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Stimate cititoare, stimaţi cititori,
"Toate cele bune și multă sănătate!" Această urare atât de des folo-
sită o auzim și o citim deseori când se sărbătorește o zi de naștere sau 
cu prilejul Anului Nou. Ne amintește de cel mai preţios lucru: sănă- 
tatea.

Dar cum să ne păstrăm sănătatea?
În căutarea unui elixir al sănătăţii, atenţia ne-a fost atrasă de boa-

bele de aronia. Aceste fructe mici, originare din Europa Centrală , 
conţin substanţe vitale preţioase care nu se regăsesc în mod natural 
în niciun alt aliment.

Suntem convinși de faptul că mama natură oferă cele mai bune
remedii pentru noi oamenii, și de aceea am început să dezvoltăm cu 
multă dragoste, dăruire și pricepere alimente bune din boabe de aro-
nia.

Sucul de Aronia reprezintă unul dintre rezultatele deosebite, fiind 
obţinut după ani îndelungaţi de cercetări și experimente în ceea ce 
privește boabele de aronia. A rezultat o combinaţie de substanţe vi-
tale bioactive de înaltă calitate, care conţine tot ce-i mai bun pentru 
sănătatea dumneavoastră. De aici și denumirea de complex. Această 
denumire reprezintă spectrul larg de acţiune al acestui supliment 
alimentar, necesar pentru a asigura starea de bine a organismului. În 
tradiţia întregului nostru mod de abordare,
alimentele bune trebuie să le furnizeze oameni-
lor forţă , bucurie și energie.

Suntem adepţii motto-ului lui Hipocrate, re-
numitul medic al antichităţii: „Alimentele voas-
tre să vă fie leacurile, iar leacurile voastre să vă 
fie alimentele!".

"Toate cele bune și multă sănătate!"
vă urează Jorg Holzmüller
și tot colectivul Aronia Original din Dresda.

Director la Aronia
Original: Jorg Holzmüller
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Entuziasm, tandreţe și iubire 
cu Aronia Original

Cine este Aronia Original?
Care sunt calităţile noastre?

- Echipa este formată din peste 25 de angajaţi pasionaţi 
- Compania ilustrează entuziasmul pentru boabele de 
Aronia - Reunește cunoștinţe și experienţă
acumulată de-a lungul timpului în ceea ce
privește boabele de Aronia 
- Reprezintă o strânsă cooperare cu nutriţio-
niștii și medicii 
- Peste 40 de produse cu Aronia: alimente,
suplimente alimentare și produse cosmetice
naturale 
- Produse de înaltă calitate, autentic organice 
- Spirit inovator

Compania a fost fondată în 2008 
în Dresda, de către proprietarul și 
directorul general Jörg 
Holzmüller, după cercetări 
îndelungate și intense asupra 
boabelor de Aronia.

Importanţa boabelor de Aronia pentru sănătate

Boabe mici - efecte mari 
- Boabele de Aronia conţin cea mai mare cantitate de pigmenţi 
roșii și albaștri naturali (antociani). Aceștia au în principal efect 
anti-oxidant. 

Beneficii pentru sănătate 
- Fixează și neutralizează radicalii liberi 
- Reduc deteriorarea celulară 
- Stimulează regenerarea celulelor 
- Ajută la prevenirea și tratarea diferitelor afecţiuni
(de exemplu, tensiune arterială, colesterol) 
- Ajută la îmbunătăţirea stării generale de sănătate (întăresc 
sistemul imunitar și rezistenţa organismului etc.) 
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Despre aronia

Informații utile 

Superfructele de aronia au un conținut foarte mare de 
antioxidanți, mult mai mare decât afinele (de 15 ori mai mare), 
merișorul sau rodiile. 

Au un conținut mare de proantocianine (care se gșsesc și în 
semințele de struguri) și acid chinic (de 10 ori mai mare decât 
merișorul)! 

Conținutul în vitamina P al fructului de aronia este mai 
ridicat decât în orice alt fruct (vitamina P ajută la fixarea 
vitaminei C în organism). Fructul aronia conține de 5 ori mai 
multă vitamina P decât strugurii. 
De ce am folosi sucul de aronia? 

Sucul de aronia, are un conținut ridicat de antioxidanți, în 
special antocianina, este un remediu natural eficient în 
prevenirea și tratarea numeroaselor afecțiuni. 
- este un excelent tonic general
- ajută la detoxifierea organismului
- previne bolile cardiovasculare
- susține elasticitatea vaselor de sânge
- îmbunătățește acuitatea vizuală
- efect antihistaminic
- este un bun antiinflamator
- este anticancerigen
- reglează nivelul glicemiei din sânge
- ajută la controlul greutății

Teste clinice au demonstrat că un 
consum de 60 ml suc de aronia de 3 
ori pe zi are efecte benefice în hiper-
tensiunea arterială . De asemenea, 
susține elasticitatea și normali-
zează permeabilitatea vaselor
sanguine și scade nivelul hor-
monilor de stres. 

Rezultate au fost obținute și în 
tratamentul cancerului colono-rectal. 

Datorită conținutului în flavonoide, sucul de aronia reduce 
efectele radiațiilor, fiind recomandat persoanelor care folosesc 
în exces calculatorul, telefonul mobil, televizorul. Antioxidanții 
puternici distrug radicalii liberi care afectează membranele și 
conținutul celulelor. 

Sucul de aronia are efect tonic general: crește vitalitatea, 
ajută la depășirea căderilor nervoase și suprasolicitării, stimu-
lează regenerarea musculară și osoasă , îmbunătățește metabo-
lismul. 

