
sãnãtatea sexualã; contribuie la diminuarea pruritului, la scãderea dure-
rilor, reducerea celulitei; ajutã la oprirea cãderii pãrului ºi formãrii mãtreþii.

Recomandãri: 

Intern: ca adjuvant în reumatism, nevralgii, dispepsii atone, în curele 
de dezalcoolizare, indigestii, cãderea pãrului.

Mod de administrare: 20-30 picãturi, diluate în puþinã apã sau ceai.
Extern: reumatism, migrene, guturai, gripe.
Mod de utilizare: Se ung locurile afectate cu tincturã diluatã 1:10.
Contraindicaþii: Nu se dã la ochi.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE BUSUIOC

Ingrediente: Basilici herba (busuioc), alcool etilic 30% vol.
Efecte: eliminã senzaþia de balonare ºi de vomã, contribuie la 

func-þionarea normalã a intestinelor, ajutã la eliberarea sucurilor digestive, 
fiind suport pentru o bunã digestie. Fluidificã secreþiile bronhice, fiind suport 
pentru calmarea tusei, jenei în gât ºi rãguºelii; contribuie la o diurezã 
normalã, asigurã protecþie uro-genitalã; ajutã la menþinerea unei bune 
relaþii sexuale; este suport pentru o lactaþie corespunzãtoare a femeilor.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în: colici, meteorism abdominal (balonãri), diaree, 

ulcer gastric; expectorant în: bronºitã, gripã, infecþii urinare, dureri de cap, 
stãri de vomã, alcoolism, spasme uºoare ale tubului digestiv, dispepsii.

Mod de administrare: 40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, dupã mese.

Extern: inflamaþii ale gâtului, iritaþii ale ochilor, rãni cu puroi, buze 
crãpate, cãlcâie crãpate, afte.

Mod de utilizare: Se ung locurile afectate cu tincturã diluatã: 30 
picãturi la un pahar cu apã.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea. 

TINCTURÃ DE CASTAN
 
Ingrediente: Hippocastanum semen (seminþe de castan), alcool 

etilic 30% vol.
Efecte: menþine sãnãtatea sistemului digestiv (contribuie la nor ma-

lizarea scaunelor), a sistemului circulator (limfatic ºi venos), este suport 
pentru sãnãtatea vascularã (protejeazã venele ºi capilarele); reduce pro-
cesul inflamator, înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor; 
reduce sângerarea ºi hemoragia.
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Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni însoþite de fragilitatea capi-
larelor sau de o permeabilitate anormalã a pereþilor acestora, flebite, 
varice, hemoroizi, hipertrofie de prostatã, diaree. 

Mod de administrare:10-20 picãturi de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Pãstrare: ferit de luminã ºi umiditate; eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea

TINCTURÃ DE COADA CALULUI

Ingrediente: Equiseti herba (coada calului), alcool etilic 30%vol.
Efecte: favorizeazã capacitatea de eliminare a diverselor substanþe 

din organism (toxine); menþine balanþa acido-bazicã; împiedicã precipi-
tarea sãrurilor din urinã; contribuie la o normalã diurezã; menþine struc-
tura nor malã a oaselor ºi dinþilor, creºte rata mineralizãrii ºi încetineºte 
demi ne ralizarea oaselor; stimuleazã sinteza de colagen în þesutul osos, 
conjunctiv, faciliteazã refacerea cartilajelor; reduce procesul inflamator; 
contribuie la formarea globulelor roºii, reduce sângerarea ºi hemoragia.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în afecþiuni renale (inclusiv infecþii ºi calculi), hi-

dropizie, gutã, afecþiuni cardiace, TBC pulmonar, anemie, stãri de conva-
lescenþã, ulcer gastric.

Mod de administrare: 40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, înainte de mâncare.

Extern: cicatrizant, coagulant, hemostatic.
Mod de utilizare: Se ung locurile afectate.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE COADA ªORICELULUI

Ingrediente: Millefolii flos (flori de coada ºoricelului), alcool etilic 30% vol.
Efecte: reduce procesul inflamator, reduce spasmele; este tonic ape-

ritiv, susþine sãnãtatea aparatului gastro-intestinal ºi hepato-biliar, pro mo-
veazã digestia ºi dezintoxicarea organismului; susþine sãnãtatea aparatului 
genital feminin; este suport pentru oprirea sângerãrilor ºi hemoragiilor.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în enterocolite, gastrite, dispepsii, colici gastrice, 

alergii, dereglãri glandulare, pierderea apetitului, cistite, dismenoree. Da-
to-ritã proprietãþilor sudorifice, ajutã la deschiderea porilor ºi la eliminarea 
deºeurilor metabolice.

Mod de administrare: 10-20 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai.

Extern: arsuri, rãni cu puroi.
Mod de utilizare: tamponãri, comprese, masaje uºoare.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE CORIANDRU

Ingrediente: coriandru (Coriandri fructus), alcool etilic 30% vol.
Efecte: Susþine sãnãtatea gastro-intestinalã (ajutã la eliberarea 

sucurilor digestive, reduce procesul inflamator al mucoasei gastro-in-
testinale), reduce spasmele, voma, favorizeazã scãderea lipidelor din 
sânge, ajutã la buna funcþionare a sistemului nervos. Curãþã organismul 
de metale grele (neurotoxine). Protejeazã corpul împotriva paraziþilor, 
susþine sãnãtatea sistemului imun, este antioxidant (protejeazã celulele 
de distrugerile radicalilor liberi).

Recomandãri: 
Intern: lipsa poftei de mâncare, balonari abdominale, tulburãri diges-

tive, în parazitoze. Se mai foloseºte ca bun condiment ºi conservant al 
preparatelor de carne.

Mod de administrare: 3 x 10-15 picaturi/zi diluate în apã sau ceai
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50  ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE CIMBRIªOR

Ingrediente: Serpylli herba (cimbriºor), alcool etilic 30% vol.
Efecte: contribuie la apãrarea de microorganisme patogene (bacterii, 

fungi); protejeazã corpul de paraziþi, uºureazã simptomele rãcelilor; cal-
mea zã tusea, jena în gât, rãguºeala; fluidificã secreþiile bronhice; eliminã 
sen zaþia de balonare, ajutã la eliberarea sucurilor digestive; asigurã o 
bunã diurezã, normalizeazã peristaltismul ureterelor, asigurând tranzitul 
calculilor sau cristalelor dislocate ºi eliminarea lor.

Recomandãri: 
Intern: bronºite, astm, balonãri, ente rocolite, diaree, lipsa poftei de 

mân care, laringitã, sinuzitã, dureri de gât, hel mitiaze, anemii, depresii, 
alcoolism.

Mod de administrare: 
Intern: 30-60 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în apã sau ceai, între mese
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Extern: reumatism, gutã, plãgi purulente.
Mod de utilizare: tamponãri, comprese, frecþii. 
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50  ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE CRÃIÞE 
 
Ingrediente: Tagetes flos (flori de  crãiþe), alcool etilic 30% vol.
Efecte: scade tensiunea ocularã; creºte acuitatea vizualã, corecteazã 

vederea nocturnã, deficitarã a ochiului normal ºi miop.
Recomandãri: ca adjuvant în miopie, hemeralopie, retinitã pigmen-

tarã neevoluatã, glaucom, acomodarea la vederea nocturnã a ochiului 
normal ºi miop.

Mod de administrare: 10 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, timp de o lunã.

Extern: ochi slãbiþi ºi obosiþi.
Mod de utilizare: Cu tincturã diluatã 1:10 se ung pleoapele ºi se pun 

comprese, de 4-5 ori pe zi.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Pãstrare: 15-250C ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE CREÞIªOARÃ

Ingrediente: Alchemillae herba (creþiºoarã), alcool etilic 30% vol.
Efecte: este suport pentru formarea sângelui; suport pentru menþi-

nerea tonicitãþii muºchilor uterini; suport pentru menþinerea sarcinii în 
primele luni; reduce procesul inflamator al aparatului genital feminin; 
reduce sân gerarea ºi hemoragia; este tonic muscular, tonic al vaselor 
de sânge. 

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în anemii, hemoragii, metroragii, trombo citopenie, 

diaree, dismenoree.
Mod de administrare: 30-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 

apã sau ceai, între mese.
Extern: rãni, infecþii vaginale, leucoree.
Mod de utilizare: comprese, spãlãturi cu tincturã diluatã 1:10.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea. 

TINCTURÃ DE ECHINACEA

Ingrediente: Echinacea herba (echinacea), alcool etilic 30% vol.
Efecte: menþine sãnãtatea sistemului imunitar, respirator, urinar in-

ferior, apãrã organismul împotriva microorganismelor patogene (bacterii, 
virusuri, fungi), asigurã protecþie împotriva stãrilor gripale (creºte imuni-
tatea); reduce procesul inflamator; grãbeºte refacerea sistemului natural 
de apãrare a organismului.

Recomandãri: ca adjuvant în diverse stãri cu imunitate scãzutã.
Mod de administrare: 
Adulþi: 30-60 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã sau ceai, cu 

30 de minute înaintea meselor, timp de 5 zile; dupã o pauzã de 5 zile, 
ciclul de tratament poate fi reluat.

Copii: 15-30 pic., de 3 ori/zi, în ceai, 5 zile. Dupã o pauzã de 5 zile, 
ciclul de tratament poate fi reluat.

Contraindicaþii: colagenozã, sclerozã multiplã, TBC, leucozã; nu se 
administreazã concomitent cu vaccinãrile.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE FENICUL

Ingrediente: Foeniculi fructus (fructe de fenicul), alcool etilic 30% vol.
Efecte: suport pentru creºterea apetitului ºi pentru o bunã digestie; 

eliminã senzaþia de balonare; asigurã o lactaþie corespunzãtoare a femeilor 
ºi o bunã diurezã; fluidificã secreþiile bronhice; suport pentru stimularea 
uºoarã a activitãþii hormonale feminine; contribuie la rezistenþa organis-
mului împotriva stresului; reduce spasmele; este suport pentru eliminarea 
paraziþilor.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în balonãri, indigestie, spasme uºoare ale tubului 

digestiv, colici, expectorant în bronºite, dispepsii, diabet.
Mod de administrare: 40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 

sau ceai, preferabil dupã mese.
Extern: inflamaþii ale gâtului, iritaþii ale ochilor, riduri.
Mod de utilizare: gargarã în rãceli, comprese (30 picãturi la un 

pahar cu apã).
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.
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TINCTURÃ DE GÃLBENELE

Ingrediente: Calendulae flos (flori de gãlbenele), alc.etilic 30% vol.
Efecte: reduce procesul inflamator, menþine sãnãtatea stomacului, 

a sistemului hepato-biliar; contribuie la apãrarea împotriva microorga-
nismelor patogene, protejeazã corpul de paraziþi; înlesneºte diminuarea 
ºi închiderea mai rapidã a rãnilor; ajutã ºi susþine sãnãtatea aparatului 
genital feminin (favorizeazã declanºarea ciclului menstrual).

Recomandãri: 
Intern: adjuvant în dismenoree, enterocolite, ulcer gastro-duodenal, 

dischinezii biliare, tumori.
Mod de administrare: 3 x 30 pic/zi
Extern: ulceraþii, degerãturi, eczeme, infecþii, boli de ochi.
Mod de utilizare: comprese, spãlãturi vaginale cu diluþie 1/10.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DIN GERMENI DE GRÂU

Ingrediente: Triticum germinatum (germeni de grâu), alcool etilic 
30% vol.

Efecte: tonic general, energizant, vitaminizant, mineralizant; întãreºte 
rezistenþa organismului la stres; ajutã sã te simþi mai energic; creºte 
vitalitatea organismului; contribuie la menþinerea normalã a structurii oa-
selor ºi dinþilor; asigurã asimilarea optimã a calciului; este suport pentru 
purificarea sângelui.

Recomandãri: ca adjuvant în tonifierea generalã a organismului,  
dureri de cap, astenii, rahitism, demineralizare, polinevrite, boli de ochi, 
TBC, tromboflebite, boli cronice ale sângelui, tumori.

Mod de administrare: 40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, între mese

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea. 

TINCTURÃ DIN GERMENI DE ORZ

Ingrediente: Hordeum germinatum (germeni de orz), alcool etilic 
30% vol.

Efecte: tonic general; este suport pentru vitalitatea organismului; 
vitaminizant, mineralizant; contribuie la rezistenþa organismului la stres ºi 
purificarea sângelui; susþine sãnãtatea sexualã, contribuie la menþinerea 
structurii normale a oaselor ºi dinþilor; suport pentru reducerea acumulãrii 
fluidelor în corp.

Recomandãri: ca adjuvant în anemii, gastrite, atonii gastrice ºi intes-
tinale, afecþiuni hepatice, osteoporozã, rinite alergice, insomnii, tulburãri 
de dinamicã sexualã, tulburãri de creºtere, tumori.

Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai, între mese.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DIN GERMENI DE OVÃZ

Ingrediente: Avena germinatum (germeni de ovãz), alcool etilic 30% 
vol.

Efecte: susþine sãnãtatea sistemului nervos, endocrin; susþine sãnãta-
tea sexualã, participã la menþinerea nivelului normal al glucozei în sânge; 
este suport pentru vitalitatea organismului, este vitaminizant, mineralizant; 
are efect favorabil asupra circulaþiei sanguine în ansamblul ei; este suport 
pentru o splinã sãnãtoasã; întârzie îmbãtrânirea.

Recomandãri: ca adjuvant în convalescenþã, debilitate, tulburãri 
de creºtere, depresii, epuizare, fracturi, carenþe de estrogen, paralizii, 
reumatism, rahitism, insomnie, litiaze, diabet, astm.

Mod de administrare: 15 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, între mese; ultima dozã sã fie seara, înainte de culcare.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE GINKGO BILOBA
vã menþine mintea agerã

 
 Ingrediente: Ginkgo semen (seminte de ginkgo biloba), alcool etilic 

30% vol.
 Efecte: Proprietãþile sale antioxidante fac din tinctura de Ginkgo 

biloba un protector al creierului, inimii ºi ficatului. Activeazã circulaþia înspre 
creier ºi extremitãþi („mâini ºi picioare reci”), favorizeazã oxigenarea inimii 
ºi a creierului. Întãreºte psihicul, reduce aritmiile, preîntâmpinã atacul de 
cord, fluidificã sângele. Reduce riscul bolilor cardiovasculare. Protejeazã 
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împotriva alergenilor, îmbunãtãþeºte potenþa sexualã.
Recomandãri: ca adjuvant în insuficienþã circulatorie cerebralã ºi 

perifericã (scãderea memoriei ºi a puterii de concentrare, arteriopatie 
cronicã obstructivã perifericã), efort fizic ºi intelectual prelungit (la elevi ºi 
la studenþi, în perioadele de examen), ischemie ºi insuficienþã cardiacã, 
impotenþã ºi disfuncþii erectile, alergii ºi afecþiuni astmatice.

Mod de administrare: 20 picãturi, de 3-5 ori/zi în 1/2 pahar cu apã, 
preferabil dupã mese.

Contraindicaþii: Nu se administreazã gravidelor, femeilor care alãp-
teazã, copiilor sub 3 ani.

Prezentare: sticluþe, 50 ml
Pãstrare: ferit de luminã ºi umiditate; eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea

TINCTURÃ DE GHIMPE

Ingrediente: Xanthii herba (ghimpe), alcool etilic 30% vol.
Efecte: susþine funcþia secretorie a rinichilor, menþine funcþia urinarã 

normalã; menþine prostata sãnãtoasã; este suport pentru creºterea re-
zistenþei organismului în special la nivelul aparatului urinar; ajutã la elim-
inarea bacteriilor patogene din tractul urinar; reduce procesul inflamator, 
menþine funcþia urinarã normalã; înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai 
rapidã a rãnilor.

Recomandãri: ca adjuvant în adenom de prostatã, prostatitã, litiazã 
renalã, infecþii urinare, cistite, hipertiroidism.

Mod de administrare:
Intern: 30 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã sau ceai.
Extern: adenom de prostatã, prostatitã.
Mod de utilizare: cataplasme cu tincturã diluatã 1:10.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli  nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE GHIMBIR

Ingrediente: ghimbir (Zingiberis rhizoma) (23,57%), alcool etilic , apa 
purificatã. Contine 30% vol.alcool.

Efecte: Este tonic, stimulent, energizant; revigoreazã funcþia sexualã. 
La nivel gastro-intestinal stimuleazã secreþia de enzime, secreþia salivarã, 
biliarã, peristaltismul, echilibreazã flora bacterianã intestinalã; stimuleazã 
metabolismul (ajutã la eliminarea toxinelor), intensificã arderea grãsimilor; 
ajuta la eliminarea secreþiilor bronºice ºi a senzaþiei de vomã; calmeazã 
inflamaþiile gâtului. Stimuleazã atracþia fizicã, având acþiune beneficã 

asupra fertilitãþii.
Recomandãri: ca adjuvant în tulburãri digestive, afecþiuni virale ale 

aparatului respirator, rãu de miºcare; este util persoanelor deprimate.
Mod de administrare:
Intern: 3x30 picãturi pe zi diluate în puþinã apã sau ceai.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 100 ml
Contraindicat  în caz de litiazã biliarã ºi risc hemoargic. A se administra cu prudenta femeilor 

însãrcinate ºi persoa-nelor care iau concomitent medicaþie cu anticoagulante.
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulburãli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE HAMEI 
 
Ingrediente: Strobuli lupuli (conuri de hamei), alcool etilic 30% vol.
Efecte: contribuie la o relaxare optimã (fizicã ºi psihicã); asigurã un 

somn sãnãtos; creºte apetitul, ajutã digestia; diminueazã apetitul sexual 
exagerat; relaxeazã sistemul nervos, contribuie la funcþionarea normalã 
a sistemului imunitar; menþine sãnãtatea vaginalã.

Recomandãri: ca adjuvant în anorexie, anxietate, caºexie, insomnie, 
colici biliare ºi renale, gutã, TBC, stres, dureri de cap, isterie, intestine 
iritabile, dureri.

Mod de administrare: 20 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, înaintea meselor principale.

Recomandãri cosmetice: pãr gras ºi cu mãtreaþã, ten gras, acnee.
Prezentare: sticluþe, 50 ml
Pãstrare: 15-250C ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE IENUPÃR

Ingrediente: Juniperi fructus (ienupãr), alcool etilic 30% vol.
Efecte: suport pentru eliminarea fluidelor din corp; reduce procesul 

inflamator ºi protejeazã împotriva edemelor consecutive procesului inflam-
ator; este suport pentru purificarea sângelui, favorizeazã transpiraþia; este 
suport pentru creºterea apetitului; menþine sãnãtatea tractului urinar; ajutã 
la eliminarea bacteriilor patogene din tractul urinar; împiedicã precipitarea 
sãrurilor din urinã; asigurã o diurezã normalã; stimuleazã digestia, elim-
inã senzaþia de balonare si spasmele; stimuleazã secreþia pancreaticã; 
uºureazã simptomele rãcelii, calmeazã tusea, jena în gât ºi rãguºeala. 

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în cure de slãbire (eliminã apa acumulatã în 

þesu turi), edeme renale ºi cirotice, balonãri abdominale, dispepsii de 
fermentaþie, infecþii urinare, hipercolesterolemie
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Mod de administrare:15 picãturi de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, o dozã imediat dupã trezire ºi una seara, înainte de culcare.

Extern: reumatism, celulitã, lumbago, nevralgii.
Mod de utilizare: se ung ºi se fricþioneazã uºor locurile afectate
Contraindicatii: a nu se folosi în timpul sarcinii.
Precauþii: A nu se supradoza; e posibil sã irite cãile renale ºi sã 

producã hematurie. 
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml, 100 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE LAVANDÃ

Ingrediente: Lavandulae herba (lavandã), alcool etilic 30% vol.
Efecte: menþine o relaxare optimã (mentalã ºi fizicã), ajutã la menþine-

rea unui somn sãnãtos; este suport pentru reducerea spasmelor si pentru 
o bunã digestie, eliminã senzaþia de balonare; este suport pentru creºterea 
rezistenþei organismului ºi pentru scãderea tensiunii arteriale.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în migrene, insomnii, stãri nervoase, afecþiuni 

renale (inclusiv colici renale), dischinezie biliarã, tuse rebelã.
Mod de administrare: 10-15 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 

sau ceai, între mese, ultima dozã fiind seara, înainte de culcare.
Extern: insomnii, migrene, neliniºte
Mod de utilizare: Se adaugã câteva picãturi în apa de baie.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE LEMN DULCE

Ingrediente: Liquiritiae radix (rãdãcinã de lemn dulce), alcool etilic 30% 
vol.

Efecte: reduce procesul inflamator (este o formã naturalã de cortizon), 
reduce spasmele, este suport pentru sãnãtatea stomacului, a aparatului 
respirator ºi imunitar (apãrã organismul de microorganismele patogene); 
ajutã ºi susþine sãnãtatea aparatului genital feminin; este suport pentru 
stimularea activitãtii hormonilor feminini (estrogeni).

Recomandãri: ca adjuvant în gastritã hiperacidã, ulcer gastric, bronºitã, 
traheitã, faringitã, tuse, menopauzã, constipaþie, artritã, obosealã, instabil-
itate emoþionalã, hepatite, Parkinson, boli grave,  tulburãri de dinamicã 
sexualã, tumori.

Mod de administrare: 30-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE LUCERNÃ

Ingrediente: Lucernã (Medicago sativa herba), alcool etilic 30% vol.
Efecte: fortificã sistemul imunitar; este un diuretic natural; are efect 

detoxifiant; purificã sângele ºi stimuleazã funcþia ficatului, eliminând 
deºeurile din ficat ºi ajutând la regenerarea acestuia. Regenereazã 
mucoasa aparatului digestiv (fiind utilã în tratamentul ulcerului peptic ce 
apare la nivelul esofagului, stomacului sau intestinului subtire, ca urmare 
a scãderii rezistenþei mucoasei faþã de enzimele digestive). Uºureazã di-
gestia (graþie conþinutului de vit.U). Eliminã retenþiile de apã din organism, 
reduce balonarile; fortificã oasele ºi dantura; asigurã un somn odihnitor; 
are acþiune alcalinizantã.  

Recomandãri: ca adjuvant în inflamaþii, lipsa poftei de mâncare, 
balonãri, insomnii, ovare polichistice, dismenoree, afecþiuni ale prostatei.

Mod de administrare: 3 x 1 linguriþã/zi, dupã mese, timp de 2 luni, 
dupã care urmeazã 1 lunã pauzã.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 200 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Nota: Cei ce urmeazã un tratament cu anticoagulante, pot  consuma doar  la recomandarea 

medicului
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

TINCTURÃ DE MÃRAR

Ingrediente: Anethi fructus (fructe de mãrar), alcool etilic 30% vol.
Efecte: este suport pentru stimularea optimã a activitãþii hormonale 

feminine; contribuie la înlãturarea simptomelor neplãcute în timpul men-
struaþiei ºi a stãrilor de agitaþie din timpul menopauzei - protejeazã corpul 
de þesuturi adipoase, flasce ºi de cãderea sânilor; este suport pentru o 
lactaþie corespunzãtoare; asigurã o bunã digestie, eliminã senzaþia de 
balonare; învioreazã organismul, îi mãreºte rezistenþa la stres; reduce 
spasmele, contribuie la o diurezã bunã; este aromatizant,  tonic general 
al organismului.

Recomandãri: ca adjuvant în fermentaþii, colici intestinale, indigestii, 
dureri de stomac, halenã fetidã, dereglãri glandulare, sughiþ.

Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai, dupã mese.
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Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE MENTÃ 
 
Ingrediente: Menthae folium (frunze de mentã), alcool etilic 30% vol.
Efecte: suport pentru creºterea apetitului ºi pentru o bunã digestie; 

eliminã senzaþia de balonare; creºte secreþia biliarã a ficatului ºi eliminarea 
bilei în intestine; reduce procesul inflamator al mucoasei gastro-intestinale; 
contribuie la apãrarea împotriva microorganismelor patogene; contribuie la 
o relaxare optimã (mentalã ºi fizicã); este suport pentru lãrgirea spiritului, 
pentru funcþionarea normalã a sistemului endocrin, a metabolismului ºi a 
sistemului nervos; ajutã la menþinerea unei gândiri pozitive ºi a unei funcþii 
cognitive bune, creºte capacitatea de concentrare; combate greþurile, ajutã 
la uºurarea simptomelor rãcelilor; asigurã protecþie uro-genitalã.

Recomandãri
Intern: ca adjuvant în meteorism, colitã, colici abdominale, diaree, 

dischinezie biliarã, afecþiuni cronice ale pancreasului ºi ficatului, vomã, 
paraziþi intestinali, ameþeli.

Mod de administrare: 30 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai.

Extern: reumatism, migrene, guturai, gripe.
Mod de utilizare: lavaj nazal (în guturai, gripe), frecþii, comprese cu 

diluþie 1:5 (în reumatism, migrene).
Prezentare: ssticluþe sau flacoane de 50 ml
Pãstrare: 15-250C ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE MESTEACÃN

Ingrediente: Betulae folium (frunze de mesteacãn), alcool etilic 
30% vol.

Efecte: este suport pentru reducerea acumulãrii fluidelor în corp ºi 
purificarea sângelui; reduce procesul inflamator ºi edemele consecutive 
procesului inflamator; susþine sãnãtatea aparatului urinar (contribuie la 
eliminarea bacteriilor patogene din tractul urinar, creºte rezistenþa organis-
mului la nivelul aparatului urinar; menþine balanþa acido-bazicã, contribuie 
la o diurezã normalã); scade colesterolul; menþine sãnãtatea pielii ºi a 
pãrului (înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor, ajutã la 
oprirea cãderii pãrului ºi formãrii mãtreþii, este suport pentru reducerea 
celulitei).

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în afecþiuni renale (inclusiv calculi), edeme car-

dio-renale, reumatism, gutã, hiper coles terolemie, eczeme, urticarie.
Mod de administrare: 3x30 pic/zi, diluate în puþinã apã sau ceai.
Extern: cãderea pãrului, mãtreaþã, seboree.
Mod de utilizare: frecþii cu tincturã diluatã 1/10. 
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

TINCTURÃ DE MUªEÞEL

Ingrediente: Chamomillae flos (flori de muºeþel), alcool etilic 30% vol.
Efecte: contribuie la apãrarea împotriva microorganismelor patogene 

ºi împotriva reacþiilor produse de iradieri; reduce procesul inflamator; 
este suport pentru reducerea spasmelor; ajutã la sãnãtatea stomacului, 
sãnãtatea sistemului hepato-biliar ºi la purificarea sângelui; ajutã ºi susþine 
sãnãtatea aparatului genital feminin (protejeazã de tulburãri menstruale); 
înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor, diminueazã pru-
ritul; asigurã sãnãtatea bucalã (ajutã la reducerea plãcii bacteriene ºi la 
reducerea aciditãþii produse de placa bacterianã).

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în gastrite, colite, enterite, indigestii, crampe 

intestinale, diaree, balonãri, intestine iritabile, hiperaciditate, migrene.
Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 

apã sau ceai, între mese.
Extern: ten înroºit, riduri, erupþii cutanate, eczeme, rãni purulente, arsuri.
Mod de utilizare: comprese, spãlãturi vaginale cu sol.diluatã 1/10.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml.
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE OBLIGEANÃ 

Ingrediente: Calami rhizoma (rãdãcinã de obligeanã), alcool etilic 
30% vol.

Efecte: menþine sãnãtatea aparatului gastro-intestinal ºi hepato-bil-
iar; este suport pentru o bunã digestie; eliminã senzaþia de balonare, 
neutralizeazã aciditatea, diminueazã colicile gastrointestinale, contribuie 
la funcþionarea normalã a intestinelor; reduce procesele inflamatorii ale 
mucoasei gastro-intestinale ºi spasmele, contribuie la eliminarea micro-
organismelor patogene din tractul respirator.
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Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în anorexie, gastrite, ulcer gastric, ulceraþii in-

testinale, diaree, colici, meteorism, boli metabolice, stãri gripale, cure de 
dezintoxicare, boli grave, hidropizie.

Mod de administrare: 20 picãturi de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, înaintea meselor principale.

Extern: ochi slãbiþi ºi obosiþi.
Mod de utilizare: cu tincturã diluatã 1:10, se ung pleoapele ºi se pun 

comprese de 4-5 ori/zi, pe ochii slãbiþi ºi obosiþi.
Contraindicaþii: Nu se administreazã la gravide, femei care alãp-

teazã.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Pãstrare: 15-250C ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE PÃDUCEL

Ingrediente: Crataegi folium cum flos (flori ºi frunze de pãducel), 
alcool etilic 30% vol.

Efecte: este suport pentru funcþia cardiacã ºi pentru reducerea frec-
venþei pulsului cardiac; are efect favorabil asupra vaselor mici, ca pilarelor 
ºi asupra circulaþiei sanguine în ansamblul ei; este suport pentru curãþirea 
va selor de sânge ºi pentru pãstrarea presiunii sângelui în limite normale. 
Pro tejeazã celulele ºi þesuturile de distrugerile radicalilor liberi (este an-
tioxidant). Este suport pentru creºterea fluxului sanguin ºi pentru o mai 
bunã oxigenare a celulei nervoase; diminueazã stãrile de excitabilitate 
fi zicã ºi senzorialã; este suport pentru reducerea spasmelor ºi inducerea 
unui somn sãnãtos; susþine sãnãtatea aparatului urinar, contribuie la o 
diurezã normalã. 

