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Acest GHID TERAPEUTIC cu remedii de FITO-GEMO-AROMATERA-
PIE ȘI TINCTURI DIN PLANTE PROASPETE DIN AGRICULTURĂ ORGA-
NICĂ CERTIFICATĂ este dedicat profesioniștilor din domeniul sănătății, 
interesați de terapii alternative și concepute sub o abordare holistică. 
Pornind de la ideea că, fără dubiu, este necesar să se cunoască cu o 
mai mare acuratețe cum sunt produse diferitele complexe FITO-GE-
MO-AROMATERAPEUTICE și cum ar trebui folosite, acest ghid terapeu-
tic intenționează să arate bogăția unui nou arsenal terapeutic și, mai 
presus de toate, să învețe și să faciliteze cele mai potrivite metode de 
recomandare.

Am considerat mereu că tratamentul cu FITO-GEMO-AROMATERA-
PIE este foarte util și va deveni tot mai util în viitor, ceea ce este inevi-
tabil, direcționat înspre o nouă viziune integrativă a terapiei și a unei 
concepții holistice a ființei umane.

Trăim în vremuri cu profunde schimbări care solicită prezența inte-
grată a unui terapeut care să ajungă să cunoască ființa umană în di-
feritele ei dimensiuni. Multe din uneltele folosite până acum sunt doar 
parțial utile pentru noi iar altele trebuie să fie introduse pentru a acțio-
na în diferitele dimensiuni ale ființei umane.

Există o incidență foarte mare a afecțiunilor psihosomatice care își 
au originea în diferiți factori psihologici și emoționali. Acestea se mani-
festă prin simptome fizice de diversă natură, amplificând de asemenea 
altele deja existente și afectând toate organele corpului. În sistemul di-
gestiv se pot manifesta sub formă de gastrită, ulcer, sindromul colonu-
lui iritabil, printre altele. Pe piele putem găsi dermatită, urticarie, ecze-
me, neurodermatită. În ceea ce privește sistemul respirator, spasmele 
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mușchilor bronșici netezi, hiperreactivitatea, alergiile și altele sunt frec-
vente. Iar la nivel osteoarticular și muscular, putem observa spasmofi-
lia, durerile articulare, etc.

Remediile de FITO-GEMO-AROMATERAPIE pot ajuta la creșterea ni-
velului energetic și vibrațional al ființei umane, grație metodelor de ela-
borare care includ culegerea plantelor în faza lor optimă și obținerea, 
nu doar a unor extracte sau substanțe active ci și a celor mai vibrațio-
nale componente care se regăsesc în fluidele acestora. Aceasta a creat 
o linie capabilă să ajute îmbunătățirea calității vieții și optimizarea abi-
lității organismului de a depăși provocările de zi cu zi.

Sperăm ca acest ghid să vi se potrivească și să devină bază pentru o 
experiență iluminată în favoarea sănătății și stării de bine a oamenilor.

Maribel Saiz Cayuela

Technical Manager of DIETÉTICOS INTERSA, S.A.

Vezi ghidul rapid 
(PAG. 58)

3



FITO-GEMO-AROMATERAPIA ECOLOGICĂ 
Este bazată pe utilizarea extractelor din plante și muguri proaspeți 

împreună cu puterea integrativă a celor mai îndrăgite uleiuri 
esențiale obținute prin distilare cu aburi.

NATURĂ 
în formă PURĂ

Fitoterapie & Gemoterapie & AromAterapie

EXTRACTELE DIN PLANTE ȘI MUGURI, la fel ca și ULEIURILE 
ESENȚIALE, sunt întotdeauna obținute din PLANTE PROASPETE,  

din culturi certificate ecologic.

ENERGIE

FITO-ENERGIEPlante

Uleiuri 
esențiale

Muguri

FITO-
EFICIENȚĂ

Extractele pe care le oferim sunt create folosind diverse metode de 
extracție care ne permit să obținem o mai mare cantitate și calitate a 
diferitelor componente din plante proaspete care provin din culturi 

organice selectate și certificate.

aCeStea Mențin toate SuCurile ProaSPete din PlantĂ, FruCt, 
rĂdĂCinĂ Sau Muguri și ÎMbinĂ aCțiunea Celor Mai aPreCiate uleiuri 

eSențiale deFinite botaniC și bioChiMiC, 
ForMând extraCte uniCe În Care natura eSte ConServatĂ În Starea ei Cea Mai PurĂ.

Fito-eFiCiențĂ + energie din Plante.

uleiuri eSențiale deFinite 
botaniC și bioChiMiC

FGA
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PLANTE ORGANICE
D I N  C U L T U R I  E C O L O G I C E  C E R T I F I C A T E

Sinergia 
plantelor

FITO  GEMO  AROMA

T E R A P I E

arOMa
terapie

pHYtO 
terapie
Extracte din plante

GeMMO
terapie
Extracte din muguri 
și vlăstari tineri

Esențe și Uleiuri 
Esențiale (U.E.D.B.B.)

FGA
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CUM sunt obținute extractele din plante 
proaspete, muguri și uleiuri esențiale care 
compun produsele din linia Phyto-Biopôle

Plantele...
un întreg coeziv... 

Toată VITALITATEA 
plantelor pentru a 

STIMULA, REGENERA 
ȘI PROTEJA 
SĂNĂTATEA

Conceptul liniei Phyto-Biopole se bazează pe utilizarea ”plantelor 
tradiționale”, considerând aceasta ca un ”întreg coeziv”, ceea ce 
însemană că PLANTA, RĂDĂCINA, SEMINȚELE, FRUCTELE SAU 
MUGURII întotdeauna ÎN FORMA LOR PROASPĂTĂ sunt folosite pentru 
a obține principala substanță fito-activă din care sunt fabricate; dar, 
de semenea, sucurile și fluidele care intră în compoziție. De aceea, în 
diferitele extracte, folosim întotdeauna planta în forma ei vitală cea 

mai bună: PROASPĂTĂ, VIE.

Sucul din plante, semințe, muguri, etc. conținute în extract și 
substanțele fito-active, au proprietăți unice și acționează împreună în 

procesul de vindecare pentru a obține un obiectiv comun.

EXTRACTELE DIN PLANTE proaspete conținute în suplimentele 
alimentare ale linie PHYTO-BIOPOLE sunt obținute folosind diferite 
metode de extracție care ne permit să atingem o CALITATE MAXIMĂ A 

DIFERITELOR COMPONENTE.

Fresh
PLANTE 

MUGURI
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METODE DE EXTRACȚIE

Recoltarea este efectuată la timpul specific ideal pentru fiecare plantă 
tradițională iar extractele sunt obținute prin macerarea directă a 
plantei proaspete (flori, rădăcini, semințe...) în bioalcool, cu o presare 
ulterioară pentru obținerea sucului proaspăt din plante. Macerarea 
plantelor proaspete păstrează structura moleculară a fitonutrienților și 
garantează toată bogăția și valoarea unei producții anuale sezoniere, 
rezultând extracte de calitate cu valoare aromatică și energetică 

excepțională, cu mare biodisponibilitate pentru organism.

FYtOterapie

GeMOterapie

Extracte din PLANTE PROASPETE 
(PLANTE, INFLORESCENȚE, RĂDĂCINI, 
SEMINȚE, FRUCTE....)

Extracte din MUGURI PROASPEȚI 
(PLANTE, INFLORESCENȚE, RĂDĂCINI,  
SEMINȚE, FRUCTE...)

GEMOTERAPIA este o disciplină a fitoterapiei care utilizează vlăstari și 
muguri tineri de arbori și arbuști, metoda de preparare fiind macerarea 

directă într-un amestec de apă, bioalcool și bioglicerol.
În acest fel obținem glicerină macerată concentrată.

Vlăstarele de plante și mugurii tineri conțin tot potențialul genetic al viitoarei 
plante (acidul nucleic, informațiile genetice), factori de creștere precum 
fitohormoni (auxine, etc.), enzime, vitamine, minerale, oligoelemente și 

seva arborelui sau arbustului din care provin.
Extractele GEMOTERAPEUTICE conțin toată energia și potențialul unei 
plante din moment ce sunt obținute din celulele țesuturilor embrionare 

care sunt într-un proces de intensă diviziune celulară.
Aceasta le face un adevărat concentrator de informații al întregii plante, 

arbust sau arbore, care este capabil să contribuie la sănătate.
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AROMATERAPIA este o altă disciplină a fitoterapiei care folosește 
esențele conținute în organele producătoare ale plantelor aromatice. 
Aceste esențe sunt obținute prin procedee naturale: DISTILAREA CU 
ABURI DE APĂ. Rezultatul este uleiul esențial. Toate plantele folosite 
sunt întotdeauna proaspete, recoltate când esența lor este la producție 

maximă, la un anumit moment al zilei, în sezonul potrivit.

În timpul procesului de distilare sunt luate în considerare fundamentele 
AROMATERAPIEI ȘTIINȚIFICE. Această știință stabilește criteriile 
de calitate specifice pentru fiecare plantă (temperatură, presiune, 

randament, timp de distilare, timp de odihnă…).

Scopul este obținerea unui ULEI ESENȚIAL de CALITATE TERAPEUTICĂ 
care nu este doar ”100% pur și natural”, dar care are de asemenea 
toate componentele prezente în organele producătoare ale plantei 

aromatice.

arOMaterapie
ULEIURI ESENȚIALE (U.E.D.B.D.)