Proprietățile antiseptice ale sucului de aronia îl recomandă ca 
un remediu puternic în răceli, prevenirea infecțiilor virale și 
bacteriene. 

Conținutul mare de iod este benefic în fazele de creștere ale 
copiilor precum și în bolile datorate lipsei de iod. 

Efectul antihistaminic al sucului de aronia este benefic în di-
ferite tipuri de alergii. Efectul de purificare a sangelui îl face
de neînlocuit în dietele de detoxifiere. 

Sucul de aronia este un supliment benefic pentru copii, dia-
betici, atleți, pacienții care urmează un tratament complex.
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„Noi suntem aronia!”

Să învăţăm de la indieni - originea 
boabelor de aronia
Boabele de aronia au fost aduse din America 
de Nord. Acolo erau foarte apreciate de indie-
nii roșii, care le foloseau pentru tratamente 
sau ca provizii pentru iarnă. Atunci când sunt 
complet coapte, fructele au coaja și pulpa de 
culoare violet închis, cu un diametru de până 
la 15 mm.

Botanistul rus Ivan Vladimirovici Miciurin 
a adus boabele de aronia în Rusia, în jurul 
anu-lui 1900. Ulterior, au fost cultivate pe 
scară largă în Uniunea Sovietică. În principal 
în urma cercetărilor din domeniul militar, au 
fost descoperite neobișnuitele caracteristici
antioxidante ale extractelor din boabele de aronia. Acești anti-
oxidanţi ajută organismul să funcţioneze mai bine și pot avea o 
contribuţie importantă la neutralizarea radicalilor liberi.

De atunci, mulţi cercetători au studiat eficienţa extractelor 
secundare din această plantă.

La început, a fost sucul organic de aronia de cea mai bună
calitate, produs în Saxonia

Boabele de aronia sunt încă un secret bine păstrat. Sucul nostru, 
obţinut 100% prin presare la rece, ambalat în recipiente de 3 
litri şi în sticle de 0.7 litri, este un produs cunoscut şi apreciat de 
toată lumea. În acest domeniu, am reuşit să implementăm toate 
rezultatele cercetărilor efectuate, în calitate de experţi, pentru a 

obţine un suc de cea mai înaltă

calitate, cu un gust unic si bine tolerat. 
Preţioasele ingrediente din boabele de aronia 
pot astfel sa aiba efect maxim. Pentru ca dvs., 
dragii si loialii nostri clienţi, sa beneficiaţi de 
cel mai bun suc pentru sanatatea dvs., noi 
presam fructele folosind o metoda îndelung 
testata în familiile saxone. Calitatea boabelor 
de Aronia este un aspect important, care 
asigură standardele de calitate pentru sucul 
nostru. Sucul de Aronia este la fel de bun ca 
boabele care sunt utilizate pentru producerea 
lui. De aceea, nu achiziţionam de oriunde 
fructele de Aronia. Noi suntem prezenţi în 
timpul culegerii fructelor, fie ca acest lucru se 
întâmpla în Germania, în Austria sau în 
Europa de Est. Numai în acest mod putem să 
ne asigurăm personal că numai boabele de cea

mai bună calitate, bine coapte, sunt utilizate la realizarea 
produselor noastre. Am stabilit o strânsă și îndelungată relaţie 
cu cultivatorii, iar acest parteneriat bazat pe încredere și 
onestitate este numai în beneficiul clienţilor noștri.

Pe lângă sucul de aronia, vă punem la dispoziţie o serie de pro-
duse, de calitate organică, obţinute din boabe de aronia, care sunt
foarte apreciate şi iubite. În toate aceste produse am reunit, într-
un mod optim, gustul plăcut, bio-disponibilitatea (posibilitatea
de absorbţie a substanţelor nutritive de către organism) şi valo-
roasele ingrediente active cu efect anti-oxidant din boabele de
aronia.

S-a dovedit că 100 ml de suc de aronia este cantitatea zilnică
recomandată. Ambalajul nostru de 3 litri de suc, este gândit
în aşa fel încât să fie suficient
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pentru o lună, putând fi folosit și pentru curele periodice. 
Datorită ambalajului din interior, închis sub vacuum, sucul de 
aronia nu-și pierde în niciun fel calităţile în recipient, chiar și 
după deschidere, putând fi păstrat până la 3 luni, dar nu 
neapărat în frigider.

Ca alternativă la acest recipient de 3 litri, am creat un 
recipient din sticlă brună, pentru sucul de aronia, cu un volum 
de 0.7 litri. Sucul organic de aronia este astfel păstrat în condiţii 
optime și își păstrează calitatea și gustul. Sticla de 0,7 litri este 
ideală pentru o cură de o săptămână.
ORAC-
un nou termen pentru alimentele cu valoare adăugată
Cunoștinţele indienilor despre boabele de aronia și cercetările 
realizate în fosta Uniune Sovietică sunt acum reprezentate 
printr-un nou termen. ORAC* reprezintă calităţile anti-oxidante 
ale unui aliment, ale unui supliment alimentar sau a altor tipuri 
de alimente. Cu ajutorul acestei valori, clienţii pot verifica, 
rapid și exact, cât de bun este un aliment și în ce măsură acesta 
contribuie în mod activ la
neutralizarea radicalilor
liberi.

Sucul produs de noi, 
obţinut prin presarea la 
rece a boabelor de aronia 
are, spre exemplu, o va-
loare maximă de 7600 
unităţi ORAC la 100 ml. 
În urma cercetărilor, Autoritatea pentru Alimente și Medica-
mente din SUA (FDA) a stabilit cantitatea zilnică recomandată. 
Aceasta este stabilită la o valoare de cel puţin 5000 - 7000

unităţi ORAC, pentru o optimă protecţie antioxidantă.