Recomandãri: ca adjuvant în hipertensiune, hipotensiune, aritmii, 
aterosclerozã, hipercolesterolemie, obezitate, vene varicoase, insomnie, 
edeme pulmonare, sânge gros.

Mod de administrare: 20 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, în cure de 30 zile, cu 30 de zile pauzã.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

TINCTURÃ DE PÃPÃDIE

Ingrediente: Taraxaci herba (pãpãdie), alcool etilic 30% vol.
Efecte: purificã sângele (favorizeazã transpiraþia, asigurã o bunã 

diurezã, menþine funcþia laxativã normalã a colonului); este suport pentru 
scãderea colesterolului ºi lipidelor din sânge; menþine sãnãtatea hepa-
to-biliarã, gastrointestinalã, inclusiv sãnãtatea pancreasului (stimuleazã 
secreþia pancreaticã); susþine sãnãtatea sistemului endocrin (poate ajuta 
controlul greutatii); este venotonic.

Recomandãri: ca adjuvant în obezitate, afecþiuni circulatorii, ano-
rexie, aterosclerozã, gutã, reumatism.

Mod de administrare: 3 x20-40 picãturi/zi, diluate în puþinã apã (ceai).
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE PÃTLAGINÃ

Ingrediente: Plantaginis folium (frunze de pãtlaginã), alcool etilic 
30% vol.

Efecte: uºureazã simptomele rãcelilor; calmeazã tusea, jena în gât 
ºi rãguºeala; ajutã la eliminarea microorganismelor patogene din tractul 
respirator ºi urinar, este suport pentru fluidificarea secreþiilor bronhice, 
pentru reducerea sângerãrii ºi hemoragiei; reduce spasmele, colesterolul 
ºi procesul inflamator; contribuie la o diurezã normalã; menþine balanþa 
acido-bazicã la nivelul aparatului urinar.

Recomandãri: ca adjuvant în alergii, rinite, astm bronºic, tuse, ulcer 
gastrointestinal, laringitã,infectii urinare.

Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai, între mese.

Extern: conjunctivitã, blefaritã.
Mod de utilizare: comprese cu soluþie diluatã 1/10.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

PROPOSAL - TINCTURÃ DE PROPOLIS

Ingrediente: propolis (30%), alcool etilic 80% vol.
Efecte: reduce procesul inflamator, protejeazã împotriva durerilor ºi 

edemelor consecutive procesului inflamator; menþine sãnãtatea vascularã 
(pereþii vaselor sanguine ºi capilarelor în bunã stare, viguroºi, im per-
meabili); contribuie la apãrarea împotriva microorganismelor patogene 
(virusuri, bacterii, fungi, paraziti); asigurã protecþie internã ºi externã 
îm po triva reacþiilor produse de iradieri; protejeazã þesuturile ºi celulele 
(inclusiv ADN-ul) de distrugerile radicalilor liberi; contribuie la apãrarea 
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or ga nis mului; protejeazã organismul de stresul fizic ºi mental; uºureazã 
respiraþia; este suport pentru fluidificarea secreþiilor bronºice; menþine 
sãnãtatea bucalã, a stomacului, a sistemului hepato-biliar, genito-urinar, a 
ochilor; contribuie la menþinerea echilibrului sistemului nervos ºi glandular.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în stãri cu imunitate scãzutã, boli infecþioase, 

hemoragii, inflamaþii, gerontologie, anorexie, denutriþie, ulcer gastric, 
diabet, hipercolesterolemie, tumori. 

Mod de administrare: 30 picãturi, de 3 ori/zi, pe pâine, cu 30 min. 
înainte de masã.

Extern: noduli, coºuri, arsuri.
Mod de utilizare: Se ung de 3 ori/zi, locurile bolnave. 
Reacþii adverse: Persoanele alergice la propolis nu folosesc produsul 

decât dupã o prealabilã testare.
Prezentare: sticle sau flacoane de 30, 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE PUFULIÞÃ
 
 Ingrediente: Epilobi herba (pufuliþã), alcool etilic 30% vol.
 Efecte: menþine sãnãtatea uro-genitalã, ajutã la eliminarea bacte-

riilor patogene din tractul urinar; creºte rezistenþa organismului la nivelul 
aparatului urinar; este suport împotriva precipitãrii sãrurilor din urinã; asig-
urã o diurezã normalã, menþine prostata sãnãtoasã. Este suport pentru 
sãnãtatea sistemului hepato-biliar, este hepatoprotector, ajutã potenþialul 
detoxifiant al ficatului. Promoveazã digestia ºi dezintoxicarea organismului. 

 Recomandãri: ca adjuvant în afecþiuni urogenitale, afecþiuni ale 
prostatei (hipertrofia prostatei, adenom, tumorã), afecþiuni ale vezicii urin-
are ºi rinichilor, afecþiuni ale ficatului (hepatitã, hepatitã cronicã evolutivã, 
cirozã hepaticã), gripe, rãceli. 

Mod de administrare: 20 picãturi de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE RÃªINÃ DE BRAD

Ingrediente: rãºinã de brad, alcool etilic 80% vol.
Efecte: reduce procesul inflamator, protejeazã împotriva durerilor ºi 

edemelor consecutive procesului inflamator; menþine sãnãtatea vascularã 

(pereþii vaselor sanguine ºi capilarelor în bunã stare - viguroºi, im per-
mea bili); contribuie la apãrarea împotriva microorganismelor patogene 
(virusuri, bacterii, fungi, paraziþi); asigurã protecþie internã ºi externã 
împotriva reacþiilor produse de iradieri; protejeazã þesuturile ºi celulele 
(inclusiv    ADN-ul) de distrugerile radicalilor liberi; contribuie la apãrarea 
organismului; protejeazã organismul de stresul fizic si mental; uºureazã 
respiraþia; este suport pentru fluidificarea secreþiilor bronºice; menþine 
sãnãtatea bucalã, a stomacului, a sistemului hepato-biliar, genito-urinar, a 
ochilor; contribuie la menþinerea echilibrului sistemului nervos ºi glandular.

Recomandãri: 
Extern: ca adjuvant în erupþii cutanate, rãni greu vindecabile, zona 

zoster, litiaze, arterite, reumatism, noduli, tumori.
Mod de utilizare: 
- Se ung locurile afectate de 2-3 ori/zi; 
- Se adaugã 10-20 picãturi în apa de baie; 
- Se fac inhalatii cu 10-20 picãturi la 100 ml apã clocotitã.
Alte informaþii utile:
Produsul se poate administra ºi intern: litiazã urinarã (curativ ºi pro-

filactic); infecþie urinarã (3-4 picãturi, de 3 ori/zi); în colici  (20-40 picãturi, 
o datã/zi).

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

TINCTURÃ DE RIDICHE NEAGRÃ 

Ingrediente: extract concentrat de ridiche neagrã proaspãtã (raport 
extract: solvent – 1:1); conþine 30% vol. alcool etilic.

Efecte: tonic respirator, uºureazã respiraþia, contribuie la funcþionarea 
normalã a bronhiilor ºi a plãmânilor; fluidificã secreþiile bronhice; ajutã la 
eliminarea microorganismelor patogene ºi alergenilor din tractul respirator; 
este hepatoprotector, promoveazã digestia ºi dezintoxicarea organismului, 
ajutã potenþialul detoxifiant al ficatului; protejeazã împotriva precipitãrii 
sãrurilor în fiere; ajutã ºi menþine sãnãtatea tractului urinar; protejeazã 
împotriva precipitãrii sãrurilor în urinã; contribuie la o diurezã normalã. 

Recomandãri: ca adjuvant în bronºite cronice, astm, tuse, rãguºealã, 
alergii, scorbut, rahitism, dischinezie biliarã hipertonã ºi atonã, litiazã 
biliarã ºi renalã.

Mod de administrare: 1 linguriþã, de 3-4 ori/zi sau la nevoie, diluatã 
în putinã apã sau ceai.

Prezentare: sticluþe, 100 ml
Pãstrare: a se pãstra la 15-200C, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea. 
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TINCTURÃ DE ROSTOPASCÃ

Ingrediente: Chelidonii herba (rostopascã), alcool etilic 30% vol.
Efecte: hepatoprotector, ajutã potenþialul detoxifiant al ficatului; 

contribuie la apãrarea împotriva microrganismelor patogene; reduce 
spasmele, scade colesterolul ºi lipidele; creºte apetitul, stimuleazã secreþia 
pancreaticã; contribuie la o diurezã normalã; menþine sãnãtatea pielii.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în colici biliare, colecistite, dischi nezii biliare, 

hipo tonia ºi atonia vezicii biliare (amelioreazã fluxul biliar), alergii cardio-
respiratorii (anginã pectoralã, astm, bronsite spastice), dureri musculare 
ºi articulare (reumatism, gutã), hipercolesterolemie, hiperlipemie.

Mod de administrare: 20-30 picãturi, diluate în puþinã apã sau ceai 
se beau fracþionat, în cursul zilei (de dimineaþa pânã seara).

Extern: erupþii, fistule, bãtãturi, negi, herpes, TBC de piele (acþioneazã 
ca trofic ºi antiseptic), psoriazis.

Mod de utilizare: tamponãri, comprese, pe locurile afectate.
Contraindicaþii: în sarcinã.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea

TINCTURÃ DE SALCIE

Ingrediente: Salicis cortex (coajã de salcie), alcool etilic 30% vol.
Efecte: suport pentru reducerea stãrilor febrile; protejeazã organismul 

de simptomele gripale, reduce procesul inflamator, ajutã la diminuarea 
durerii, consecutive procesului inflamator. Este suport pentru menþinerea 
echilibrului nervos - te ajutã sã obþii un somn odihnitor.

Recomandãri: ca adjuvant în febrã, gripã, rinite, dureri de orice 
etiolo gie, dismenoree cu simptome dureroase, insomnii, anxietate, infecþii 
urinare.

Mod de administrare: 20-30 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai, între mese sau la nevoie.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE SALVIE

Ingrediente: Salviae folium (frunze de salvie), alcool etilic 30% vol.
Efecte: menþine sãnãtatea sistemului neuro-endocrin, are efect fa-

vorabil asupra vaselor sanguine mici, capilarelor dar ºi asupra circulaþiei 
sanguine în ansamblul ei; participã la menþinerea nivelului normal al 
glicemiei în sânge, ca parte a unui stil de viaþã sãnãtos; este suport pentru 
sãnãtatea sexualã, hepato-biliarã, gastro-intestinalã (eliminã senzaþia de 
balonare), reduce spasmele, reduce transpiraþia ºi procesul inflamator, 
învioreazã corpul.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în disfuncþii circulatorii, diabet, dismenoree, atonie 

gastricã, transpiraþii nocturne, nervozitate, meteorism abdominal, dis-
chi-nezie biliarã, bronºite cronice, congestie limfaticã, pierderea memoriei.

Mod de administrare: 20-30 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai, între mese.

Extern: rãni cu puroi, transpiraþie urât mirositoare a picioarelor.
Mod de utilizare: se ung locurile afectate cu vatã înmuiatã în tincturã 

de salvie.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

TINCTURÃ DE SÂNZIENE

Ingrediente: Galii verum herba (sânziene), alcool etilic 30 % vol.
Efecte: susþine sãnãtatea sistemului endocrin; protejeazã glandele 

endocrine; reduce acumularea fluidelor în corp; are efect favorabil pentru 
circulaþia sanguinã ºi limfaticã; ajutã la menþinerea unei bune relaþii sex-
uale (susþine sãnãtatea sexualã); este suport pentru purificarea sângelui 
ºi pentru eliminarea acidului uric; reduce spasmele; micºoreazã durerile 
naºterii.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în hidropizie, retenþie urinarã, disfuncþie tiroidianã
Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 

apã sau ceai, între mese, precum ºi la nevoie.
Extern: eruptii tegumentare, tumori care ulcereazã.
Mod de utilizare: tamponãri, spãlãturi, comprese.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.
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TINCTURÃ DE SUNÃTOARE

Ingrediente: Hyperici herba (sunãtoare), alcool etilic 30 % vol.
Efecte: Îmbunãtãþeºte starea generalã în perioadele de tensiune 

nervoasã, atenueazã anxietatea, creºte rezistenþa la stres; are proprietãþi 
antidepresive. Efectele se instaleazã dupã trei sãptãmâni; cura dureazã 2-3 
luni. Scade tensiunea arterialã, este suport pentru reducerea spasmelor, 
menþine sãnãtatea stomacului, a sistemului hepato-biliar, reduce procesul 
inflamator. Ajutã ºi menþine funcþia urinarã, contribuie la o normalã diu-
rezã; favorizeazã diminuarea incontinenþei urinare; contribuie la apãrarea 
organismului împotriva microorganismelor patogene.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în depresii, infectii virale, anxietate, dischinezii 

biliare, colecistite, gastrite hiperacide, ulcer gastric ºi duodenal, diaree, 
insomnie, obosealã, incontinenþã urinarã.

Mod de administrare: 20 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, între mese.

Extern: arsuri, rãni deschise, tumori.
Mod de utilizare: tamponãri, comprese.
Contraindicaþii: în sarcinã ºi alãptare, stãri depresive severe.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

TINCTURÃ DE TALPA GÂªTEI

Ingrediente: Leonurii herba (talpa gâºtei), alcool etilic 30% vol.
Efecte: este suport pentru funcþia cardiacã; ajutã inima sã lucreze 

mai bine; este suport pentru reducerea frecvenþei pulsului cardiac; ajutã 
inima sã asigure debitul sanguin adecvat corpului, protejându-l de edemele 
consecutive acestei insuficienþe; menþine elasticitatea arterelor; este suport 
pentru relaxarea vaselor de sânge; asigurã miocardului sângele oxigenat 
necesar; pãstreazã tensiunea sângelui în limite normale; reduce spasmele; 
diminueazã stãrile de excitabilitate fizicã ºi senzorialã, este suport pentru 
funcþionarea normalã a sistemului nervos; contribuie la o diurezã normalã; 
îmbunãtãþeste sãnãtatea aparatului genital feminin.

Recomandãri: ca adjuvant în depresii, anxietate, tahicardie, crampe, 
dismenoree, frigiditate, menopauzã, epilepsie, tiroidã mãritã, hipertensi-
une. Talpa gâºtei este o plantã pentru inimã, ea inhibã agregarea plache-
tarã, scade nivelul lipidelor, scade hipertensiunea arterialã ºi calmeazã 
aritmiile.

Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 2-3 ori/zi, în  puþinã apã 
sau ceai, între mese; ultima dozã înainte de culcare.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea. 

TINCTURÃ DE TÃTÃNEASÃ

Ingrediente: Symphyti radix (rãdãcinã de tãtãneasã), alcool etilic 
30% vol.

Efecte: menþine sãnãtatea pielii, înlesneºte diminuarea ºi închiderea 
mai rapidã a rãnilor; reduce procesul inflamator, protejeazã împotriva 
durerilor ºi edemelor consecutive procesului inflamator; contribuie la 
apãrarea împotriva microorganismelor patogene (fungi, bacterii, virusuri); 
menþine sãnãtatea articulaþiilor, stomacului (regleazã aciditatea); reduce 
sângerarea ºi hemoragia; protejeazã þesuturile ºi celulele (inclusiv ADN-
ul) de distrugerile ce le pot provoca radicalii liberi.

Recomandãri:
Intern: ca adjuvant în gastrite hiperacide, ulcer gastric ºi duodenal, 

diaree, tuse, bronºite, tumori.
Mod de administrare: 20 picãturi de 3 ori/zi, în  puþinã apã sau ceai
Extern: arsuri, inflamaþii ale încheieturilor, boli de piele.
Mod de utilizare: Se tamponeazã ºi se aplicã, local, comprese cu 

soluþie diluatã 1/10.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE TRAISTA CIOBANULUI

Ingrediente: Bursae pastoris herba (traista ciobanului), alcool etilic 
30% vol.

Efecte: susþine tonicitatea normalã a organelor ºi tesuturilor (uter, 
muºchi, vene), diminueazã sângerarea ºi hemoragia; ajutã inima sã 
lucreze bine, menþine tensiunea arterialã normalã; este suport pentru o 
splinã sãnãtoasã; menþine sãnãtatea aparatului genital feminin; contribuie 
la apãrarea împotriva microorganismelor patogene; înlesneºte diminuarea 
ºi închiderea mai rapidã a rãnilor.

Recomandãri: ca adjuvant în metroragii ºi alte afecþiuni uterine, he-
moragii nazale, hematurie, hemoroizi, enterocolite, diaree, cistitã, distrofii 
musculare.

Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 3 ori/zi, în puþinã apã sau 
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ceai, cu 30 minute inainte de mese.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea. 

TINCTURÃ DE TREI FRAÞI PÃTAÞI

Ingrediente: Violae tricoloris herba (trei fraþi pãtaþi), alcool etilic 30% 
vol.

Efecte: suport pentru purificarea sângelui, suport pentru o diurezã 
normalã; favorizeazã transpiraþia, menþine normalã funcþia laxativã a 
colonului, contribuie la funcþionarea normalã a bronhiilor ºi a plãmânilor, 
ajutã la eliminarea microorganismelor patogene ºi alergenilor din tractul 
respirator; este desensibilizant.

Recomandãri: ca adjuvant în alergii, eczeme, urticarie, acnee, pso-
riazis, furun culozã, congestie limfaticã, mastitã, chisturi, tumori, cure de 
dezintoxicare, ulcere, dureri de gât, gutã, reumatism.

Mod de administrare: 40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, între mese.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE ÞELINÃ

Ingrediente: Apium folium (frunze de telinã), alcool etilic 30% vol.
Efecte: ajutã la menþinerea unei bune relaþii sexuale, este suport 

pentru funcþionarea normalã a sistemului nervos ºi a metabolismului; ajutã 
activitatea hormonalã femininã, protejeazã corpul de þesuturi adipoase, 
flasce ºi cãderea sânilor; este suport pentru o lactaþie corespunzãtoare; 
contribuie la purificarea sângelui (normalizeazã diureza, favorizeazã 
transpiraþia); este suport pentru creºterea apetitului, stimuleazã digestia, 
eliminã senzaþia de balonare, diminueazã colicile gastro-intestinale, re-
duce procesele inflamatorii ale mucoasei gastro-intestinale; este suport 
pentru vitalitatea ºi rezistenþa la stres a organismului; te ajutã sã te simþi 
mai energic.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în atonie digestivã, surmenaj, nervozitate, afecþiuni 

renale, tulburãri de dinamicã sexualã.
Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 

apã sau ceai, preferabil dupã mese.
Extern: rãni greu vindecabile, degerãturi, vitiligo.

Mod de utilizare: tamponãri, comprese.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml, 30 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE URZICÃ

Ingrediente: Urticae herba (urzicã), alcool etilic 30% vol.
Efecte: contribuie la formarea globulelor roºii, este suport pentru 

purificarea ºi fluidizarea sângelui, reduce sângerarea ºi hemoragia, scade 
colesterolul; are efect favorabil asupra circulaþiei în ansamblul ei, menþine 
normalã funcþia urinarã ºi sãnãtatea prostatei, reduce acumularea de fluide 
în corp; menþine sãnãtatea sistemului hepato-biliar, stimuleazã secreþia 
pancreaticã, menþine glicemia normalã ca parte a unui stil de viaþã sãnã-
tos, uºu reazã simptomele rãcelilor, menþine articulaþiile flexibile, creºte 
imu ni tatea, menþine sãnãtatea pielii ºi a corpului.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în anemii, hidropizii, afecþiuni renale, hepatobiliare 

ºi splenice, hemoragii, tuse, bronºite, disfuncþii circulatorii, hipertensiune, 
sterilitate.

Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
apã sau ceai, cu 30 minute inainte de mese.

Extern: cãderea pãrului, mãtreaþã, hemoroizi, rãni greu vindecabile.
Mod de utilizare: spãlãturi, comprese, fricþionãri.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

TINCTURÃ DE USTUROI

Ingrediente: Alii sativi bulbus (usturoi), alcool etilic 30% vol.
Efecte: este suport pentru scãderea colesterolului ºi lipidelor; menþine 

sãnãtatea inimii ºi homocisteina în limite normale; menþine nivelul glucozei  
normal în sânge - ca parte a unui stil de viaþã sãnãtos; scade tensiunea 
arterialã; apãrã organismul împotriva microorganismelor patogene (bac-
terii, virusuri, fungi, paraziþi) ºi alergenilor; purificã sângele; protejeazã 
þesuturile ºi celulele (inclusiv ADN-ul) împotriva radicalilor liberi, contribuie 
la vitalitatea ºi rezistenþa la stres a organismului.

Recomandãri: ca adjuvant în hipertensiune arterialã, hipercoles-ter-
olemie, astm, dezechilibre glandulare, aterosclerozã, disfuncþii circu-latorii, 
atonie digestivã, fermentaþii intestinale, gaze, diaree, helmintiaze.

Mod de administrare: 20-40 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã 
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apã sau ceai, cu 30 de minute înainte de masã.
Tinctura de usturoi se poate administra ºi conform schemei de mai 

jos, timp de 100 de zile.
Picãturile se administreazã în puþinã apã, cu 30 de minute înainte 

de mese. Dupã 100 de zile de tratament continuu cu doza variabilã din 
schemã, se face o pauzã de 60 de zile, dupã care se reîncepe cura.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea

TINCTURÃ DE VALERIANÃ

Ingrediente: Valerianae rhizoma cum radicibus (rãdãcinã de valeri-
anã), alcool etilic 30% vol.

Efecte: este suport pentru sãnãtatea sistemului nervos, diminueazã 
stãrile de excitabilitate fizicã ºi nervoasã, mãreºte rezistenþa organismului 
la stres. Este suport pentru funcþia cardiacã, reduce frecvenþa pulsului 
cardiac ºi diminueazã tensiunea arterialã. Asigurã o bunã digestie, reduce 
spasmele digestive. Este beneficã pentru aparatul genital feminin (sindrom 
premenstrual), diminueazã tulburãrile de menopauzã.

Recomandãri: ca adjuvant în nevroze, anxietate, agresivitate, de-
pendenþã de fumat, dependenþã de droguri, epilepsie, stres, insomnii, stãri 
de vomã, colici stomacale de naturã nervoasã, dureri musculare, intestine 
iritabile, migrene, ameþeli, hipertensiune datoratã stresului, tahicardie, 
sindrom premenstrual.

Mod de administrare:15 picãturi, de 3 ori/zi, diluate în puþinã apã 
sau ceai, ultima dozã fiind seara, înainte de culcare.

Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TINCTURÃ DE VÂSC

Ingrediente: vâsc (Viscum album), alcool etilic 30% vol.
Efecte: Este suport pentru funcþia cardiacã (reduce frecvenþa pulsu-

lui cardiac) ºi vascularã ajutã la menþinerea presiunii sângelui în limite 
normale; este suport pentru sãnãtatea pancreasului (stimuleazã funcþia 
pancreaticã); este suport pentru înviorare energeticã; protejeazã împotriva 
proliferãrii anarhice, fluidizeazã secreþiile bronºice, calmeazã spasmele; 
mãreºte rezistenþa la factori de stres; asigurã o bunã circulaþie a sângelui 
în artere.

Recomandãri: 

Intern: adjuvant în presiunea sângelui mãritã, tuse, astm, epilepsie, 
crize nervoase, ameþeli, tulburãri de menopauzã, predispoziþii la viroze, 
afecþiuni glandulare, sughiþ, proliferãri anarhice (tumori).

Mod de administrare: 20 pic. în 100 ml de apã de 3-4 ori/zi, pe 
stomacul gol 

Prezentare: sticluþe sau flacoane de  50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TONIC FVS 1
digestiv, detoxifiant, imunostimulator, tonic, fortifiant

Ingrediente: extract hidroalcoolic obþinut din: cetinã, flori domneºti, 
brebenel, salcâm, lumânãrica pãmântului, nucar, iarba fecioarelor, rãºinã 
de brad, dafin, cumin, vasileac, chimen dulce, alcool etilic 45% vol.

Efecte: promoveazã digestia ºi dezintoxicarea organismului; creºte 
apetitul, eliminã senzaþia de balonare, contribuie la funcþionarea normalã a 
intestinelor; susþine sãnãtatea sistemului hepato-biliar ºi endocrin; are efect 
favorabil asupra circulaþiei sanguine în ansamblul ei; este suport pentru 
vitalitatea organismului; te ajutã sã te simþi mai energic ºi contribuie  la 
rezistenþa organismului la stres; protejeazã organismul împotriva microor-
ganismelor patogene (bacterii, virusuri, fungi); reduce procesul inflamator 
ºi edemele consecutive procesului inflamator; stimuleazã procesele de 
eliminare, scade colesterolul ºi lipidele.

Recomandãri: ca adjuvant în inflamaþii, edeme, dereglãri metabolice 
ºi imunitare, circulatie perifericã deficitarã.

Mod de administrare: 1-3 linguri/zi, dupã mese, bãut ca atare sau 
di luat în puþin ceai, în caz de dureri, febrã, rãceli, indigestii, obosealã, iri -
ta bilitate, insomnii, lipsa poftei de mâncare.

Mod de utilizare: frecþii ºi comprese locale pe porþiunea afectatã.
Alte informaþii utile:
l	 Este tonic general, antiastenic, echilibreazã funcþiile sistemului 

nervos vegetativ simpatic ºi parasimpatic, redã apetitul.
l	 Trezeºte “medicul din interior”, adicã participã activ la refacerea 

organismului de-a lungul perioadei de convalescenþã.
Prezentare: sticle sau flacoane de 100 ml, 250 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.
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TONIC FVS 2
pentru dezintoxicare ºi protecþie

Ingrediente: extract hidroalcoolic obþinut din: iarba cucului, chiparcã, 
gorun, iarba fecioarelor, cetinã, filimicã, ºiruºliþã, buruianã pucioasã, 
alcool etilic.

Efecte: contribuie la sãnãtatea corpului prin menþinerea intactã a 
celulelor ADN; protejeazã membranele, celulele, þesuturile, lipidele, de 
vãtãmãrile oxidative; contribuie la apãrarea împotriva microorganismelor 
patogene (bacterii, virusuri, fungi);  este suport pentru reducerea proce-
sului inflamator ºi protejeazã împotriva edemelor consecutive procesului 
inflamator; promoveazã digestia ºi dezintoxicarea organismului; mãreºte 
rezistenþa organismului la stres, stimuleazã mecanismul imunitar intestinal, 
funcþia hepaticã ºi renalã.  

Intern: Formulã utilizatã tradiþional ca adjuvant în: creºterea imunitãþii, 
dezintoxicare, când organismul a acumulat mai multe toxine, deºeuri 
metabolice ºi chiar aglomerãri (noduli, ganglioni, tumori beningne ºi 
maligne, calculi).

Mod de folosire: 10 de picãturi de 3 ori/zi, înainte de mesele prin-
cipale, dizolvate în 50 ml apã; timp de 15-20 min., nu se mãnâncã ºi nu 
se bea nimic.

Extern: rãni ºi infecþii pe orice parte a corpului: urechi, gurã (gingii ºi 
amigdalite inflamate), ochi (roºeaþã, usturime, mâncãrime). 

Alte informaþii utile:
l	 Este diuretic, depurativ, sudorific, vermifug, tonic amar. Are pro-

prietãþi antiseptice, antibiotice, de însãnãtoºire a florei intestinale.
l	 Erupþiile cutanate sunt cauzate de bacteriile neprietene din tractul  

digestiv. Pielea se încarcã atunci când ficatul ºi rinichii nu lucreazã bine.
l	 Fiind un drenor hepatic ºi renal, însãnãtoºeºte flora intestinalã, 

întãreºte structura fizico-psihicã a corpului. În aceste condiþii, organismul 
este în mãsurã sã-ºi alunge musafirii nepoftiþi (paraziþi intestinali, toxine).

Prezentare: sticle sau flacoane de 100 ml, 250 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

TONIC FVS 4

Ingrediente: extract hidroalcoolic din Bursae pastoris herba (traista 
ciobanului), Serpylli herba (cimbriºor), Hyperici herba (sunãtoare), Millefolii 
flos (flori de coada ºoricelului).

Efecte: stimuleazã circulaþia, reduce procesul inflamator, durerea ºi 

edemele consecutive procesului inflamator; protejeazã pielea împotriva 
microorganismelor patogene, întãreºte musculatura, regenereazã celulele.

Mod de utilizare:
Se fricþioneazã de 2-3 ori pe zi, porþiunile musculare afectate, coloana 

vertebralã, încheieturile ºoldurilor. Înfãºuraþi, apoi, porþiunea masatã cu o 
flanelã de bumbac, ca sã o feriþi de rece.

Alte informaþii utile: 
Este recomandat în sclerozã multiplã, în toate formele de reumatism 

(articular acut, artrozic, secundar, infecþios, poliartritã reuma toidã, gutã.
Prezentare: sticle sau flacoane de 100-250 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

TONIC  GL
echilibrant glandular

Ingrediente: nucum juglandis pericarpium (pericarp de nucã), alcool 
etilic 25%.