PLANTE MEDICINALE ORGANICE

Combinate cu energia profundă și acțiunea vitală a 

 
eXtraCteLOr DiN MUGUri

și ULeiUri eSeNȚiaLe

CREAZĂ O LINIE DE EXTRACTE UNICE, 
GRAȚIE ENERGIEI ȘI POTENȚIALULUI 

LOR VITAL

&

uleiuri eSențiale deFinite 
botaniC și bioChiMiC

8



Index de extracte

INDEX DUPĂ PATOLOGIE 11

INDEX INGREDIENTE 55

GHID RAPID 58

PHYTO-BIOPÔLE DIN PLANTE ORGANICE PROASPETE - SIMPLE

                                                        Phyto-Biopôle PAG

PHYTO-BIOPÔLE DIN EXTRACT DE PLANTE · MIX

Nr. Phyto-Biopôle PAG

Phyto-Biopôle MIX RELAX 20

Phyto-Biopôle MIX COL 21

Phyto-Biopôle MIX EPA 22

Phyto-Biopôle MIX URIN 23

Phyto-Biopôle MIX ESBELT 24

Phyto-Biopôle MIX TENS 25

Phyto-Biopôle MIX PEC 26

Phyto-Biopôle MIX GASES 27

Phyto-Biopôle MIX PARA-ST 28

Phyto-Biopôle MIX EPIDERM 29

Phytobiopôle MIX CYCLE 30

Phyto-Biopôle MIX GLUC 31

Phyto-Biopôle MIX CEFA 32

Phyto-Biopôle MIX FEB 33

Phyto-Biopôle MIX GASTRO 34

Phyto-Biopôle MIX ARTISAN 35

Phyto-Biopôle MIX YEMOECHINA 36

Phyto-Biopôle MIX MEMO 37

Phyto-Biopôle MIX PROST 38

Phyto-Biopôle MIX ALER 39

Phyto-Biopôle MIX CIR 40

Phyto-Biopôle AFIN 43
Phyto-Biopôle ANGHINARE 43
Phyto-Biopôle ARMURARIU 44
Phyto-Biopôle BOLDO 44
Phyto-Biopôle CASTAN SĂLBATIC 45
Phyto-Biopôle CIMBRU 45
Phyto-Biopôle COACĂZ NEGRU 46
Phyto-Biopôle COADA CALULUI 46
Phyto-Biopôle DESMODIUM 47
Phyto-Biopôle ECHINACEA 47
Phyto-Biopôle FENICUL 48
Phyto-Biopôle FLOAREA PASIUNII 48
Phyto-Biopôle GĂLBENELE 49
Phyto-Biopôle GHEARA-DIAVOLULUI 49
Phyto-Biopôle GINKGO BILOBA 50
Phyto-Biopôle OVĂZ 50
Phyto-Biopôle PĂDUCEL 51
Phyto-Biopôle PĂPĂDIE 51
Phyto-Biopôle SALVIE 52
Phyto-Biopôle SOC 52
Phyto-Biopôle SUNĂTOARE 53
Phyto-Biopôle URZICĂ 53
Phyto-Biopôle VALERIANĂ 54
Phyto-Biopôle ZMEUR 54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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PATOLOGIE PAGINA

Acid uric
MIX- 5 , 

GHEARA DIAVOLULUI, 
URZICĂ

24, 48, 
51

Acnee MIX-10 29

Acnee (utilizare locală) GĂLBENELE 45

Acnee rozacee MIX-10 29

Adjuvant în fertilitatea masculină MIX-19 38

Adjuvant în controlul greutății – pierdere în greutate MIX- 5 , COADA CALULUI 24, 50

Afecțiuni fibrochistice ale sânului ZMEUR 53

Afecțiuni hepatice asociate alcoolismului MIX- 3 22

Alergii ce afectează tractul respirator superior, cu componentă emoțională MIX- 1 20

Alergii perene MIX-20 39

Alergii sezoniere MIX-20 39

Alzheimer MIX-18 37

Amenoree MIX-11 , GĂLBENELE 30, 45

Amețeli MIX- 7 26

Amnezie MIX-18 37

Analgezic pentru încheieturi MIX-16 35

Antihistaminic DESMODIUM 46

Antiinflamator articular COACĂZ NEGRU 44

Antiinflamator digestiv COACĂZ NEGRU 44

Anti-inflamator pentru piele COACĂZ NEGRU 44

INDEX TERAPEUTIC 
DUPĂ PATOLOGIE
PAGINA DE RECOMANDĂRI PHYTO-BIOPÔLE
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PATOLOGIE PAGINA

Anti-inflamator respirator COACĂZ NEGRU 44

Anti-inflamator și soluție de curățare pentru tratamentul de bază al problemelor 
pielii (eczeme, dermatite, dermatită seboreică, acnee, psoriazis, rozacee, etc.) MIX-10 29

Anti-inflamator uro-genital COACĂZ NEGRU 44

Antiseptic pentru tractul urinar MIX- 4 , AFIN 23, 43

Anxietate
MIX- 1 , 

FLOAREA PASIUNII, 
VALERIANĂ

20, 52, 
54

Anxietate asociată cu climacteriul VALERIANĂ 54

Anxietate la copii FLOAREA PASIUNII 52

Aritmie cardiacă MIX- 6 , PĂDUCEL 25, 49

Arsuri – aplicații externe GĂLBENELE 45

Arterioscleroză MIX- 6 25

Arterioscleroză – prevenție MIX- 6 , GINKGO BILOBA, 
PĂDUCEL

25, 48, 
49

Artrită psoriazică MIX-10 29

Artrită reumatoidă GHEARA DIAVOLULUI 48

Astenie SAGE 53

Astm MIX- 7 26

Astm pe fond emoțional MIX- 7 26

Atenție MIX-18 37

Bronhospasm nervos MIX- 7 26

Bronșită MIX- 7 26

Bronșită alergică MIX- 7 26

Bronșită astmatică MIX- 7 26

Bufeuri – menopauză MIX-11 , SALVIE 30, 53

Bursită GHEARA DIAVOLULUI 48

Calmant – sedative OVĂZ 52

Candida MIX- 9 28

Capilare sparte MIX-21 40

Celulită edematoasă MIX- 5 24

Chisturi ovariene MIX-11 , ZMEUR 30, 53

Circulație cerebrală GINKGO BILOBA 48

Cistită AFIN 43

Cistită (adjuvant) COADA CALULUI 50

Coleretic, colagog ANGHINARE 43

Concentrare MIX-18 37

Condiții în care este necesară creșterea diurezei: uretrită, cistită, 
supraponderabilitate cu retenție de apă

COADA CALULUI 50
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PATOLOGIE PAGINA

Congestie bronșică MIX- 7 26

Congestia prostatei MIX-19 38

Conjunctivită COACĂZ NEGRU 44

Conjunctivită alergică MIX-20 39

Contracția mușchilor bronșici netezi MIX- 7 26

Contracturi musculare cauzate de stres FLOAREA PASIUNII 52

Controlul greutății (adjuvant)
COADA CALULUI, 

PĂPĂDIE
50, 45

Coșmaruri SUNĂTOARE 50

Crampe menstruale – durere pelviană MIX-11 30

Cuperoză CASTAN SĂLBATIC 49

Curățarea ficatului și rinichilor PĂPĂDIE 45

Curățarea ficatului BOLDO 44

Declin cognitiv MIX-18 37

Deformarea articulațiilor MIX-16 35

Demență senilă
GINKGO BILOBA, 

MIX-18
48, 
37

Demență vasculară GINKGO BILOBA 48

Depresie (fără medicație) SUNĂTOARE 50

Depresie ușoară SUNĂTOARE 50

Dermatită MIX-10 29

Dermatită alergică MIX-20 39

Dermatită seboreică MIX-10 29

Dezechilibrul tensiunii arteriale PĂDUCEL 49

Diabet (adjuvant) PĂPĂDIE 45

Diabet de tip II (fără medicație) MIX-12 31

Dificultăți în digestia grăsimilor MIX- 3 22

Digestie înceată MIX- 8 27

Dischinezie hepatobiliară MIX- 3 22

Disfuncții hepatobiliare MIX- 3 22

Dismenoree MIX-11 , GĂLBENELE 30, 45

Dispepsie hipersecretorie MIX- 8 27

Dispnee MIX- 7 26

Distensie abdominală postprandială MIX- 8 27

Distonie neurovegetativă MIX- 1 20

Diverticuloză duodenală GHEARA DIAVOLULUI 48

Drenaj limfatic MIX-21 40
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PATOLOGIE PAGINA

Dureri MIX- 1 20

Dureri de cap MIX-13 32

Dureri de cap asociate digestiei MIX- 3 22

Dureri de cap asociate cu distonia neurovegetativă MIX-13 32

Dureri de stomac MIX- 8 27

Echimoză CASTAN SĂLBATIC 49

Eczemă MIX-10 29

Eczemă (adjuvant) PĂPĂDIE 45

Edeme MIX-21 40

Edeme asociate cu supraponderabilitate MIX- 5 24

Edeme în picioare, încheieturi CASTAN SĂLBATIC 49

Elasticitatea tendoanelor și ligamentelor MIX-16 35

Emfizem MIX- 7 26

Endometrioză MIX-11 30

Epicondilită GHEARA DIAVOLULUI 48

Epistaxis – hemoragie nazală COADA CALULUI 50

Epuizare pe fond nervos OATS 52

Excese alimentare MIX- 3 22

Faringită MIX- 7 , ECHINACEA 26, 46

Febră asociată cu infecțiile tractului respirator și/ sau alergii MIX-14 33

Fibromialgie GHEARA DIAVOLULUI 48

Ficat gras MIX- 3 22

Flatulență – gaze – balonare abdominală MIX- 8 , FENICUL 27, 47

Flebită COACĂZ NEGRU 44

Flegmă MIX- 7 26

Fotofobie COACĂZ NEGRU 44

Fracturi (adjuvant în recuperare) MIX-16 35

Fragilitate capilară – capilare sparte CASTAN SĂLBATIC 49

Frigiditate (femei) ZMEUR 53

Fungi (uz local) GĂLBENELE 45

Galactogen (stimularea secreției de lapte) FENICUL, SOC 47, 47

Gastrită MIX-15 34

Gastroenterită MIX- 8 27

Gastroenterită bacterială sau virală MIX- 9 28

Gingivită (uz local) GĂLBENELE 45
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PATOLOGIE PAGINA

Greață MIX-15 34

Gripă MIX-14 , MIX- 7 , SOC, 
MIX-17

33, 26, 
47, 36

Gută
GHEARA DIAVOLULUI, 

SOC
48, 47

Halitoză (respirație urât mirositoare) MIX- 8 27

Helicobacter pylori MIX-15 34

Hematom CASTAN SĂLBATIC 49

Hemoragie nazală COADA CALULUI 50

Hemoroizi ARMURARIU 51

Hemorrhoids
CASTAN SĂLBATIC, 

AFIN, MIX-21
49, 43, 

40

Hepatită acută și cronică MIX- 3 22

Hepatoprotector
BOLDO, ARMURARIU, 

DESMODIUM
44, 51, 

46

Hernie hiatală MIX-15 34

Hiperactivitate MIX- 1 , FLOAREA 
PASIUNII, OVĂZ

20, 52, 
52

Hiperazotemie COADA CALULUI 50

Hipercolesterolemie MIX- 1 21

Hiperhidroză SALVIE 53

Hiperreactivitate MIX- 1 , OVĂZ 20, 52

Hiperreactivitate a sistemului respirator MIX- 7 , MIX- 1 , 
FLOAREA PASIUNII

26, 20, 
52

Hypersensitivity MIX- 1 ,
GHEARA DIAVOLULUI

20, 50

Hipertensiune (fără medicație) MIX- 6 25

Hipertrigliceridemie MIX- 2 21

Hiperuricemie MIX- 5 , 
GHEARA DIAVOLULUI

24, 48

Infecții ale tractului respirator MIX-17 36

Infecție cu Salmonella (Salmoneloză) MIX- 9 28

Infecții genito-urinare MIX-17 36

Infecții urinare la bărbați MIX-19 38

Infecții virale MIX-17 36

Inflamații și infecții ale tractului urinar MIX- 4 23

Insomnie MIX- 1 , 
FLOAREA PASIUNII

20, 52

Insomnie cauzată de incapacitatea de detașare MIX- 1 20

Insomnia caused by the inability to unwind MIX- 1 , VALERIANĂ 20, 54

Insomnie digestivă MIX- 1 20

15



PATOLOGIE PAGINA

Insuficiență cardiacă ușoară PĂDUCEL 49

Insuficiență circulatorie cerebrală GINKGO BILOBA 48

Învățare MIX-18 37

Iritabilitate MIX- 1 20

Iritație gastrointestinală cauzată de stres MIX- 1 20

Iritații ale pielii (aplicații locale) GĂLBENELE 45

Joint inflammation MIX-16 35

Joint pain associated with arthritis or arthrosis
GHEARA DIAVOLULUI, 

MIX-16
48, 35

Joint stiffness MIX-16 35

Libido (femei) ZMEUR 53

Lipsa poftei de mâncare SALVIE 53

Mâini și picioare reci MIX-21 40

Menopauză MIX-11 , SALVIE 30, 53

Menoragie în menopauză ZMEUR 53

Metroragie și menoragie înainte și în timpul menopauzei MIX-11 , 
CASTAN SĂLBATIC