În grafic sunt prezentate diferite sucuri din fructe roșii, oferite 
de diverși producători, iar valorile ORAC aferente acestora sunt 
comparate. Se poate observa cu ușurinţă locul fruntaș ocupat de 
boabele de aronia.

Aronia Original Naturprodukte GmbH - iubire, compasiune 
şi aprecierea produselor de bună calitate

Acum aproximativ 10 ani, am început să analizăm efectul 
boabelor de aronia asupra sănătăţii. Împreună cu cercetători 
nutriţioniști din Germania, și ulterior și datorită valoroasei 
contribuţii a medicilor, s-a dovedit, fără urmă de îndoială, că 
pigmentul din boabele de aronia are un efect extraordinar asupra 
sănătăţii oamenilor. Cercetările din anii '60 și '70 din ultimul secol, 
efectuate în fosta Uniune Sovietică, au susţinut aceste rezultate 
recente. Deoarece suntem absolut convinși
că Mama Natură oferă cele mai bune medicamente
pentru oameni, noi ne-am propus să dezvoltăm
alimente sănătoase din boabele de aronia,
contribuind în același timp cu toată
afecţiunea, compasiunea noastră dar
și cu faptul că apreciem întotdeauna 
un produs de bună calitate. Hipocrate, 
bine-cunoscutul vindecător din anti-
chitate (460-377 î.Chr.) a spus:
"Hrana voastră să vă fie medicamentul!".

Boabele de aronia sunt destul de neobişnuite. Ele sunt cultivate aici 
în Europa şi conţin atât de multe ingrediente anti-oxidante, încât 
lasă în urmă toate fructele exotice din Asia şi America de Sud. 
Boabele de aronia, cu conţinutul lor de diverşi antioxidanţi, nu au 
fost luate în calcul până acum de centrele de cercetare în domeniul 
sănătăţii, fiind în principal utilizate în industria alimentară, ca şi 
colorant, în cantităţi extrem de mici.
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Cum fructele de Aronia au un efect holistic și natural atât de puternic asupra 
sănătății și stării de bine, sunt deseori cunoscute ca ”superfructe”. Mii de 
oameni au descoperit până acum aceste fructe și efectele acestor excepționale 
substanțe. În acest pliant veți afla de ce fructele de Aronia sunt atât de 
sănătoase și care afecțiuni pot fi atât tratate cât și prevenite.

Toată lumea vorbește azi despre superalimente. Totuși, din păcate, 
majoritatea acestora cresc în țări îndepărtate, motiv pentru care trebuie să 
facă o lungă călătorie înainte de a ajunge în magazinele noastre. Pe de altă 
parte, fructele de Aronia sunt superalimente care cresc la ușa noastră. Ca grup 
de lucru, noi lucrăm să promovăm importanța cultivării fructelor de Aronia. 
Mulțumită inițiativei noastre și a colaborării cu fabricanții de produse din 
Aronia, așa cum este Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH, suprafețele 
cultivate cu Aronia în Germania au crescut la peste 300 de hectare. Și din ce 
în ce mai mulți fermieri descoperă aceste superfructe pentru cultură proprie.

Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste ”superfructe” vă invităm să 
vizitați site-ul nostru unde puteți citi rapoarte ale experiențelor cu aceste 
fructe, împărtășite de diverse persoane și studii științifice, care vă vor 
convinge despre efectele acestora.

Plantatie de Aronia în Stolpen

Fructele de Aronia – 

recomandare din inima naturii

,
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Întăresc intestinele și, odată cu asta, sistemul imunitar.

Cancer – de aproximativ 5 ori mai multe celule tumorale distruse  
datorită Aroniei, de exemplu în cancer la sân, tumori cerebrale,  cancer 
la intestine sau leucemie.

Tensiune arterială – reglează tensiunea arterială datorită faptului  că 
vasele de sânge devin mai elastice și reduce rigidizarea arterelor  
deoarece contracarează consolidarea plachetelor sanguine.

Diabet tip 2 – îmbunătățește metabolismul glucozei și reglează  nivelul 
de zahăr din sânge, reduce rezistența la insulină.

Colesterol – este redus datorită îmbunătățirii transferului de  colesterol 
LDL.

Agent antiinfamator natural (100 mg de aronia sunt comparabile cu 100 
mg Prednison).

Subțiază sângele – previn activitatea amidolitică a trombinei și  
plasminului; protejează fibrinogenul, reduc potențialul general de  
formare a cheagurilor de sânge.

Susțin eliminarea metalelor (plumb, aluminiu, cadmiu).

Protejează împotriva mutațiilor celulare, eliberarea radicalilor de  
superoxid fiind semnificativ redusă.

După cum se poate vedea mai sus, fructele de Aronia sunt un adevărat 
complex pentru starea de bine. Pe lângă aceasta, o dietă naturală și variată 
este de asemenea importantă pentru menținerea unei bune sănătăți.

Pentru mai multe studii științifice privind efectele vindecătoare ale fructelor 
de Aronia, vizitați site-ul nostru.

De ce Aronia?

Știm cu toții cât de important este sistemul imunitar pentru o viață sănătoasă 
și puternică până la o vârstă înaintată. Societatea noastră modernă pune o 
imensă presiune pe sistemul nostru imunitar și din acest motiv este foarte 
important să oferim corpului nostru tot ce e mai bun din ce-i mai bun.