Efecte: susþine sãnãtatea sistemului endocrin, echilibrant glandular, 
normalizeazã consistenþa sângelui.

Recomandãri: 
Intern: adjuvant în colite de putrefacþie, sânge îngroºat, dereglãri 

glandulare.
Mod de administrare: 40 picãturi (o linguriþã), de 2 ori/zi, diluate în 

puþinã apã sau ceai
Extern: depigmentãri, eczeme, rãni purulente.
Mod de utilizare: Se tamponeazã ºi se pun comprese pe pielea 

depigmentatã sau cu eczeme.
Prezentare: sticle sau flacoane de 100 ml, 250 ml
Conservare: la temperatura camerei, în locuri uscate, ferite de lumina directã a soarelui

AMOR ELIXIRUL DRAGOSTEI
tonic sexual

Ingrediente: vin roºu, miere, alcool etilic, tonic elixir (extract hidroal-
coolic din plante ca: lumânãrica pãmântului, buruianã pucioasã, cumin, 
cilvie, vasileac, ciumãfaie, lavandã, vanilie, scorþiºoarã, cuiºoare), acid 
citric, vitamina C, ulei de mentã. Conþine 25% alcool.

Efecte: tonic sexual, tonic general, reconfortant. Corecteazã tul-
burãrile de dinamicã sexualã, stimuleazã sistemul nervos central. 

Neutralizeazã radicalii liberi, care sunt asasinii celulelor sãnãtoase. 
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Epureazã colesterolul, preîntâmpinã instalarea bãtrâneþii gârbovite.
Recomandãri: ca adjuvant în impotenþã, frigiditate, tulburãri de 

dinamicã sexualã.
Mod de administrare: Se bea încet, un pãhãrel (40 ml), într-o am-

bianþã plãcutã, intimã. Odatã desfãcutã sticla, se pãstreazã la frigider, iar 
conþinutul se consumã într-o sãptãmânã.

Alte informaþii utile:
l	 Principiile active din compoziþia produsului “repun în drepturi” sim-

þurile adormite prin efectul sãu vitaminizant, remineralizant, vaso dila tator.
l	 Flavonoizii produsului funcþioneazã ca un sistem oxido-reducãtor 

reversibil, în sinergism cu vita mina C, contribuind, la nivel sanguin, la 
e-purarea coles terolului, prin faptul cã au rol de economisire a vitaminei 
C. Preîntâmpinã instalarea prematurã a bãtrâneþii. 

l	 În calitate de bioantioxidanþi, flavonoizii neutralizeazã acþiunea 
radicalilor liberi, care sunt asasinii celulelor noastre.

Prezentare: sticle sau flacoane de 100 ml, 250 ml
Pãstrare: sigilat, la temperatura camerei, ferit de luminã; dupã desfacere, la frigider

FAVISVELT T
lichior amar pentru slãbit din plante aromatice

Ingrediente: extract hidroalcoolic din plante ca: cruºin (Frangulae 
cortex), pãpãdie (Taraxaci herba), frunze de nuc (Juglandis folium), fructe 
de fenicul (Foeniculi fructus), fructe de ienupãr (Juniperi fructus), flori 
de soc (Sambuci flos), germeni de grîu (Triticum sativum). Conþine 30% 
alcool etilic. 

Efecte: contribuie la reducerea stocãrii grãsimilor; este suport pentru 
diminuarea celulitei; susþine sãnãtatea sistemului endocrin ºi hepato-bil-
iar; ajutã la menþinerea funcþiei laxative normale a colonului; este suport 
pentru eliminarea paraziþilor, favorizeazã transpiraþia; contribuie la o 
normalã diurezã.

Recomandãri: ca adjuvant în obezitate, cure de slãbire (este o 
componentã a programului de slãbit Favisan).

Mod de administrare: 1 linguriþã  (40 picãturi), diluatã în puþinã apã 
sau ceai, cu o orã înainte de masã.

Contraindicaþii: nu se administreazã în sarcinã, lactatie.
Prezentare: sticle sau flacoane de 100 ml, 250 ml
Conservare:  la temperatura camerei, în locuri curate
Observaþie: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

SOLUÞIE EXTRACTIVÃ 
FRUCTE DE SOC

plus de sãnãtate

Ingrediente: fructe de soc (Sambuci fructus), alcool etilic. 
Efecte: promoveazã dezintoxicarea organismului, asigurã o diurezã 

normalã; menþine normalã funcþia laxativã a colonului, favorizeazã tran-
spiraþia; contribuie la apãrarea împotriva microorganismelor patogene (în 
special asupra florei de putrefactie), este laxativ ºi/sau purgativ, funcþie 
de dozã; ajutã la refacerea epiteliului renal. Este suport pentru controlul 
greutãþii, ajutã la metabolizarea grãsimilor, ceea ce conduce la scãderea 
în greutate ºi menþinerea greutãþii corpului în limite normale.

Recomandãri: ca adjuvant în constipaþii, cure de slãbire, cure de 
dezintoxicare, boli de piele, acnee, psoriazis, sclerodermie, dermatozã 
alergicã, alte tipuri de alergii, insuficienþã reno-urinarã, tulburãri hormonale, 
chist ovarian, ovare polichistice, boli psihice, reumatism, gutã. 

Mod de administrare:1-4 linguri diluate în apã, în cure de 30-60 de 
zile, fracþionat, înainte de mese (dozã unicã în constipaþie). Nu se reco-
mandã persoanelor cu diaree cronicã sau acutã. 

Notã: În caz de constipaþii, doza se mãreºte în funcþie de reacþia tran-
zitului intestinal. Dacã acesta devine foarte intens, atunci doza (o lingurã 
- doza micã) nu se mãreºte; în caz contrar, se poate ajunge Ia 4 linguri/zi. 

Prezentare: flacoane sau sticle brune  de  200 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de lumina directã a soarelui
Observaþii: A se agita înainte de folosire.

SOLUÞIE EXTRACTIVÃ 
BRÂNCA URSULUI FAVISAN

PUTEREA ROMÂNEASCÃ

Ingrediente: brânca ursului, alcool etilic, apã distilatã
Efecte: ajutã la menþinerea unei bune relatii sexuale, favorizeazã 

fecundarea, susþine funcþia sexualã; stimuleazã activitatea secretorie a 
glandelor sexuale, vasodilatator genital, regleazã activitatea sistemului 
nervos, stimuleazã imunitatea localã nespecificã (la nivel renal ºi genital), 
tonic general (digestiv, nervos).

Recomandãri: ca adjuvant în sterilitate masculinã ºi femininã, boli 
venerice, anexitã, metroanexitã, amenoree, menopauzã prematurã, 
digestie dificilã, balonãri frecvente însoþite de colici, insuficienþã renalã, 
hipertensiune.
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Mod de administrare: 1 linguriþã diluatã într-un pahar cu apã, de 
3 ori/zi, cu 30 de minute înainte de masã  (pentru o acþiune mai intensã, 
doza se poate dubla).

Notã: În caz de impotenþã, frigiditate, se iau 1-3 linguriþe; în dozã  
unicã, la nevoie. În anexitã, metroanexitã se ia o linguriþã, de 3 ori/zi, în 
perioada ciclului menstrual.

Prezentare: flacoane sau sticle brune  de  200 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de lumina directã a soarelui
Observaþii: A se agita înainte de folosire.

TINCTURÃ MULTIPLANT
extract natural din 36 de plante medicinale

Ingrediente: aqua, alcoholum, Cynosbati fructus, Hippophaés fruc-
tus, Urticae herba,  Betulae folium, Taraxaci herba, Turio pini, Sam buci 
flos, Tiliae flos, Ocimum herba, Origani herba, Cha mo millae flos, Juniperi 
fructus, Serpylli herba, Robinae pse uda caciae flos, Ca lendulae flos, Carvi 
fructus, Plantaginis fo lium, Eryngi plani herba, Agrimoniae herba, Avena 
sativa, Hor deum vulgare, Hyperici herba, Cichorii herba, Juglandis folium, 
Quercus cortex, Salicis cortex, Polygoni avicularis her ba, Bursae pastoris 
herba, Al che mil lae herba, Apii grave olentidis radix, Galium herba, Cynarae 
folium, Centaurii herba, Foeniculi fructus, Absinthii herba, Millefolii flos.

Efecte: tonic general; este suport pentru vitalitatea organismului; 
ajutã sã te simþi mai energic; promoveazã digestia ºi dezintoxicarea 
organismului; este suport pentru creºterea apetitului, eliminã senzaþia 
de balonare, ajutã la eliberarea sucurilor digestive; menþine sãnãtatea 
sistemului hepato-biliar, are efect favorabil asupra circulaþiei sanguine 
în ansamblul ei; contribuie la rezistenþa organismului împotriva stresului; 
contribuie la apãrarea de microorganisme patogene (susþine sãnãtatea 
sistemului imunitar). 

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în stres, obosealã, indigestii, pa razitoze, colici, 

balonãri, dureri.
Mod de administrare: 1 linguriþã înainte de masã ºi alta dupã masã, 

de 3 ori/zi; în caz de colici se administreazã 3 linguri una dupã alta (30-
40 ml).

Extern: rãni, eczeme, boli de piele, boli de ochi, fracturi, entorse, negi
Mod de utilizare: frecþii, comprese, tamponãri, inhalare de vapori.
Prezentare: flacoane sau sticle brune  de  200 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de lumina directã a soarelui
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventua lele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea. A se agita înainte de folosire.

TONIC FVS 2 SOLUÞIE APOASÃ 
PENTRU DEZINTOXICARE ºI PROTECÞIE

Ingrediente: apã purificatã, magneziu, potasiu, zinc, mangan, cupru, 
calciu, fosfor, fluor, molibden, bor, acid ascorbic, cofactori enzimatici

Efecte: contribuie la sãnãtatea corpului prin menþinerea intactã a 
celulelor ADN; protejeazã membranele, celulele, þesuturile, lipidele, de 
vãtãmãrile oxidative; contribuie la apãrarea împotriva microorganismelor 
patogene (bacterii, virusuri, fungi);  este suport pentru reducerea proce-
sului inflamator ºi protejeazã împotriva edemelor consecutive procesului 
inflamator; promoveazã digestia ºi dezintoxicarea organismului; mãreºte 
rezistenþa organismului la stres, stimuleazã mecanismul imunitar intestinal, 
funcþia hepaticã ºi renalã.  

Recomandãri: 
Intern: Formulã utilizatã tradiþional ca adjuvant în: creºterea imunitãþii, 

dezintoxicare, când organismul a acumulat mai multe toxine, deºeuri 
metabolice ºi chiar aglomerãri (noduli, ganglioni, tumori beningne ºi 
maligne, calculi).

Mod de administrare: 10 de picãturi  de 3 ori/zi, înainte de mesele 
principale, dizolvate în 50 ml apã; timp de 15-20 min., nu se mãnîncã ºi 
nu se bea nimic.

Extern: rãni ºi infectii pe orice parte a corpului: urechi, gurã (gingii ºi 
amigdale inflamate), ochi (roºeaþã, usturime, mâncãrime). 

Mod de folosire: se ung locurile afectate, se tamponeazã sau se 
pun comprese.

Prezentare: sticle sau flacoane de 100 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

FAVIGIARDIN
macerat glicerinat contra parazitozelor

Ingrediente: apã purificatã, glicerinã, flori de gãlbenele (Calendulae 
flos), cimbriºor (Serpylli herba), vetrice (Tanaceti herba), ulei de cimbru

Efecte: protejeazã organismul de paraziþi ºi de microorganisme 
(bacterii, fungi, virusuri); este suport pentru eliminarea paraziþilor, reduce 
procesul inflamator.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în giardozã ºi alte parazitoze.
Mod de administrare: 
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- adulþi: 3 x 100 pic. (5 ml) /zi;
- copii: 1-2 ani: 3 x 10 pic./zi;
          3-4 ani: 3 x 15 pic./zi;
     5-6 ani: 3 x 20 pic./zi (1 ml = 20 picãturi);
          7-10 ani: 3 x 60 pic./zi (3 ml).
Produsul se administreazã înainte de masã, cu 10 - 15 min., diluat în 

ceai sau apã, o perioadã de 10 zile consecutiv; dupã o pauzã de 10 zile 
se poate relua administrarea.

Prezentare: sticle sau flacoane de 100 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

PROPOLIS GLICOLIC
creºte imunitatea organismului

Ingrediente: propolis, propilenglicol.
Efecte: reduce procesul inflamator, protejeazã organismul de bacte-

rii, virusuri, fungi, paraziþi, radicali liberi, stres, tumori; menþine echilibrul 
sistemu lui nervos, sãnãtatea vascularã, hepato-biliarã, ganglionarã, 
genito-urinarã.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în stãri cu imunitate scãzutã, boli infecþioase, 

hemoragii, inflamaþii, gerontologie, anorexie, denutriþie, ulcer gastric, 
diabet, hipercolesterolemie, tumori. 

Mod de administrare: 20-30 picãturi, de 3 ori/zi, pe pâine sau cu 
apã, cu 30 min. înainte de masã.

Extern: noduli, coºuri, arsuri.
Mod de utilizare: Se ung, de 2-3 ori/zi, locurile bolnave. 
Prezentare: sticle sau flacoane de 30 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

PROPOLIS 
soluþie apoasã

Ingrediente: propolis (10%), coajã de salcie (0,2%), apã purificatã.
Efecte: reduce procesul inflamator, protejeazã organismul de bacterii, 

viruºi, fungi, paraziþi, radicali liberi, stres, tumori; menþine echilibrul sistemu-
lui nervos, sãnãtatea vascularã, hepato-biliarã, ganglionarã, genito-urinarã.

Recomandãri: ca adjuvant în stãri cu imunitate scãzutã, boli infecþio-
ase, hemoragii, inflamaþii, gerontologie, anorexie, denutriþie, ulcer gastric, 

diabet, hipercolesterolemie, tumori. 
Mod de administrare: ca atare sau diluat în apã.
- adulþi: 3 x 1 lingurã/zi, 
- copii: 3 x 1 linguriþã/zi.
Prezentare: sticle sau flacoane de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, even tualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.
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10. ULEIURI MEDICINALE
Aceste formule rãspund mai bine unor nevoi specifice de sãnãtate 

decât extractele hidroalcoolice. În cazul persoanelor cu afecþiuni gastro-in-
testinale ºi hepatice, cãrora nu le face bine decât acest tip de preparate, 
având mucoasele - gastricã ºi intestinalã - inflamate, ei tolereazã foarte 
bine aceste produse - uleiuri speciale - folosite ca bazã pentru principiile 
active din plante. Ele reprezintã un adevãrat balsam pentru stomac, in-
testine, fiere, ficat, splinã, pancreas.

De asemenea, rolul lor balsamic se rãsfrânge ºi asupra pielii trauma-
tizate (arsuri, urticarii, plãgi, luxaþii, hemoroizi, ulcer varicos, varice, negi, 
ganglioni inflamaþi, noduli mamari, cancer de piele).

Înglobeazã principii active din plante, într-un ambalaj de dimensiuni 
relativ mici ºi sunt uºor de administrat, indiferent de locul în care v-aþi afla. 
Vã puteþi folosi de ele fãrã sã fie nevoie de condiþii speciale. Le luaþi cu 
apã, ceai, pe pâine sau... direct picurate în gurã.

În privinþa unei rãni sau a unei porþiuni de piele inflamate, este ºi mai 
simplu. Veþi observa cã sticluþa strecuratã în buzunar sau printre bagaje, 
în voiaj, vã scoate din încurcãturi, fãrã sã vã cearã prea mult în schimb. 
Doar s-o aveþi la dumneavoastrã, sã nu vã despãrþiþi de ea.

Dar aplicaþiile cu uleiurile pe care vi le prezentãm nu se opresc 
aici. Iatã de pildã o situaþie foarte des întâlnitã ºi cãreia v-aþi obiºnuit, 
probabil, sã-i faceþi faþã cu un calmant: durerile de cap, fie cã sunt 
pasagere sau cã vã “cutreierã creierii” de luni ºi ani la rând. În primul 
caz, mai uºor, desigur, picuraþi câþiva stropi pe frunte ºi faceþi-vã 
singuri un masaj ceva mai apãsat, cu ambele mâini, pornind de la 
mijlocul frunþii, spre margini, apoi coborând la tâmple, dupã ceafã 
ºi mai jos, în zona cervicalã, cuprinzând chiar ºi umerii. Vã veþi învi-
ora de îndatã, iar migrenele vor dispãrea. Desigur, în cea de-a doua 
situaþie, durerile de cap, cronice fiind, dispar mai greu, însã fireºte, 
nu vã împãcaþi cu acest “dat”. Pe lângã masajul de care am amintit, 
urmaþi o curã internã, cu produsele descrise la capitolul TRATA-
MENTE NATURALE FAVISAN, special conceputã pentru dureri de 
cap. Fireºte, au cauze interne multiple. 

 

ULEI DE CÃTINÃ
 
Ingrediente: fructe de cãtinã (Hippophae fructus), extract uleios. 

Fructele de cãtinã conþin: vit. C, B1, B2, K, P, A, E, carotenoizi, flavonoizi, 
acizi graºi nesaturaþi, fitosteroli, inozitol, ulei volatil, microelemente, acizi 
graºi esenþiali, lecitine, acizi graºi saturaþi.

Efecte: ajutã la vitaminizarea ºi remineralizarea organismului, reduce 
procesul inflamator, înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a 
rãnilor, protejeazã þesuturile, celulele (inclusiv ADN-ul) de distrugerea oxi-
dativã; este suport pentru vitalitatea organismului; contribuie la rezistenþa 
organismului la stres; ajutã sã te simþi mai energic; este suport pentru 
sãnãtatea stomacului, sãnãtatea ocularã, sãnãtatea sistemului nervos; 
promoveazã dezintoxicarea organismului.

Recomandãri:
Intern: ca adjuvant în stãri cu imunitate scãzutã, boli infecþioase ºi 

diverse inflamaþii, boli de ochi, gerontologie, anorexie, denutriþtie, conva-
lescenþã, debilitate, epuizare, tulburãri de creºtere.

Mod de administrare: 10-30 picãturi, de 3 ori/zi.
Extern: reumatism, arsuri, coºuri, noduli, urticarie, zona zoster.
Mod de utilizare: tamponãri, comprese.     
Prezentare: sticluþe, 30 ml
Pãstrare: la loc uscat ºi rece, ferit de luminã. Eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

ULEI DE GÃLBENELE

Ingrediente: flori de gãlbenele (Calendulae flos), extract uleios. Flo-
rile de gãlbenele conþin: carotenoide, flavonoide, saponozide triterpenice, 
luteine, rutenoizi, vitamina C, uleiuri volatile.

Efecte: reduce procesul inflamator, menþine sãnãtatea stomacului, 
a sistemului hepato-biliar; contribuie la apãrarea împotriva microorganis-
melor patogene, protejeazã corpul de paraziþi; înlesneºte diminuarea ºi 
închiderea mai rapidã a rãnilor; ajutã ºi susþine sãnãtatea aparatului genital 
feminin (favorizeazã declanºarea ciclului menstrual).

Recomandãri:
Intern: ca adjuvant în candida, cervicitã, dismenoree, enterocolite, 

ulcer gastroduodenal, dischinezie biliarã, tumori.
Mod de administrare:10-30 picãturi de 3 ori/zi, între mese. 
Extern: ulceraþii, degerãturi, eczeme, boli de ochi, tumori.
Mod de utilizare: tamponãri ºi aplicaþii locale, comprese.  
Prezentare: sticluþe, 30 ml
Pãstrare: la loc uscat ºi rece, ferit de luminã. Eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.
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ULEI DE MUªEÞEL
 
Ingrediente: flori de muºeþel (Chamomillae flos), extract uleios. 

Florile de muºeþel conþin: ulei volatil (0,38-0,81%), colinã (0,32-0,38%), 
acid nicotinic, vit.B1, substanþe minerale ; conþinutul de chamazulenã din 
uleiul eteric este de 2,8-14,2%.

Efecte: contribuie la apãrarea împotriva microorganismelor patogene 
ºi împotriva reacþiilor produse de iradieri; reduce procesul inflamator; 
este suport pentru reducerea spasmelor; ajutã la sãnãtatea stomacului, 
sãnãtatea sistemului hepato-biliar ºi la purificarea sângelui; ajutã ºi susþine 
sãnãtatea aparatului genital feminin (protejeazã de tulburãri menstruale); 
înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor, diminueazã pru-
ritul; asigurã sãnãtatea bucalã (ajutã la reducerea plãcii bacteriene ºi la 
reducerea aciditãþii produse de placa bacterianã).

Intern: ca adjuvant în gastrite, colite, enterite, indigestii, crampe 
intestinale, diaree, balonãri, intestine iritabile, hiperaciditate, migrene.

Mod de administrare: 20-40 picãturi de 3 ori/zi, între mese. 
Extern: ten înroºit, riduri, erupþii cutanate, eczeme, rãni purulente, 

arsuri.
Mod de utilizare: tamponãri, comprese.        
Prezentare: sticluþe, 30 ml
Pãstrare: la loc uscat ºi rece, ferit de luminã. Eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã calitatea.

ULEI DE SUNÃTOARE
 
Ingrediente: sunãtoare (Hyperici herba), extract uleios. Iarba de 

sunãtoare conþine: ulei volatil, tanin, carotenoizi, rutozid, hipericinã, colinã, 
vitamine, sãruri minerale, acizi graºi saturaþi.

Efecte: Îmbunãtãþeºte starea generalã în perioadele de tensiune 
nervoasã, atenueazã anxietatea, creºte rezistenþa la stres; are proprietãþi 
antidepresive. Efectele se instaleazã dupã trei sãptãmâni; cura dureazã 2-3 
luni. Scade tensiunea arterialã, este suport pentru reducerea spasmelor, 
menþine sãnãtatea stomacului, a sistemului hepato-biliar, reduce procesul 
inflamator. Ajutã ºi menþine funcþia urianrã, contribuie la o normalã diu-
rezã; favorizeazã diminuarea incontinenþei urinare; contribuie la apãrarea 
organismului împotriva microorganismelor patogene.

Recomandãri: 
Intern: ca adjuvant în depresii, infecþii virale, anxietate, dischinezie 

biliarã, colicistite,  gastrite hiperacide, ulcer gastric ºi duodenal, diaree, 
insomnie, obosealã, incontinenþã urinarã.

Mod de administrare: 20 picãturi, de 3 ori/zi

Extern: arsuri, rãni deschise, tumori.
Mod de utilizare: tamponãri, comprese.
Alte informaþii utile:  
În afecþiuni bucale: Se mestecã o linguriþã  de ulei timp de 5-10 

minute, dupã care se aruncã. 
Prezentare: sticluþe, 30 ml
Contraindicatii: în sarcinã ºi perioada de alãptare, stãri depresive severe
Pãstrare: la loc uscat ºi rece, ferit de luminã. Eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

ULEI DE TÃTÃNEASÃ 
 
Ingrediente: rãdãcinã de tãtãneasã (Symphitii radix), extract uleios. 

Rãdãcina de tãtãneasã conþine: ulei volatil, alantoinã, mucilagii, colinã, 
rezine, substanþe minerale, steroli, aminoacizi, acizi graºi nesaturaþi, acizi 
graºi saturaþi.

Efecte: menþine sãnãtatea pielii, înlesneºte diminuarea ºi închiderea 
mai rapidã a rãnilor; reduce procesul inflamator, protejeazã împotriva du-
rerilor ºi edemelor consecutive procesului inflamator; contribuie la apãrarea 
împotriva microorganismelor patogene (fungi, bacterii, virusuri); menþine 
sãnãtatea articulaþiilor, stomacului (regleazã aciditatea); reduce sânger-
area ºi hemoragia; protejeazã þesuturile ºi celulele (inclusiv ADN-ul) de 
distrugerile ce le pot provoca radicalii liberi.

Recomandãri: 
Extern: contuzii, arsuri, fracturi, hemoroizi, boli de piele, inflamaþii, 

varice, rãni, tumori.
Mod de utilizare: tamponãri, comprese.         
Prezentare: sticluþe, 30 ml
Pãstrare: la loc uscat ºi rece, ferit de luminã. Eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.
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11. COMPLEXE AROMATICE 
DIN ULEIURI ESENÞIALE

Aplicate pe o piele inflamatã, traumatizatã sau edemaþiatã, com-plex-
ele aromatice din uleiuri esenþiale îi redau vigoarea, cicatrizeazã rãnile, 
restabilesc echilibrul hidric ºi stopeazã focarul infecþios. 

Deschideþi, aºadar, sticluþa cu esenþe din plante, ungeþi-vã fruntea, 
tâmplele ºi apoi sorbiþi o canã cu ceai pe care aþi avut grijã sã îl înmiresmaþi 
cu 5-10 picãturi de esenþã volatilã. Ungeþi pielea suferindã, mângâiaþi-o 
ºi cu privirea de îndatã ce uleiurile eterice prind sã-i refacã, structural, 
epiderma, viaþa frântã. Picuraþi acest balsam ºi în apa de baie. Astfel 
înmiresmatã, îmbie la calm ºi relaxare, descoperind crâmpeie de bucurie 
înãbuºitã de atâta grabã ºi neatenþie.

Pulverizaþi aerul din casã cu apa în care aþi adãugat zece picãturi din 
elixirul bunei rânduieli a firii, pe care vi-l oferim cu sufletul deschis ºi cu 
încrederea cã va parfuma ºi va purifica locuinþa, fiinþa dumneavoastrã. 
Ajutaþi-vã de uleiurile din plante spre a vã alina durerile cauzate de lovituri, 
cãzãturi, inflamaþii, aplicând comprese pe zonele afectate.

Folosiþi-vã de aceste uleiuri extrase din plante pentru masaje; ajutã 
la alungarea durerii, la hidratarea ºi catifelarea pielii. Le-am conceput 
sã adune mintea, sufletul ºi corpul, deopotrivã, în trupul armoniei. Au 
capacitatea de a elimina materiile reziduale, celulele moarte, depozitele 
de toxine, metaboliþii. Regenereazã celulele, readuc ordinea ºi calmul în 
þesuturi, întineresc pe cel care vrea sã se purifice alegând Natura ca aliat, 
în spaþiul strâmt al vieþii pãmânteºti.

Preparatele FAVISAN pe bazã de esenþe din plante nu conþin ingre-
diente chimice ºi opresc alunecarea organismului în spaþiul suferinþei. Fiþi 
fãrã grijã, vã ajutã la dezintoxicarea celor trei corpuri - mental, spiritual 
ºi fizic -, vã elibereazã firea de preconcepte pãguboase, vã înalþã ºi vã 
purificã însãºi umanitatea din fiinþa dumneavoastrã. La fel cum prezenþa 
unei flori coloreazã ºi învioreazã spaþiul din locuinþã, ele îndulcesc starea 
psihicã ºi vã înfrumuseþeazã viaþa. Chiar aºa!

FAVICOMPLEX AROMAT 1
pentru tulburãri digestive, greaþã, vomã

Compoziþie: ulei de parafinã, mentol.
Recomandãri: adjuvant în indigestii, colici biliare ºi stomacale, mi-

grene, dureri de dinþi, rãceli, sinusuri blocate.
Mod de utilizare:
A. Inhalaþii: Mirosiþi flaconul sau sticluþa în caz de congestie a mu-

coasei nazale ºi veþi constata cum nasul se desfundã.
B. Uz intern: se iau 5-6 picãturi pe o linguriþã cu miere, în crize, dupã 

care beþi un pahar cu apã sau cu ceai.
C. Uz extern: Masaþi zonele dureroase (frunte, tâmple, articulaþii), 

aplicând câteva picãturi din acest produs. Înmuiaþi un mic tampon de vatã 
ºi introduceþi-l în mãseaua cariatã sau frecaþi gingia care vã doare.

Reacþii adverse: Evitaþi supradozarea. Nu depãºiþi 40 de picãturi 
pe zi (administrare internã, bãi, comprese, inhalaþii). Folosirea abuzivã ar 
putea provoca iritaþii locale ce favorizeazã dezvoltarea inflamaþiilor acute 
sau a spasmului bronºic.

Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei
Prezentare: flacoane sau sticle de 20 ml

FAVICOMPLEX AROMAT 2
protector faþã de bacterii, paraziþi, 

putrefacþii intestinale

Compoziþie: ulei esenþial de cimbru, alcool etilic.
Recomandãri: ca adjuvant în infecþii intestinale, pulmonare, geni-

to-urinare, afecþiuni datorate rãcelilor (gripe, rãguºeli, angine).
Mod de utilizare:
Uz intern: se iau 3 x 3-4 pic/zi.
Folosirea abuzivã ar putea provoca iritaþii locale ce favorizeazã dez-

voltarea inflamaþiilor acute sau a spasmului bronºic.
Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei
Prezentare: flacoane sau sticle de 20 ml
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FAVICOMPLEX AROMAT DETOX
ecologie internã; neutralizeazã toxinele

Compoziþie: amestec de uleiuri aromatice (lavandã, cimbru, mentã, 
fenicul).

Efecte: suport pentru întãrirea rezistenþei naturale a organismului, 
curãþirea tractului intestinal de bacterii putride, îmbunãtãþirea digestiei, 
protejarea împotriva bolilor grave degenerative.