30, 49

Migrenă MIX-13 32

Migrenă asociată disfuncției biliare BOLDO 44

Neliniște cauzată de lipsa de concentrare VALERIANĂ 54

Nevralgie MIX-13 32

Neurodermatită MIX-10 29

Oboseală mentală OVĂZ, MIX-18 52, 37

Paraziți - helminți - cestode - protozoare - trematode MIX- 9 28

Performanțe intelectuale și memorare MIX-18 37

Picioare grele MIX-21 40

Picioare umflate MIX-21 40

Pierderea memoriei MIX-18 37

Pierderea poftei de mâncare MIX- 8 , SALVIE 27, 53

Prevenția tromboemboliei GINKGO BILOBA 48

Probleme dermatologice asociate afecțiunilor ficatului (eczeme și dermatite) MIX- 3 , MIX-10 22, 29

Probleme urinare URZICĂ 51

Prostatită URZICĂ, MIX-19 51, 38

Protector al membranelor și mucoaselor respiratorii SOC 47

Protector al vederii AFIN 43

Psoriazis MIX-10 29
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PATOLOGIE PAGINA

Purificare generală URZICĂ 52

Răceli comune MIX- 7 , ECHINACEA, 
SOC

26, 46, 
47

Răceli cu implicarea tractului respirator inferior MIX- 7 26

Reducerea nivelului colesterolului ANGHINARE 43

Reflux gastroesofagian MIX-15 34

Remineralizare – convalescență URZICĂ 51

Retenție de apă MIX- 5 , 
COADA CALULUI

24, 50

Retenție de apă (adjuvant) FENICUL, URZICĂ 47, 51

Renunțarea la diferite dependențe, alcool, tutun OVĂZ 52

Retinită COACĂZ NEGRU 44

Retinopatie diabetică (adjuvant) COACĂZ NEGRU 44

Rinită alergică sezonieră sau perenă MIX-20 39

Rinită spastică MIX- 7 , 
COACĂZ NEGRU

26, 44

Rozacee MIX-10 , 
CASTAN SĂLBATIC

29, 49

Sănătate cognitivă OVĂZ 52

Senzația de ”nod în stomac” (nervi la stomac) MIX- 1 20

Sindromul colonului iritabil MIX- 8 , VALERIANĂ 27, 54

Sinuzită MIX- 7 , ECHINACEA 26, 46

Slăbiciune asociată cu infecțiile COACĂZ NEGRU 44

Slăbiciune asociată cu climacteriul SALVIE 53

Spasme digestive și gaze asociate cu infecții intestinale MIX- 9 28

Spasm gastrointestinal MIX- 8 , FENICUL 27, 47

Spasm respirator MIX- 7 26

Spasmofilie MIX- 1 20

Stare de neliniște MIX- 1 , OVĂZ 20, 52

Stare subfebrilă asociată cu alergiile sezoniere MIX-14 33

Stază venoasă MIX-21 40

Stimularea lactației FENICUL, SOC 47, 47

Stres MIX- 1 , FLOAREA 
PASIUNII, OVĂZ

20, 52, 
52

Stres la copii FLOAREA PASIUNII 52

Sughiț MIX- 8 27

Suprasaturare mentală MIX-13 32

Suprasolicitarea ficatului datorită alimentației/ medicației MIX- 3 22
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PATOLOGIE PAGINA

Tahicardie MIX- 1 20

Tălpi umflate MIX-21 40

Tensiune musculară MIX- 1 20

Tensiune nervoasă MIX- 1 20

Tensiune, oboseală mentală, asociată sau nu cu amețeală MIX-13 32

Tinitus GINKGO BILOBA 48

Traheită MIX- 7 26

Transaminaze mărite (din diferite cauze: medicație, hepatită, otrăvire, etc.) MIX- 3 , ARMURARIU, 
DESMODIUM

22, 51, 
46

Tulburări ale ritmului cardiac (tahicardie, aritmie) în care nu a fost folosită 
medicație cu cardiotonice precum heterozide sau benzodiazepine

PĂDUCEL 49

Tulburări neurovegetative asociate climacteriului (anxietate, hipersensibilitate) MIX- 1 , SUNĂTOARE 20, 50

Tuse MIX- 7 26

Tuse paroxistică laringeală MIX- 7 26

Tuse pe fond nervos MIX- 1 , 
FLOAREA PASIUNII

20, 52

Tuse productivă MIX- 7 26

Tuse seacă MIX- 7 26

Ulcer gastric- Helicobacter pylori MIX-15 34

Ulcer de piele (aplicații locale) GĂLBENELE 45

Uretrită MIX- 4 , AFIN, 
URZICĂ

23, 43, 
51

Urticarie MIX-20 39

Uzura cartilajelor articulațiilor MIX-16 35

Vaginită MIX-11 30

Vânătăi CASTAN SĂLBATIC 49

Varicocel MIX-19 38

Vene varicoase
CASTAN SĂLBATIC, 

MIX-21
49, 40

Vene varicoase în testicule MIX-19 38

Vertij GINKGO BILOBA 48

Vulvită MIX-11 30

Retenție de apă (adjuvant) FENICUL, URZICĂ 47, 51

Controlul greutății (adjuvant)
COADA CALULUI, 

PĂPĂDIE
50, 45

Amețeli MIX- 7 26

Renunțarea la diferite dependențe, alcool, tutun OVĂZ 52
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PHYTO-BIOPÔLE · MIX

Scuturați bine 
produsul înainte 
de utilizare 
pentru a-l 
dinamiza

Phyto-Biopôle MIX RELAX

Phyto-Biopôle MIX COL

Phyto-Biopôle MIX EPA

Phyto-Biopôle MIX URIN

Phyto-Biopôle MIX ESBELT

Phyto-Biopôle MIX TENS

Phyto-Biopôle MIX PEC

Phyto-Biopôle MIX GASES

Phyto-Biopôle MIX PARA-ST

Phyto-Biopôle MIX EPIDERM

Phyto-Biopôle MIX CYCLE

Phyto-Biopôle MIX GLUC

Phyto-Biopôle MIX CEFA

Phyto-Biopôle MIX FEB

Phyto-Biopôle MIX GASTRO

Phyto-Biopôle MIX ARTISAN

Phyto-Biopôle MIX YEMO-ECHINA

Phyto-Biopôle MIX MEMO

Phyto-Biopôle MIX PROST

Phyto-Biopôle MIX ALER

Phyto-Biopôle MIX CIR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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1 MIX RELAX

PROPRIETĂȚI

• Calmant-sedativ
• Reechilibrarea sistemului nervos
• Anxiolitic
• Antispastic
• Antiaritmic – tonic miocardic
• Ușor hipnotic

RECOMANDAT PENTRU:

• Distonie neurovegetativă: anxietate, suferință, tensiune nervoasă, iritabilitate, stres, 
senzația de noduri în stomac, iritabilitate gastrointestinală, tahicardie.

• Spasmofilie și tensiune musculară.
• Insomnie cauzată de stres emoțional sau depresie.
• Insomnie cauzată de incapacitatea de detașare.
• Insomnie digestivă.
• Hiperactivitate, hiperreactivitate, neliniște.
• Componenta emoțională a alergiilor respiratorii.

MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ (MAI MULTE OPȚIUNI): 15-20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 2-3 ori pe zi. 60 
picături diluate în 300 ml apă sau ½ litru sau 1 litru (depinde câtă apă se bea pe zi). Se bea pe parcursul 
unei zile.

2
URGENȚE ÎN CAZ DE ATAC ACUT DE ANXIETATE, HIPEREXCITABILITATE, IRITABILITATE, TENSIUNE 
ACUTĂ, SPASMOFILIE (hiperexcitabilitate musculară): 10 picături diluate în aproximativ 5 ml apă; ți-
neți sub limbă. Repetați la fiecare 30 de minute până ce simptomele cedează.

3

NELINIȘTE – HIPERREACTIVITATE – COPII HIPERACTIVI – ISTERICALE:
DOZA ZILNICĂ PENTRU COPII ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE:
• 12-20 kg: 3 picături de 2-3 ori pe zi
• 21-40 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi.
• In caz de atac de anxietate: repetați la fiecare 30 de minute până ce simptomele cedează.

RECOMANDARE:  urmați dieto-terapia pentru controlul sistemului nervos.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante, boala 
celiacă.

INGREDIENTE: apă, extract hidroalcoolic (1:10) din rădăcină proaspătă de valeriană* (Valeriana officinallis L.), titrat 
0.17% în acid valerianic; părți aeriene de floarea pasiunii* (Passiflora incarnata L.), 0,18% flavonoide; părți aeriene din 
ovăz* (Avena sativa L.), 0,04% acizi organici; părți aeriene din hamei* (Humulus lupulus L.), 0,065% uleiuri esențiale; 
uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din lavandă organică* (Lavandula officinallis Mill.), coajă de portocale organice* (Ci-
trus sinensis L.) și mușețel organic* (Anthemis nobilis L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite 
botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/158 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 30% Vol.
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2 MIX COL

RECOMANDAT PENTRU:

• Hipercolesterolemie

• Hipertrigliceridemie

MOD DE UTILIZARE

1

DOZA UZUALĂ
(COLESTEROL, TRIGLICERIDE, METABOLISMUL LIPIDELOR ÎN FICAT)

• 15-20 picături diluate într-un pahar cu apă, de 3-4 ori pe zi

• 60 picături diluate în 300 ml apă sau ½ litru sau 1 litru (depinde câtă apă se bea pe zi). Se bea pe 

parcursul unei zile.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru controlul nivelului colesterolului și trigliceridelor.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante. Lupus 

eritematos.