În fostele state ale Uniunii Sovietice în mod deosebit, atât proprietățile 
preven-tive cât și cele de vindecare ale fructelor de Aronia au fost dovedite în 
peste 100 de studii. Iată aici câteva exemple:

Sursa: Institutul Federal de Cercetări pentru Nutriție, USDA; Baza de date 2004, Karlsruhe, 2001

OPC

antocianine

Fructe de Aronia

fructe de soc

afine

merișoare

664

1480

17

1370

123

430

260

420

276

270

coacăze negre

Comparație între concentrația de antocianine și OPC în diverse fructe 
de pădure (mg/ 100 g)

Fructele de pădure au fost apreciate ca alimente de înaltă calitate deja de mii 
de ani. Fie că vorbim despre afine, zmeură sau căpșuni, în ciuda 
dimensiunilor mici, sunt o excelentă sursă de numeroase substanțe vitale. 
Furnizează numeroase vitamine, minerale și importante substanțe vegetale, 
sunt sărace în fructoză și bogate în fibre.

Fructele de Aronia conțin:

Ceea ce face fructele de Aronia atât de speciale este faptul că au un conținut 
ridicat de pigment, așa numiții polifenoli. Niciun alt fruct de pădure nu 
conține atât de multe antocianine și OPC ca și fructele de Aronia.

Substantele valoroase din Aronia
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•Antocianine - cu proprietăți antiinflamatoare, protejează
vasele de sânge
•OPC (proantocianidine oligomerice) – cu proprietăți
antioxidante, antiinflamatoare
•Proantocianidine – cu efect asupra sistemului cardiovas-
cular și a vaselor de sânge

•Vitamin C – protejează sistemul imunitar și celulele
•Vitamin K – pentru protecția celulelor, circulație
•Vitamin E – pentru ochi, sistem imunitar
•Provitamina A – pentru ochi, sistem imunitar
•Acid folic, alte vitamine B – pentru metabolism

•Potasiu – pentru metabolismul celular, echilibrul apei
•Zinc – pentru sistemul imunitar
•Fier – pentru sânge
•Mangan – pentru enzime, oase

,
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Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin con˜inutul ridicat de polifenoli, protejeaz˛ organis-

mul împotriva a°a numi˜ilor radicali liberi. Pe m˛ sur˛  ce înaint˛ m în vârst˛ , 

în organism sunt elibera˜i tot mai mul˜i radicali liberi, ceea ce poate accelera 

procesul de îmb˛ trânire.

Ce sunt radicalii liberi?

Molecule care apar în mod natural în procesul de respira˜ie a celulei

Prea mul˜i radicali liberi afecteaz˛  celulele.

Consecin˜ele radicalilor liberi:

Stres oxidativ – datorit˛  prea multor radicali liberi ° i  

insuficien˜ilor radicali ”neutralizan˜i” (antioxidan˜i)

Îmb˛ trânire celular˛  prematur˛

Dezvoltarea a numeroase afec˜iuni, ca de exemplu cancer sau  

afec˜iuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expu° i la tot mai mul˜i 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale ° i stilului de via˜˛  

foarte ocupat (alimenta˜ie nes˛ n˛ toas˛ , prea mult stres) ° i, în acela° i timp, 

datorit˛ consumului insuficient de antioxidan˜i (din fructe ° i legume). 

Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performan˜ele.

Doar antioxidan˜ii ce se g˛ sesc în cantit˛˜ i atât de mari ca ° i în fructele de 

Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protec˜ie 

ideal˛  organismului.

stress

mediu nocivradia˜ii UV

electrosmog activitate fizic˛  excesiv˛

alcool ° i droguri

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzat˛  de variate influen˜e ambientale:

Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin con˜inutul ridicat de polifenoli, protejeaz˛  organis-

mul împotriva a°a numi˜ilor radicali liberi. Pe m˛ sur˛  ce înaint˛ m în vârst˛ , 

în organism sunt elibera˜i tot mai mul˜i radicali liberi, ceea ce poate accelera 

procesul de îmb˛ trânire.

Ce sunt radicalii liberi?

         Molecule care apar în mod natural în procesul de respira˜ie a celulei

          Prea mul˜i radicali liberi afecteaz˛  celulele.

Consecin˜ele radicalilor liberi:

Stres oxidativ – datorit˛  prea multor radicali liberi ° i  

insuficien˜ilor radicali ”neutralizan˜i” (antioxidan˜i)

Îmb˛ trânire celular˛  prematur˛

Dezvoltarea a numeroase afec˜iuni, ca de exemplu cancer sau  

afec˜iuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expu° i la tot mai mul˜i 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale ° i stilului de via˜˛  

foarte ocupat (alimenta˜ie nes˛ n˛ toas˛ , prea mult stres) ° i, în acela° i timp, 

datorit˛ consumului insuficient de antioxidan˜i (din fructe ° i legume). 

Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performan˜ele.

Doar antioxidan˜ii ce se g˛ sesc în cantit˛˜ i atât de mari ca ° i în fructele de 

Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protec˜ie 

ideal˛  organismului.

stress

mediu nocivradia˜ii UV

electrosmog activitate fizic˛  excesiv˛

alcool ° i droguri

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzat˛  de variate influen˜e ambientale:

Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin con˜inutul ridicat de polifenoli, protejeaz˛  organis-

mul împotriva a°a numi˜ilor radicali liberi. Pe m˛ sur˛  ce înaint˛ m în vârst˛ , 

în organism sunt elibera˜i tot mai mul˜i radicali liberi, ceea ce poate accelera 

procesul de îmb˛ trânire.

Ce sunt radicalii liberi?

         Molecule care apar în mod natural în procesul de respira˜ie a celulei

          Prea mul˜i radicali liberi afecteaz˛  celulele.