Mod de utilizare:
A. Uz intern: 1) 1-4 picãturi, la un pahar cu ceai cald, de 2-3 ori/zi; 
     2) 2-4 picãturi pe o linguriþã de miere, apoi se bea un 

pahar cu ceai.
B. Comprese: Înmuiaþi în apã fierbinte tifonul în patru straturi, având 

o suprafaþã suficient de întinsã pentru a acoperi, în întregime, aria supusã 
acestei proceduri, stoarceþi-l atât cât sã nu picure ºi impregnaþi-l cu 20 
de picãturi.

Înveliþi zona bolnavã cu aceastã faºã iar deasupra trageþi o folie 
subþire de plastic. Menþineþi compresa de seara pânã dimineaþa, prefer-
abil acoperitã cu o pãturã sau cu o flanelã, spre a pãstra o temperaturã 
ridicatã, constantã.

Reacþii adverse: Evitaþi supradozarea. Nu depãºiþi 40 de picãturi 
pe zi (administrare internã, bãi, comprese, inhalaþii). Folosirea abuzivã ar 
putea provoca iritaþii locale  ce favorizeazã dezvoltarea inflamaþiilor acute 
sau a spasmului bronºic.

Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei
Prezentare: flacoane sau sticle de 20 ml

FAVICOMPLEX DE IENUPÃR
diuretic, depurativ, tonic general

Compoziþie: alcool etilic, ulei de ienupãr, ulei de cimbru, ulei de 
lavandã.

Recomandãri: ca adjuvant în infecþii ale tractului urinar (cistitã, piel-
itã), oligurie, litiazã renalã, colici, flatulenþã, indigestii, afecþiuni stomacale 
(eliminã gazele, întãreºte stomacul), insomnii datorate stãrilor de tensiune 
ºi îngrijorare, afecþiuni ale pielii ºi sângelui.

Este un remediu eficient în cazul acumulãrii lichidului în organism da-
toritã afecþiunilor cardiace, hepatice. Reduce durata naºterii, ajutã contracþiile 
mamei. Multe studii asupra acþiunii diuretice a uleiului de ienupãr aratã cã 
acþioneazã prin intensificarea filtrãrii glome rulare, eliminând astfel surplusul  
de sodiu ºi clor. Intrã rapid în sânge ºi este eliminat prin rinichi, transportând 

cu el o cantitate mare de apã, în caz de retenþie de lichid.  
Mod de utilizare:
A. Bãi: Adãugaþi 10-15 picãturi în apa de baie generalã sau în apa 

pentru baia de ºezut, de mâini ºi de picioare. Baia dureazã 15-25 de 
minute. Reconforteazã ºi revitalizeazã întregul organism.

B. Inhalaþii: Adãugaþi 10 picãturi în 100 ml apã fierbinte ºi inspiraþi 
vaporii care se degajã. Înfãºuraþi capul cu un prosop care sã cuprindã 
ºi vasul, spre a menþine vaporii într-un volum redus. Inspiraþi adânc, la 
început pe nas, apoi pe gurã, dupã care aburiþi urechea ºi capul, spre a 
elimina blocajele  de cir culaþie sanguinã ºi limfaticã. Continuaþi astfel pânã 
când mirosul specific dispare. Reluaþi acest procedeu, de 2-3 ori pe zi, în 
bolile acute. În bolile cronice, inhalaþia se face seara, înainte de culcare. 
În timpul zilei, evitaþi diferenþele mari de temperaturã a aerului.

C. Comprese: Înmuiaþi în apã fierbinte tifonul în patru straturi, cu o 
suprafaþã suficient de întinsã pentru a acoperi în întregime aria supusã 
acestei proceduri, stoarceþi-l atât cât sã nu picure ºi impregnaþi-l cu 20 de 
picãturi Favicomplex de ienupãr. Înveliþi zona bolnavã cu aceastã faºã, 
iar deasupra trageþi o folie subþire de plastic. Menþineþi compresa de seara 
pânã dimineaþa, preferabil acoperitã cu o pãturã sau cu o flanelã, spre a 
pãstra o temperaturã ridicatã, constantã.

D. Uz intern: 1) 3-4 picãturi la un pahar cu ceai cald, de 2-3 ori/ zi;
                      2) 3-4 picãturi  pe o linguriþã de miere.
Reacþii adverse: Evitaþi supradozarea. Nu depãºiþi 40 de picãturi 

pe zi (administrare internã, bãi, comprese, inhalaþii). Folosirea abuzivã ar 
putea provoca iritaþii locale  ce favorizeazã dezvoltarea inflamaþiilor acute 
sau a spasmului bronºic.

Contraindicaþii: boli de rinichi
Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei
Prezentare: flacoane sau sticle de 20 ml

FAVICOMPLEX DE LAVANDÃ
pentru epuizãri psihice ºi nervoase, 

infecþii ale nasului ºi gâtului

Compoziþie: alcool etilic, ulei de lavandã, ulei de cimbru, ulei de 
ienupãr.

Recomandãri: adjuvant în anxietate, depresie, iritabilitate, palpitaþii, 
debilitate generalã, retenþie de lichid, psoriazis,  congestie limfaticã, dureri 
reumatice, infecþii ale tractului respirator, alopecie, muºcãturi de insecte, 
arsuri, flatulenþã, indigestie, greþuri, miros neplãcut a gurii, conjunctivite, 
otalgie, migrene, infecþii ale nasului ºi ale gâtului, oligomenoree, luxaþii.

Mod de utilizare:
A. Bãi:
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Adãugaþi 10-15 picãturi în apa de baie generalã sau în apa pentru 
baia de ºezut, de mâini ºi de picioare. Baia dureazã 15-25 de minute. 
Reconforteazã ºi revitalizeazã întregul organism. 

B. Inhalaþii:
Adãugaþi 10 picãturi în 100 ml apã fierbinte ºi inspiraþi vaporii care 

se degajã. Înfãºuraþi capul cu un prosop care sã cuprindã ºi vasul, spre 
a menþine vaporii într-un volum redus. Inspiraþi adânc, la început pe nas, 
apoi pe gurã, dupã care aburiþi urechea ºi capul, spre a elimina blocajele  
de circulaþie sanguinã ºi limfaticã. Continuaþi astfel pânã când mirosul 
specific dispare. Reluaþi acest procedeu, de 2-3 ori pe zi,  în bolile acute. 
În bolile cronice, inhalaþia se face, de preferinþã, seara, înainte de culcare. 
În timpul zilei, evitaþi diferenþele mari de temperaturã a aerului.

C. Comprese: 
Înmuiaþi în apã fierbinte tifonul în patru straturi, având o suprafaþã 

suficient de întinsã pentru a acoperi în întregime aria supusã acestei 
proceduri, stoarceþi-l atât cât sã nu picure ºi impregnaþi-l cu 20 de picãturi 
Favicomplex de lavandã.

Înveliþi zona bolnavã cu aceastã faºã, iar deasupra trageþi o folie 
subþire de plastic. Menþineþi compresa de seara pânã dimineaþa, prefer-
abil acoperitã cu o pãturã sau cu o flanelã, spre a pãstra o temperaturã 
ridicatã, constantã.

D. Uz intern:
1) 3-4 picãturi la un pahar cu ceai cald, de 2-3 ori pe zi;
2) 3-4 picãturi  pe o linguriþã de miere, apoi se bea un pahar cu ceai.
Reacþii adverse: Evitaþi supradozarea. Nu depãºiþi 40 de picãturi 

pe zi (administrare internã, bãi, comprese, inhalaþii). Folosirea abuzivã ar 
putea provoca iritaþii locale  ce favorizeazã dezvoltarea inflamaþiilor acute 
sau a spasmului bronºic.

Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei
Prezentare: flacoane sau sticle de 20 ml

FAVICOMPLEX DE MELISÃ 
pentru alergii, astm, bronºite

Compoziþie: alcool etilic, ulei de melisã. 
Recomandãri: adjuvant în alergii, bronºitã, astm.
Permite organismului sã funcþioneze în ritmul sãu propriu prin înlã-

tu-rarea tensiunii ºi a blocajelor. Este bun pentru ficat ºi splinã, fortifiant 
pentru creier ºi nervi. Are efect notabil asupra emoþiilor, bun remediu în 
melancolie. Face inima fericitã ºi voioasã, întãreºte spiritul ºi pofta de viaþã.

Mod de utilizare:
A. Bãi:
Adãugaþi 10-15 picãturi în apa de baie generalã sau în apa pentru 

baia de ºezut, de mâini ºi de picioare. Baia dureazã 15-25 de minute. 
Reconforteazã ºi revitalizeazã întregul organism. 

B. Inhalaþii:
Adãugaþi 10 picãturi în 100 ml apã fierbinte ºi inspiraþi vaporii care 

se degajã. Înfãºuraþi capul cu un prosop care sã cuprindã ºi vasul, spre 
a menþine vaporii într-un volum redus. Inspiraþi adânc, la început pe nas, 
apoi pe gurã, dupã care aburiþi urechea ºi capul, spre a elimina blocajele  
de circulaþie sanguinã ºi limfaticã. Continuaþi astfel pânã când mirosul 
specific dispare. Reluaþi acest procedeu de 2-3 ori pe zi, în bolile acute. 
În bolile cronice, inhalaþia se face de preferinþã seara, înainte de culcare.

C. Comprese: 
Înmuiaþi în apã fierbinte tifonul în patru straturi, având o suprafaþã 

suficient de întinsã pentru a acoperi în întregime aria supusã acestei 
proceduri, stoarceþi-l atât cât sã nu picure ºi impregnaþi-l cu 20 de picãturi 
de Favicomplex de melisã.

Înveþili zona bolnavã cu aceastã faºã, iar deasupra trageþi o folie 
subþire de plastic. Menþineþi compresa de seara pânã dimineaþa, prefer-
abil acoperitã cu o pãturã sau cu o flanelã, spre a pãstra o temperaturã 
ridicatã, constantã.

D. Uz intern:
1) 3-4 picãturi la un pahar cu ceai cald, de 2-3 ori pe zi;
2) 3-4 picãturi  pe o linguriþã de miere, apoi se bea un pahar cu ceai.
Reacþii adverse: Evitaþi supradozarea. Nu depãºiþi 40 de picãturi 

pe zi (administrare internã, bãi, comprese, inhalaþii). Folosirea abuzivã ar 
putea provoca iritaþii locale  ce favorizeazã dezvoltarea inflamaþiilor acute 
sau a spasmului bronºic.

Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei.
Prezentare: flacoane sau sticle de 20 ml

FAVICOMPLEX DE MENTÃ
digestiv, reface vigoarea ºi prospeþimea corpului

Compoziþie: alcool etilic, ulei de mentã, ulei de cimbru, ulei de 
lavandã.

Recomandãri: adjuvant în afecþiunile sistemului digestiv (indigestie, 
flatulenþã, colici, dureri de stomac, diaree).

Este un remediu excelent în caz de greaþã ºi vomã. Îndepãrteazã 
instantaneu ºi este bun pentru rãul de mare sau de cãlãtorie. Ajutã la 
sfãrâmarea calculilor biliari, sinuzitã, debilitate generalã, nevralgie, dureri 
de cap, înþepãturi de insecte, miros neplãcut a gurii, rãcealã.

Mod de utilizare:
A. Bãi:
Adãugaþi 10-15 picãturi în apa de baie generalã sau în apa pentru 
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baia de ºezut, de mâini ºi de picioare. Baia dureazã 15-25 de minute. 
Reconforteazã ºi revitalizeazã întregul organism.

B. Inhalaþii:
Adãugaþi 10 picãturi în 100 ml apã fierbinte ºi inspiraþi vaporii care 

se degajã. Înfãºuraþi capul cu un prosop care sã cuprindã ºi vasul, spre 
a menþine vaporii într-un volum redus. Inspiraþi adânc, la început pe nas, 
apoi pe gurã, dupã care aburiþi urechea ºi capul, spre a elimina blocajele  
de circulaþie sanguinã ºi limfaticã. Continuaþi astfel pânã când mirosul 
specific dispare. Reluaþi acest procedeu de 2-3 ori pe zi,  în bolile acute. 
În bolile cronice, inhalaþia se face de preferinþã seara, înainte de culcare. 
În timpul zilei, evitaþi diferenþele mari de temperaturã a aerului. 

C. Comprese: 
Înmuiaþi în apã fierbinte tifonul în patru straturi, cu o suprafaþã suficient 

de întinsã pentru a acoperi în întregime aria supusã acestei proceduri, 
stoarceþi-l atât cât sã nu picure ºi impregnaþi-l cu 20 de picãturi Favi 
complex de mentã.

Înveþili zona bolnavã cu aceastã faºã, iar deasupra trageþi o folie 
subþire de plastic. Menþineþi compresa de seara pânã dimineaþa, prefer-
abil acoperitã cu o pãturã sau cu o flanelã, spre a pãstra o temperaturã 
ridicatã, constantã.

D. Uz intern:
1) 3-4 picãturi la un pahar cu ceai cald, de 2-3 ori pe zi;
2) 3-4 picãturi  pe o linguriþã de miere, apoi se bea un pahar cu ceai.
Reacþii adverse: Evitaþi supradozarea. Nu depãºiþi 40 de picãturi 

pe zi (administrare internã, bãi, comprese, inhalaþii). Folosirea abuzivã ar 
putea provoca iritaþii locale  ce favorizeazã dezvoltarea inflamaþiilor acute 
sau a spasmului bronºic.

Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei.
Prezentare: flacoane sau sticle de 20 ml

FAVICOMPLEX DE PIN
pentru litiaze, bronºite cronice, tuse 

Compoziþie: alcool etilic, ulei de pin, ulei de ienupãr, ulei de lavandã
Recomandãri: adjuvant în litiazã biliarã, litiazã renalã, sinuzitã, 

debilitate generalã, infecþii ale tractului respirator (astm, bronºitã, gripã), 
cistitã, boli de rinichi, luxaþii, dureri musculare, varice, nevralgii, iritaþii ale 
pielii, flatulenþã, indigestie, depresie, diaree, cefalee.

Mod de utilizare:
A. Bãi:
Adãugaþi 10-15 picãturi în apa de baie generalã sau în apa pentru 

baia de ºezut, de mâini ºi de picioare. Baia dureazã 15-25 de minute. 
Reconforteazã ºi revitalizeazã întregul organism. 

B. Inhalaþii:
Adãugaþi 10 picãturi în 100 ml apã fierbinte ºi inspiraþi vaporii care 

se degajã. Înfãºuraþi capul cu un prosop care sã cuprindã ºi vasul, spre 
a menþine vaporii într-un volum redus. Inspiraþi adânc, la început pe nas, 
apoi pe gurã, dupã care aburiþi urechea ºi capul, spre a elimina blocajele  
de circulaþie sanguinã ºi limfaticã. Continuaþi astfel pânã când mirosul 
specific dispare. Reluaþi acest procedeu de 2-3 ori pe zi, în bolile acute. 
În bolile cronice, inhalaþia se face de preferinþã dupã-amiaza sau seara, 
înainte de culcare. În timpul zilei, evitaþi diferenþele mari de temperaturã 
a aerului.

C. Comprese: 
Înmuiaþi în apã fierbinte tifonul în patru straturi, având o suprafaþã 

suficient de întinsã pentru a acoperi, în întregime, aria supusã acestei 
proceduri, stoarceþi-l atât cât sã nu picure ºi impregnaþi-l cu 20 de picãturi 
de FAvicomplex aromat de pin.

Înveþili zona bolnavã cu aceastã faºã, iar deasupra trageþi o folie 
subþire de plastic. Menþineþi compresa de seara pânã dimineaþa, prefer-
abil acoperitã cu o pãturã sau cu o flanelã, spre a pãstra o temperaturã 
ridicatã, constantã.

D. Uz intern:
1) 3-4 picãturi la un pahar cu ceai cald, de 2-3 ori pe zi;
2) 3-4 picãturi  pe o linguriþã de miere, apoi se bea un pahar cu ceai.
Reacþii adverse: Evitaþi supradozarea. Nu depãºiþi 40 de picãturi pe 

zi (administrarea internã, bãi, comprese, inhalaþii). Folosirea abuzivã ar 
putea provoca iritaþii locale  ce favorizeazã dezvoltarea inflamaþiilor acute 
sau a spasmului bronºic.

Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei.
Prezentare: flacoane sau sticle de 20 ml

FAVICOMPLEX DE EUCALIPTOL
pentru rãceli, afecþiuni sinusale, tuse

Compoziþie: alcool etilic, ulei de eucalipt, ulei de ienupãr, ulei de 
lavandã

Recomandãri: adjuvant în toate tipurile de febrã, infecþii ale tractului 
uro-genital ºi respirator, afecþiuni sinusale, diaree, dizenterie, cistitã, re-
tenþie fluidã, infecþii la nivelul gâtului, artritã reumatoidã, nevralgii, herpes, 
plãgi, afecþiuni cutanate, parazitoze, plãgi deschise, luxaþii, dureri muscu-
lare. Eficacitatea antisepticã i se datoreazã ozonului care se for-meazã 
prin oxidarea unei terpene.

Mod de utilizare:
A. Bãi:
Adãugaþi 10-15 picãturi în apa de baie generalã sau în apa pentru 
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baia de ºezut, de mâini ºi de picioare. Baia dureazã 15-25 de minute. 
Reconforteazã ºi revitalizeazã întregul organism. 

B. Inhalaþii:
Adãugaþi 10 picãturi în 100 ml apã fierbinte ºi inspiraþi vaporii care 

se degajã. Înfãºuraþi capul cu un prosop care sã cuprindã ºi vasul, spre 
a menþine vaporii într-un volum redus. Inspiraþi adânc, la început pe nas, 
apoi pe gurã, dupã care aburiþi urechea ºi capul, spre a elimina blocajele  
de circulaþie sanguinã ºi limfaticã. Continuaþi astfel pânã când mirosul 
specific dispare. Reluaþi acest procedeu, de 2-3 ori pe zi,  în bolile acute. 
În bolile cronice, inhalaþia se face de preferinþã seara, înainte de culcare. 
În timpul zilei, evitaþi diferenþele mari de temperaturã a aerului.

C. Comprese: 
Înmuiaþi în apã fierbinte tifonul în patru straturi, având o suprafaþã 

suficient de întinsã pentru a acoperi în întregime aria supusã acestei 
proceduri, stoarceþi-l atât cât sã nu picure ºi impregnaþi-l cu 20 de picãturi 
de  Favicomplex aromat de eucaliptol.

Înveþili zona bolnavã cu aceastã faºã, iar deasupra trageþi o folie 
subþire de plastic. Menþineþi compresa de seara pânã dimineaþa, prefer-
abil acoperitã cu o pãturã sau cu o flanelã, spre a pãstra o temperaturã 
ridicatã, constantã.

D. Uz intern:
1) 3-4 picãturi la un pahar cu ceai cald, de 2-3 ori pe zi;
2) 3-4 picãturi  pe o linguriþã de miere, apoi se bea un pahar cu ceai.
Reacþii adverse: Evitaþi supradozarea. Nu depãºiþi 40 de picãturi pe 

zi (administrarea internã, bãi, comprese, inhalaþii). Folosirea abuzivã ar 
putea provoca iritaþii locale  ce favorizeazã dezvoltarea inflamaþiilor acute 
sau a spasmului bronºic.

Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei
Prezentare: flacoane sau sticle de 20 ml

12. CONDIMENTE NATURALE
Mi-aº îngãdui sã vi le prezint ca pe “fiice ale armoniei” ºi vã asigur cã 

nu exagerez. ªtiu prea bine ce senzaþii gustative ºi ce efecte binefãcãtoare 
au asupra sãnãtãþii, pornind de la ingredientele din care se compun ºi 
contând pe asocierile reuºite ale aromelor extrase din plante, flori ºi 
produse ale stupului.

Aºadar, nu renunþaþi la gustul îmbietor al bucatelor ºi comandaþi con-
dimentele din gama “Delicios”. Le gãsiþi în multe dintre magazinele care 
comercializeazã ceaiuri ºi alte produse naturale, sau direct la producãtor 
(vedeþi adresa pe coperta spate a cãrþii) sau la punctele noastre de lucru 
din þarã (sunaþi la telefonul FAVISAN ºi vi se vor da informaþiile de care aveþi 
nevoie). Veþi avea surpriza îmbunãtãþirii calitãþilor nutritive ale mâncãrii. 
Ba mai mult, favorizeazã digestia ºi însãnãtoºesc flora intestinalã, ceea 
ce înseamnã cã au ºi însuºiri terapeutice.

Apropiaþi-vã de Naturã ºi veþi mânca nu doar gustos, ci ºi sãnãtos. 
Noi nu vã dezamãgim. Fiecare plãteºte ignoranþa cu sãnãtatea sa, aºa 
sã ºtiþi. Ajunge cât aþi greºit pânã acum. 

De fapt, cel care gândeºte sãnãtos se preocupã sã se informeze 
corect în legãturã cu alimentaþia sa. Noi suntem altceva, de fapt, decât 
alimente transformate. Gustul participã la digestie. Fãrã a-i îngãdui sã 
ne înstãpâneascã, sã fim atenþi la ceea ce punem în gurã. Iatã de ce 
sunt importante ingredientele ce dau savoare hranei. Iar dacã ele conþin 
elemente preluate din Naturã, beneficiul este întreg.

Aceasta este oferta - generoasã ºi sincerã - a LABORATOARELOR 
FAVISAN: natural, gustos, sãnãtos. Ele au ºi o importantã încãrcãturã 
terapeuticã. Gândiþi-vã cã mai bine de 80% din populaþie suferã de colitã 
sau de alte suferinþe apropiate, ceea ce le declanºeazã dureri, disconfort. 
Cei mai mulþi nu înþeleg cã adevãratele cauze se aflã chiar în farfuria lor. 
Continuã sã-ºi agreseze organismul, generând mereu aceleaºi efecte, 
pe care le mascheazã cu medicamente. Iatã o sursã naturalã de calm 
intestinal ºi gust delicat al bucatelor. 

Ce-ar fi sã vã convingeþi chiar acum?
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DELICIOS UNI
condiment universal

Compoziþie: susan, sare de mare.
Aromatizeazã: sosuri, supe, ciorbe, ouã, chiftele, sandviºuri, pizza. 
Nu conþine conservanþi, arome sintetice ºi metil sodiu glutamat.
Condiþii de pãstrare: în locuri uscate, la temperatura camerei
Prezentare: sticle sau flacoane de 50 ml

DELICIOS DES
condiment pentru desert

Compoziþie: mãceºe, scorþiºoarã, cuiºoare,  enibahar.
Aromatizant: pentru griº cu lapte, orez, clãtite, budincã, gem, mar-

meladã, vin etc.
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice.
Condiþii de pãstrare: în locuri uscate, la temperatura camerei
Prezentare: sticle sau flacoane de 50 ml

DELICIOS PIC
condiment picant

Compoziþie: coriandru, ºovârv, busuioc, cimbru, boia iute, muºtar, 
piper.

Aromatizant: supe, ciorbe, sarmale, mâncãruri de legume, fripturi, etc
Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice. Nu conþine sare.
Condiþii de pãstrare: în locuri uscate, la temperatura camerei
Prezentare: sticle sau flacoane de 50 ml

DELICIOS SAL
condiment total

Compoziþie: legume deshidratate, sare de mare, muºtar, coriandru, 
piper, chimen, ºovârv, măceşe, dafin, dextrozã, vit.B2.

Aromatizant: pentru salate, supe, ciorbe, sarmale, mâncãruri de 
legume, brânzã etc.

Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice. 
Condiþii de pãstrare: în locuri uscate, la temperatura camerei
Prezentare: sticle sau flacoane de 50 ml

DELICIOS SUP
condiment pentru supe

Compoziþie: piper, boia dulce, coriandru, muºtar, chimen, cimbru, 
sovârv, mãrar, dafin, dextrozã, vit.B2.

Aromatizeazã: supe fine, supe clare, supe cu gãluºte de griº, ciorbe, 
etc.

Nu conþine conservanþi ºi arome sintetice. Nu conþine sare.

DELICIOS VEGETAL

Compozitie: morcov, ceapã, pãstârnac, þelinã, ardei, pãtrunjel, dex-
trozã, leuºtean, mãghiran, tarhon, riboflavinã (vit.B2)

Mod de utilizare: se adaugã 1 lingurã de produs la 1 l apã ºi se fierbe 
5-10 min. Se poate adãuga ºi la final, doar pentru a îmbunãtãþi gustul, 
1-2 linguriþe, ca atare sau mãcinate, în orice fel de mâncare (supe clare, 
sosuri, chiftele, etc).

Nu conþine sare, glutamaþi si conservanþi. 
Condiþii de pãstrare: în locuri uscate, la temperatura camerei
Prezentare: flacoane de 100 g, 200 g

DELICIOS VEGETAL
cu gãlbenele Bio

Compozitie: sare (50%), legume deshidratate (35%): morcov, ardei, 
þelinã, pãstârnac, gãlbenele bio, ceapã, pãtrunjel, leuºtean, mãghiran, 
tarhon, dextrozã, riboflavina (vit.B2)

Mod de utilizare: se poate folosi în loc de sare, dupã gust, pânã la 
1 lingurã de produs/1 l apã. Se poate adãuga în orice mâncare.

Nu conþine glutamaþi ºi conservanþi. 

ASCOLACT
sursã de vitamina C

Compoziþie: acid lactic, acid ascorbic, cofactori enzimatici.
Efecte: regenereazã flora intestinalã, protejeazã împotriva infecþiilor; 

este hepatoprotector, protejeazã intestinul împotriva microorganismelor 
patogene.

Recomandãri: - adjuvant în disbacterii grave.
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                      - la acrirea salatelor, ciobelor, în loc de oþet.
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Intern: 20 de picãturi (1 ml) la o canã de ceai, împãrþitã în 3 reprize; 

cura dureazã pânã la însãnãtoºirea florei intestinale.
Extern: 10 -15 picãturi în ceaiul pentru clismã.
Prezentare: sticle sau flacoane de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei

13. COSMETICE NATURALE
ªI ALTE PRODUSE DE ÎNTREÞINERE

Vã reþinem atenþia cu o altã clasã de preparate naturale, care sunt 
de domeniul cosmeticii, al întreþinerii pielii ºi corpului, în diferite maniere 
de abordare. Este important sã cunoaºteþi cã nutriþie înseamnã inclusiv 
ceea ce punem pe piele, nu doar în gurã. Explicaþia rezidã în faptul cã 
absorbþia principiilor activi se realizeazã mai rapid uneori, prin ceea ce 
punem pe piele decât prin ceea ce înghiþim.

În primul caz, se absoarbe direct în sânge, prin capilare, pe când 
în cel de-al doilea, se combinã în stomac ºi în intestine cu acizi, intrã în 
reacþie cu diferite tipuri de bacterii, al cãror rol este acela de a corecta 
eventualele noastre greºeli (de n-ar fi prea mari ºi repetate). 

Iatã de ce este necesar ca pielea, gura, urechea, nasul, colonul 
sã beneficieze de un aport substanþial de principii biologic-activi ºi sã 
înfrumuseþeze aspectul fizic prin hrãnirea ºi repararea þesuturilor, nu sã 
camufleze simptomele, agresându-vã în felul acesta, pielea ºi sã acidi-
fieze sângele.

Cosmetica  naturalã este la începuturile ei. Tocmai de aceea, e greu 
sã-l faci pe om sã înþeleagã cã o cremã de faþã nu trebuie sã... miroasã, 
cã un gel trebuie sã aibã o aromã discretã, de plante, fãrã adaosuri de 
naturã a-i “accentua” aroma, culoarea º.a.m.d. 

Toate aceste însuºiri definesc preparatele descrise în paginile 
urmãtoare. Veþi observa diferenþa, pe mãsurã ce înlocuiþi pasta de 
dinþi cu “Favident”, acest praf de dinþi obþinut pe bazã de pulberi de 
plante ºi argilã. Sau când folosiþi crema de ras, loþiunea after-shave, 
ºampoanele de regenerare a pãrului, gelul de igienã intimã, cã un 
plus de calitate se simte ºi se preþuieºte ca atare.  Înþelegeþi cã dif-
erenþa de calitate este precum aceea care separã Natura de copiile 
ei strãlucitoare, poleite cu amãgiri?”.
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FAVICOMPLEX AROMAT DETOX
ecologie externã; un mod natural de a scãpa de coºuri

Compoziþie: amestec special de uleiuri aromatice (lavandã, cimbru, 
mentã, fenicul).

Recomandãri: iritaþiile pielii provocate de coºuri, rãni greu vindeca-
bile, înþepãturi de insecte, muºcãturi de animale.

Mod de utilizare: Se curãþã zona infectatã, apoi se aplicã uleiul 
simplu: 1-2 picãturi, dupã care se maseazã uºor cu degetul.

Condiþii de pãstrare: la temperatura camerei
Prezentare: flacoane sau sticle de 10 ml, 20 ml

FAVIBODISAN
produs pentru igienã intimã

bãile generale cu plante fortificã organismul

Ingrediente: produs natural compus din flori de fân, plante medici-
nale ºi aromatice: cilvie (Salviae herba), cireºicã (Millefolli herba), nucar 
(Juglandis folium), floarea lui Ion (Hyperici herba), siruslita (Equiseti her-
ba), pinel (Turione pini), lavandã (Lavandulae herba), poala Sfintei Marii 
(Chamomillae flos), iarba cucului (Serpylli herba).