PROPRIETĂȚI 

• Reduce sinteza colesterolului în ficat; reduce 
nivelul colesterolului

• Reduce nivelul trigliceridelor

• Coleretic

• Colagog

• Îmbunătățește metabolismul lipidelor în ficat

• Hepatoprotector

• Antiagregant plachetar

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din frunze proaspete de anghinare* (Cynara scolymus L.), 0,08% acid clo-
rogenic, 0,18% cinarină; fructe proaspete de cătină albă* (Hippophae rhamnoides L.), 0,12% flavonoide; părți aeriene 
proaspete din lucernă* (Medicago sativa L.) 0,2% izoflavone; părți aeriene proaspete din vulturică* (Hieracium pilo-
sella L.) 0,015% umbeliferonă; uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din mentă organică* (Mentha piperita L.), semințe din 
morcov organic* (Daucus carota L.) și lămâie organică* (Citrus limonum L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri 
esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/98 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 50% Vol.
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3 MIX EPA

PROPRIETĂȚI

• Hepatoprotector
• Coleretic
• Colagog
• Detoxifiant
• Stimularea apetitului – eupeptic (facilitarea 

digestiei)

RECOMANDAT PENTRU:

• Tulburări hepatobiliare: dischinezie hepatobiliară, ficat gras, hiposecreție biliară, su-
prasolicitarea ficatului datorată alimentației și/ sau medicației. Hepatită cronică sau 
acută. Nivel ridicat al transaminazelor (din diferite cauze: medicație, hepatită, otră-
vire, etc.). Dureri de cap asociate afecțiunilor digestive. Digestie înceată, dificultate 
în digestia grăsimilor. Probleme ale pielii asociate tulburărilor hepatice (eczeme sau 
dermatite). Tulburări hepatice asociate alcoolismului.

MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ (tulburări hepatobiliare: dischinezie hepatobiliară, ficat gras, hiposecreție biliară, su-
prasolicitarea ficatului datorată alimentației și/ sau medicației): 15-20 picături diluate în ½ pahar cu 
apă, de 4 ori pe zi.

2 DIFICULTATE ÎN DIGESTIA GRĂSIMILOR: 20 picături după prânz și 20 picături după cină.

3
HEPATITĂ CRONICĂ SAU ACUTĂ, NIVEL RIDICAT AL TRANSAMINAZELOR (din diverse cauze: medi-
cație): 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 4 ori pe zi.

4
PROBLEME ALE PIELII ASOCIATE TULBURĂRILOR HEPATICE (eczeme sau dermatite): 14-20 picături 
diluate în ½ pahar cu apă, de 4 ori pe zi.

5

COPII (LIMBA ALBĂ, SUPRASOLICITAREA FICATULUI, DETOXIFIERE SEZONIERĂ,  
INFECȚII RECURENTE)
DOZA ZILNICĂ ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE(a se administra 5 zile + 2 zile pauză + 5 zile):
• 12-20 kg: 4 picături de 2-3 ori pe zi
• 21-40 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi.

RECOMANDARE: urmați o dietă de detoxifiere – curățare.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante, 
obstrucția căilor biliare. Precauție în hipertensiune.

INGREDIENTE: concentrat biologic proaspăt din ridichi negre* (Raphanus sativus L. var. niger, 0.04% compuși sul-
furați); extract apos (1:5) din frunze proaspete de anghinare* (Cynara scolymus L.), 0,08% acid clorogenic, 0,18% 
cinarină; apă; extract apos (1:5) din plante proaspete de boldo* (Peumus boldus Molina), 0,19% alcaloizi; din plante 
de fumariță* (Fumaria officinalis L.), 0,014% protopină, din plante de armurariu* (Silybum marianum L.), 1,69% 
silimarină; suc de lămâie concentrat (Citrus limonum L.); sorbat de potasiu și benzoat de sodiu (conservanți); ulei 
esențial (U.E.D.B.B.**) de rozmarin* (Rosmarinus officinalis L.), b.s. acetat de bornil, verbenonă. *Din culturi certifi-
cate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/86 (Service Public Federal, Belgia).

CU iNGreDiNte 
DiN CULtUri 
eCOLOGiCe 

CertiFiCate

FĂrĂ 
aLCOOL
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4 MIX URIN

PROPRIETĂȚI

• Antibacterial specific tractului urinar feminin

• Antifungic

• Anti-inflamator, antispastic și analgezic 
specific tractului urinar

• Diuretic

RECOMANDAT PENTRU:

• Infecții și inflamații ale tractului urinar feminin
• Cistite

 MOD DE UTILIZARE

1

DOZA UZUALĂ (CISTITĂ)
• 15-20 picături diluate în ½ de pahar cu apă, de 4 ori pe zi.
• Mod de administrare opțional: 40 picături pot fi diluate într-o sticlă cu 330 ml apă. Amestecați 

bine și luați câteva înghițituri pe parcursul zilei.

2
URGENȚE-EPISOADE ACUTE-INFECȚII ALE TRACTULUI URINAR-DURERE PELVIANĂ

• 20 picături în aproximativ 5 ml apă; țineți sub limbă. Reluați din jumătate în jumătate de oră până 
simptomele dispar.

3

COPII (INFECȚII ALE TRACTULUI URINAR) 
DOZA ZILNICĂ PENTRU COPII ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE (a se administra timp de 5 zile, apoi opriți 
tratamentul. Repetați dacă este necesar, cu o pauză de 3 zile între tratamente)

• 12-20 kg: 4 picături de 2-3 ori pe zi

• 21-40 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi.

RECOMMENDATIONS (cistită): urmați dieto-terapia pentru păstrarea sănătății tractului urinar.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante.

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din inflorescențe proaspete de iarbă neagră* (Calluna vulgaris L.), 0,7% 
tanini; din frunze de mesteacăn* (Betula alba Roth), 05% flavonoide; din inflorescențe de splinuță* (Solidago virga-
urea L.), 0,033% flavonoide; uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din pin marin ecologic* (Pinus pinaster Alton), lavandă 
organică* (Lavandula officinalis L.), cuișoare organice* (Syzygium aromaticum L.); apă q.s. *Din culturi certificate 
ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/104 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 
50% Vol.
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5 MIX ESBELT

PROPRIETĂȚI 

• Lipolitic

• Reduce nivelul lipidelor

• Uricozuric

• Azotemic

• Drenor hepatic și renal

RECOMANDAT PENTRU:

• Scăderea în greutate (adjuvant)
• Retenția de apă
• Celulita edematoasă
• Edeme asociate supraponderabilității
• Hiperuricemie (acid uric)

MOD DE UTILIZARE

1

DOZA UZUALĂ
• 15-20 picături diluate în jumătate de pahar cu apă, de 4 ori pe zi.
• 60 picături diluate în 300 ml apă, ½ l sau 1 l (în funcție de câtă apă consumați zilnic). Consumați 

pe parcursul zilei.

2
CELULITĂ EDEMATOASĂ

• 20 picături de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara. Adăugați cele 20 de picături în 100 ml apă 
și beți înainte de mese sau în timpul meselor.

3
RETENȚIA DE APĂ

• Adăugați 60 picături într-o sticlă de 300 ml sau ½ l cu apă minerală, amestecați bine și beți pe 
parcursul zilei.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru controlul greutății..

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante, 
tratament cu hormoni tiroidieni și medicație pentru tiroidă.

INGREDIENTE: apă, extract hidroalcoolic (1:10) din alge brune (Fucus vesiculosus L.), 0,7% iod, din părți aeriene de 
mesteacăn* (Betula alba Roth), 0.5% flavonoide; din părți aeriene de crețușcă* (Spiraea ulmaria L.), 0.1% acid salici-
lic; din părți aeriene de păpădie* (Taraxacum officinale L.), 0.07% acid clorogenic¸uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din 
fructe de grapefruit* (Citrus Paradisi Macfad.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și 
biochimic. Reg.no. PL 1548/87 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 20% Vol.

WitH  
iNGreDieNtS  
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MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ  
(PENTRU PACIENȚI CARE NU AU MEDICAȚIE)

• 15-20 picături diluate în jumătate de pahar cu apă, de 4 ori pe zi (1 doză la 6 ore).

2
ARITMIE (administrare imediată)

• Adăugați 15 picături în 1 cm3 apă minerală și țineți 1 minut sub limbă. Repetați după o oră dacă 
este necesar.

3
HIPERTENSIUNE ASOCIATĂ CU STRES

• 15-20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 2-3 ori pe zi.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru a menține echilibrul tensiunii.

ATENȚIONARE: acest produs NU poate fi combinat cu medicația pentru controlul tensiunii.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante sau 
medicație cardiotonică, pentru aritmie sau hipertensiune.

6 MIX TENS

PROPRIETĂȚI 

• Vasodilatator periferic și cardiac

• Antiaritmic

• Cardiotonic

• Antispastic cardiac

• Sedativ

• Reduce ușor nivelul colesterolului

• Antiagregant plachetar

RECOMANDAT PENTRU:

• Hipertensiune
• Aritmie cardiacă
• Arterioscleroză

INGREDIENTE: apă, extract hidroalcoolic (1:10) din fructe de păducel* (Crataegus oxyacantha Jacq.), 0.12% clorură 
de cianidină; din frunze proaspete de măslin* (Olea europaea L.), 0.054% oleuropeină; uleiuri esențiale  (U.E.D.B.B.**) 
din lămâi* organice (Citrus limonum L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochi-
mic. Reg.no. PL 1548/105 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 30% Vol.
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7 MIX PEC

PROPRIETĂȚI 

• Bronhodilatator
• Mucolitic
• Antispastic respirator
• Relaxant al mușchilor bronșici
• Emolient
• Antiinflamator
• Antitusiv
• Antibacterial

RECOMANDAT PENTRU:

• Hipeactivitate bronșică cu dispnee, respirație greoaie, producție de mucus și con-
tracția mușchilor bronșici netezi; răceli cu implicarea tractului respirator inferior 
(bronșite, congestie bronșică, traheită, emfizem, astm, bronșite astmatice sau aler-
gice); tuse, tuse productivă, tuse seacă, tuse paroxistică laringiană, rinită spastică și 
flegmă. Componente emoționale ale astmului, bronhospasm nervos.

MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături diluate în jumătate de pahar cu apă, de 4 ori pe zi. Reduceți doza în 
funcție de evoluție.

2
URGENȚE – EPISOADE DE DISPNEE, RESPIRAȚIE GREOAIE, HIPERREACTIVITATE BRONȘICĂ, TUSE 
PERSISTENTĂ, RINITĂ SPASTICĂ: adăugați 15 picături în 5 ml apă; țineți sub limbă. Repetați la fiecare 
jumătate de oră până ce simptomele se reduc.