Consecin˜ele radicalilor liberi:

Stres oxidativ – datorit˛  prea multor radicali liberi ° i  

insuficien˜ilor radicali ”neutralizan˜i” (antioxidan˜i)

Îmb˛ trânire celular˛  prematur˛

Dezvoltarea a numeroase afec˜iuni, ca de exemplu cancer sau  

afec˜iuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expu° i la tot mai mul˜i 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale ° i stilului de via˜˛  

foarte ocupat (alimenta˜ie nes˛ n˛ toas˛ , prea mult stres) ° i, în acela° i timp, 

datorit˛ consumului insuficient de antioxidan˜i (din fructe ° i legume). 

Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performan˜ele.

Doar antioxidan˜ii ce se g˛ sesc în cantit˛˜ i atât de mari ca ° i în fructele de 

Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protec˜ie 

ideal˛  organismului.

stress

mediu nocivradia˜ii UV

electrosmog activitate fizic˛  excesiv˛

alcool ° i droguri

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzat˛  de variate influen˜e ambientale:

Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin con˜inutul ridicat de polifenoli, protejeaz˛  organis-

mul împotriva a°a numi˜ilor radicali liberi. Pe m˛ sur˛  ce înaint˛ m în vârst˛ , 

în organism sunt elibera˜i tot mai mul˜i radicali liberi, ceea ce poate accelera 

procesul de îmb˛ trânire.

Ce sunt radicalii liberi?

         Molecule care apar în mod natural în procesul de respira˜ie a celulei

          Prea mul˜i radicali liberi afecteaz˛  celulele.

Consecin˜ele radicalilor liberi:

Stres oxidativ – datorit˛  prea multor radicali liberi ° i  

insuficien˜ilor radicali ”neutralizan˜i” (antioxidan˜i)

Îmb˛ trânire celular˛  prematur˛

Dezvoltarea a numeroase afec˜iuni, ca de exemplu cancer sau  

afec˜iuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expu° i la tot mai mul˜i 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale ° i stilului de via˜˛  

foarte ocupat (alimenta˜ie nes˛ n˛ toas˛ , prea mult stres) ° i, în acela° i timp, 

datorit˛ consumului insuficient de antioxidan˜i (din fructe ° i legume). 

Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performan˜ele.

Doar antioxidan˜ii ce se g˛ sesc în cantit˛˜ i atât de mari ca ° i în fructele de 

Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protec˜ie 

ideal˛  organismului.

stress

mediu nocivradia˜ii UV

electrosmog activitate fizic˛  excesiv˛

alcool ° i droguri

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzat˛  de variate influen˜e ambientale:

Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin con˜inutul ridicat de polifenoli, protejeaz˛  organis-

mul împotriva a°a numi˜ilor radicali liberi. Pe m˛ sur˛ ce înaint˛ m în vârst˛ , 

în organism sunt elibera˜i tot mai mul˜i radicali liberi, ceea ce poate accelera 

procesul de îmb˛ trânire.

Ce sunt radicalii liberi?

Molecule care apar în mod natural în procesul de respira˜ie a celulei

Prea mul˜i radicali liberi afecteaz˛  celulele.

Consecin˜ele radicalilor liberi:

Stres oxidativ – datorit˛  prea multor radicali liberi ° i  

insuficien˜ilor radicali ”neutralizan˜i” (antioxidan˜i)

Îmb˛ trânire celular˛  prematur˛

Dezvoltarea a numeroase afec˜iuni, ca de exemplu cancer sau  

afec˜iuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expu° i la tot mai mul˜i 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale ° i stilului de via˜˛  

foarte ocupat (alimenta˜ie nes˛ n˛ toas˛ , prea mult stres) ° i, în acela° i timp, 

datorit˛  consumului insuficient de antioxidan˜i (din fructe ° i legume). 

Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performan˜ele.

Doar antioxidan˜ii ce se g˛ sesc în cantit˛˜ i atât de mari ca ° i în fructele de 

Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protec˜ie 

ideal˛  organismului.

stress

mediu nocivradia˜ii UV

electrosmog activitate fizic˛  excesiv˛

alcool ° i droguri

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzat˛  de variate influen˜e ambientale:

Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin con˜inutul ridicat de polifenoli, protejeaz˛  organis-

mul împotriva a°a numi˜ilor radicali liberi. Pe m˛ sur˛ ce înaint˛ m în vârst˛ , 

în organism sunt elibera˜i tot mai mul˜i radicali liberi, ceea ce poate accelera 

procesul de îmb˛ trânire.

Ce sunt radicalii liberi?

         Molecule care apar în mod natural în procesul de respira˜ie a celulei

          Prea mul˜i radicali liberi afecteaz˛  celulele.

Consecin˜ele radicalilor liberi:

Stres oxidativ – datorit˛  prea multor radicali liberi ° i  

insuficien˜ilor radicali ”neutralizan˜i” (antioxidan˜i)

Îmb˛ trânire celular˛  prematur˛

Dezvoltarea a numeroase afec˜iuni, ca de exemplu cancer sau  

afec˜iuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expu° i la tot mai mul˜i 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale ° i stilului de via˜˛  

foarte ocupat (alimenta˜ie nes˛ n˛ toas˛ , prea mult stres) ° i, în acela° i timp, 

datorit˛  consumului insuficient de antioxidan˜i (din fructe ° i legume). 

Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performan˜ele.