Mod de preparare: peste o lingurã de plante se toarnã 1 l de apã 
clocotitã; se acoperã ºi dupã 15-30 min. se strecoarã.

Mod de utilizare: Infuzia obþinutã se adaugã în apa caldã din cadã. 
Durata bãii este de 20 min. E bine sã staþi cu inima în afara apei. Dupã 
ce iesiti din cadã, nu vã stergeti, ci intraþi în pat, învelit în halat sau prosop 
ºi forþaþi transpiraþia. Bãile se fac câteva zile la rînd, apoi mai rar, precum 
ºi de câte ori simþiþi nevoia.

Efecte: 
l	 Bãile generale cu plante cãlesc organismul, ajutã la eliminarea 

toxinelor care acidifiazã sângele ºi predispun la boalã.
l	 Bãile cu plante sunt “regina fitoterapiei”.
l	 Contribuie la revitalizarea organismului, întrucât asigurã vasodila-

taþia, adicã irigarea ºi hrãnirea þesuturilor aflate la extremitãþi.
l	 Refac echilibrul psihosomatic.
l	 Amelioreazã circulaþia de întoarcere ºi tonificã pereþii venoºi.
l	 Înlocuieºte somniferul; este un remediu viu, natural, netoxic, eficient
l	 Alungã celulita, alcalinizeazã sângele, accelereazã circulaþia ºi 

fa vorizeazã pãtrunderea aromelor în torentul sanguin odatã cu principiile 
active binefãcãtoare pe care le conþin plantele.

l	 Readuc bucuria dragostei. Conþin cele mai importante plante cu 

efect reconfortant. Dacã vã doriþi sãnãtatea, nu ezitaþi sã faceþi aceste 
bãi cu plante ori de câte ori puteþi! Cel mai bine ar fi regulat, zilnic, sau 
cel puþin de douã ori pe sãptãmânã, seara, înainte de culcare. Vã ajutã 
sã uitaþi durerile inerente vârstei ºi bolii, iar celor mai tineri, sã-ºi men þinã, 
mult timp, vârsta ºi trãsãturile lor minunate de acum. Iatã de ce se spune 
despre unii cã “n-au vârstã”.

l	 Cu fiecare baie, înnobilatã cu însuºirile tãmãduitoare ale plante-
lor, veþi fi mai supli, mai dinamici, mai tineri. Veþi depãºi pragul durerii, al 
vârstei, al neodihnei, al neputinþei.

- Cum acþioneazã bãile?
Mãresc energia corpului prin aport direct de energie caloricã exterio-

arã, iar, pe de altã parte, ajutã la descompunerea ºi eliminarea elementelor 
pe care corpul bolnav nu mai este în stare sã le elimine.

- Ce spun cercetãtorii din toatã lumea?
l	 Evitaþi medicamentele care produc scãderea febrei, cu excepþia 

cazurilor extreme. De ce? Fiindcã subfebrilitatea accelereazã înmulþirea 
celulelor canceroase. Febra este un astfel de mijloc de protejare, îm-
preu-nã cu o baie fierbinte ºi cu un ceai antigripal FAVISAN. Din pãcate, 
omul modern recurge, din comoditate, la pilule pentru scãderea febrei. 
El nu mai are simptome de om bolnav, se crede vindecat, dar în realitate 
maladia avanseazã asimptomatic. Este bolnav ºi nu simte. Sub influenþa 
atâtor medicamente, bolile cu temperaturã mare sunt, astãzi, rare. Aºa 
se face cã oamenii care n-au fost propriu-zis bolnavi, care n-au beneficiat 
de forþa protectoare a febrei, se îmbolnãvesc subit, cad din picioare se-
ceraþi, aparent inexplicabil, de boli grave. Dimpotrivã, am urmãrit evoluþia 
bolnavilor care s-au vindecat spontan de cancer ºi am observat cã, la 
jumãtate dintre ei, vindecarea a urmat unui acces puternic de febrã.

l	 Febra indicã intensificarea apãrãrii. Noi declanºãm acest fenomen 
de “eliberare prin febrã”, determinând organismul sã iasã din starea de 
amorþealã, sã lupte cu boala. Prin bãi din ce în ce mai fierbinþi ºi mai 
pre-lungite, însoþite de consumul ceaiului antigripal ºi de transpiraþii abun-
dente, întãrim rezistenþa organismului, capacitatea sa de autovindecare.

l	 Melanomul, tumora malignã a pielii, dispare prin încãlzirea inten-
sivã a pielii cu ajutorul apei fierbinþi. Celulele canceroase mor la temperaturi 
de  390C.

l	 Profesorul Lambert conchide, într-un studiu amplu dedicat bãtãliei 
cu cancerul: “În culturi de þesuturi, celula canceroasã este alteratã la tem-
peratura de 390C ºi va muri la 420C. Celula normalã va fi alteratã la 430C 
ºi va muri la 46-470C”.

l	 Sebastian Kneipp, pãrintele hidroterapiei, ne asigurã cã beneficiul 
acesteia sporeºte pe mãsurã ce înþelegem virtuþile sale vindecãtoare ºi 
nu ne temem cã rãcim atunci când, de fapt, ne fortificãm organismul.

Contraindicaþii: Manifestaþi prudenþã în bolile cardiovasculare, a 
celor de naturã psihicã ºi în caz de hipertensiune arterialã.

Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de luminã ºi umiditate



223 224

FAVIBODISAN
produs pentru igienã intimã

bãi de ºezut cu plante pentru igiena intimã

Ingrediente: produs natural compus din flori de fân, plante medici-
nale ºi aromatice: cilvie (Salviae herba), cireºicã (Millefolli herba), nucar 
(Juglandis folium), floarea lui Ion (Hyperici herba), siruslita (Equiseti her-
ba), pinel (Turione pini), lavanda (Lavandulae herba), poala Sfintei Marii 
(Chamomillae flos), iarba cucului (Serpylli herba).

Mod de preparare: Sãculeþul se lasã peste noapte la rece, în 5 l cu 
apã.  A doua zi, se dã totul în clocot, timp de 5-10 minute. 

Mod de utilizare: Cu decoctul obþinut se fac bãi de aburi, la ºezut, 
10-15 min,  învelindu-vã bine sã nu se risipeascã aburii. Când apa ajunge 
la temperaturã suportabilã faceþi baie la ºezut cu fricþionãri, timp de 15-20 
de minute. Dupã baie, intraþi în pat ºi forþaþi transpiraþia.

Nu aruncaþi decoctul de plante! Dupã 3-4 ore, faceþi o baie de ºezut 
rece, scurtã, de pânã la un minut, iar, dupã o orã, alta. Un sãculeþ cu 
plante se poate folosi de 4-5 ori. Aceste bãi succesive se fac câteva zile 
la rând, apoi mai rar.

Efecte: 
l	 Bãile de ºezut cãlesc organismul, ajutã la eliminarea toxinelor ºi 

a tuturor substanþelor strãine de organism ce predispun la boalã.
l	 Acþioneazã ca balsam ºi asupra altor organe: aparat uro-genital, 

rinichi, bazin, coloanã vertebralã.
l	 Au acþiune resorbantã ºi eliminatoare, desfundã canale, determinã 

eliminarea calculilor renali ºi biliari, a chisturilor ovariene ºi a fibroamelor 
uterine, inhibã proliferarea infecþiilor genitale, fortificã psihicul.

l	 Bãile de ºezut determinã evacuarea gazelor, faciliteazã digestia, 
regularizeazã scaunul, activeazã circulaþia sanguinã ºi limfaticã, echi-
li-breazã centrii energetici din zona abdominalã, tonificã întreg organismul.

l	 Pentru a preveni rãcelile ºi, cu atât mai mult cu cât sunteþi deja în 
faza de a face faþã “conflictului cu boala”, pentru a rezista la schimbãrile de 
temperaturã, practicaþi frecvent aceastã terapie cu aburi, cu apã fierbinte 
ºi, alternativ, cu apã rece. Mulþi se tem cã rãcesc. Efectul este tocmai 
invers. Chiar ºi noaptea, când vã treziþi, mobilizaþi-vã voinþa ºi vã îmbãiaþi 
local. Grãbiþi, în acest fel, vindecarea.

l	 Dacã nu aveþi somn, faceþi o baie rece de ºezut, timp de 1-2 
mi-nute, cu fricþionãri repezi, de la mijloc pânã la degetele picioarelor. 
Efectul îl veþi constata de îndatã ce veþi intra în pat: vã calmaþi ºi adormiþi 
buº-tean. Repetaþi aceastã “manevrã” searã de searã sau chiar noaptea, 
când vã treziþi ºi nu mai puteþi adormi. Veþi reuºi sã evitaþi, în felul acesta, 

simplu ºi necostisitor, consumul de somnifere.
l	 Dacã dimineaþa aveþi capul greu ºi tulbure ºi vã simþiþi mai obosit 

decât la culcare, apelaþi la remediul bãii locale cu plante. Veþi avea o zi 
bunã, veþi fi în formã, vã veþi bucura cã aþi izbândit sã dobândiþi o bunã 
dispoziþie pentru cel puþin 12 ore. Încercaþi, nu fiþi sceptici. Aceste bãi 
contribuie la asanarea de paraziþi intestinali, fistule anale.

l	 Bãile de ºezut dau rezultate bune în afecþiunile cauzate de gutã, 
artrozã, coxartrozã, lombosciaticã.

l	 Fiind agent resorbant, remediazã în timp obturãrile în regiunea 
abdomenului inferior, conduc la ameliorãri importante, alãturi de celelalte 
proceduri din tratamentul pe cale naturalã a tumorilor interioare ºi exte-ri-
oare, a bolii zona zoster, a colicilor cauzate de gaze etc. 

Contraindicaþii: Manifestaþi prudenþã în hipertensiune arterialã ºi 
alte boli cardiovasculare, în boli psihice.

Prezentare: sãculeþ cu 125 g de plante
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de cãldurã ºi umiditate

FAVICOLONSAN
produs pentru igiena intimã 

plante pentru clismã

Ingrediente: coada pisicii (Bursae pastoris herba), iarba fecioarelor 
(Absinthii herba), iarba cucului (Serpylli herba), drãgaicã (Galii herba), 
cireºicã (Millefolli herba), ºiruºliþã (Equiseti herba), gorun (Quercus cortex)

Mod de preparare: la o lingurã de plante se adaugã 1 l de apã cloc-
otitã. Se acoperã ºi dupã 15-30 de minute se strecoarã. Opþional, se pot 
adãuga 20 pic. Ascolact.

Mod de utilizare: 1,5-2 l lichid pentru clismã se introduce în colon 
cu irigatorul, seara ºi/sau dimineaþa, nu doar în cazuri de constipaþie, ci 
ºi pentru dezintoxicarea intestinului gros, a întregului organism.

Efecte: 
l	 Este un amestec special de plante cu efect emolient, calmant, în 

acelaºi timp revigorant ºi tonic, asigurã dezintoxicarea organismului prin 
reglarea tranzitului intestinal. 

l	 Ajutã la îndepãrtarea senzaþiei de foame, a durerilor de cap ºi 
de încheieturi, scade febra, înlãturã fenomenele de balonare gaze, dureri 
abdominale. 

l	 Este o terapie blândã, nu iritã, nu dã obiºnuinþã.
l	 O clismã pe zi reface ºi însãnãtoºeºte flora intestinalã (al doilea 

ficat), stimuleazã sinteza vit.B si K, are rol digestiv ºi metabolic.
Alte informaþii:
l	 80% din imunitate de aici provine (când bacteriile sãnãtoase au 

un ascendent faþã de cele patogene). Când raportul este invers, probabil 
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datoritã alimentaþiei nesãnãtoase, care creeazã dezordini stomacale, 
depozite de toxine, urmare a consumului de antibiotice, stresului etc, vã 
puteþi întâlni cu simptome precum: constipaþie, diaree, gaze, balonare, 
hemoroizi, cancer de colon.

l	 Ajutã la restabilirea ºi menþinerea echilibrului intestinal pentru cã 
stimuleazã bacteriile folositoare ºi inhibã flora patogenã.

l	 Indiciile îmbolnãvirii florei intestinale sunt colita ºi constipaþia.
l	 Malignizarea este determinatã de modificarea mediului 

bacterian al intestinului, prin apariþia agenþilor patogeni de putrefacþie. 
Fapt pentru care noi considerãm ca deosebit de important în procesul 
dezintoxicãrii, întreþinerea florei bacteriene a intestinului ºi o includem, 
întotdeauna, în planul terapiei naturale.

l	 Indiferent dacã e vorba de o afecþiune intestinalã, stomacalã, 
reu matismalã sau respiratorie (gen bronºitã cronicã sau astm bronºic), 
cu atât mai mult cu cât e semnalatã o perturbare a metabolismului sau o 
tumorã, indiferent de amplasarea sa, includem dezintoxicarea ficatului. În 
boala canceroasã, în mod aparte, acesta este suprasolicitat ºi, de re-gulã, 
în situaþii-limitã, pe fondul abuzului de medicamente, chimioterapie etc, 
el cedeazã ºi declanºeazã icterul mecanic. Cel mai bun tratament pentru 
ficat este regimul de cruþare (alimentaþie, odihnã, curãþirea colonu-lui prin 
1-2 clisme/zi). Însãnãtoºirea florei intestinale ajutã ficatul sã-ºi exercite 
funcþia antitoxicã ºi ajutã, implicit, organismul sã învingã boala.

Prezentare: cutii de 150 g
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de cãldurã ºi umiditate

FAVICOMPLEX SÃRAT 
pentru comprese ºi badijonãri 

formulã care alinã durerea 

Ingrediente: sare grunjoasã, magneziu, filimicã, cilvie, ºiruºliþã.
Efecte: Alinã dureri de orice etiologie, oferã protecþie împotriva ba-

lonãrilor ºi edemelor.
Recomandãri: dureri (reumatice, de cap, de gât), balonãri, edeme
Mod de preparare: se dizolvã conþinutul flaconului în 0,5 l soluþie 

(450 ml apã + 50 ml oþet).
Mod de utilizare: Cu soluþia preparatã se pun comprese de seara 

pânã dimineaþa pe porþiunea dureroasã sau cu edeme. Soluþia preparatã 
se pãstreazã la rece, în ambalaj închis ºi se foloseºte ori de câte ori este 
nevoie, pânã la epuizare.

Prezentare: Produsul este ambalat în flacoane de 50 ml.
Pãstrare: la rãcoare

A. PRODUSE PENTRU IGIENA BUCALÃ 

FAVIDENT
praf spumant pentru îngrijirea dinþilor

cu echinacea Bio, argilã ºi calciu

Ingrediente: calcium carbonate, lutum, sodium bicarbonate, mag-
nesium car bonate, potasium alum, sodium laurylsulfas, menthol, sodium 
phosphate, saccharin, Echinacea angustifolia.

Acþiune: Asigurã protecþia cavitãþii bucale împotriva cariilor, plãcii 
bacteriene, afecþiunilor gingivale, tartrului. Asigurã o respiraþie proaspãtã, 
apãrã sãnãtatea dinþilor ºi a gingiilor, îi menþine albi ºi strãlucitori, împ-
ie-dicã mirosul neplãcut al gurii, conferã cavitãþii bucale o senzaþie de 
pros-peþime, protejeazã împotriva gingivitelor, stomatitelor, parodontozei, 
demineralizãrii dinþilor printr-un pH bucal optim.

Recomandãri: îngrijirea dinþilor, sângerarea gingiilor, mirosul ne-
plãcut al gurii.

Mod de utilizare: Peria de dinþi umezitã se tamponeazã în Favident, 
dupã care se spalã, în mod normal, dinþii ºi gingia.

Prezentare: tub de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de cãldurã ºi umiditate

FAVIDENT
praf nespumant pentru îngrijirea dinþilor

cu salvie Bio, argilã ºi calciu

Ingrediente: calcii carbonas, magnesii subcar bonas, lutum,  men-
tholum, natrium bicarbonicum, potasium alum, natrium phosphoricum, 
sacharin, Salvia officinalis.

Acþiune: Asigurã protecþia cavitãþii bucale împotriva cariilor, plãcii 
bacteriene, afecþiunilor gingivale, tartrului. Asigurã o respiraþie proaspãtã, 
apãrã sãnãtatea dinþilor ºi a gingiilor, îi menþine albi ºi strãlucitori, împ-
ie-dicã mirosul neplãcut al gurii, conferã cavitãþii bucale o senzaþie de 
pros-peþime, protejeazã împotriva gingivitelor, stomatitelor, parodontozei, 
demineralizãrii  dinþilor printr-un pH bucal optim.

Recomandãri: îngrijirea dinþilor, sângerarea gingiilor, mirosul ne-
plãcut al gurii.

Mod de utilizare: Peria de dinþi umezitã se tamponeazã în Favident, 
dupã care se spalã, în mod normal, dinþii ºi gingia.

Prezentare: cutii de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de cãldurã ºi umiditate
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FAVIDENT - PRAF  NESPUMANT 
PENTRU ÎNGRIJIREA DINÞILOR CU COENZIMA 

Q10

Ingrediente: calcium carbonate, magnesium car bonate, lutum, men-
thol, sodium bicarbonate, natrium phosphoricum, sacharin, coenzina Q10.

Efecte:  Asigurã protecþia cavitãþii bucale împotriva cariilor, plãcii 
bacteriene, afecþiunilor gingivale, tartrului. Asigurã o respiraþie proaspãtã, 
apãrã sãnãtatea dinþilor ºi a gingiilor, îi menþine albi ºi strãlucitori, împ-
ie-dicã mirosul neplãcut al gurii, conferã cavitãþii bucale o senzaþie de 
pros-peþime, protejeazã împotriva gingivitelor, stomatitelor, parodontozei, 
demineralizãrii  dinþilor printr-un pH bucal optim.

Recomandãri: îngrijirea dinþilor, sângerarea gingiilor, mirosul ne-
plãcut al gurii.

Mod de utilizare: Peria de dinþi umezitã se tamponeazã în Favident, 
dupã care se spalã, în mod normal, dinþii ºi gingia.

Prezentare: cutii de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei, ferit de cãldurã ºi umiditate

FAVIPROTECT 1 ºi 2
soluþii de uz extern pentru 

îngrijirea dinþilor 
ºi a gurii 

produs igienic, antiseptic universal
protejeazã de infecþii pielea, cavitatea bucalã, gâtul, 

zona genitalã

Ingrediente: apã distilatã, antiseptic.
Recomandãri: îngrijirea pielii (acnee, rãni, micoze etc.), îngrijirea 

cavitãþii bucale (micoze, miros neplãcut al gurii, rãni, parodontoze, 
stoma-tite, afte bucale etc), infecþii cu localizare în zona gâtului, infecþii 
genitale (micoze, scurgeri, rãni greu vindecabile).

Efecte: antiseptic, cicatrizant, hemostatic.
a) Asigurã igiena bucalã ºi opreºte durerile de gât
l	 Clãtiþi gura, timp de 1-2 min., apoi faceþi gargarã de 3-5 ori pe zi. 

Nu înghiþiþi.
l	 Dacã, la inspectarea gâtului, se constatã prezenþa depozitelor 

albicioase ce acoperã suprafaþa amigdalelor, formând o falsã membranã, 
acestea se îndepãrteazã cu o spatulã, la capãtul cãreia depuneþi un 

pansament steril. Schimbaþi apoi pansamentul, iar cel nou îl impregnaþi 
cu antiseptic Faviprotect 1; la scurt timp, repetaþi aceeaºi procedurã cu 
Faviprotect 2. Aceastã alternanþã se deruleazã pânã la dispariþia completã 
a durerilor de gât.

Cele douã produse Faviprotect 1 ºi 2 au acþiune sinergicã ºi com-
plementarã.

Dacã aveþi la îndemânã apã oxigenatã 3% (de la farmacie) puteþi 
face gargarã ºi cu aceastã soluþie.

b) Conferã un plus de prospeþime ºi rezistenþã în cazul infecþiilor.
l	 Tamponaþi sau aplicaþi comprese cu cele douã soluþii antiseptice 

Faviprotect 1 ºi 2 pe suprafaþa lezatã a pielii.
c) Pentru igiena intimã (infecþii genitale)
Femei: Faceþi, zilnic, spãlãturi cu aceastã soluþie, apoi cu antiseptic 

universal Faviprotect 2, cu soluþie de bicarbonat de sodiu ºi, în fine, cu 
apã argiloasã, la interval de 1-2 ore.

Bãrbaþi: Puneþi comprese pe regiunea afectatã ºi o pãstraþi de seara 
pânã dimineaþa. Alternaþi cu antiseptic universal Faviprotect 2, cu soluþie 
de bicarbonat de sodiu, cu apã argiloasã.

Mod de preparare a soluþiei de bicarbonat de sodiu pentru 
spãlãturi ºi comprese: 

La 0,5 l apã dizolvaþi 1-2 linguri cu bicarbonat de sodiu ºi pãstraþi 
soluþia într-o sticlã închisã. O folosiþi la comprese, tot a treia searã, alter-
nativ cu Faviprotect 1 ºi 2, pânã la însãnãtoºire.

Prezentare: lichid limpede, incolor, ambalat în sticle de 250 ml
Pãstrare: la rãcoare

FAVIRINOSAN 
soluþie pentru lavaj nazal

cu sare de mare, echinacea Bio, argilã

Ingrediente: aqua,  caolin, glycerin, Echinacea angustifolia, maris sal
Efecte: Umezeºte mucoasa, îndepãrteazã alergenii, fluidificã mucoz-

itãþile; inhibã flora patogenã, determinã polipii nazali sã batã în retragere, 
se împotriveºte sinuzitei.

Recomandãri: rinite alergice, rinosinuzite acute ºi cronice, polipi 
nazali, nas înfundat.

Mod de întrebuinþare:
l	 În lavajul nazal al copiilor (o dozã de 3 ori/zi).
l	 În lavajul nazal al adulþilor (3 doze de 3 ori/zi).
Pãstrare: la temperatura camerei
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de lungã duratã. Asigurã pãstrarea unei igiene riguroase locale, asociatã 
cu un echilibru fiziologic general; este asiguratã totodatã ºi igiena tubului 
digestiv. Oferã posibilitatea combinãrii efectelor de aromatizare cu cele 
antiseptice ºi dezinfectante. 

Recomandãri: micoze, miros neplãcut, rãni, parodontoze, afte
Mod de utilizare: Dupã periajul dinþilor, umpleþi capacul cu soluþie. 

Clãtiti cavitatea bucalã timp de 40 sec., dar nu înghiþiþi.
Notã: Înainte de folosire se agitã.
Prezentare: flacoane de  250 ml
Pãstrare: la 15-25 C

FAVIFRESH
apã de gurã cu salvie Bio

pentru clãtirea gurii ºi a dinþilor

Ingrediente: aqua, alcoholum, glycerin, sorbitol, Salvia officinalis, 
cocos glucozide, sodium tetraborate, hidrogenated castor oil, menthol, 
menthae aetheroleum, fructose, methylsalicylate, CI 52015.

Efecte: asigurã protecþie împotriva cariilor ºi a plãcii bacteriene, princi-
pala cauzã a gingivitei; are un gust rãcoritor ºi oferã o respiraþie proaspãtã 
de lungã duratã. Asigurã pãstrarea unei igiene riguroase locale, asociatã 
cu un echilibru fiziologic general; este asiguratã totodatã ºi igiena tubului 
digestiv. Oferã posibilitatea combinãrii efectelor de aromatizare cu cele 
antiseptice ºi dezinfectante. 

Recomandãri: micoze, miros neplãcut, rãni, parodontoze, afte
Mod de utilizare: Dupã periajul dinþilor, umpleþi capacul cu soluþie. 

Clãtiti cavitatea bucalã timp de 40 sec., dar nu înghiþiþi.
Notã: Înainte de folosire se agitã.
Prezentare: flacoane de  250 ml, 125 ml
Pãstrare: la 15-25 C

B. PRODUSE PENTRU IGIENA  
OCHILOR SI URECHILOR 

FAVIVEDEVITAL  PRA
produs pentru igiena ochiului

Ingrediente: extract uscat din brebenel, iarba fecioarelor, bãgrin, 
ciumãfaie, lumânãrica pãmântului, cetinã, nucar, cumin, vasileac, flori 
domneºti

FAVIRINOSAN CU PROPOLIS 
soluþie pentru lavaj nazal

Ingrediente: aqua, maris sal, propolis.
Efecte: Umezeºte mucoasa, îndepãrteazã alergenii, fluidificã mu-

cozitãþile ºi stimuleazã imunitatea localã.
Recomandãri: rinite alergice, rinosinuzite acute ºi cronice, polipi 

nazali, nas înfundat, atrofie a mucoasei nazale.
Mod de întrebuinþare:
l	 În lavajul nazal al copiilor (o dozã de 3 ori/zi).
l	 În lavajul nazal al adulþilor (3 doze de 3 ori/zi).
Prezentare: flacon  cu pompiþã de 30 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

VIRGINIA
apã de gurã cu aloe Bio ºi argilã
pentru igiena buco-faringianã

Ingrediente: aqua, aloe, caolin, potasium alum, alcohol, sodium 
tetraborate, PEG-40 hidrogenated Castor oil.

Efecte: antiseptic, cicatrizant, protejeazã de infecþii cavitatea bucalã.
Recomandãri: îngrijirea cavitãþii bucale (micoze, miros neplãcut al 

gurii, rãni, parodontoze, afte).
Mod de utilizare: Faceþi gargarã de 3-5 ori/zi, apoi o menþineþi în 

gurã câteva minute.
Notã: Dacã soluþia vi se pare prea astringentã, puteþi combina, în 

momentul folosirii, o lingurã de soluþie cu douã linguri de apã.
Prezentare:  flacoane de 125 ml
Pãstrare: la rãcoare

FAVIFRESH
apã de gurã cu propolis ºi mentã Bio

pentru clãtirea gurii ºi a dinþilor

Ingrediente: aqua, propolis, glycerin, PEG 40 hidrogenated Castor 
oil, sorbitol, cocos glucoside, sodium tetraborate, Mentha piperita, potasium 
sorbate, β carotene.

Efecte: asigurã protecþie împotriva cariilor ºi a plãcii bacteriene, princi-
pala cauzã a gingivitei; are un gust rãcoritor ºi oferã o respiraþie proaspãtã 
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Efecte: Curãþã, reconforteazã ºi fortificã ochii. Extrage din þesuturi 
substanþele patogene ºi grãbeºte însãnãtoºirea. Pleoapele devin un 
instrument de curãþire, cãci cauzeazã o frecare uºoarã ºi contribuie la 
dizolvarea negurei (substanþe patogene ºi depozite de toxine).

Recomandãri: blefaritã, conjunctivitã, cataractã, glaucom ºi alte 
boli de ochi.

Mod de utilizare: Se suflã în ochi acest pulvis, de 1-3 ori pe zi sau 
numai de 2-3 ori pe sãptãmânã, dupã cum suportã fiecare.

Notã: Continuaþi cu aceste proceduri cât timp va fi nevoie, 3-4 luni 
(bãi de ochi, praf de ochi, comprese cu apã argiloasã, Tonic FVS 1, 
unguent pentru ochi). Unul dintre cele mai sensibile pãrþi ale corpului este 
ochiul ºi, de multe ori, vederea se depreciazã din cauza unui stil de viaþã 
nepotrivit. Compresele, bãile, praful ºi unguentul de ochi au acþiune 
sinergicã ºi complementarã asupra ochiului. Pentru însãnãtosire, sã ne 
îndreptãm atenþia asupra întregului organism; dacã ochiul este bolnav, 
corpul este rãvãºit ºi suferã. Acþionãm cu produse protective, digestive, 
tonice, clisme, bãi calde. Elementele patogene se dizolvã ºi se eliminã 
printr-o suitã de proceduri, întãrind imunitatea organismului.

Prezentare: cutii de 50 ml
Pãstrare: la rãcoare

FAVIVEDEVITAL BO
produs pentru igiena ochiului

Ingrediente: cumin, albãstrele, silur.
Efecte: Spalã, curãþã, reconforteazã ºi fortificã ochii. Extrage din 

þesuturi substanþele patogene ºi grãbeºte însãnãtoºirea.
Recomandãri: blefaritã, conjunctivitã, cataractã, glaucom, alte boli 

de ochi.
Mod de preparare: O linguriþã din acest produs se fierbe, cca.10 

minute, în 250 ml apã, apoi se lasã la rãcit. 
Mod de utilizare: Se spalã ochii cu ajutorul unui pahar de 50 ml, de 3-4 

ori pe zi, clipind des, încât pleoapele sã îi spele precum spalã mâinile faþa.
Notã: Continuaþi cu aceste proceduri cât timp va fi nevoie, 3-4 luni 

(bãi de ochi, praf de ochi, comprese cu apã argiloasã, Tonic FVS 
1, unguent pentru ochi). Unul din cele mai sensibile pãrþi ale corpului 
este ochiul ºi, de multe ori, vederea se depreciazã din cauza unui stil 
de viaþã nepotrivit. Bãile de ochi, praful de ochi, unguentul de ochi, 
compresele au acþiune sinergicã ºi complementarã . Cu ele acþionãm 
direct asupra ochiului, dar, pentru însãnãtoºire, trebuie sã ne îndreptãm 
atenþia ºi asupra întregului organism; dacã ochiul este bolnav tot corpul 
este rãvãºit ºi suferã. Acþionãm cu produse protective, digestive, tonice, 
clisme, bãi calde. Elementele patogene se dizolvã ºi se eliminã printr-o 

suitã de proceduri, întãrind imunitatea generalã a organismului.
Prezentare: cutii, pungi de 100 ml
Pãstrare: la rãcoare 

FAVIVEDEVITAL U
produs pentru igiena ochiului

Ingrediente: miere, plante ce conþin flavonoide, substanþe de naturã 
glicozidicã, vit. C, ulei volatil etc.