3

COPII (ASTM, BRONȘITE, DISPNEE, RESPIRAȚIE GREOAIE, HIPERREACTIVITATE BRONȘICĂ)
DOZA ZILNICĂ ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE 
• 12-20 kg: 4 picături de 2-3 ori pe zi
• 21-40 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi.
• În cazul crizelor de hiperreactivitate, dispnee sau respirație greoaie: repetați doza la fiecare 

jumătate de oră până ce simptomele se reduc. Apoi opriți tratamentul.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru sănătatea sistemului respirator.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante.

INGREDIENTE: apă, extract hidroalcoolic (1:10) din rădăcină proaspătă de iarbă mare* (Inula helenium L.),0,1% izoa-
lantolactonă și 0,13% alantolactonă; din rădăcină de nalbă mare* (Althaea officinalis L.), 1% mucilagii; din inflorescen-
țe de lumânărică* (Verbascum thapsus L.), 0,3% mucilagii; din părți aeriene de floarea pasiunii* (Passiflora incarnata 
L.), 0,2% flavonoide; macerat glicerinic din muguri de călin* (Viburnum lantana L.); din alun* (Corylus avellana L.); din 
coacăz negru* (Ribes nigrum L.); din carpen* (Carpinus betulus L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din afin organic* 
(Myrtus communis L.); din Helicrysum organic* (Helichrysum italicum L.); din frunze de portocal* organic (Citrus au-
rantium L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/174 (Ser-
vice Public Federal, Belgia). Alcool 32% Vol.
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INGREDIENTE: apă, extract hidroalcoolic (1:10) din anason* (Pimpinella anisum L.), 0,27% anetol; părți aeriene din 
roiniță* (Melissa officinalis L.), 0,07% acid rozmarinic; semințe de fenicul* (Foeniculum vulgare Mill.), 0,12% estragol; 
flori de mușețel* (Anthemis nobilis L.), 0,047% flavonoide exprimate în glucozide de apigenină; rădăcină de angeli-
că* (Angelica archangelica L.), 0,11% uleiuri esențiale; rădăcină de nalbă mare* (Althaea officinalis L.), 1% mucilagii; 
apă; ulei infuzat din muguri de nuc* (Juglans regia L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din madarin organic* (Citrus 
reticulata Blanco), fenicul organic* (Foeniculum vulgare Mill.) și cardamom organic* (Elettaria cardamomum L.). *Din 
culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/171 (Service Public Fede-
ral, Belgia). Alcool 55% Vol.

8 MIX GASES

 MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ (GAZE, DISPEPSII HIPOSECRETORII, HALITOZĂ): 15-20 picături diluate în jumătate 
de pahar cu apă, de 4 ori pe zi. Luați două dintre doze înaintea meselor principale. Reduceți doza în 
funcție de evoluție.

2
URGENȚE – DURERI DE STOMAC – GASTRITĂ – GASTROENTERITĂ - SUGHIȚ: adăugați 15 picături în 
5 ml de apă; țineți sub limbă. Repetați la fiecare jumătate de oră până ce simptomele se reduc.

3
FLATULENȚĂ – GAZE – DISTENSIE ABDOMINALĂ, DISTENSIE ABDOMINALĂ DUPĂ MESE, DIGES-
TIE LENTĂ: 20-30 picături de două ori pe zi; o doză după prânz și una după cină. Picăturile pot fi diluate 
în ceai sau infuzie.

4

COPII (dureri de stomac, gastrită, meteorism):
DOZA ZILNICĂ ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE 
• 12-20 kg: 3 picături de 2-3 ori pe zi
• 21-40 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi.
• În caz de gastralgie dureri de stomac: repetați la fiecare jumătate de oră 

până simptomele se reduc. Apoi opriți tratamentul.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru facilitarea digestiei și reducerea distensiei abdominale.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante

PROPRIETĂȚI 

• Carminativ
• Stimularea poftei de mâncare – digestiv
• Digestiv antispastic
• Stomac (susține secreția gastrică și pofta de 

mâncare)
• Antiinflamator
• Antioxidant

RECOMANDAT PENTRU:

• Flatulență – gaze – distensie 
abdominală

• Distensie abdominală după mese
• Digestie lentă
• Halitoză
• Apetit redus

• Sindromul colonului iritabil

• Dispepsii hiposecretorii

• Spasme gastrointestinale

• Gastroenterite

• Sughiț
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INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din rădăcină proaspătă de iarbă mare* (Inula helenium L.), 0,1% izoalan-
tolactonă și 0,13% alantolactonă; din părți aeriene de pelin negru* (Artemisia vulgaris L.), 0,016 uleiuri esențiale; din 
bulbi de usturoi* (Allium sativum L.), 0,015% uleiuri esențiale; apă; macerat glicerinic din muguri de nuc* (Juglans 
regia L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din mușețel roman organic* (Anthemis nobilis L.); cimbru sălbatic organic* 
(Thymus vulgaris L.); cimbru de iarnă organic* (Satureja montana L.); cajeput organic* (Melaleuca leucadendron L.); 
linalool din cimbru organic* (Thymus vulgaris L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic 
și biochimic. Reg.no. PL 1548/173 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 40% Vol.

9 MIX PARA-ST

RECOMANDAT PENTRU:

 MOD DE UTILIZARE

1

DOZA UZUALĂ (PARAZIȚI – CESTODE - HELMINȚI – TREMATODE – PROTOZOARE): urmați fazele lunii. Începeți trata-
mentul cu o săptămână înainte de LUNA PLINĂ (aprox. primul pătrar). 15 picături diluate în jumătate de pahar cu apă, 
de 4 ori pe zi (1 doză la 6 ore). Luați 20 de zile apoi luați pauză pentru restul de 10 zile (pauza începe aproximativ în ultimul 
pătrar). În timpul zilelor de pauză: BISILUET LAX (2 capsule din plante seara înainte de culcare și 2 capsule probiotice 
dimineața la trezire). DACĂ EXISTĂ PARAZIȚI, este recomandat să reluați tratamentul timp de 3 luni; PENTRU CURĂȚARE 
INTESTINALĂ, faceți un tratament de două ori pe an, la schimbarea sezoanelor. 

2

COPII (PARAZIȚI). DOZA ZILNICĂ ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE: 
• 14-19 kg: 1 picătură de 3 ori pe zi, înaintea meselor principale, timp de 5 zile + 2 zile pauză + încă 5 zile + 2 zile pauză + încă 

5 zile (apoi opriți). Administrați 4-6 capsule cu ULEI DE DOVLEAC. Mestecați capsulele sau amestecați-le în piure, supă sau 
iaurt + 1 linguriță ULEI DE COCOS BIO. Administrați de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale.

• 20-40 kg: 3 picătură de 3 ori pe zi, înaintea meselor principale, timp de 5 zile + 2 zile pauză + încă 5 zile + 2 zile pauză + încă 
5 zile (apoi opriți). Administrați 1 linguriță ULEI DE COCOS BIO de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale.

În ambele cazuri, începeți tratamentul cu o săptămână înainte de luna plină (aprox. primul pătrar). Cu o perioadă de pauză de 10 
zile. Reîncepeți tratamentul în luna următoare dacă este necesar, tot pe parcusul primului pătrar al lunii.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia antiparazitică.

3

DOZA ZILNICĂ PENTRU Candida albicans, GASTROENTERITE BACTERIENE ȘI VIRALE: 15 picături diluate în ½ pahar cu 
apă, de 4 ori pe zi (1 doză la 6 ore). Reduceți doza corespunzător evoluției. Lăsați alternativ câte o săptămână de pauză după o 
lună de tratament. Pentru întreținere: 1 doză pe săptămână: 15 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 4 ori pe zi. Administrați 
împreună cu LYCOROSE – BOGAT ÎN LICOPEN datorită acțiunii acestuia asupra membranei citoplasmatice care distruge 
celule de Candida albicans. Administrați 1 lingură pe zi. Reduceți la 1 linguriță pe zi în funcție de evoluție. Întreținere: câte o 
linguriță în ziua următoare.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia anti candida.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante. Precauții: hipertensiune.

PROPRIETĂȚI 

• Antomicrobian
• Antiparazitic – cestode  

- helminți – trematode – 
protozoare (Hymenolepis nana și 
Giardia lamblia; L. major, L. Donovani, 
Hymenolepis diminuta, H. microstoma, 
Schistosoma mansoni, Echinococcus 
granulosus)

• Antiviral

• Antispastic digestiv
• Anticandida (Candida 

albicans)
• Curățitor intestinal
• Carminativ
• Antidiareic
• Antiinflamator
• Antioxidant

• Paraziți – cestode  - helminți – trematode – 
protozoare

• Candida albicans
• Gastroenterite bacteriene și virale

• Salmoneloză
• Spasm digestiv și gaze asociate cu infecții 

intestinale

28



INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din rădăcină proaspătă de brusture* (Arctium lappa L.), 0,16% acid clo-
rogenic; apă; extract hidroalcoolic (1:10) din rădăcină de sarsaparilla* (Smilax aspera L.), 0,2% saponine; din părți 
aeriene de urzică* (Urtica dioica L.), 0,16% acid cafeic malic și din părți aeriene de fumariță* (Fumaria officinalis L.), 
0,014% protopină; macerat glicerinic din muguri de ulm* (Ulmus glabra L.) și coacăz negru* (Ribes nigrum L.); uleiuri 
esențiale (U.E.D.B.B.**)din mușețel roman organic* (Anthemis nobilis L.); linalool din cimbru organic* (Thymus vul-
garis L.); flori de portocal organic* (Citrus aurantium L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite 
botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/169 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 35% Vol.

10 MIX EPIDERM

 MOD DE UTILIZARE

1

DOZA UZUALĂ
(ECZEME, DERMATITE, DERMATITĂ SEBOREICĂ, ACNEE, PSORIAZIS, ROZACEE, DRENAJUL PIELII, 
MIROS PUTERNIC AL CORPULUI, ARTRITĂ PSORIAZICĂ, NEURODERMATITĂ)

• 15-20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3-4 ori pe zi (1 doză la 4-6 ore). Frecvența: adminis-
trați timp de 40 de zile, apoi stabiliți o doză de întreținere. Administrați 3 zile pe săptămână (luni, 
miercuri și sâmbătă); 15 picături de 3 ori pe zi.

2

COPII (acnee, dermatită, eczeme)
DOZA ZILNICĂ ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE 
• 12-20 kg: 3 picături de 2-3 ori pe zi
• 21-40 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru drenajul pielii.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante.

PROPRIETĂȚI 

• Curăță pielea
• Diuretic
• Antiinflamator pentru piele (lignani)
• Antihistaminic
• Antioxidant
• Antibacterial
• Antifungic – Candida albicans
• Uricozuric
• Echilibrant autonom al sistemului nervos

RECOMANDAT PENTRU:

• Curățarea și reducerea inflamațiilor în tratamentele de bază ale problemelor der-
matologice (eczeme, dermatite, dermatită seboreică, acnee, psoriazis, rozacee, etc.)