Doar antioxidan˜ii ce se g˛ sesc în cantit˛˜ i atât de mari ca ° i în fructele de 

Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protec˜ie 

ideal˛  organismului.

stress

mediu nocivradia˜ii UV

electrosmog activitate fizic˛  excesiv˛

alcool ° i droguri

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzat˛  de variate influen˜e ambientale:

Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin con˜inutul ridicat de polifenoli, protejeaz˛  organis-

mul împotriva a°a numi˜ilor radicali liberi. Pe m˛ sur˛  ce înaint˛ m în vârst˛ , 

în organism sunt elibera˜i tot mai mul˜i radicali liberi, ceea ce poate accelera 

procesul de îmb˛ trânire.

Ce sunt radicalii liberi?

         Molecule care apar în mod natural în procesul de respira˜ie a celulei

          Prea mul˜i radicali liberi afecteaz˛  celulele.

Consecin˜ele radicalilor liberi:

Stres oxidativ – datorit˛  prea multor radicali liberi ° i  

insuficien˜ilor radicali ”neutralizan˜i” (antioxidan˜i)

Îmb˛ trânire celular˛  prematur˛

Dezvoltarea a numeroase afec˜iuni, ca de exemplu cancer sau  

afec˜iuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expu° i la tot mai mul˜i 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale ° i stilului de via˜˛  

foarte ocupat (alimenta˜ie nes˛ n˛ toas˛ , prea mult stres) ° i, în acela° i timp, 

datorit˛ consumului insuficient de antioxidan˜i (din fructe ° i legume). 

Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performan˜ele.

Doar antioxidan˜ii ce se g˛ sesc în cantit˛˜ i atât de mari ca ° i în fructele de 

Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protec˜ie 

ideal˛  organismului.

stress

mediu nocivradia˜ii UV

electrosmog activitate fizic˛  excesiv˛

alcool ° i droguri

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzat˛  de variate influen˜e ambientale:

Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin con˜inutul ridicat de polifenoli, protejeaz˛  organis-

mul împotriva a°a numi˜ilor radicali liberi. Pe m˛ sur˛  ce înaint˛ m în vârst˛ , 

în organism sunt elibera˜i tot mai mul˜i radicali liberi, ceea ce poate accelera 

procesul de îmb˛ trânire.

Ce sunt radicalii liberi?

         Molecule care apar în mod natural în procesul de respira˜ie a celulei

          Prea mul˜i radicali liberi afecteaz˛  celulele.

Consecin˜ele radicalilor liberi:

Stres oxidativ – datorit˛  prea multor radicali liberi ° i  

insuficien˜ilor radicali ”neutralizan˜i” (antioxidan˜i)

Îmb˛ trânire celular˛  prematur˛

Dezvoltarea a numeroase afec˜iuni, ca de exemplu cancer sau  

afec˜iuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expu° i la tot mai mul˜i 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale ° i stilului de via˜˛  

foarte ocupat (alimenta˜ie nes˛ n˛ toas˛ , prea mult stres) ° i, în acela° i timp, 

datorit˛ consumului insuficient de antioxidan˜i (din fructe ° i legume). 

Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performan˜ele.

Doar antioxidan˜ii ce se g˛ sesc în cantit˛˜ i atât de mari ca ° i în fructele de 

Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protec˜ie 

ideal˛  organismului.

stress

mediu nocivradia˜ii UV

electrosmog activitate fizic˛  excesiv˛

alcool ° i droguri

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzat˛  de variate influen˜e ambientale:

Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin con˜inutul ridicat de polifenoli, protejeaz˛  organis-

mul împotriva a°a numi˜ilor radicali liberi. Pe m˛ sur˛  ce înaint˛ m în vârst˛ , 

în organism sunt elibera˜i tot mai mul˜i radicali liberi, ceea ce poate accelera 

procesul de îmb˛ trânire.

Ce sunt radicalii liberi?

         Molecule care apar în mod natural în procesul de respira˜ie a celulei

          Prea mul˜i radicali liberi afecteaz˛  celulele.

Consecin˜ele radicalilor liberi:

Stres oxidativ – datorit˛  prea multor radicali liberi ° i  

insuficien˜ilor radicali ”neutralizan˜i” (antioxidan˜i)

Îmb˛ trânire celular˛  prematur˛

Dezvoltarea a numeroase afec˜iuni, ca de exemplu cancer sau  

afec˜iuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expu° i la tot mai mul˜i 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale ° i stilului de via˜˛  

foarte ocupat (alimenta˜ie nes˛ n˛ toas˛ , prea mult stres) ° i, în acela° i timp, 

datorit˛ consumului insuficient de antioxidan˜i (din fructe ° i legume). 

Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performan˜ele.

Doar antioxidan˜ii ce se g˛ sesc în cantit˛˜ i atât de mari ca ° i în fructele de 

Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protec˜ie 

ideal˛  organismului.

stress

mediu nocivradia˜ii UV

electrosmog activitate fizic˛  excesiv˛

alcool ° i droguri

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzat˛  de variate influen˜e ambientale:

Agen˜ii de protec˜ie din fructele de Aronia

Agentii de protectie din fructele de Aronia

Fructele de Aronia, prin conținutul ridicat de polifenoli, protejează organis-
mul împotriva așa numiților radicali liberi. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, 
în organism sunt eliberați tot mai mulți radicali liberi, ceea ce poate accelera 
procesul de îmbătrânire.

Ce sunt radicalii liberi?

Consecințele radicalilor liberi:
Stres oxidativ – datorită prea multor radicali liberi și  insuficienților 
radicali ”neutralizanți” (antioxidanți)

Îmbătrânire celulară prematură

Dezvoltarea a numeroase afecțiuni, ca de exemplu cancer sau  
afecțiuni ale nervilor sau încheieturilor.