Efecte: Curãþã, reconforteazã ºi fortificã ochii. Extrage din þesuturi 
substanþele patogene ºi grãbeºte însãnãtoºirea.

Recomandãri: blefaritã, conjunctivitã, cataractã, glaucom ºi alte 
boli de ochi.

Mod de utilizare: Cu degetul arãtãtor, umezit în prealabil, luaþi un-
guent cât se prinde pe deget ºi aplicaþi, uºor, cãtre coada ochiului, apoi 
clipiþi des. Se foloseºte o datã pe zi sau de 2-3 ori pe sãptãmânã, dupã 
cum suportã fiecare. Dacã sunteþi alergic la produse apicole, nu o folosiþi 
decât dupã o prealabilã testare.

Notã: Continuaþi cu aceste proceduri cât timp va fi nevoie (bãi, praf 
ºi unguent pentru ochi, comprese cu apã argiloasã). Unul dintre cele 
mai sensibile pãrþi ale corpului este ochiul; vederea se depreciazã din 
cauza unui stil de viaþã nepotrivit. Aceste produse au acþiune sinergicã 
ºi comple mentarã . Cu ele acþionãm direct asupra ochiu lui, dar, pentru 
însãnãtoºire, trebuie sã ne îndreptãm atenþia ºi asupra întregului organ-
ism; dacã ochiul este bolnav tot corpul este rãvãºit ºi suferã. Acþionãm 
cu produse protective, digestive, tonice, clisme, bãi calde. Elementele 
patogene se dizolvã ºi se eliminã printr-o suitã de proceduri, întãrind 
imunitatea generalã a organismului.

Prezentare: cutii de 10 ml
Pãstrare: la 15- 25 C

FAVIAUDIA
loþiune pentru igiena urechii, 
combate tulburãrile de auz

Ingrediente: extract hidroalcoolic din plante (troscot, pelin, flori de 
salcâm, genþianã, ienupãr, frunze de nuc, fenicul, busuioc, mãrar, trei fraþi 
pãtati), glicerinã.

Recomandãri: adjuvant în tulburãri de auz, otite, acufene (zgomote 
în urechi), alte boli ale urechii

Efecte: Curãþã, regenereazã ºi fortificã organul auditiv, extrage din 
þesuturi substanþele patogene ºi grãbeºte însãnãtosirea. 
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Mod de utilizare: Se impregneazã un mic tampon de vatã cu 3-5 
picãturi de soluþie ºi se introduc, în fiecare ureche, dupã ce, în prealabil, aþi 
uns interiorul urechii cu un strat subþire de cremã de circulaþie Salva-min. În 
completare, faceþi bãi de aburi la ureche cu complexele aromate FAVISAN 
ºi puneþi în urechi, zilnic, câteva picãturi de Audia. Înfãºuraþi-vã urechile 
cu o cârpã înmuiatã în apã caldã. Nu neglijaþi nici procedurile medicinei 
populare (bãi de aburi cu plante).

Notã: Insistaþi cu procedurile mai mult timp (picãturi cãlduþe, aburi, 
comprese calde). Auzul se pierde din cauza unui stil de viaþã nepotrivit sau 
ca urmare a unor boli incorect tratate. Cu picãturi cãlduþe, comprese, aburi 
acþionãm direct asupra urechii, dar, pentru însãnãtoºire, sã acþionãm ºi 
asupra întregului organism; dacã urechea e bolnavã, tot corpul e bolnav. 
Acþionãm cu produse protective, digestive, tonice, clisme, bãi calde. În 
felul acesta, elementele patogene sunt dizolvate ºi eliminate.

Prezentare: sticle sau falcoane de 20 ml
Pãstrare: la rãcoare

C. PRODUSE TIP UNGUENT 

FAVIBALSAM
cremã tip unguent pentru masaj,

alinã durerea

Ingrediente: vaselinum album, cetyl alcohol, cera flava, methylis 
salicylas, mentholum, propolis, gel hidrosolubil, aqua.

Efecte: 
l	 Amelioreazã durerea în artrite, reumatism, dureri musculare,  

con tuzii, entorse, clacaj muscular la sportivi, dureri de naturã circulatorie,  
trom boze varicoase, sechele flebitice, degerãturi, sechele ale parezei 
extremi tãþilor.

l	 Produsul are o putere de încãlzire care penetreazã în profunzime, 
producând o alinare efectivã timp de mai multe ore.

Indicaþii: este util în dureri, indiferent de provenienþa lor.
Mod de utilizare: Masaþi de 2-3 ori pe zi locul dureros, apoi înveliþi-l cu 

o flanelã ºi staþi la cãldurã. Alinã durerea instantaneu, pentru lungã duratã.
Dacã accidental apare înroºirea sau iritaþia tegumentului, nu o mai folosiþi.
l	 Acest produs existã ºi sub formã de ulei si gel.
Contraindicaþii: Nu se aplicã în jurul ochilor, pe mucoase, tegumente 

iritate, rãni deschise ºi leziuni purulente. A nu se lãsa la îndemâna copiilor 
pentru a se evita intoxicarea accidentalã; a nu se înghiþi. 

Prezentare:  tuburi de 40 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVICLAVUSAL
cremã tip unguent 

pentru îngrijirea pielii îngroºate (bãtãturi ºi negi)

Ingrediente: vaselinã, cearã, antiseptic.
Recomandãri: negi, bãtãturi.
Bãtãtura este o excrescenþã benignã a picioarelor ºi survine la 90% 

dintre adulþi. Poate fi moale, când apare între degete, sau durã, când 
apare pe suprafaþa dorsalã a degetelor ºi pe suprafaþa externã a degetului 
mic. Are formã conicã, se compune din þesut cornos ºi e consideratã ca 
o hiperkeratozã localã. Este similarã sub raport histologic cu calozitatea, 
dar mai micã, circumscrisã ºi localizatã. Cauza bãtãturilor o reprezintã 
traumatismele, utilizarea pantofilor strâmþi. Unii sugereazã o cauzã pri-
marã, viroticã, alþii spun cã se datoreazã unor factori fiziologici imprevizibili.

Existã ºi verruca plantaris sau negul plantar, ce apare pe suprafaþa 
plantarã a piciorului ºi este dureros.

Mod de utilizare: Se aplicã în strat subþire pe locul afectat ºi se 
acoperã cu un leucoplast, spre a evita contactul cu apa. Acest pansament 
ocluziv se poate þine de la 12 ore pânã la câteva zile, în funcþie de cum 
se suportã produsul. Procedeul se repetã pânã la dispariþia bãtãturilor, 
negilor, porþiunilor de piele îngroºatã ce prezintã calozitãþi. 

Prezentare: cutii de 10 ml
Pãstrare: la rãcoare

FAVIOPTIMA
cremã tip unguent cu gãlbenele

Ingrediente: flori de gãlbenele (Calendulae flos), înglobate într-o 
bazã de unguent.

Efecte: 
l	 Este calmantã, emolientã, grãbeºte diminuarea ºi închiderea mai 

rapidã a rãnilor, reduce procesul inflamator, protejeazã împotriva micro-
organismelor patogene, activeazã circulaþia sanguinã.

l	 Florile de gãlbenele reprezintã unul din cele mai cunoscute 
remedii: medicament ºi cosmetic. Ele conþin substanþe active de naturã 
flavonoidi-cã ce exercitã asupra pielii o acþiune calmantã ºi de duratã.

l	 Protejeazã tenul, restabilindu-i tonicitatea, elasticitatea, supleþea.
l	 Întârzie îmbãtrânirea prematurã a pielii.
l	 Are rol nutritiv, netezeºte ºi catifeleazã pielea; stimuleazã meta-
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bolismul celular, contribuie la regenerarea în profunzime a þesuturilor.
Indicaþii cosmetice: 
l	 Este o cremã de faþã pentru un ten uscat, palid. Are un efect 

relaxant de duratã. 
l	 Se aplicã seara, înainte de culcare, printr-un masaj uºor al feþei.
Mod de aplicare: dupã igiena localã, se unge partea afectatã cu un 

strat subþire de cremã, masându-se uºor pânã la absorbþia în piele.
Alte utilizãri: arsuri, abcese, fistule, rãni purulente, ulceraþii, noduli, 

degerãturi, plãgi postoperatorii, leucoree, Trichomonas vaginalis, varice, 
hemoroizi, ulcer varicos.

Prezentare: cutii de 30 ml sau tuburi de 40 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVIDERM
cremã tip unguent cu propolis

Ingrediente: propolis încorporat într-o bazã de unguent (cu unt de 
cacao bio).

Efecte: Este revitalizant, protejeazã împotriva microorganismelor pa-
togene reduce procesul inflamator, durerea localã ºi edemele con secutive 
procesului inflamator. Reface rapid circulaþia în capilare, datoritã efectului 
vitaminei P. Stimuleazã capacitatea epitelizantã a þesutului lezat. Grãbeºte 
procesul de închidere a rãnilor,  în toate cazurile de rãni greu vindecabile 
(limiteazã extinderea cicatricelor, chiar postoperatorii). În cazul rãnilor in-
fectate ºi necrozate, blocheazã activitatea agenþilor infecþioºi, con comitent 
cu activitatea de descuamare a zonei necrozate. Are calitãþi regeneratoare, 
de stimulare a proliferãrii fibroblastice prin efectul flavonelor.

Recomandãri: rãni, eczeme, arsuri, varice, ulcer varicos, hemoroizi, 
psoriazis, dermite micotice, prurit.

Mod de aplicare: se aplicã prin masaj uºor, de 2-3 ori pe zi, pe 
zonele afectate. 

Reacþii adverse: persoane alergice la propolis
Prezentare: tuburi de 40 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVIDERM
cremã tip unguent cu rãºinã

Ingrediente: rãºinã de brad încorporatã într-o bazã de unguent
Efecte: Este cicatrizant, antibacterian, trofic
Recomandãri: arsuri, radiatii, ulcer varicos, plagi atone, zona zoster, 

noduli tumorali

Mod de aplicare: se aplicã prin masaj uºor, de 2-3 ori pe zi, pe 
zonele afectate. 

Prezentare: tuburi de 40 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVISALV
cremã tip unguent pentru masaj

Ingrediente: vaseline, cera alba, paraffinum liquidum, propolis, cetyl 
alcohol, gel hidrosolubil, caolin, Salvia officinalis, aqua, ascorbic acid, CI 
52015, Lavandula angustifolia ess.oil, lactic acid.

Efecte: restabileºte circulaþia sanguinã.
Recomandãri: varice, hemoroizi, ulcer varicos, reumatism, dureri, 

tumori, arteritã, distrofii musculare ºi alte boli de piele.
Mod de aplicare: se aplicã prin masaj uºor, de 2-3 ori pe zi, pe 

zonele afectate. 
Reacþii adverse: persoane alergice la propolis.
Prezentare: tuburi de 40 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVISEX
cremã tip unguent pentru masaj

revitalizeazã ºi readuce bucuria dragostei

Ingrediente:petrolatum,cera flava, paraffinum liquidum, pollen, tonic 
elixir, cetyl alcohol, propolis, aqua, acidum ascorbicum, lavandulae aeth-
eroleum, gel hidrosolubil.

Efecte: Stimuleazã circulaþia sanguinã perifericã, accentueazã pro-
cesele de vaso dilataþie, produce o senzaþie plãcutã ºi durabilã în zonele 
unde a fost aplicatã. Este deosebit de delicatã, iar caracteristicile sale 
functionale au acþiune promptã, direct la þintã. La bãrbaþi, are efect întãritor.

Recomandãri: impotenþã, frigiditate.
Mod de utilizare: Se maseazã organele sexuale pânã apare o 

cãldurã plãcutã ºi se instaleazã fenomenul de erecþie. Este un stimulent 
pregãtitor al actului sexual.

Prezentare: cutii de 30 ml
Pãstrare: la temperatura camerei
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FAVIDERM
cremã tip unguent cu tãtãneasã ºi 

coada ºoricelului

Ingrediente: vaselinum album, alcohol cetylicus, cera falva, Sym-
phytum officinale, Achillea millefolium.

Efecte: Ajutã la refacerea rapidã a pielii dupã rãni, arsuri, intervenþii 
chirurgicale; favorizeazã consolidarea articulaþiilor dupã entorse, luxaþii, 
iar în cazul fracturilor accelereazã refacerea þesutului osos ºi consoli-
darea oaselor. Este excelent pentru protecþia împotriva reumatismului, 
deoarece reduce procesul inflamator; protejeazã impotriva radiaþiilor ºi 
este epitelizant.

Recomandãri: reumatism.
Mod de utilizare: aplicaþii locale prin masaj usor, de 2-3 ori/zi ºi la 

nevoie, pe locul afectat.
Prezentare: cutii de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVIDERM
cremã tip unguent cu untul pãmântului 

ºi arnicã

Ingrediente: vaselinum album, cera flava, paraffinum liquidum, aqua, 
resin, Arnica montana, Tamus communis, cacao butter bio.

Efecte: amelioreazã inflamaþia, eliminã durerea, stimuleazã circulaþia 
perifericã ºi refacerea þesuturilor.

Recomandãri: deformaþii osoase, ciocuri, monturi, hematoame, du-
reri reumatice ºi musculare, lombosciaticã, spondilozã cervicalã, cârcei, 
apã la genunchi, artrita, artrozã.

Mod de utilizare: aplicaþii locale prin masaj usor, de 2-3 ori/zi ºi la 
nevoie, pe locul afectat.

Prezentare: cutii de 30 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVIVEIN
cremã tip unguent cu castan, 

sânziene ºi spânz

Ingrediente: vaselinum album, cetyl alcohol, cera flava, Hippocast-
anum semen, Galium verum, Helleborus purpurasces.

Efecte: reduce senzaþia de picioare obosite ºi grele, stimuleazã 
microcirculaþia, reduce hematoamele ºi viniºoarele violacee.

Recomandãri: îmbunãtãþirea circulaþiei periferice.
Mod de utilizare: aplicaþii locale prin masaj usor, de jos în sus, de 

2-3 ori/zi ºi la nevoie, pe locul afectat.
Prezentare: tuburi de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVIDERM FVS 1, 2 ºi 3
cremã tip unguent pentru masaj

creme protective, antifungice

Ingrediente Faviderm FVS1:  vaselinã, cearã, antiseptic, antioxi-dant.
Ingrediente Faviderm FVS 2:  vaselinã, cearã, antiseptic.
Ingrediente Faviderm FVS 3:  vaselinã, cearã, extract de nuci verzi, 

propolis. 
Efecte: detoxifiante, antifungice, antitumorale, antiseptice. Extrag 

din þesuturi substanþele patogene, refac în profunzime þesuturile cutanate, 
conferã pielii supleþe ºi strãlucire. 

Recomandãri: noduli, ganglioni inflamaþi, micoze, eczeme, tumori.
Mod de utilizare: Prima zi, ungeþi, de 2-3 ori pe zi, locurile afectate 

(noduli, gan glioni inflamaþi, eczeme, rãni închise, micoze) cu FAVIDERM
FVS1. A doua zi, aplicaþi FAVIDERM FVS 2, a treia zi, FAVIDERM 

FVS 3. Aceastã alternanþã se poate derula ºi zilnic, cu cele trei formule 
de unguent, la interval de 1-3 ore ºi dureazã pânã la dispariþia completã 
a simptomelor. 

Notã: În cazul persoanelor care au interdicþie la iod, nu se foloseºte 
FAVIDERM FVS3. Aplicaþiile  se fac doar cu FAVIDERM FVS1 ºi 2.

Prezentare: cutii de 30 ml
Pãstrare: la  temperatura camerei

FAVIDERM FVS 4 
cremã tip unguent pentru masaj

vitiligo - formulã protectivã

Ingrediente:  vaselinã, cearã, extract de nuci verzi, propolis.
Efecte: ajutã pielea sã-ºi revinã la pigmentaþie omogenã.
Recomandãri: vitiligo ºi alte depigmentãri ale pielii.
Mod de utilizare: Se aplicã prin masare uºoarã pe porþiunea de 

piele afectatã.
Prezentare: cutii de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei
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FAVIDERM FVS 5 
cremã tip unguent cu efect regenerant

escare - formulã protectivã

Ingrediente:  vaselinã, pulbere de plante (10%), suc  de varzã (10%), 
alcool cetilic, cearã, gel hidrosolubil.

Efecte: Înlesneºte diminuarea ºi închiderea mai rapidã a rãnilor.
Recomandãri: escare.
Mod de utilizare: Se aplicã prin masare uºoarã pe porþiunea de 

piele afectatã.
Prezentare: cutii de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVIDERM PSO1, PSO2
cremã tip unguent pentru masaj

formulã protectivã - psoriaris, ihtiozã

Ingrediente Faviderm PSO1:  vaselinã, cearã, gudroane extrase 
din pamanturi bituminoase, ulei lavandã, gel hidrosolubil.

Ingrediente Faviderm PSO2:  vaselinã, decapant, gel hidrosolubil 
Efecte: dispariþia petelor roºii, acoperite de scuame, însoþite uneori 

de prurit, dupã o terapie asociatã cu o cura internã de dezintoxicare; 
keratolitice.

Recomandãri: psoriazis, ihtiozã, rãni greu vindecabile.
Mod de utilizare: Se aplicã prin masare uºoarã pe porþiunea de 

piele afectatã.
Prezentare: cutii de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

D. PRODUSE PENTRU TEN INESTETIC

FAVIDERM TOT
cremã tip unguent pentru îngrijirea pielii inestetice

coºuri ºi puncte negre

Ingrediente: castor oil, zinci oxydum, titanium dioxide, cera flava, 
Maleluca alternifolia ess.oil, lavandulae angustifolia ess.oil, aqua, ham-

mamelis virginiana, sodium tetraborate.
Recomandãri: în ten cu coºuri, puncte negre, ten iritat ºi inestetic.
Efecte: Astringent, emolient, protector.
Mod de utilizare: Se aplicã pe zonele afectate, de 2-3 ori/zi.
Prezentare: cutii de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVICLEAR
loþiune pentru coºuri 2 în 1 

cu echinacea Bio

Ingrediente: aqua, alcoholum, Gentianae radix, Juglandis folium, 
Quercus cortex, Salicis cortex, glycerolin, Salicis cortex, acidum lacticum, 
camphor, zinci sulfas, Echinacea angustifolia.

Recomandãri: în ten cu coºuri, ten iritat ºi inestetic.
Efecte: purificator, tonic. Extractul de genþianã ºi zincul ajutã la 

controlul producþiei de sebum, iar extractul de stejar ºi nucã asigurã o 
tonifiere eficientã.

Mod de utilizare: Se  curãþã tenul zilnic cu un tampon de vatã îm-
bibat cu loþiune.

Prezentare: flacoane de 70 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

GEL HIDRATANT PENTRU COªURI
cu genþianã, germeni de grâu, zinc

Ingrediente: aqua, alcool denat., Gentiana lutea, gel hidrosolubil, Trit-
icum germinatum, Echinacea angustifolia, camphor, menthol, zinci oxydum

Recomandãri: în ten cu coºuri, ten inestetic.
Efecte: Extractul de genþianã ºi zincul ajutã la controlul producþiei 

de sebum; glicerina ºi germenii de grâu asigurã o hidratare delicatã ºi o 
tonifiere eficientã. Utilizarea lui reprezintã o modalitate de tratare igienicã 
a tuturor afecþiunilor care urâþesc aspectul feþei: coºuri, puncte negre, 
co medoane cu grãsime - toate leziuni inestetice caracteristice epidermei  
grase ºi încãrcate.

Mod de utilizare: Se aplicã zilnic pe zonele afectate; numai aplicarea 
constantã a gelului asigurã hidratarea, tonifierea, împrospãtarea pielii, 
dând totodatã senzaþia de bine, de nou, de curat.

Prezentare: tuburi de 75 ml
Pãstrare: la temperatura camerei



241 242

FAVICLEAR FVS
soluþie pentru puncte negre & acnee

Ingrediente: alcohol, Matricaria chamomilla, glycerin, propolis, Jug-
lans regia,  salicilic acid, Melaleuca alternifolia ess.oil.

Efecte: asigurã o curãþare blândã; eliminã punctele negre.
Recomandãri: puncte negre, acnee, micoze.
Mod de utilizare: Tamponaþi sau badijonaþi zona afectatã o datã pe 

zi, cu vatã înmuiatã în soluþie. Dupã 8-10 zile, punctele negre se eliminã 
printr-o simplã spãlare cu tãrâþe. 

Prezentare: flacoane de 30 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

VIRGINIA
suspensie pentru ten inestetic, 

coºuri, puncte negre, comedoane

Ingrediente: aqua, alcohol denat., zinci oxydum, glycerin, aloe, lutum, 
ascorbic acid, lavandulae aetheroleum.

Efecte: îndepãrteazã coºurile ºi alte pete inestetice de pe faþã. 
Exercitã asupra coºurilor, punctelor negre, impuritãþilor din ten, un efect 
puternic de curãþire, eliminare, uscare, purificare.

Recomandãri: coºuri, puncte negre, comedoane.
Mod de utilizare: se aplicã zilnic sau chiar de 2 ori pe zi, pe zonele 

cu impuritãþi sau coºuri, pânã la dispariþia completã a acestora. Flaconul 
trebuie agitat înainte de întrebuinþare.

Prezentare: flacoane de 70 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

VIRGINIA - CREMÃ ANTICUPEROZICÃ
cu castan, iederã, gãlbenele, ginkgo, propolis 

Ingrediente: olive oil, cera flava, lutum, titaniumm dioxide, zinci oxy-
dum, ricini oleum, cetyl palmitate, caprylic/capryc triglyceride, cacao butter, 
Aesculus hippocastanum, Hedera helix, Ginkgo biloba, propolis, Calendula 
officinalis, cacao, alcohol cetylic, Lavandula angustifolia aeth, tocopherol.

Efecte: mãreºte rezistenþa vaselor capilare, neutralizeazã roºeaþa 
pielii, reduce inflamaþia.

Recomandãri: ten cuperozic.

Mod de utilizare: se aplicã dimineaþa ºi seara.
Prezentare: flacoane de 30 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

E. PRODUSE PENTRU PIELE PÃTATÃ 
ªI PISTRUI

FAVIEFELIDAL
loþiune pentru piele pãtatã, pistrui 

ºi alte pete brune

Ingrediente:  alcohol denat., aqua, glycerin, aloe, ascorbic acid, 
caolin, lactic acid, lavandulae aetheroleum, foeniculii aetheroleum.

Efecte: Curăţă şi regenerează epiderma. Conţine vitamine cu efect 
antioxidant, precum şi o seamă de substanţe biologic active (uleiuri vol-
atile, balsamuri, flavone, substanţe minerale) care înlătură pistruii, petele 
maronii, iritaţiile pielii. 

Recomandări: pistrui şi piele pătată.
Mod de utilizare: Se foloseşte seara, înainte de culcare. Se îmbibă 

un tampon de vată cu această loţiune şi se aplică pe porţiunile pătate, de 
3-4 ori pe săptămână. Ca efectul să fie imediat, folosiţi apoi în strat subţire 
crema Efelidal. După 1-2 ore, vă ştergeţi cu o loţiune nutritivă aplicată 
pe un tampon de vată, după care apelaţi la o crema nutritivă. Continuaţi 
aceste aplicaţii până la dispariţia completă a petelor. 

Prezentare: flacoane de 70 ml
Păstrare: la temperatura camerei

FAVIEFELIDAL
cremã tip unguent pentru pistrui 

ºi piele pãtatã

Ingrediente: olive oil, cera flava, alcohol cetylicus, propolis, Argania 
spinosa oil, aqua, Lime juice fresh, Calendula officinalis, Viola tricoloris, 
Matricaria chamomilla, Hippophae rhamnoides, Achillea millefolium, 
Lavandula, angustifolia, Acorus calamus, Thymus serpyllum, Artium lappa, 
Urtica dioica, Mellilotus off., lavandulae aetheroleum.

Efecte: Conţine vitamine cu efect antioxidant, precum şi o seamă de 
substanţe biologic active (uleiuri volatile, balsamuri, flavone, substanţe 
minerale) care înlătură pistruii, petele maronii, iritaţiile pielii. Pătrunde cu 
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uşurinţă în piele. Curăţă şi regenerează epiderma. 
Recomandări: pistrui şi piele pătată.
Mod de utilizare: Se aplică după amiaza şi seara, în strat subţire, 

apoi se masează uşor până se absoarbe complet.
Prezentare: tuburi de 40 ml
Păstrare: la temperatura camerei

EFELIDAL PLUS
pentru o piele albã, fãrã pete

Ingrediente: vaselinum album, cetaceu, bismuthi subnitras, calomel, 
lavandula aetheroleum.

Efecte: înlãturã petele pigmentare ºi albeºte pielea; este emolient 
si nutritiv.

Recomandãri: piele pãtatã.
Mod de utilizare: Se aplicã în cursul zilei, se asteapta 1 orã, apoi se 

ºterge, se spalã faþã cu apã ºi se aplicã unguentul Faviefelidal.
Prezentare: cutii de 50 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVINEV1
ulei pentru pete brune, aluniþe, nevi 

ºi alte excrescenþe

Ingrediente: castor oil, alcohol.
Efecte: înlãturã petele brune, aluniþele, nevii.
Recomandãri: piele pãtatã, cu aluniþe, nevi.
Mod de utilizare: Se aplicã în cursul zilei cu ajutorul bilei.
Prezentare: flacoane de 5 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

 
F. ALTE PRODUSE PENTRU MASAJ

FAVIARTROSAN
cremã pentru masaj

Ingrediente: aqua, vaselinum album, glycerolum, alcohol cetyl-
stearilicum, paraffinum liquidum, glycerolum, methyl salicilas, mentholum, 
glucosamine sulphate, eucalipt aetheroleum, camphora, methyl sulfonyl 

methane, natrii laurylsulfas, mangan.
Efecte: regenereazã cartilajele, micºoreazã durerea, scade înþe pe-

nirea ºi creºte mobilitatea articulaþiilor; intensificã circulaþia sângelui în 
zo nele articulare dureroase, stimuleazã sinteza de colagen, îmbunãtãþeºte 
proprietãþile mecanice ºi rezistenþa articulaþiilor. Amelioreazã simptomele 
precoce ale afectãrii articulaþiilor (genunchi, ºolduri, membre superioare, 
coloana vertebralã). Ameliorarea simptomatologiei este susþinutã de glu-
cozamin, condroitin, MSM, componente esenþiale ale structurii cartila jelor 
articulare ce asigurã nutriþia completã a articulaþiilor. Mentolul, camforul, 
uleiul eteric ajutã la activarea circulaþiei sângelui în zonele articulare 
dureroase pe care le ºi încãlzesc. Salicilatul de metil reduce procesul in-
flamator,  iar manganul influenþeazã procesul de regenerare a cartilajelor 
ºi influenþeazã pozitiv condiþia oaselor ºi a þesuturilor moi.

Recomandãri: în modificãrile articulare de tip degenerativ, inflamator 
sau post traumatic, precum ºi în cazurile de suprasolicitare a articulaþiilor 
(sport de performanþã, muncã fizicã grea).

Mod de utilizare: Se aplicã crema de câteva ori pe zi, masând cu 
miscãri circulare zonele articulare dureroase, apoi se înveleºte  locul 
masat cu o flanelã.

Prezentare: tuburi de 100 ml 
Pãstrare: la temperatura camerei

FAVIBUST
cremã pentru bust ºi decolteu

Ingrediente: aqua, vaselinum album, glycerolum, alcohol cetyl-
stearilicum, paraffinum liquidum, Equiseti herba, Anethi fructus, Hedera 
herba, Salviae herba, mel, stepanol Dx, lavandulae aetheroleum,  foeniculi 
aetheroleum, spirulina platensis, lutum.

Recomandãri: pentru îngrijirea bustului ºi a decolteului.
Efecte: Produsul are efect corectiv. Conferã sânilor fermitate imedi-

atã ºi de duratã, frãgezeºte pielea din zona decolteului ºi a gâtului. Fito-
complexul asigurã elementele necesare unei bune funcþionãri glandulare, 
ajutã la re modelarea sânilor în mod natural. Asigurã de asemenea elas-
ticitatea þesutului glandular, înfrumuseþeazã pielea, intensificã procesele 
de regenerare, rezolvã afecþiuni dermatologice a cãror cauzã este deze-
chilibrul hormonal.