• Artrită psoriazică
• Neurodermatită
• Micoze cutanate
• Miros puternic al corpului.
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INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din părți aeriene de pelin negru* (Artemisia vulgaris L.), 0.016% ulei esen-
țial; părți aeriene de gălbenele* (Calendula officinalis L.), 0,1% hiperozide; părți aeriene din salvie* (Salvia officina-
lis L.), 0,02% acid rozmarinic; părți aeriene din coada șoricelului* (Achillea millefolium L.), 0,065% uleiuri esențiale; 
ramuri de chiparos* (Cupressus sempervirens L.), 0.06% flavonoide; apă; macerat glicerinic din muguri de zmeur* 
(Rubus idaeus L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din frunze de portocal organic* (Citrus aurantium L.); semințe de 
chimion organic* (Cuminum cyminum); semințe de fenicul organic* (Foeniculum vulgare Mill.); flori de mușețel 
roman organic* (Anthemis nobilis L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. 
Reg.no. PL 1548/169 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 35% Vol.

11 MIX CYCLE

PROPRIETĂȚI 

• Regulator al funcției ovariene și al ciclului 
menstrual

• Antispastic – calmant
• Tonic al sistemului nervos
• Relaxant al mușchilor ovarieni
• Carminativ
• Antihiperhidrozic

 MOD DE UTILIZARE

1

DOZA UZUALĂ (amenoree)
• 15-20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3-4 ori pe zi (1 doză la 6 ore) până apare menstgruația. 

Reîncepeți tratamentul după absența menstruației, continuând până la următorul ciclu mens-
trual. Dacă menstruația este regulată, începeți tratamentul după ciclul menstrual.

2

DISMENOREE – CRAMPE MENSTRUALE – DURERE PELVIANĂ
• Turnați 10 picături în aproximativ 5 ml apă; țineți sub limbă. Repetați la fiecare jumătate de oră 

până simptomele se reduc. Administrați cu o linguriță de ulei de primula în fiecare zi înainte de 
micul dejun, urmând tratamentul continuu.

3
METRORAGIE ȘI MENORAGIE ÎNAINTE ȘI ÎN TIMPUL MENOPAUZEI, VULVITE, VAGINITE, ENDO-
METRIOZĂ, CHISTURI OVARIENE

• 15-20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3-4 ori pe zi (1 doză la 6 ore).

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru femeile aflate la menopauză, femei cu bufeuri/ dismenoree 
și amenoree.

Contraindications: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante sau 
a medicației anti-estrogen.

RECOMANDAT PENTRU:

• Amenoree
• Dismenoree
• Crampe menstruale – dureri pelviene
• Metroragie și menoragie înainte și în 

timpul menopauzei

• Vulvită
• Vaginită
• Endometrioză
• Chisturi ovariene
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INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din scorțișoară* (Cinnamomum verum L.), 0,03% cinamaldehidă; frunze 
de eucalipt* (Eucalyptus globulus L.), 0.14% cineol și păstăi de fasole* (Phaseolus vulgaris L.), 0.29% fibre; apă; extract 
hidroalcoolic (1:10) din plante proaspete de salvie* (Salvia officinalis L.), 0.2% acid rozmarinic; macerat glicerinic din 
muguri de afin* (Vaccinium myrtillus L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din lămâi organice* (Citrus limonum L.) și flori 
de portocal organic* (Citrus aurantium L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și bio-
chimic. Reg.no. PL 1548/172 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 48% Vol.

12 MIX GLUC

RECOMANDAT PENTRU:

• Diabet de tip II fără medicație

 MOD DE UTILIZARE

1

DOZA UZUALĂ PENTRU DIABET DE TIP II FĂRĂ MEDICAȚIE
• Doza va fi personalizată pentru fiecare pacient. Recomandarea este să se înceapă cu administra-

rea a 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 4 ori pe zi (1 doză la 6 ore). Continuarea și ajustarea 
dozei se va face în funcție de evoluție. Dacă efectul este insuficient, creșteți doza la 30 picături 
diluate în ½ pahar cu apă, de 4 ori pe zi (1 doză la 6 ore).

2
PROTECTOR VASCULAR LA PACIENȚII DIABETICI

• 15 picături de două ori pe zi în ½ pahar cu apă.

RECOMENDACIÓN: urmați dieto-terapia pentru controlul nivelului glucozei.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante.
Atenționare: supliment recomandat pentru diabetul de tip II, non-insulino dependent. NU este recomandat pentru persoanele 
cu diabet insulino-dependent deoarece poate necesita modificări ale dozei de insulină.

PROPRIETĂȚI 

• Hipoglicemic

• Diuretic- uricozuric

• Antihipertensiv

• Tonic pancreatic

• Antiagregant plachetar – protector vascular
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INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din scoarță proaspătă de salcie* (Salix alba L.), 0.05% salicină; apă; extract 
hidroalcoolic (1:10) din părți aeriene proaspete de roiniță* (Melissa officinalis L.), 0.03% uleiuri esențiale și flori de 
mușețel roman* (Anthemis nobilis L.), 0.04% flavonoide; macerat glicerinic din muguri de arin negru* (Alnus glutino-
sa L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din lavandă organică* (Lavandula officinalis P. Miller), frunze de portocal orga-
nic* (Citrus aurantium L.) și mușețel roman organic* (Anthemis nobilis L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri 
esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/167 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 43% Vol.

13 MIX CEFA

PROPRIETĂȚI 

• Analgezic
• Antiinflamator
• Antispastic
• Sedativ
• Îmbunătățește circulația cerebrală

 MOD DE UTILIZARE

1

DOZA UZUALĂ (DURERI DE CAP, MIGRENE, DURERI DE CAP ASOCIATE DISTONIEI NEUROVEGE-
TATIVE, TENSIUNE, OBOSEALĂ MENTALĂ ASOCIATĂ SAU NU VERTIJULUI)

• 15- 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 4 ori pe zi (1 doză la 6 ore). Luați doze preventive la 
schimbarea sezonului.

2
URGENȚE – DURERI DE CAP ACUTE, MIGRENE EPISODICE:

• 10 picături diluate în aproximativ 5 ml apă; țineți sub limbă. Repetați la fiecare jumătate de oră 
până simptomele se reduc.

3

COPII (DURERI DE CAP)
DOZA ZILNICĂ ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE
• 12-20 kg: 4 picături, de 2-3 ori pe zi.
• 21-40 kg: 8 picături, de 2-3 ori pe zi.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru controlul migrenelor și durerilor de cap.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

• Dureri de cap
• Migrene
• Nevralgii
• Dureri de cap asociate distoniei neurovegetative
• Tensiune și oboseală mentală asociată sau nu vertijului
• Suprasaturare mentală

32



INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din scoarță de salcie* proaspătă (Salix alba L.), 0.05% salicină; extract 
hidroglicerinic din coajă de lămâie* (Citrus limonum L.); extract hidroalcoolic (1:10) din flori proaspete de soc* (Sam-
bucus nigra L.), 0.1% rutină; apă; macerat glicerinic din muguri de coacăz negru* (Ribes nigrum L.); uleiuri esențiale 
(U.E.D.B.B.**) din coajă de lămâie* organică (Citrus limonum L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale 
definite botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/170 (Service Public Federal, Belgia). Alcool 47% Vol.

14 MIX FEB

RECOMANDAT PENTRU:

• Febră asociată cu infecții ale tractului respirator și sau/ alergii
• Gripă
• Astenie, disconfort general și dureri musculare asociate infecțiilor

PROPRIETĂȚI 

• Antipiretic – scăderea febrei
• Analgezic
• Diaforetic
• Antiinflamator pentru tractul respirator
• Antiastenic în boli infecțioase
• Antialergic (acționează în cazul alergiilor)
• Antiviral

 MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ (FEBRĂ ASOCIATĂ CU INFECȚII ALE TRACTULUI RESPIRATOR ȘI/ SAU ALERGII; FE-
BRĂ ASOCIATĂ ALERGIILOR SEZONIERE; GRIPĂ; ASTENIE): 15- 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, 
de 2-4 ori pe zi. Agitați bine înainte de administrare.

2
URGENȚE – FEBRĂ >38° C): 10 picături diluate în aproximativ 5 ml apă; țineți sub limbă și apoi în-
ghițiți. Repetați la fiecare jumătate de oră până simptomele se reduc. Apoi reveniți la doza obișnuită 
pe perioada convalescenței. Notă: agitați bine sticla când preparați doza.

3

COPII (INFECȚII, FEBRĂ >38° C)
DOZA ZILNICĂ ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE
• Doza de convalescență 12-20 kg: 4 picături, de 2-3 ori pe zi. Pentru febră, repetați câte o doză la 

jumătate de oră până simptomele se reduc. Apoi opriți tratamentul. Doză de întreținere în cazul 
infecțiilor: 4 picături, o dată pe zi.

• Doza de convalescență 21-40 kg: 8 picături, de 2-3 ori pe zi. Pentru febră, repetați câte o doză la 
jumătate de oră până simptomele se reduc. Apoi opriți tratamentul. Doză de întreținere în cazul 
infecțiilor: 4 picături, de două ori pe zi pe zi; o doză la 12 ore.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pe perioada infecțiilor și convalescenței.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante.
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INGREDIENTE: extract hidroglicerinic (1:10) din rădăcină de lemn dulce* (Glycyrrhiza glabra L.), 0.37% acid glici-
rizic; rădăcină de nalbă mare* (Althaea officinalis L.), 1% mucilagii; inflorescențe de coada șoricelului* (Achillea 
millefolium L.), 0,065% uleiuri esențiale; flori de gălbenele* (Calendula officinalis L.), 0.01% flavonoide; inulină din 
agave*; extract hidroglicerinic din propolis (6% flavonoide); macerat glicerinic din muguri de smochin* (Ficus 
carica L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din lemon grass* organic (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf ] și mușețel 
roman* organic (Anthemis nobilis L.); conservanți: benzoat de sodiu și sorbat de potasiu. *Din culturi certificate 
ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/175 (Service Public Federal, Belgia).

15

 MOD DE UTILIZARE

1

DOZA UZUALĂ (GASTRITE, ULCER GASTRIC – HELICOBACTER PYLORI, REFLUX GASTRO-ESOFA-
GIAN, HERNIE HIATIALĂ, GREȚURI)

• 15- 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3 ori pe zi. Agitați bine înainte de a bea. Administrați 
înainte de mese.

2

ULCER GASTRIC – HELICOBACTER PYLORI:
• 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3 ori pe zi, pentru o perioadă de 15 zile, cu 5 zile de 

pauză. Apoi reluați alt ciclu de 15 zile. Repetați luna următoare dacă este necesar. Stabiliți o doză 
de întreținere: 1 zi de tratament pe săptămână.

3
URGENȚE – GASTRITE – DURERI DE STOMAC:

• 10 picături în aproximativ 5 ml apă; țineți sub limbă. Repetați la fiecare jumătate de oră până 
simptomele se reduc.