Stresul oxidativ apare în organism deoarece suntem expuși la tot mai mulți 
radicali liberi din cauza obiceiurilor alimentare actuale și stilului de viață 
foarte ocupat (alimentație nesănătoasă, prea mult stres) și, în același timp, 
datorită consumului insuficient de antioxidanți (din fructe și legume).
Stresul ovidativ ne reduce de asemenea performanțele.
Doar antioxidanții ce se găsesc în cantități atât de mari ca și în fructele de 
Aronia au capacitatea de a neutraliza radicalii liberi oferind astfel protecție 
ideală organismului.

stress

mediu nocivradiații UV

electrosmog activitate fizică excesivă

alcool și droguri

         Molecule care apar în mod natural în procesul de respirație a celulei

         Prea mulți radicali liberi afectează celulele.

Dezvoltarea radicalilor liberi este cauzată de variate influențe ambientale:

Fructele de Aronia conțin numeroși pigmenți vegetali din grupul polifenoli-
lor, ceea ce dă sucului culoarea roșu închis. Polifenolii au efect antioxidant și 
ajută la menținerea echilibrului între radicalii liberi și antioxidanți.

Grație lor, ne simțim mai capabili, ceea ce reface capacitatea de regenerare a 
organismului care, în schimb, va ajuta la prevenirea îmbolnăvirilor pe termen 
scurt și lung.

Mai jos cate utilizări de succes de până acum ale sucului de Aronia:

Dar asta nu e tot, substanțele active unice din fructele de Aronia de 
asemenea:

Ajută la prevenirea inflamațiilor
Modelează sistemul imunitar
Sunt antibacteriale
Sunt anticarcinogenice (previn dezvoltarea cancerului) 
Sunt antimutagene (previn mutațiile)
Detoxifică

... și toate acestea fără efecte secundare!

Fructele de Aronia sunt atât de sănătoase!

Sistemul imunitar:

• Cancer

• Astm

Ochi:

• Glaucom/ Cataractă
• Miopie de noapte

Sistemul 

cardiovascular:

• Tensiune arterială
ridicată
• Colesterol

• Diabet

• Circulație
• Cheaguri de sânge

Piele:

• Inflamații
• Neurodermatită
• Arsuri

Sistemul nervos central:

• Demență
• Alzheimer

• Parkinson

Sistemul gastro-

intestinal:

• Mucoasa gastrică
• Vezica biliară și

ficat

•Intestine

, ,
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”După împlinirea vârstei de 72 de ani am început să mă trezesc dimineața 
simțindu-mă tot obosit. Am început să iau 100 ml de suc de Aronia în 
fiecare zi și nu doar că vitalitatea mi s-a refăcut dar n-am mai suferit de 
febra de fân și n-am mai avut nici măcar o răceală sau infecție respiratorie. 
Acum am 76 de ani și mă gândesc că voi fi sănătos cel puțin încă 30 de ani 
cu fructele de Aronia.”               H.R. din Germania

”În urmă cu câțiva ani am fost diagnosticat cu glaucom și doctorul mi-a 
recomandat pudră din fructe de Aronia, pe care de atunci o iau cu regulari-tate. 
În fiecare dimineață amestec pudra în iaurtul de la micul dejun. Durerea ochilor 
s-a ameliorat semnificativ iar ultima examinare a medicului a arătat că 
presiunea intraoculară a revenit aproape de normal.”   SY.J. din Coreea de Sud

”Am suferit de nivel ridicat al colesterolului, hipertensiune și diabet pentru 
mult timp și am avut medicație pentru aceste afecțiuni. În urmă cu aproxima-
tiv doi ani am desco-perit sucul de Aronia și, începând de atunci, am 
consumat în fiecare zi. După doar trei luni a fost posibil să ajustez doza de 
medicamente și după doar un an nu a mai fost nevoie să iau medicamente. 
Nici în zi de azi nu mai iau.”                      C.J. din Danemarca

Numeroasele experiențe raportate despre efectele deosebite ale fructelor de 
Aronia ne lasă să credem că sunt cu adevărat superfructe. Vă rugăm să ne 
împărtășiți propria experiență cu fructele de Aronia.

Mai multe informații pe www.aroniabeere.de

Iată ce spun consumatorii

Unde pot cumpăra produse din Aronia?

Când cumpărați suc sau fructe uscate de Aronia asigurați-vă că sunt produse 
de cea mai bună calitate și originale.

Le veți găsi în magazinele specializate de alimente sănătoase, magazinele cu 
alimente bio, farmacii și, din ce în ce mai des de asemenea în supermarketuri. 
În România produsele germane premium din Aronia sunt distribuite de Pronat 
și subdistribuitorii săi.

Cum trebuie să consum Aronia?

Fructele de Aronia sunt de obicei transformate în suc sau uscate. 
Combinația de 100 ml suc de Aronia și o lingură de fructe uscate de Aronia 
pe zi vor oferi protecție organismului.

Iată ce spun doctorii și terapeuții:

„Sunt fascinată de gama largă de efecte de protecție și 
vindecare oferite de fructele de Aronia pe care îmi place să le 
aplic în consiliere nutrițională și post. Regenerează organele și 
mucoasa, reduce hipertensiunea și inflamația. Aronia este pe 
cea mai bună cale de a-și câștiga locul în medicina preventivă și 
terapia nutrițională - ca adevărat superaliment. Acord atenție 
calității organice sau chiar Demeter, cultivării domestice și 
producătorilor de încredere.”