Mod de utilizare: Se aplicã pe sâni, decolteu ºi gât, apoi se maseazã 
uºor pânã se absoarbe complect.

Prezentare: tuburi de 75 ml 
Pãstrare: la temperatura camerei
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TONIC CAPILAR 
previne cãderea pãrului ºi formarea mãtreþii

Ingrediente: extract hidroalcoolic din aloe, lutum, Thymi herba. 
Quercus cortex, Juniperi fructus, Absinthii herba, Calendulae flos, 

Equiseti herba, Coriandri fructus, Capsicum annuum.
Efecte: Curãþã pielea capului, hrãneºte, echilibreazã pH-ul ºi secreþia 

seboreicã, întãreºte rãdãcina, stimuleazã circulaþia capilarã, previne cã-
derea pãrului, înlãturã mãtreaþa ºi stopeazã formarea ei.

 Prin fricþionarea pãrului se produce heparinizarea, având drept efect 
ac  tivarea circulaþiei sângelui. Prin conþinutul  sãu bogat în minerale, oli go e -
lemente, vitamine naturale, Tonicul capilar asigurã necesarul de hranã 
ºi de energie la nivelul pielii capului. Drept urmare, se întãreºte rãdãcina 
pã rului ºi, mai mult decât atât, se reface podoaba capilarã în porþiunile 
“dezgolite”.

Recomandãri: cãderea pãrului, mãtreaþã, pãr cu exces de grãsime, 
psoriazis, eczeme ºi alte boli de piele localizate pe cap. 

Mod de utilizare: Produsul se aplicã, de regulã, înainte de culcare. 
Desfaceþi, succesiv, pãrul în trei cãrãri, tamponaþi cu Tonic capilar ºi 
masaþi câteva minute. Seara urmãtoare, fricþionaþi porþiunile unde pãrul 
este aproape complet cãzut. Dupã 10 proceduri, practic, pãrul nu mai 
cade. Pentru întreþinere, faceþi 1-2 frecþii pe sãptãmânã.

Important: Dupã frecþie, înveliþi capul cu un prosop sau cu o cãciuliþã.
Prezentare: sticle sau flacoane de 100 ml, 250 ml
Pãstrare: la temperatura camerei

G. CELULITÃ ªI VERGETURI

FAVI CELUSAL 1
cremã anticeluliticã 

cu 11 plante, argilã, magneziu, vit.C ºi E
 

Ingrediente: aqua, petrolatum, glycerolum, alcoholum cetyl stearili-
cum, paraffinum liquidum, Juniperi aetheroleum, Hedera folium, Chamomil-
lae flos, Betula folium, Alghae, Calami rhyzoma, Capsici fructus, Juglandis 
folium, Equiseti herba, antiseptic, natrii laurylsulfas, Argania spinosa oil, 
lutum, vitaminele C, E, magneziu, Foeniculum aeth, Lavandula aeth.

Celulita este duºmanul neîmpãcat al siluetei. Ea urmãreºte abdo-

menul, ºoldurile, braþele, faþa, stricã armonia întregii înfãþiºãri.
Crema FAVICELUSAL 1 combate cauzele ºi formele de manifes-

tare a celulitei în diferitele ei localizãri. Iedera, ardeiul iute, ienupãrul ºi 
vit.E activeazã microcirculaþia; nuca ºi algele au acþiune solubilizantã, 
împiedicând stocarea excesivã a grãsimilor în þesuturi; mesteacãnul ºi 
magneziul reduc edemele celulitice; argila ºi vitamina C restabilesc 
metabolismul la nivelul pielii, stimuleazã sinteza colagenului, împiedicã 
fenomenul de îmbãtrânire ºi deteriorare prematurã a þesutului conjunctiv 
cutanat; obligeana tonificã, coada calului ºi muºeþelul au acþiune re-
structurantã asupra epidermei infiltrate cu depozite celulitice. 

Mod de utilizare: Se aplicã zilnic, masând uºor cu miºcãri ascen-
dente, zonele care necesitã remodelare (picioare, coapse, ºolduri, abdo-
men), pânã pãtrunde complet în piele.

Prezentare: cutii de 500 ml sau tuburi de 100 ml
Conservare: la temperatura camerei

FAVIBEAUTY - LAPTE DE CORP 
ANTICELULITIC

cu 12 plante, ulei de mãsline, argilã, vit. E
 

Ingrediente: aqua, glycerin, stearinum, olive oil, Acorus calamus, 
Capsicum annum, Juglans regia, Hedera helix, Equisetum arvense, Betula 
verucosa, Algae, Matricaria chamomilla, Echinacea angustifolia, adeps 
lanae, palmitic acid, lutum, kalii sorbas, natrii hidroxide, Citrus paradisi 
oil, tocopherol, Lavandula aeth, Rosmarinus aeth.

Efecte: Iedera, ardeiul iute, vit.E activeazã microcirculaþia. Nuca, 
grapefruitul au acþiune solubilizantã. Echinacea dreneazã toxinele limfat-
ice. Mesteacãnul reduce edemele celulitice. Argila restabileºte metabolis-
mul la nivelul pielii. Coada calului ºi muºeþelul au acþiune restructurantã 
asupra epidermei infiltrate cu depozite celulitice. Rozmarinul ºi obligeana 
au acþiune tonifiantã ºi reparatorie.

Recomandãri: celulitã.
Mod de utilizare: Se aplicã zilnic, masând uºor cu miºcãri ascen-

dente, zonele care necesitã remodelare (picioare, coapse, ºolduri, abdo-
men), pânã pãtrunde complet în piele.

Prezentare: flacoane de 200 ml
Conservare: la temperatura camerei
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FAVICELUSAL - ULEI ANTICELULITIC
cu echinacea, ulei argan, 

ulei chimen negru, ulei grapefruit
 

Ingrediente: olive oil, Prunus dulcis oil, Macadamia ternifolia oil, 
Argania spinosa oil, cacao butter, Black cumin oil, Echinacea angustifolia, 
Calami rhyzoma, Capsici fructus, Juglandis folium, Hedera folium, Equiseti 
herba, Betulae folium, Alghae, Chamomillae flos, shea butter, Citrus  par-
adisi aeth., tocopherol, Lavandula aeth., Rosmarinus aeth., Juniperi aeth.  

Efecte: Iedera, ardeiul iute, ienupãrul, vit.E, uleiul de argan activeazã 
circulaþia, stimuleazã drenajul limfatic ºi venos. Nuca ºi algele au acþiune 
solubilizantã. Mesteacãnul, rosmarinul reduc edemele celulitice. 

Obligeana tonificã, uleiul de migdale, echinacea, untul de shea ºi 
cacao refac colagenul ºi elastina; chimenul negru luptã contra infecþiilor 
ºi reacþiilor alergice, coada calului, muºeþelul ºi macadamia au acþiune 
restructurantã asupra epidermei infiltrate cu depozite celulitice. 

Recomandãri: celulitã.
Mod de utilizare: Se aplicã zilnic, prin pulverizare, masând uºor cu 

miºcãri ascen dente, zonele care necesitã remodelare (picioare, coapse, 
ºolduri, abdo men), pânã pãtrunde complet în piele.

Prezentare: flacoane de 100 ml
Conservare: la temperatura camerei

FAVICELUSAL - GEL ANTICELULITIC
cu verbinã, cafeinã ºi extract de castan sãlbatic

 
Ingrediente: aqua, gel hidrosolubil, extract de Aesculus hippocast-

anum, Verbina officinalis, cafeina, Salicis cortex.
Efecte: diminueazã progresiv aspectul caracteristic þesuturilor celulitice.
Recomandãri: celulitã.
Mod de utilizare: Se aplicã zilnic, masând uºor cu miºcãri ascen-

dente, zonele care necesitã remodelare (picioare, coapse, ºolduri, abdo-
men), pânã pãtrunde complet în piele.

Prezentare: cutie de 100 ml
Conservare: la temperatura camerei

FAVICELUSAL - GEL ANTICELULITIC
TERMOACTIV

cu ginkgo biloba ºi plante cu efect încãlzitor
 

Ingrediente: aqua, Sinapis alba, Ginkgo biloba, methylis salicylas, 
Juniperi aeth., Piper nigrum, gel hidrosolubil, Argania spinosa Oil.

Efecte: stimuleazã circulaþia localã afectatã de depozitele grase 
ºi lichidele stagnate.

Recomandãri: celulitã.
Mod de utilizare: Se aplicã zilnic, masând uºor. 
Prezentare: cutie de 300 ml
Conservare: la temperatura camerei

FAVIVERG - CREMÃ CONTRA VERGETURILOR 
cu ulei de argan bio, sânziene, creþiºoarã, germeni 

grâu, miere, argilã, vit.C,E, zinc
 

Ingrediente: aqua, petrolatum, cetearyl alcohol, paraffinum liquidum, 
Alchemilla vulgaris, Galium verum, Triticum germinatum, potasium sorb-
ate, mel, aromă, Argania spinosa oil, kaolin, ascorbic acid, tocopheryl 
acetate, zinc oxide.

Efecte: atenueazã vergeturile ºi împiedicã alterarea fibrelor elastice 
ale pielii.

Recomandãri: vergeturi.
Mod de utilizare: Se aplicã zilnic, masând uºor porþiunile de piele  

afectate, pânã pãtrunde complet în piele.
Prezentare: cutie de 500 ml
Conservare: la temperatura camerei
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H. ALTE PRODUSE

COLONSAN FEM - pentru sãnãtatea aparatului 
genital feminin - cu Echinacea Bio, rãºinã brad, propolis, polen, 
miere, argilã, lãptiºor de matcã ºi 7 plante: castan, coada ºoricelului, 

cimbriºor, gãlbenele, sunãtoare, cãtinã, pelin

Ingrediente: butyrum cacao, cera flava, Abies alba resin, propolis, 
polen, mel, lutum, royal jelly, Hippophae rhamnoides, Hypericum perfora-
tum, Calendula officinalis, Artemisia absinthium, Echinacea angustifolia, 
Hipocastani semen, Achillea millefolium, Thymus serpyllum.

Efecte: reduce procesul inflamator, înlesneºte diminuarea ºi închi-
derea rapidã a rãnilor, diminueazã pruritul, creºte apãrarea naturalã faþã 
de microorganisme patogene; inhibã durerile ce însoþesc ciclul menstrual; 
dizolvã polipii vaginali, chisturile, fibroamele uterine.

Recomandãri: ca adjuvant în anexite, chisturi ovariene, uter fibroma-
tos, hemoroizi, fisuri anale, vaginite atrofice, dismenoree, trichomonas 
vaginalis, metroragii, leucoree; sunt benefice în metroanexite si rãni pe 
colul uterin.

Mod de utilizare: de 2-3 ori/zi,15 zile/lunã, timp de 3 luni, intrarectal
Prezentare:  cutii cu 12 baghete cilindro-conice a câte 1,3 g
Pãstrare: la loc uscat si rãcoros, la temperatura de 8 - 20 C

COLONSAN PRO
pentru sãnãtatea aparatului uro-genital masculin

cu Salvie Bio, rãºinã brad, zinc si 10 plante: pufuliþã, ghimpe, 
meriºor, cimbru, coada ºoricelului, tãtãneasã, cãtinã,  gãlbenele, 

urzicã, sunãtoare

Ingrediente: butyrum cacao, cera flava, Abies alba resin, Vaccinium 
vitis-idaea, Epilobium hirsitum, Xanthium spinosum, Salvia officinalis, 
Thymus serpyllum, Achillea millefollium, Symphytum officinalis, Hippophae 
rhamnoides, Calendula officinalis, Urtica dioica, Hypericum perforatum,  
zinci oxydum.

Efecte: reduce procesul inflamator, înlesneºte diminuarea ºi închi-
derea rapidã a rãnilor; are proprietãti decongestive; creºte apãrarea 
naturalã faþã de microorganismele patogene ºi tumori.

Recomandãri: ca adjuvant în afecþiunile prostatei, hemoroizi, fisuri 
anale, leziuni cutanate, infecþii urinare, litiaze renale; menþine sãnãtatea 

aparatului uro-genital masculin.
Mod de utilizare: aplicatii locale de 1-3 ori/zi, intrarectal.
Prezentare:  cutii cu 10 baghete cilindro-conice a câte 1,4 g
Pãstrare: la loc uscat si rãcoros, la temperatura de 8 - 20 C

COLONSAN SEX
pentru sãnãtatea sexualã masculinã ºi femininã

cu rãºinã brad, zinc, vit,E si 5 plante: nãpraznic, brânca ursului, 
anghinare, urzica, ovãz

Ingrediente: butyrum cacao, cera flava, Abies alba resin, Geranium 
robertianum, Heracleum sphondylium, Cynara scolymus, Urtica dioca, 
Avena sativa, zinc, vit.E.

Efecte: mãreºte afluxul de sânge în zona aparatului genital, atât la 
bãrbati cât ºi la femei, fiind un puternic afrodisiac; relanseazã activita-
tea glandelor sexuale la bãrbati (creste numãrul spermatozoizilor ºi le 
îmbunãtãþesºe mobilitatea); stimuleazã activitatea ovarelor, favorizeazã 
relaxarea musculaturii vaginale ºi uterine, simultan cu sporirea dorinþei; 
mãreºte cantitatea de secreþii vaginale, echilibreazã funcþia nervoasã, 
ajutând partenerii sã treacã peste blocajele psihice. Este foarte util în 
reglarea funcþiei hormonale la femei.

Recomandãri: ca adjuvant în insuficienþã ovarianã, amenoree, 
sterilitate, frigiditate, impotenþã, menopauzã prematurã. Este eficient în 
tratamentul bolilor venerice (gonoree, sifilis, chlamidya), anexitã, met-
roanexitã; întârzie menopauza, andropauza ºi bãtrâneþea.

Mod de utilizare: aplicatii locale de 1-3 ori/zi, intrarectal.
Prezentare:  cutii cu 10 baghete cilindro-conice a câte 1,3 g
Pãstrare: la loc uscat si rãcoros, la temperatura de 8 - 20 C

I. SÃRURI DE BAIE

FAVIBEAUTY - SÃRURI DE BAIE BIO
rãceli ºi gripe, dureri

cu oxigen, cãtinã, esenþã wintergreen, ulei mãsline bio, 
ulei argan bio, echinacea bio

Ingrediente: sodium chloride, sodium bicarbonate, sodium tetrabo-
rate, sodium carbonate, zea mays starch, Hippophae rhamnoides, methyl 
salicylate (esenta wintergreen), peroxid de hidrogen, Echinacea angus-
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tifolia*, olive oil*,  Argania spinosa oil*, favibeauty oil complex 11 plante
Efecte: reduce procesul inflamator (durerea), stimuleazã oxigenarea, 

protejeazã de rãceli ºi gripe, are efect general decongestiv.
Recomandãri: în raceli ºi gripe.
Mod de utilizare: 2-3 linguri în cada de baie.
Prezentare: tflacon de 400 g
Pãstrare: ferit de lumina si umiditate, la temperatura de 15- 25 C

FAVIBEAUTY - SÃRURI DE SLÃBIT BIO
alungã celulita cu oxigen, ienupãr, ulei mãsline bio, 

ulei argan bio, ulei migdale

Ingrediente: sodium chloride, magnezium sulfas, Juniperus commu-
nis, Juniperus communis ess. oil, zea mays starch, Olive oil*, potassium 
chloride, Argania spinosa oil*, peroxid de hidrogen, Prunus dulcis oil*, 
favibeauty oil complex 11 plante, beta-carotene, C.I 52015.

* ingrediente provenite din Agricultura biologica.
Efecte: acþioneazã asupra þesutului adipos, conferã fermitate mus-

culaturii, stimuleazã oxigenarea, circulaþia perifericã, eliminã congesti.a
Recomandãri: în celulitã.
Mod de utilizare: 2-3 linguri în cada de baie.
Prezentare: tflacon de 400 g
Pãstrare: ferit de lumina si umiditate, la temperatura de 15- 25 C

FAVIBEAUTY - SÃRURI DETOX
RELAXING BIO

pentru detoxifierea organismului cu oxigen, echinacea 
bio, ulei mãsline bio, magneziu ºi 11 plante

Ingrediente: sodium chloride, magnezium sulfas, peroxid de hidro-
gen, Lavandula angustifolia ess.oil, zea mays starch, C.I 52015, Echi-
nacea angustifolia*, Olive oil*, Foeniculum vulgare ess.oil, favibeauty oil 
complex 11 plante.

* ingrediente provenite din Agricultura biologicã.
Efecte: detoxifiant; dreneazã limfa; stimuleazã oxigenarea, circulaþia 

perifericã, eliminã congestia, are efect sudorific; redã pielii elasticitatea ºi 
asigurã o stare de bine corpului ºi spiritului; echinacea este motorul limfei.

Recomandãri: în detoxifierea organismului.
Mod de utilizare: 2-3 linguri in cada de baie.
Prezentare: tflacon de 700 g
Pãstrare: ferit de lumina si umiditate, la temperatura de 15- 25 C

pH-CONTROL
TESTUL URINEI - INDICATOR DE SÃNÃTATE

l Pentru menþinerea sãnãtãþii ºi prevenirea formãrii litiazelor, este 
indicat sã se mãsoare pH-ul urinar.

l Valoarea pH-ului urinar exprimã starea de sãnãtate prezentã ºi 
viitoare, în baza unor informaþii concrete, dincolo de ceea ce comunicãm 
prin “mã simt bine” sau “mã simt rãu”.

l Urina este un mesager ºi un factor de echilibru, antreneazã 
toxine, uneori ºi substanþe vitale, pe care organismul - confuz, agresat ºi 
dezechilibrat - nu le mai asimileazã.

l Valoarea pH-ului urinar oferã indicii asupra condiþiilor de mediu în 
care trãiesc ºi funcþioneazã celulele; de fapt, noi trãim ºi murim la nivel celular.

l Organismul se compune dintr-o reþea de sisteme, care 
funcþioneazã optim doar dacã pH-ul sângelui se situeazã în jurul valorii de 
7,34; pH-ul urinar indicã dacã mediul intern este alcalin sau a alunecat spre 
valori acide.

l Nivelul pH-ului urinar ilustreazã modul în care corpul a prelucrat 
alimentele ingerate în ultimele 24 de ore.

l Urina de dimineaþã conþine o mare parte din materialele colec-
tate, sub formã de deºeuri, în timpul somnului.

l Nu aºteptaþi simptomele unei boli pentru a sesiza cã este ceva 
în neregulã cu dumneavoastrã.

Acþiune: Produsul pH-CONTROL aduce pH-ul urinar în limite normale 
(5,8-6,8), dizolvã calculii ºi protejeazã împotriva formãrii altora.

Recomandãri: litiaze ºi alte situaþii în care pH-ul urinar este în afara 
limitelor normale

Mod de administrare: 
l Mãsurarea valorii pH-ului urinar se face înainte de administrarea 

produsului pH-CONTROL. 
Doza zilnicã recomandatã: 1-3 CPS/zi, dupã mese, în funcþie de 

valoarea pH-ului urinar.
l La valori ale pH-ului urinar sub 6, se mai ia o capsulã de 

pH-CON-TROL, iar dacã pH-ul urinar tot nu creºte, se iau, în plus, 1-2 
capsule de magneziu-alcalit.

l La valori de peste 6,8-7, se scade doza de pH-CONTROL cu 1-2 
capsule, iar dacã pH-ul urinar nu scade, se iau ºi 1-2 capsule de magne-
ziu-acilit.

l Doza trebuie astfel potrivitã încât pH-ul urinar sã fie între 5,8 ºi 6,8.
Notã: În caz de insuficienþã cardiacã se ia în considerare cã 4 capsule 

de pH-CONTROL conþin 0,75 g NaCl.
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Nu se utilizeazã atunci când pH-ul urinar este mai mare de 6,8-7, în 
insuficienþã renalã, la interdicþia totalã de sare.

l Cura dureazã 4-6 luni, în funcþie de stresul zilnic, tulburãrile 
meta-bolice ºi mãrimea calculilor.

Magneziul-alcalit previne litiaza uricã ºi cisticã; un pH urinar mai mic 
de 5,8 agreseazã rinichii,  prin faptul cã eliminã doar urina slab aci-dã, nu 
ºi pe cea cu aciditate mare.

Magneziul-acilit previne formarea calculilor de oxalaþi, carbonaþi, 
fosfaþi ºi previne infecþiile urinare favorizate de pH-ul urinar mai mare de 
6,8. Valorile pH-ului urinar mai mari de 7 împiedicã dizolvarea calculilor.

Mãsurarea pH-ului urinar
l Recipientul în care se recolteazã sã fie curat, fãrã urme de detergenþi.
l	 Urina se analizeazã în stare proaspãtã, bine agitatã în prealabil.
l Se umezeºte hârtia indicator de pH în urinã, se scurge, plimbând 

marginea benzii pe gura recipientului, apoi se citeºte valoarea pH-ului pe 
scala de culori a ambalajului.

VITALONG 1
antioxidant-detoxifiant-regenerativ

Ingrediente:  complex antioxidant FVS1, vit.C, vit.E, beta-caroten, 
zinc, mangan, cupru, seleniu.

Efecte: tonic (general, neuronal), regenerativ; este benefic prin 
stimularea regenerãrii tisulare ºi ameliorarea proceselor metabolice, 
intervenind ºi în procesele de oxido-reducere celularã; menþine echilibrul 
proceselor corticale asigurând funcþionarea normalã a sistemului nervos. 
Diminueazã durerea, are efect asupra claritãþii mintale ºi stabilitãþii emo-
þionale; asigurã o dispoziþie mai bunã, gândire mai clarã - îmbunãtãþeºte 
starea de spirit, memoria, învãþarea, mãreºte inteligenþa, durata de viaþã; 
protejeazã corpul împotriva îmbãtrânirii premature, are acþiune antihis-
taminicã, antialergicã, diminueazã excitabilitatea musculaturii striate, este 
spasmolitic, antifibrilant, vasodilatator, diuretic, lipotrop.

Recomandãri: adjuvant în dureri (de orice etiologie), dificultãþi de 
memorare ºi concentrare a atentiei, apatie, distrofie neuromuscularã, 
boalã ulceroasã, nevralgii, aterosclerozã, Parkinson, spondiloze, artroze, 
osteoporozã, eczeme, alopecie, pãr cãrunt, psoriazis, sclerodermie, vit-
iligo, spasme vasculare, sechele de infarct miocardic ºi posthemiplegie, 
arterite, astm bronºic. De asemenea  este util în inflamaþii cronice (artrite), 
depresii, pierderea memoriei, deteriorare mintalã, frecvente accese de 
plâns, incapacitate de a munci, insomnii; tonus muscular ºi cutanat redus, 
lipsa atracþiei sexuale (impotenþã), pierderea energiei, pierderea auzului, 
boli degenerative.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.

Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 70 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

VITALONG 2
antioxidant-detoxifiant- regenerativ

Ingrediente:  complex antioxidant FVS 2, vit.C, vit.E, beta-caroten, 
zinc, mangan, cupru, seleniu.

Efecte: protejeazã membranele, celulele, þesuturile, lipidele, de 
vãtãmãrile oxidative; asigurã protecþie împotriva proliferãrii anarhice a 
celulelor. Micºoreazã numãrul celulelor care se divid la nivelul sângelui. 
Aceasta oferã timp enzimelor pentru a repara stricãciunile provocate     
ADN-ului.

Recomandãri: adjuvant în boli grave (tumori)
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 70 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

VITALONG 3
antioxidant-detoxifiant- regenerativ

Ingrediente:  complex antioxidant FVS 3, vit.C, vit.E, beta-caroten, 
zinc, mangan, cupru, seleniu.

Efecte: protejeazã membranele, celulele, þesuturile, lipidele, de 
vãtãmãrile oxidative; asigurã protecþie împotriva proliferãrii anarhice a 
celulelor. Micºoreazã numãrul celulelor care se divid la nivelul sângelui. 
Aceasta oferã timp enzimelor pentru a repara stricãciunile provocate 
ADN-ului.

Recomandãri: Formula utilizatã tradiþional ca adjuvant în: creºterea 
imunitãþii, dezintoxicare, când organismul a acumulat mai multe toxine, 
deºeuri metabolice ºi chiar aglomerãri (noduli, ganglioni, tumori beningne 
ºi maligne, calculi).

Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/zi.
Prezentare: flacon cu 70 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate
Notã: În etiologia cancerului, majoritatea agenþilor genotoxici 

acþioneazã prin leziuni oxidative ale ADN, substratul genelor; Vitalong 2 ºi 
3 protejând ADN-ul oferã protectie împotriva formãrii tumorilor. Alt potenþial 
benefic al acestor produse este cã stimuleazã imunitatea.
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VITALONG 3 H
antioxidant-detoxifiant-regenerativ

Ingrediente:  complex antioxidant FVS 3, vit.C, vit.E, beta-caroten, 
zinc, mangan, cupru, seleniu, biotinã.

Efecte: protejeazã ficatul; asigurã protecþie împotriva proliferãrii 
anarhice a celulelor.

Recomandãri: adjuvant în afecþiuni hepatice (hepatite, ciroze, tumori)
Mod de utilizare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 CPS/la douã zile.
Prezentare: flacon cu 70 capsule 
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

FAVISEPT
pentru dezintoxicare ºi protecþie

Ingrediente:  apã, antiseptic.
Efecte: virulicide, fungicide, bactericide; reface profund ºi rapid 

sistemul imunitar.
Recomandãri: adjuvant în infecþii multiple nonspecifice, hepatite, 

ulcere, gripe, rãceli, infecþii uro-genitale, candidoze (inclusiv candidoze 
gastro-intestinale), herpes, reumatism, artritã, artrozã, aterosclerozã, 
cancerozã.

Mod de utilizare: într-un pahar cu apã sau ceai se pun 3 picãturi 
de soluþie; cantitatea se împarte în 3 ºi se bea cu 20-40 min. înainte de 
mese;  numãrul de picãturi creºte zilnic cu câte una, pânã se ajunge la 21 
de picãturi/zi, apoi se reduce doza cu câte o picãturã/zi, pânã se ajunge 
la 3 pic/zi. 

Prezentare: flacon de 80 ml
Conservare: la frigider

PRODUSE NOI

SOLUÞIE EXTRACTIVÃ DE ANANAS
                    

Purifică intestinele şi sângele
Sprijină digestia
Întăreşte psihicul

Ingrediente: ananas (Ananas sativus), alcool etilic. Contine alcool 
15% vol.min.

Efecte: este o adevãratã bombã enzimaticã; curãþã organismul, 
purificã intestinele si sângele. Bromelaina este enzima ce determinã 
atenuarea hipertensiunii arteriale, sprijinã digestia. Aceastã enzimã reduce 
reziduurile proteice, întãreºte sistemul imunitar al organismului. Ajutã la 
fluidizarea sângelui ºi îmbunãtãþeºte irigarea creierului; îmbunãtãþeºte 
memoria. Ajutã la disparitia negilor ºi bãtãturilor. Revigoreazã activitatea 
digestivã (se spune cã sucul de ananas poate înlocui chiar sucul gastric). 
Multi specialiºti includ curele de ananas în programele de slãbit ºi în cele de 
combatere a celulitei. Are efect antiinflamator, anticancerigen, revigorant, 
purgativ, detoxifiant, antidepresiv (prin conþinutul de triptofan ºi serotoninã). 

Recomandãri: pentru asigurarea unei bune funcþionãri a tractului 
gastro-intestinal.

Mod de administrare: ca supliment alimentar.
Doza zilnicã recomandatã: 1 linguritã de 3 ori/zi, în puþinã apã, cu 

30 min. înainte de masã.
Prezentare: sticluþe sau flacoane de  200  ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau 

tulbureli nu influenþeazã calitatea.



SOLUÞIE EXTRACTIVÃ DE PAPAYA

Îmbunãtãþeºte funcþiile digestive
Întãreºte psihicul

Activeazã sistemul imunitar

Ingrediente: papaya (Carica papya), alcool etilic. Conţine alcool 
15% vol.min.

Efecte: este energizant, detoxifiant, antioxidant, cu beneficii ce luptă 
împotriva îmbătrânirii şi degenerării celulare.  

l Aduce un supliment de tonus fizic şi psihic, pentru că are 
capacitatea de a activa sistemul imunitar. 

l Îmbunătăţeşte toate funcţiile digestive, elimină indigestia (datorită 
papainei, care este o enzimă ce ajută la digerarea resturilor proteice); 
stimulează secreţia enzimelor gastrice, pancreatice şi a bilei.

l Antioxidant, ajută la eliminarea radicalilor liberi.
l Creşte capacitatea de apărare a organismului faţă de agenţii care 

produc inflamaţii şi alergii.
l Reglează nivelul glicemiei în sânge.
l Energizant şi vitaminizant puternic.
l Întăreşte părul şi unghiile.
l Contribuie la prevenirea bolilor degenerative.
l Ajută la reînnoirea pielii, întârzie formarea ridurilor, accelerează 

epitelizarea plăgilor.
Recomandări: atonie gastrică şi intestinală, balonări abdominal, 

disfuncţii metabolice, anemie feriprivă.
Mod de administrare: ca supliment alimentar.
Doza zilnică recomandată: 1 linguriţă de 3 ori/zi, în puţină apă, cu 

30 min. înainte de masă.
Prezentare: sticluţe sau flacoane de  200  ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de lumină

Observaţii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau 
tulbureli nu influenţează calitatea.