4

COPII (HELICOBACTER PYLORI)
DOZA ZILNICĂ ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE
• 12-20 kg: 4 picături, de 2-3 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă
• 21-40 kg: 8 picături, de 2-3 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă.

• Administrați pe o perioadă de 15 zile, cu 5 zile pauză. Apoi reluați pentru alte 15 zile. 
Repetați luna următoare dacă este nevoie.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru ulcer gastro-duodenal.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

MIX GASTRO

PROPRIETĂȚI 

• Antiinflamator pentru 
mucoasa gastrică și 
duodenală

• Anti-ulcer, anti-
Helicobacter pylori

• Emolient – protector 
gastric

• Antiacid
• Digestiv – carminativ – 

antispastic – calmant al 
sistemului nervos

• Relaxant muscular 
– mușchii intestinali 
netezi 

• Gastrite
• Ulcer gastric – Helicobacter pylori
• Reflux gastro-esofagian

• Hernie hiatială
• Grețuri

CU iNGreDiNte 
DiN CULtUri 
eCOLOGiCe 

CertiFiCate

FĂrĂ 
aLCOOL

34



PROPRIETĂȚI 

• Antiinflamator
• Analgezic
• Îmbunătățește elasticitatea – reduce rigiditatea
• Combate uzura cartlagiilor articulațiilor
• Combate uzura sistemului osos
• Alină durerile articulare, durerile de spate, etc.
• Ajută la reducerea dozajului 

antiinflamatoarelor
• Ajută la încetinirea deformării articulațiilor
• Îmbunătățește elasticitatea ligamentelor și 

tendoanelor
• Contribuie la recuperarea fracturilor

INGREDIENTE: macerat hidroglicerinic din muguri de pin* (Pinus mugo Turra), mesteacăn* (Betula alba L.), coacăz 
negru* (Ribes nigrum L.) și viță roșie* (Vitis vinifera L.); tinctură mamă din rădăcină de gheara diavolului* [Harpa-
gophytum procumbens (Burch.) DC.], părți aeriene de coada calului* (Equisetum arvense L.) și părți aeriene de crețuș-
că* (Filipendula ulmaria L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din lămâie* organică (Citrus limonum Osbeck). *Din culturi 
certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. PL 1548/181 (Service Public Federal, Bel-
gia). Alcool 43% Vol.

16 MIX ARTISAN

 MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ: 15- 30 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3-4 ori pe zi. Agitați bine înainte de a bea. 
Administrați înaintea meselor. Ajustați doza în funcție de necesități.

2

COPII 
DOZA ZILNICĂ ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE
• 12-20 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi. 
• 21-40 kg: 14 picături de 2-3 ori pe zi. 

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru a ajuta sistemul osteo-articular.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la oricare din plante, în cazul administrării de anticoagulante și 
alergie la salicilat. Atenție: a se administra doar sub control medical în cazul hipertensiunii sau diabetului.

RECOMANDAT PENTRU:

• Artroză, artrită, artrită psoriazică
• Prevenirea deformării articulațiilor
• Osteoporoză- decalcifiere
• Rigiditatea articulațiilor
• Tendinite

• Consolidarea fracturilor - traumatisme
• Nevralgii de etiologie neuromusculară
• Spondilită
• Sinovită, bursită
• Fibromialgie
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INGREDIENTE: apă; extract din rădăcină de echinacea* (Echinacea purpurea L.); macerat hidroglicerinic din muguri 
de coacăz negru* (Ribes nigrum L.), muguri de măceș* (Rosa canina L.) și muguri de arin negru* (Alnus glutinosa L.); 
tinctură mamă din propolis; inulină din agave* (Agave salmiana L.); extract uscat din turmeric* (Curcuma longa L.), 
95% curcuminoidă; uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) tymol din inflorescențe de cimbru organic* (Thymus vulgaris L.). 
*Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. (DGCCRF : Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la République Française) 2017-11-1104. 
Alcool 20-22% Vol.

17 MIX YEMOECHINA

PROPRIETĂȚI 

• Imunostimulator
• Imunomodulator
• Antimicrobian (antiviral, antibacterial, anti-

fungic)
• Antiinflamator
• Expectorant
• Antioxidant și reparator al mucoaselor mem-

branelor

 MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ 

• 15 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 2-3 ori pe zi. (1 ml=30 picături)

2

GRIPĂ – GASTROENTERITĂ – BRONȘITE:
• Adulți: 15 picături, câte o doză la 4-6 ore. Reduceți doza progresiv în funcție de îmbunătățiri.
• Copii de la 3 la 5 ani: câte 4 picături de 3 ori pe zi
• Copii de la 6 la 8 ani: câte 7 picături de 3 ori pe zi
• Copii de la 9 la 12 ani: câte 10 picături de 3 ori pe zi. În cazul copiilor, administrați pe perioada 

infecțioasă și reduceți progresiv în timpul săptămânii următoare stadiului acut.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru susținerea imunității și reducerea flegmei.

Contraindicații: sarcină și alăptare, în cazul administrării de anticoagulante, ciclofosfamide și ciclosporine.

RECOMANDAT PENTRU:

• Infecții respiratorii, genito-urinare și digestive.
• Inflamații asociate sistemului respirator, genito-urinar și digestiv.
• Infecții virale (gripă, herpes, gastroenterită...).
• Infecții ORL: otite, sinuzite, faringoamigdalite și răceli comune.
• Bronșite.
• Imunitate slăbită sau fragilă.
• Susținerea imunității în recuperarea după infecții.
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INGREDIENTE: extract hidroalcoolic din frunze de ginkgo* (Ginkgo biloba L.); tinctură mamă din frunze de Gotu 
Kola* (Centella asiatica L.); macerat glicerinic din muguri de arin negru* (Alnus glutinosa L.), măslin* (Olea europaea 
L.) și rozmarin* (Rosmarinus officinalis L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din frunze de cățușnică organică* (Nepe-
ta cataria L.) și frunze de mentă organică* (Mentha piperita L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale 
definite botanic și biochimic. Reg.no. (DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes de la République Française) 2017-12-8. Alcool 56% Vol.

18 MIX MEMO

PROPRIETĂȚI 

• Susține funcțiile cognitive: memoria, 
concentrarea, capacitatea de învățare, 
reținere, consolidare, recuperare

• Neuroprotector
• Antisclerotic cerebral
• Protector vascular

 MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ 

• 15 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 2-3 ori pe zi. (1 ml=25 picături)

2
DECLIN COGNITIV (ADULȚI ȘI PERSOANE ÎN VÂRSTĂ):

• 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3 ori pe zi, înainte de masă. Frecvența: administrați timp 
de o lună cu pauză de 1 săptămână, apoi reluați tratamentul.

3
PROTECTOR CEREBROVASCULAR – PREVENȚIE ȘI NEUROPROTECȚIE:

• 15 picături o dată pe zi. Administrați timp de o lună cu pauză de 1 săptămână.

4
STUDENȚI (EXAMENE SAU EFORT COGNITIV):

• 20 picături în jumătate de pahar cu apă, cu 30 minute înainte de efortul cognitiv sau sesiunea de 
studiu. Țineți sub limbă timp de 1 minut.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru susținerea memoriei și prevenirea declinului cognitiv.

Contraindicații: sarcină și alăptare, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

• Insuficiență sau declin cognitiv (pierderi de memorie, amintiri, dificultăți de învăța-
re, concentrare, vigilență, demență, Alzheimer)

• Feeling swamped, mental fatigue.
• Improving intellectual performance and retention.
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INGREDIENTE: tinctură mamă din fructe de palmier pitic* [Sabal serrulata (Michx.) Shult.f.], scoarță de prun afri-
can* (Pygeum africanum Hook.f.), ramuri și conuri de chiparos* (Cupressus sempervirens L.), inflorescențe de spli-
nuță* (Solidago virgaurea L.) și propolis*; macerat glicerinic din muguri de coacăz negru* (Ribes nigrum L.), lăstari 
tineri de sequoia* [Sequoiadendron giganteum (Lindl.)] și lăstari tineri de ienupăr* (Juniperus communis L.); uleiuri 
esențiale (U.E.D.B.B.**) din ramuri de chiparos organic* (Cupressus sempervirens L.) și frunze din arbore de mastic 
organic* (Pistacia lentiscus L.). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. Reg.
no. (DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Répu-
blique Française) 2017-11-1101. Alcool 67% Vol.

19 MIX PROST

PROPRIETĂȚI 

• Regenerator al epiteliului prostatei
• Antiinflamator prostatic
• Decongestiv prostatic
• Antimicrobian
• Protector urogenital
• Venotonic testicular
• Tonic renal
• Îmbunătățește fertilitatea masculină

 MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ 

• 15 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 2-3 ori pe zi. (1 ml=30 picături)

2
PROSTATITĂ

• 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale. Frecvența: admi-
nistrați timp de o lună cu pauză de 1 săptămână, apoi reluați tratamentul.

3

HIPERPLAZIE BENIGNĂ DE PROSTATĂ:
• 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale. Frecvența: ad-

ministrați tratamentul timp de 1 lună, alternativ cu 1 săptămână pauză. Apoi reluați tratamentul. 
După 3 luni de tratament cu pauze de o săptămână între ele, stabiliți doza de întreținere: admi-
nistrați doza stabilită de 3 ori pe săptămână (de exemplu luni, miercuri și sâmbătă).

4

VARICOCEL
• 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale. Frecvența: admi-

nistrați timp de o lună și repetați dacă este necesar. Stabiliți o doză de întreținere și administrați 
de două ori pe zi.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru sănătatea tractului urinar și a prostatei.

Contraindicații: sarcină și alăptare, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

• Prostatită
• Hiperplazie benignă de prostată 
• Congestie prostatică
• Infecții ale tractului urinar masculin
• Varicocel sau vene varicoase testiculare
• Fertilitate masculină
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INGREDIENTE: tinctură mamă din părți aeriene de Helichrysum* [Helichrysum italicum (Roth)]; extract hidroalcoolic 
din inflorescențe de fumariță* (Fumaria officinalis L.); tinctură mamă din propolis*; macerat glicerinic din lăstari 
tineri de rozmarin* (Rosmarinus officinalis L.), lăstari tineri de ienupăr* (Juniperus communis L.), muguri de coacăz 
negru* (Ribes nigrum L.) și muguri de fag* (Fagus sylvatica L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din inflorescențe de 
Helichrysum* (Helichrysum italicum). *Din culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. 
Reg.no. (DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la 
République Française) 2017-11-1103. Alcool 56% Vol.