Andrea Huber-Jürß este inginer nutrițional și are mai mult de 25 de ani de experiență în domeniile 
postului și terapiei nutriționale. De mai bine de 20 de ani, lucrează la Clinica Buchinger pentru Post 
și Medicină Integrativă. Ea însoțește pacienți privați din întreaga lume, precum și companii și 
organizații. Îi place să pregătească mâncăruri colorate, simple și delicioase din plante domestice, fie 
ele sălbatice sau cultivate și, cel mai recent, folosind și fructele de Aronia.

„Au trecut deja 20 de ani de când am început să mă bazez pe 
beneficiile terapeutice ale fructelor de Aronia, în practica mea 
pentru consiliere nutrițională individuală și sfaturi pentru sănătate. 
Conți-nutul său ridicat în fitochimice puternice (de exemplu, 
antocianine roșii închise și albastre, precum și OPC) protejează 
organismul în multe feluri. Deja la 3 ore de la ingerare, aceste 
fitochimice sunt identificabile, care durează până la 27 de ore. Prin 
urmare, este important să includeți puțină Aronia în planul dvs. de 
masă zilnic. Recomand începătorilor să aplice produsele Aronia ca 
leac timp de 3 - 4 luni, pentru a se asigura că toate celulele 
corpului profită la maxim de acestea."

Claudia-Michaela Höft este consilier calificat în domeniul sănătății și nutrițional. În anii '80 
obișnuia să locuiască în Canada, unde a descoperit eficiența fructelor de Aronia de la nativii 
americani. De atunci a studiat beneficiile pentru sănătate ale fructelor de pădure și a dezvoltat 
rețete Aronia.

"Ești ceea ce mănânci. Boabele de aronia sunt un adevărat 
cocktail vital pentru corp și minte. Substanțele sale îl fac un 
aliment sănătos incomparabil, de cea mai înaltă calitate. Poate fi 
utilizat atât preventiv cât și terapeutic pentru o gamă largă de 
afecțiuni. Proprietățile sale antiinflamatorii sunt remarcabile."

Toate afirmatiile sunt informative și se bazează pe studii și valori empirice.
Nu constituie un substitut pentru supraveghere medicală și nu sunt destinate terapiei 
medicale.

Aroniabeere e.V. info@aroniabeere.de, www.aroniabeere.de
Rostocker Straße 21, 01109 Dresden, Germany

       Dr. med. Sandra Elnekheli are propriul său cabinet de practică la Viena, 
de 13 ani. Medicul de medicină holistică consideră că alimentele naturale, bogate în substanțe vitale 
ca fiind o contribuție importantă la o viață sănătoasă. De asemenea, este formator în domeniul 
coaching-ului în domeniul sănătății, conform metodei Wildwuchs®. www.bewusstseinsmedizin.at
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Produsele originale Aronia

Sucul organic de Aronia, obţinut prin presare la rece (100%
suc natural) este disponibil în cutii de 3 litri și în recipient 
de sticlă nereturnabil de 0,7 litri, și 0,35 litri.

- 100% suc natural, obţinut din prima presare 
a boabelor de Aronia  - După deschiderea 
recipientului de 3 litri, conţinutul se păstrează 
timp de 3 luni la frigider 

- Sticla de 0,7 litri conţine exact canti-
tatea recomandată pentru o săptămână, în timp ce 
recipientul de 3 litri conţine cantitatea recomandată 
pentru o lună de tratament

Suc organic de Aronia + Rodii (100% suc presat la rece) în 
cutii de 3 litri și în recipient de sticlă nereturnabil de 0,7 litri 

- O combinaţie între rodii de calitate 
superioară și sănătoasele boabe de Aronia - 
Gust nou, mai plăcut: o combinaţie ideală 
între gustul aspru al sucului de Aronia și 
sucul dulce-acrișor de rodie

Suc organic de Aronia + Merișor -
O experiență gustativă excepțională

Capsule bio pentru protectie
celulara, - 55,2g - Capsulele cu pulbere de 
Aronia și completate cu vitamina C naturală din 
Acerola 

Ceai organic special de Aronia
(100% pulpă de Aronia) - 150 g
- 100% pulpă de Aronia (coajă și sâmburi) 
- Este blând cu stomacul, deoarece nu conţine tanin - 
Perfect pentru sezonul rece 

Boabe organice de Aronia, uscate - 200 g 
- Reprezintă o alternativă la suc, pentru persoanele 
care călătoresc 
- Sunt ușor de digerat, deoarece nu conţin tanin 

Gem organic din Aronia "Extra" - 225 g 
- Gem cu conţinut mare de fructe 
- Conţine fructe de Aronia întregi 
- Nu conţine zahăr, este îndulcit cu extract de struguri 

Baton de fructe cu Aronia bio - 40 g
- Gustoasele batoane cu fructe de Aronia sunt 
bombe de energie, ideale pentru o nutriție 
echilibrată indiferent de vârstă. 

Boabe organice de Aronia, trase în ciocolată 200 g - 
O combinaţie unică de boabe uscate de Aronia și gla-
zură simplă, dar cu înaltă valoare energetică 
- Fiind extrem de gustoase, pot fi adăugate la muesli, 
iaurt sau brânză de vaci slabă 

Bulete energetice cu boabe de Aronia
organice - 3 x 20 g 
- O sursă rapidă de energie 
- O gustare sănătoasă între mese sau în timpul
activităţilor sportive 
- Fructele din compoziţie: stafide naturale, boabe de Aronia, 
zmeură, căpșuni și afine 
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Distribuitor:

Sânandrei / Timișoara DN69, Km10+560m ”Artemis” Industrial Park Sânandrei, tel: 0256 705 333, e-mail: info@pronat.ro