Notă: femeile mănâncă fructul cu prudenţă, pentru a nu rămâne 
sterile.

TRIFOI ROŞU - CAPSULE 

Purificator, aliat hormonal al femeilor, antitumoral

Ingrediente/capsulă: 0,2g trifoi rosu (Trifolium pratense).
Efecte: datorită conţinutului în izoflavone, protejeză integritatea 

oaselor; este considerat tonic general, protejează ficatul (asigură 
producerea bilei de către ficat), stimulează funcţia de neutralizare a 
toxinelor şi de eliminare a acestora din organism. Conţine cu marine, de 
aceea curele cu trifoi roşu au proprietăţi anticoagulante; este diuretic, 
favorizând eliminarea apei şi a acidului uric din organism. Opreşte 
dezvoltarea tumorilor, inhibând formarea vaselor de sânge care le 
alimentează. Trifoiul rosu reduce nivelul antigen specific prostatic după o 
cură de 1 an cu 33%. Datorită acidului salicilic conţinut, prezintă proprietăţi 
analgezice, antiinflamatoare, antibacteriene şi antivirale. Combate 
infertilitatea prin echilibrarea hormonală a femeii, tonifică uterul, ajută la 
detoxifierea sângelui şi la îmbunătăţirea circulaţiei acestuia. 

Recomandări: ca adjuvant în curele de detoxifiere, infertilitate, pentru 
stimularea activităţii ficatului.

Mod de utilizare: supliment alimentar.
Doza zilnică recomandată: 3 x 1 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule; soluţie extractivă
Conservare: ferit de lumină, căldură şi umiditate

CALMOSED - CAPSULE 

pentru sãnãtatea sistemului nervos
si cardiovascular

Ingrediente/capsulã: 1 capsula (0,25 g) contine: talpa gastii 
(Leonurus cardiaca), pãducel (Crataegus monogyna), valerianã (Valeriana 
officinalis), hãmei (Humulus lupulus), lavandã (Lavandula angustifolia), 
sulfinã (Melilotus officinalis), iarbã mare (Inula helenium).

Efecte: contribuie la diminuarea stãrilor de excitabilitate fizicã si 
senzorialã; suport pentru functionarea normalã a sistemului nervos, pentru 
reducerea tensiunii nervoase. Ajutã la mentinerea stãrii de relaxare, 
contribuie la un somn sãnãtos. Suport pentru funcþia cardiacã, pentru 
reducerea frecvenþei pulsului cardiac, pentru creºterea fluxului  sanguin, 
pentru buna oxigenare a celulei nervoase. Este suport pentru reducerea 
spasmelor, creºte rezistenþa organismului la stres. Suport pentru fluidizarea
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ºi purificarea sangelui, menþine pereþii vaselor ºi capilarelor nepermeabili, 
are efect favorabil asupra circulaþiei sanguine în ansamblul ei. Ajutã la 
pãstrarea presiunii sangelui în limite normale, contribuie la relaxarea 
vaselor de sange, mentine elasticitatea arterelor, asigurã miocardului 
sangele oxigenat necesar. Ajutã inima sã asigure debitul sanguin adecvat 
corpului, protejandu-l de edemele consecutive acestei insuficienþe.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar, cate 1-2 cps, de 3 ori pe 
zi, ultima înainte de culcare.

Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 -2 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

FAVIPREDIGEST - CAPSULE 

pentru intestine leneºe; micºoreazã stresul
alimentar

Ingrediente/capsulã: 1 capsulă (0,25 g) contine: urzicã (Urtica 
dioica), mãces (Rosa canina), obligeanã (Acorus calamus), vasc (Viscum 
album), coada calului (Equisetum arvense).

Efecte: asigurã suportul nutriþional unei bune digestii, regleazã 
apetitul, eliminã senzaþia de balonare, reduce procesul inflamator al 
mucoasei gastro-intestinale; este suport pentru reducerea spasmelor 
ºi colicilor gastro-intestinale; menþine sãnãtatea splinei, stimuleazã 
funcþia pancreaticã, menþine sãnãtatea aparatului hepato-biliar, ajutã 
potenþialul detoxifiant al ficatului. Contribuie la formarea globulelor roºii, 
necesaretransportului oxigenului în corp, asigurã desfãºurarea normalã a 
activitãþii metabolice. Intreg complexul contribuie la  funcþionarea normalã 
a tractului gastro-intestinal.  

Mod de utilizare: ca supliment alimentar, cate 1-2 cps, de 3 ori pe 
zi, ultima înainte de culcare.

Doza zilnicã recomandatã: 3 x 1 -2 cps/zi. 
Prezentare: flacon cu 70 capsule
Conservare: ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate

PUTEREA ROMÃNEASCÃ -
TINCTURÃ DIN 38 PLANTE

Ingrediente: extract hidroalcoolic (35%) din 38 plante: salcie (Salix 
alba), mãceº (Rosa canina), cãtinã (Hippophae rhamnoides) urzicã (Urtica 
dioica), chimen (Carum carvi), troscot (Polygonum aviculare), fenicul 
(Foeniculum vulgare), ienupãr (Juniperus communis), branca ursului 

(Heracleum spondyllium), muguri de pin (Pinus sylvestris), cuiºoare 
(Eugenia caryophyllata), scorþiºoarã (Cinnamomum zeylanicum), flori 
de tei (Tilia sp.),  cimbriºor (Thymus serpyllum), turiþa mare (Agrimonia 
eupatoria), coajã de stejar (Quercus robur), þelinã (Apium graveolens), 
mentã (Mentha piperita), rãdãcinã de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra), 
rãdãcinã de ghimbir (Zingiber officinale), cicoare (Cichorium inthybus), 
sovarf (Origanum vulgare), muºeþel (Matricaria chamomilla), foi de 
dafin (Laurus nobilis), pãtlaginã (Plantago sp.), frunze de nuc (Juglans 
regia), sanziene (Galium verum), coajã de cruºin (Rhamnus frangula), 
isop (Hyssopus officinalis), coriandru (Coriandrum sativum), pãpãdie 
(Taraxacum officinale), busuioc (Ocimum basilicum), sunãtoare (Hypericum 
perforatum), lichen de piatrã (Cetraria islandica), rostopascã (Chelidonium 
majus), gãlbenele (Calendula officinalis), anghinare (Cynara scolymus), 
rãdãcinã de gentianã (Genþiana lutea), zahãr invertit, glicerinã.

Efecte: susþine sistemele digestiv, cardiovascular ºi circulator, 
purificã organismul si îi conferã starea de bine.

Mod de utilizare: ca supliment alimentar, înainte de masã.
Doza zilnicã recomandatã: 40 ml/zi. 
Prezentare: flacon din sticlã de 200 ml
Conservare: la 15-25 C, ferit de lumina soarelui

 
FAVIFRESH - APÃ DE GURÃ PENTRU COPII

protecþie inteligentã contra cariilor,
bacteriilor, depunerilor

Ingrediente:  aqua, glycerin, sorbitol, fructose, disodium phosphate, 
aroma alimentara, PEG-40 hidrogenated Castor oil, sodium tetraborate, 
lauryl glucoside, menthol.          

Efecte:  Este o prelungire a spălatului pe dinţi, continuând mai departe 
ceea ce periuţă de dinţi nu a reuşt să facă. Apa de gură protejează dinţii 
copiilor de carii, dacă se foloseşte zilnic, după spalarea dinţilor. Curaţă 
întreaga gură: dinţii, limba, gingiile.

Recomandãri: îngrijirea cavitaţii bucale a copiilor.
Mod de utilizare: după periajul dinţilor se umple capacul cu soluţie; 

se clateşte cavitatea bucală timp de 60 sec, apoi se aruncă.
Prezentare: flacon de 125 ml
Conservare: la 15-25 C, ferit de lumina soarelui
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ULEI DE ARGAN
copacul vieþii

  
Ingrediente: argania spinosa oil*.
* - ingrediente provenite din Agricultura biologica.  
Efecte:  Are proprietăţi de hrănire, hidratare şi restructurare  asupra 

pielii şi unghiilor. Revitalizează, stimulează hranirea şi oxigenarea 
pielii, contribuie la refacerea straturilor superficiale ale pielii deteriorate. 
Protejează împotriva vergeturilor, uscării şi îmbătrânirii fiziologice a pielii. 
Este util la masarea sânilor, a burţii, protejand împotriva lăsării pielii. Ajută 
la regenerarea părului, redându-i supleţea, forţa şi stralucirea părului 
uscat şi casant.

Recomandãri: îngrijirea pielii, parului şi unghiilor.
Mod de utilizare: se aplică dimineaţă şi seara, pe faţă gât şi decolteu, 

masând usor; se poate aplica şi pe zonele cu vergeturi, pe păr şi pe unghii.
Prezentare: flacon de 30 ml
Conservare: la 15-25 C, ferit de lumina soarelui

FAVIDERM - LOÞIUNE DE MAINI 
CU GLICERINÃ LACTICÃ

•	 protejează împotriva uscării mâinilor; 
• hidratează în profunzime pielea mâinilor; 
•	 este uşor absorbită în piele; 
•	 mâinile vor fi catifelate la atingere.

Ingrediente: glycerin, aqua, alcohol (20%),  sodium lactate, sodium 
tetraborate, citrus lemon aet., lactic acid.

Efecte: Utilizată zilnic, protejează pielea mâinilor împotriva agresiunii 
detergenţilor, a apei dure şi cu clor de la robinet, asigurând sănătatea şi 
frumuseţea mâinilor Dumneavoastră.

Recomandãri: îngrijirea mâinilor.
Mod de utilizare: se aplică pe pielea umedă sau uscată a mâinilor 

şi se masează uşor pâna la absorbţia completî.
Prezentare: flacon de 125 ml
Conservare: la 15-250 C, ferit de lumina soarelui

   

VIRGINIA - CREMÃ 
DE NOAPTE CU MUSEÞEL

    
Ingrediente: petrolatum, Matricaria chamomilla, cetyl alcohol, cera 

flava, ascorbic acid, tocopheryl acetate
Efecte: Este calmantă, reduce procesul inflamator, protejează 

împotriva microorganismelor patogene; protejează tenul, restabilindu-i 
tonicitatea, elasticitatea, supleţea; întârzie  îmbatranirea prematura a pielii; 
are rol nutritiv, netezeşte şi catifelează pielea, contribuie la regenerarea 
în profunzime a ţesuturilor. 

Recomandãri: pentru ten uscat, ridat, palid.
Mod de utilizare: se aplică seara, înainte de culcare printr-un masaj 

uşor al feţei.
Prezentare: cutie de 40 ml
Conservare: la 15-250 C

EXTRACT DIN MLĂDIŢE
DE ARIN ALB

Ingrediente: arin alb (Alnus incana), glicerina, apă, alcool(18%vol).
Efecte: contribuie la:
l Sănătatea aparatului genital feminin, prin reducerea procesului 

de fibrozare a uterului (fibroame, mioame, fibromioame, angiomioame).
l Susţine sănătatea sistemului osteoarticular, prin menţinerea 

densităţii osoase şi a mineralizării acestora; reduce decalcifierea dureroasă 
a oaselor şi articulaţiilor.

l Protejează împotriva osteoporozei, a prolapsului uterin, venelor 
varicoase, edemelor membrelor inferioare, împotriva hiperhidrozei palmo-
plantare, neoformaţiilor cutanate.

Mod de administrare: 2 x 50 picături, diluate în puţină apă sau ceai, 
cu 15 minute înainte de mesele principale, în cure de 3-4 luni.

Contraindicaţii: datorită conţinutului de alcool, nu se recomandă 
administrarea în sarcină şi alăptare, ciroză hepatică, hepatite virale, toxice 
şi metabolice.

Precauţii: Se administrează cu prudenţă la persoanele cu gastrită 
hiperacidă şi ulcer gastric şi duodenal (poate creşte aciditatea gastrică, 
datorită conţinutului de alcool).

Prezentare: flacon de sticlă cu picurător, de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de lumină
Observaţii: în cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenţează 

calitatea.
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EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE ZMEUR

Ingrediente: zmeur (Rubus idaeus), glicerinã, apã, alcool (18%vol)
Efecte: contribuie la:
l Sãnãtatea aparatului genital feminin, reduce procesul inflamator 

al organelor feminine (metrite, ovar polichistic, mastopatii).
l Regleazã secreþia hormonalã ovarianã la pubertate ºi menopauzã, 
l	 Este antispastic uterin. 
l	 Util în reducerea fibrozãrii uterului, a formãrii chisturilor ovariene, 

în tulburãri premenstruale (tensiune mamarã), pilozitate excesivã, 
nedezvoltarea sânilor, îmbãtrânire precoce la femei. 

l Iminenþã de avort, tulburãri de libidou.
l Contribuie la reglarea ciclului menstrual.
l Ajutã la funcþionarea normalã a tranzitului intestinal.
Mod de administrare: 3 x 25 picãturi, diluate in puþinã apã sau ceai, 

cu 15 minute înainte de mesele principale.
Contraindicaþii: datoritã conþinutului de alcool, nu se recomandã 

administrarea în sarcinã ºi alãptare, cirozã hepaticã, hepatite virale, toxice 
ºi metabolice.

Precauþii: Se administreazã cu prudenþã la persoanele cu gastritã 
hiperacidã ºi ulcer gastric ºi duodenal (poate creºte aciditatea gastricã 
datoritã conþinutului de alcool).

Prezentare: flacon de sticlă cu picurător, de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de lumină
Observaţii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenţează 

calitatea.

EXTRACT DIN MLĂDIŢE DE MUR

Ingrediente: mur (Rubus fruticosus), glicerină, apă, alcool (18%vol)
Efecte: 
l Este antisclerotic, antisenescent, reduce fibrozarea organelor 

(fibrom uterin) şi decalcifierea dureroasă a oaselor şi ariculaţiilor, reglează 
tensiunea arterială.

l Contribuie la menţinerea tranzitului intestinal normal; este 
astrigent, antidiareic, dezinfectant; principiile active ce le conţine activează 
procesele de eliminare a toxinelor pe cale gastrointestinală, renală şi prin 
glandele sebacee.

l Este folosit ca adjuvant în tratamentul afecţiunilor inflamatorii 
acute ale intestinului; are efect benefic în suprimarea spasmelor intestinale 

realizează o acţiune hemostatică locală − asigură buna funcţionare a 
aparatului osteoarticular, circulator.

l Susţine sănătatea aparatului respirator.
Mod de administrare:  3 x 25 picaturi, diluate în puţină apă  sau ceai, 

cu 15 minute înainte de mesele principale, sau 75 picaturi o dată pe zi.
Contraindicaţii: datoritã conþinutului de alcool, nu se recomandã 

administrarea în sarcinã ºi alãptare, cirozã hepaticã, hepatite virale, toxice 
ºi metabolice. 

Precauþii: Se administreazã cu prudenþã la persoanele cu gastritã 
hiperacidã ºi ulcer gastric ºi duodenal (poate creºte aciditatea gastricã, 
datoritã conþinutului de alcool).

Prezentare: flacon de sticlã cu picurãtor, de 50 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de luminã
Observaþii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenþeazã 

calitatea.

FORTIFIANT GLANDULAR - 
EXTRACT DIN NUCI VERZI

Ingrediente: nuci verzi (Juglans regia) (30%), glicerină, alcool, apa.
Efecte: susţine sănătatea sistemului endocrin, acţionând asupra 

glandei tiroide; ajută la eliminarea substanţelor toxice de metabolism; 
întăreşte capacitatea de autoapărare a organismului; susţine funcţia 
digestivă, contribuind la normalizarea tranzitului intestinal şi la 
metabolismul normal al glucozei; susţine funcţionarea normală a sistemului 
cardiovascular, ajutând la menţinerea valorilor normale ale presiunii 
arteriale.

Mod de administrare: 2 x 40 picături/zi, diluat în puţină apă sau ceai.
Contraindicaţii: copiilor şi persoanelor însărcinate sau care alăptează.
Prezentare: flacon brun, de 250 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de lumină
Observaţii: În cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenţează 

calitatea.

FAVITUSIN 2
SIROP CU SUC

DE RIDICHE NEAGRĂ

Ingrediente: zahăr invertit, suc de ridiche neagră (Raphanus sativus 
var.niger), extract apos 10:1 din rizom de pir (Graminis rhizoma), extract 
apos 10:1 din cimbrişor (Serpylli herba), acid ascorbic (vit.C), acid lactic
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10 ml (1 lingura) sirop conţine: 1,2 g suc ridiche neagră, 0,12 g cimbrişor, 
0,12 g pir, 20 mg vit.C (25%DZR).

Efecte: susţine sănătatea şi funcţionarea normală a sistemului 
respirator: ajută la fluidificarea şi eliminarea secreţiilor bronhice, reduce 
spasmele, calmează tusea, protejează mucoasa căilor respiratorii 
superioare; protejează celula hepatică, contribuie la drenarea lichidelor 
corporale, ajută sistemul nervos (prin acţiunea specifică a rafanolului din 
sucul de ridiche neagră).

Mod de administrare: adulţi: 3 x 10 ml (1 lingură); 
         copii: 3 x 5 ml (1 linguriţă).
Prezentare: flacon brun, de 200 ml
Conservare: la temperatura camerei, ferit de lumină
Observatii: In cazul produselor naturale, eventualele depuneri sau tulbureli nu influenţează 

calitatea.

FAVITUSIN 2
CEAI ANTIBRONŞITIC

Ingrediente: sovarv (Origani herba), muguri de pin (Pini turiones), 
rizom de pir (Graminis rhyzoma), pătlagină (Plantaginis folium), urzică 
(Urticae herba), iarbă mare (Inulae rhyzoma cum radicibus), lichen de 
piatră (Lichen islandicus). 

Efecte: susţine sănătatea şi funcţionarea normală a sistemului 
respirator: ajută la fluidificarea şi eliminarea secreţiilor bronhice, reduce 
spasmele, calmează tusea, protejează mucoasa căilor respiratorii 
superioare.

Mod de preparare: 
Infuzie: la o linguritţă de produs se adaugă 250 ml apă clocotită; se 

lasă 20-30 minute acoperit, apoi se strecoară.
Mod de administrare: 2 - 3 căni ceai/zi.
Prezentare: cutii de 50 g
Conservare: la temperatura camerei, ferit de umiditate şi lumină

SASCHIU – CEAI 

Ingrediente: saschiu (Vinca minoris herba).
Efecte: susţine sistemul digestiv (ajută la menţinerea tranzitului 

intestinal normal, tonifică tractul digestiv), cardiovascular (protejează 
arterele împotriva depunerilor de grăsimi, menţine tonusul arteriolelor 
cerebrale, dinamizează circulaţia şi ajută la menţinerea presiunii arteriale 
normale) şi nervos (influenţează pozitiv tulburările subiective, induce starea 
de calm şi relaxare, redă echilibrul fizic şi psihic).

Mod de preparare: 
Infuzie: la o linguriţă de produs se adaugă 250 ml apă clocotită; se 

lasă 20-30 minute acoperit, apoi se strecoară.
Mod de administrare: 1- 2 căni ceai/zi.
Contraindicaţii: tumori cerebrale, hipertensiune intracraniană.
Notă: în sechele după infarct şi tulburări organice de ritm cardiac, 

doza este mai mică.
Prezentare: cutii de 25 g
Conservare: la temperatura camerei, ferit de umiditate şi lumină

GHIMBIR – PULBERE
reduce inflamaţia, spasmele, colesterolul,

fluidizează sângele, calmează tusea,
revigorează funcţia sexuala

Ingrediente: ghimbir (Zingiberis rhyzoma).
Efecte: este energizant, stimulent, tonic la nivel gastro-intestinal; 

stimulează secreţia de enzime, secreţia salivară, biliară, peristaltismul, 
echilibrează flora bacteriană intestinală; stimulează metabolismul (ajută 
la eliberarea toxinelor), intensifică arderea grăsimilor; ajută la eliminarea 
secreţiilor bronhice şi a senzaţiei de vomă; calmează inflamaţiile şi 
durerile gâtului. Stimulează atracţia fizică şi revigorează funcţia 
sexuală, având acţiune benefică asupra vieţii de cuplu şi a fertilităţii.

Mod de administrare: 
Pulvis: 1/4 linguriţă ghimbir se ia cu apă plată, în caz de greaţă, 

vomă, tulburări digestive. 
Infuzie: 1/2  linguriţă ghimbir la o cană de apă clocotită; se lasă 

acoperit 5-10min, apoi se strecoară.
Doza zilnică recomandată: 1 linguriţă pulbere sau 2 ceaiuri
Prezentare: flacon de 50 g
Conservare: la temperatura camerei, ferit de umiditate şi lumină

PUTEREA ROMÂNEASCĂ – TONIC ELIXIR
fortifiant hepatic şi sexual

Ingrediente: brânca ursului (Heracleum herba), sunătoare (Hyperici 
herba), ghimbir (Zingiberis rhyzoma), genţiană (Gentianae radix), busuioc 
(Basilici herba), păducel (Crataegi folium cum flores), coriandru (Coriandri 
fructus).

Efecte: amplifică vitalitatea organismului, vă ajută să vă refaceţi 
tonusul sexual; vă înviorează şi vă menţine euforia dragostei în 
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trup şi suflet. Vă ajută să învingeţi oboseala, monotonia, tristeţea. 
Este hepatoprotector. Sănătatea întregului organism este influenţată de 
sănătatea ficatului. Favorizează comunicarea afectivă şi amplifică abilităţile 
intuitive; trezeşte puterea de a acţiona şi creşte curajul, angrenează şi 
amplifică puterea tainică ce accelerează procesele de activare energetică.

Mod de administrare: 
Pulvis: 1/2 linguriţă produs se menţine sublingual, 15-20 min, după 

care se înghite cu apă plată; cura durează min.2-3 luni.
Infuzie: peste 1 linguriţă produs se adaugă 250 ml apă clocotită; se 

lasă acoperit 20-30 min., după care se strecoară.
Doza zilnică recomandată: 4 x 1/2 linguriţă.
Prezentare: flacon de 50 g
Conservare: la temperatura camerei, ferit de umiditate şi lumină

MAGNEZIU
sare amară

Ingrediente: sulfat de magneziu.
Efecte: contribuie la reducerea oboselii ºi extenuãrii, la funcþionarea 

normalã a sistemului nervos, a sistemului muscular, la metabolismul 
energetic normal. Participã la sinteza normalã a proteinelor; contribuie 
la menþinerea sãnãtãþii psihice, a sistemului osos ºi dinþilor, la echilibrul 
electrolitic ºi la procesul de diviziune celularã.

Mod de administrare:  dizolvat în apã.
Doza zilnicã recomandatã: 
1 linguriþã (3,5 g).
1 linguriþã (3,5 g) sulfat de magneziu conþine 345 mg Mg (92% DZR)
Notã: 1 plic (40 g) este cantitatea necesarã pe care o puteþi folosi la 

curãþirea ficatului de pietre.
Prezentare: plic de hârtie de 40 g
Conservare: la temperatura camerei, ferit de umiditate ºi luminã

Curãþirea ficatului (formulã pentru desfundarea canalelor hepatice 
ºi biliare).

Ingrediente: 
1. 40 g sare amarã, se dizolvã în 800 ml apã într-un borcan cu capac 

de 800 ml.
2. 125 ml ulei de mãsline + 125 ml suc de grapefruit, se amestecã 

într-un pahar de 300 ml.
3. Alegeþi o zi liberã, cum ar fi sâmbãta, pentru curãþirea ficatului, ca 

sã vã puteþi odihni a doua zi.
4. În ziua când se începe cura, nu se mai mãnâncã nimic dupã ora 

14. Micul dejun se ia fãrã grãsimi.
5. La ora 18 se beau pe nerãsuflate 200 ml din ingredientul 1 (1/4 

din soluþia de sare amarã).
6. La ora 20 (dupã douã ore) se beau din nou 200 ml (1/4) din 

ingredientul 1.
7. Întindeţi-vă imediat pe partea dreaptă; s-ar putea să nu eliminaţi 

calculii şi alte mizerii dacă nu faceţi acest lucru. Fiţi gata de culcare imediat.
8. Dimineaţa când vă treziţi, să zicem la ora 8, beţi încă 200 ml (1/4) 

din ingredientul 1.
9.  La ora 22 (dupã alte douã ore) se bea ingredientul 2 bine amestecat 

(sucul de grapefruit cu ulei de mãsline).
Dupã alte douã ore (ora 10, de exemplu), beþi cele 200 (1/4) din 

ingredientul 1 care a mai rãmas.
10.  La ora 12, se pot consuma mâncãruri uºoare. Începeþi cu un suc 

de fructe; o jumãtate de orã mai târziu, mâncaþi fructe, o orã mai târziu 
mâncaþi orez sau altã hranã uºoarã. Pânã la cinã veþi fi complet refãcut.

Beneficii:
Eliminarea calculilor biliari din ficat îmbunãtãþeºte spectaculos 

digestia, care este fundamentul sãnãtãþii.
1. Curãþirea canalelor biliare este cea mai puternicã procedurã pe 

care o puteþi aplica pentru a vã îmbunãtãþi sãnãtatea.
2. Ficatul este plin de canale (canalicule biliare) care transportã bila 

pânã la vezica biliarã prin canalul hepatic comun.
3. În cazul multor persoane, canalele biliare sunt obstruate, îmbâcsite 

cu calculi, care nu se vãd la ecografii.
Aceºti calculi, având o consistenþã poroasã, pot îngloba bacterii, 

viruºuri, paraziþi care trec prin ficat. Astfel, se formeazã cuiburi de infecþii, 
alimentând în permanenþã organismul cu bacterii ºi paraziþi aflaþi în diferite 
stadii. Nici o afecþiune digestivã, inclusiv balonarea, nu poate fi vindecatã 
fãrã a îndepãrta aceºti calculi.

Dacã vã urmãriþi scaunul, puteþi numãra pietrele care plutesc la 
suprafaþã, de culoare verde sau brunã. Au fost persoane care au eliminat 
sute de pietre scãpând de alergii, dureri de spate, indigestii, balonãri, 
colici, fermentaþii.

4. Cura eliminã ºi durerile umerilor, braþelor ºi spatelui.
5. Aceastã procedurã poate nu place chirurgilor. Sã elimini  calculi 

fãrã operaþie; ei nu concep aºa ceva. Calculii biliari se considerã, în mod 
eronat, cã se formeazã în vezica biliarã, nu în ficat.
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POST SCRIPTUM
Acest periplu în universul preparatelor naturale FAVISAN vã oferã 

o imagine de ansamblu, pe grupe de produse, simptome, afecþiuni, în 
asocieri bine stabilite, precum ºi posibilitatea de a înþelege, concret, cum 
acþioneazã fiecare.

Am condensat informaþii care sã vã ajute în a face alegerea potrivitã, 
considerând necesar sã înþelegeþi cã un preparat, aidoma unei flori, nu 
aduce primãvara; un deranjament de o anume nuanþã (dureri de cap, 
ameþeli, crampe abdominale, hemoroizi, varice, constipaþie, plus de 
greutate, impotenþã, dereglãri de ciclu, noduli mamari º.a.) nu dispare cu 
un singur remediu. Sã nu cãdeþi în greºeala de a face, din ceva, un fetiº.
Acesta este argumentul pentru care o curã presupune mai multe prepa-
rate. În acelaºi timp, e bine sã cunoaºteþi ce îndreptãri în conduita de 
viaþã se impun, astfel ca organismul sã-ºi regãseascã identitatea care-l 
va ajuta sã se smulgã din boalã ºi apoi sã se menþinã sãnãtos. Este de 
la sine înþeles cã prevenþia face mai mult decât cura, sã nu cazi pradã 
atâtor simptome care nu fac decât sã deruteze metabolismul ºi, odatã cu 
aceasta, sã te aducã într-o mare confuzie: care durere e prioritarã ºi ce 
se cuvine sã faci mai întâi.

Este de datoria fiecãruia sã conºtientizeze cã suferinþele - atâtea 
câte sunt - ºi le creeazã singur, adoptând un traseu ºi un mod de viaþã 
greºite. Aceºti “necruþãtori cu ei înºiºi” nu se mai opresc din a-ºi plânge 
de milã, aglomerând spitalele, devenind dependenþi de medicamente; 
drogaþi, în toatã regula.

Soluþia ar fi sã înþeleagã cã îºi pot avea singuri de grijã, chiar 
mai bine decât ar face-o oricine altcineva. Doar sã vrea. Iatã pen-
tru ce am editat acest compendiu, precum ºi cãrþile: “Cât de puþin 
se cunoaºte omul pe sine!”, “FAVISAN, o nouã filosofie de viaþã”, 
“Adevãrul despre alimentaþie”, “Reþete pentru trup ºi suflet”, ºi 
“Dezintoxicarea - magia vindecãrii”. Faceþi o schimbare profundã, 
de conºtiinþã. Începeþi acest demers prin a vã informa corect. Apoi 
urmaþi o curã pentru afecþiunea de care suferiþi ºi veþi avea bucuria 
de a constata cã întreg corpul îºi va recãpãta starea de bine. Aceasta 
vã doreaþi, nu-i aºa?!
                                                                         DR. VIRGINIA FAUR
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