20 MIX ALER

PROPRIETĂȚI 

• Acțiune asupra alergiilor, ficatului, 
membranelor mucoase și sistemului imunitar

• Acționează împotriva inflamațiilor
• Antihistaminic
• Antialergic
• Detoxifiant
• Drenor – detoxifiant al membranelor 

mucoase respiratorii
• Antioxidant

 MOD DE UTILIZARE

1 DOZA UZUALĂ: 15 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 2-3 ori pe zi. (1 ml=30 picături)

2

RINITĂ ALERGICĂ SEZONIERĂ – RINITĂ LA POLEN SAU FEBRĂ DE FÂN (pentru a opri rinoreea, 
lăcrimarea, strănutul)

• Doza uzuală: 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3 ori pe zi. 
• URGENȚE: când apar simptomele luați 20 picături în 2-3 ml de apă minerală. Țineți sub limbă timp 

de 1 minut. Frecvența: repetați doza 1 oră și 3 ore mai târziu, dacă este necesar. Apoi continuați 
cu doza uzuală.

3
RINITĂ PERENĂ:

• 15 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale. Lăsați o perioadă 
de pauză după o lună de tratament, apoi reluați tratamentul.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru reducerea simptomelor alergiilor sezoniere.

Contraindicații: sarcină și alăptare, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

• Tratamentul simptomelor alergice precum rinita alergică sezonieră sau perenă 
asociată sau nu cu conjunctivita alergică (rinoree, iritații nazale, iritații oculare, 
lăcrimare, strănut), urticarie cronică sau dermatită alergică.
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INGREDIENTE: tinctură mamă din frunze de viță roșie* (Vitis vinifera L.) și semințe de castan sălbatic* (Aesculus 
hippocastanum L.); extract hidroalcoolic din părți aeriene de coada șoricelului* (Achillea millefolium L.); macerat 
glicerinic din muguri de castan comestibil* (Castanea sativa Mill.), scoruș* (Sorbus domestica), și castan sălbatic* 
(Aesculus hippocastanum L.); uleiuri esențiale (U.E.D.B.B.**) din chiparos* organic (Cupressus sempervirens L.). *Din 
culturi certificate ecologic. **Uleiuri esențiale definite botanic și biochimic. Reg.no. (DGCCRF : Direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la République Française) 2017-11-1103. Alcool 
48% Vol.

21 MIX CIR

PROPRIETĂȚI 

• Venotonic 
• Decongestionant venos
• Efect antiedematos care scade 

permeabilitatea capilară
• Stimulator al sistemului limfatic
• Celulită asociată cu deficit al capilarelor, 

venos și limfatic

 MOD DE UTILIZARE

1
DOZA UZUALĂ 

• 15 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 2-3 ori pe zi. (1 ml=35 picături)

2
PICIOARE GRELE

• 15 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 2-3 ori pe zi, înaintea meselor principale. Administrați în 
perioada celor trei luni de vară.

3
VENE VARICOASE – CAPILARE SPARTE – RETUR VENOS:

• 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale. Luați o săp-
tămână pauză după o lună de tratament. Apoi reluați tratamentul.

4
CELULITĂ ASOCIATĂ CU DEFICIT AL CAPILARELOR ȘI VENOS

• 20 picături diluate în ½ pahar cu apă, de trei ori pe zi, înaintea meselor principale. Luați o săp-
tămână pauză după o lună de tratament. Apoi reluați tratamentul.

RECOMANDARE: urmați dieto-terapia pentru sistemul circulator.

Contraindicații: sarcină și alăptare sau în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

• Vene varicoase
• Capilare sparte
• Stază venoasă
• Hemoroizi
• Picioare grele
• Mâini și picioare reci
• Drenaj limfatic
• Edeme
• Picioare și membre obosite
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PLANTE ORGANICE
DIN CULTURI 

CERTIFICATE ECOLOGIC

PHYTO-BIOPÔLE DIN  
PLANTE ORGANICE PROASPETE · SIMPLU

Phyto-Biopôle AFIN

Phyto-Biopôle ANGHINARE

Phyto-Biopôle ARMURARIU

Phyto-Biopôle BOLDO

Phyto-Biopôle CASTAN SĂLBATIC

Phyto-Biopôle CIMBRU

Phyto-Biopôle COACĂZ NEGRU

Phyto-Biopôle COADA CALULUI

Phyto-Biopôle DESMODIUM

Phyto-Biopôle ECHINACEA

Phyto-Biopôle FENICUL

Phyto-Biopôle FLOAREA PASIUNII

Phyto-Biopôle GĂLBENELE

Phyto-Biopôle GHEARA DIAVOLULUI

Phyto-Biopôle GINKGO BILOBA

Phyto-Biopôle OVĂZ

Phyto-Biopôle PĂDUCEL

Phyto-Biopôle PĂPĂDIE

Phyto-Biopôle SALVIE

Phyto-Biopôle SOC

Phyto-Biopôle SUNĂTOARE

Phyto-Biopôle URZICĂ

Phyto-Biopôle VALERIANĂ

Phyto-Biopôle ZMEUR

FGA
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MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza în 
funcție de necesități.

COPII: • 12-20 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi
 • 21-40 kg: 14 picături de 2-3 ori pe zi.
Contraindicații: hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

AFIN
PROPRIETĂȚI 

• Fructe: antiinflamator, 
antihemoragic, acțiunea 
vitaminei P (îmbunătățește 
microcirculația, crește 
rezistența capilară și scade 
permeabilitatea).

• Antiseptic pentru tractul 
urinar, stimulează regenerarea 
stratului vascular al retinei.

• Frunze (muguri tineri): 
antiseptic urinar, digestiv, 
hemostatic, ușor astringent, 
reduce nivelul glucozei în 
sânge.

• Vene varicoase, hemoroizi, fragilitate 
capilară, edeme, vasculopatie 
diabetică, arterioscleroză.

• Retinită (senilă, diabetică, 
hipertensivă, hemoragie retiniană, 
retinită pigmentară), glaucom, 

fotofobie, miopie, ochi uscați, 
conjunctivite.

• Cistite, uretrite, prostatite, 
vulvovaginite.

• Adjuvant în diabet.
• Diaree.

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din muguri de afin* (Vaccinium 
myrtillus), 0.38% quercitină – 3,8 mg/ 
ml. *Din culturi certificate ecologic. Reg.
no. PL 1548/183 (Service Public Federal, 
Belgia). Alcool 36% Vol.

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza în 
funcție de necesități.

COPII: • 12-20 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi
 • 21-40 kg: 14 picături de 2-3 ori pe zi.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante, litiază biliară 
sub supraveghere medicală.

RECOMANDAT PENTRU:

• Tulburări hepatobiliare (dischinezie hepatobiliară, hepa-
tite, nivel ridicat al transaminazelor, etc.)

• Tulburări ale metabolismului (colesterol – trigliceride).
• Lipsa poftei de mâncare – anorexie.
• Condiții în care este necesară creșterea diurezei: acid uric, 

gută, cistite.
• Supraponderabilitate cu retenție de apă.

ANGHINARE
PROPRIETĂȚI 

• Coleretic
• Colagog
• Reduce nivelul 

colesterolului
• Hepatoprotector

• Stimulator al poftei de 
mâncare – eupeptic

• Diuretic – azotemic
• Ușor laxativ

INGREDIENTE:  extract hidroalcoolic 
(1:10) din frunze proaspete de anghi-
nare* (Cynara scolymus L.), 0.01% acid 
clorogenic – 0,10 mg/ ml. *Din culturi 
certificate ecologic. Reg.no. PL 1548/182 
(Service Public Federal, Belgia). Alcool 
36% Vol.
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MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza 
în funcție de necesități.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante, litiazei biliare 
sub tratament. A nu se administra copiilor!

BOLDO
PROPRIETĂȚI 

• Hepatoprotector
• Stimularea poftei de mâncare – digestiv
• Coleretic
• Colagog
• Antiinflamator
• Antihelmintic (a nu se utiliza pentru copii)

RECOMANDAT PENTRU:

• Curățarea ficatului și a vezicii urinare.
• Dischinezie hepatobiliară.
• Dispepsie hiposecretorie.
• Migrene asociate disfucției biliare.

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din frunze de boldo* (Peumus bol-
dus Molina), 1.86% quercetină - 0.0186 
mg/ml. *Din culturi certificate ecologic. 
Reg.no. PL 1548/185 (Service Public Fe-
deral, Belgia). Alcool 45% Vol.

MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Reduceți 
doza în funcție de îmbunătățiri.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante, litiaze biliare 
sub supraveghere medicală, hipertensiune.

RECOMANDAT PENTRU:

• Hepatite cronice și acute.
• Adjuvant în ciroză.
• Insuficiență hepatobiliară (dischinezie hepatobiliară,  

hepatite, nivel ridicat al transaminazelor, etc.).
• Hemoragii.

ARMURARIU

PROPRIETĂȚI 
• Hepatoprotector – regenerator 

hepatic
• Colagog
• Antiinflamator
• Imunomodelator
• Antifibrotic

• Digestiv
• Venotonic
• Antioxidant
• Diuretic
• Hemostatic

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din semințe și inflorescențe de 
armurariu* [Silybum marianum (L.) 
Gaertn.], 0.067% silimarină - 0.67 mg/
ml. *Din culturi certificate ecologic. Reg.
no. PL 1548/186 (Service Public Federal, 
Belgia). Alcool 35% Vol.
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MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore).

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

• Fragilitate capilară – capilare sparte.
• Edeme în picioare, glezne.
• Vene varicoase.
• Hemoroizi.
• Cuperoză.
• Rozacee.
• Echimoze – hematoame – vânătăi.
• Metroragie.

CASTAN SĂLBATIC

PROPRIETĂȚI 

• Antiedematos
• Venotonic
• Antiinflamator venos

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din semințe proaspete de castan 
sălbatic* (Aesculus hippocastanum L.), 
titrate 0.84% în escină. *Din culturi cer-
tificate ecologic. Reg.no. PL 1548/161 
(Service Public Federal, Belgia). Alcool 
50% Vol.

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1doză la 6-8 ore). Ajustați doza în 
funcție de necesități.

COPII: • 12-20 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi
 • 21-40 kg: 14 picături de 2-3 ori pe zi
Contraindicații: sarcină, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante. 

RECOMANDAT PENTRU:

CIMBRU
PROPRIETĂȚI 

• Tulburări ale tractului 
respirator: răceli, gripă, 
faringite, tuse seacă, 
amigdalită, bronșite.

• Sistemul digestiv: 
meteorism, spasme 
gastrointestinale,

• Astenie asociată 
infecțiilor, convalescenței.

• Infecții ale tractului urinar 
(cistite, uretrite).

• Antimicrobian 
(antiseptic, antifungic, 
antihelmintic)

• Expectorant

• Antispastic
• Tonifiant
• Eupeptic – stimulează 

pofta de mâncare

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din inflorescențe proaspete de 
cimbru* (Thymus vulgaris L.), 0.0065% 
acid rozmarinic - 0.065 mg/ml. *Din 
culturi certificate ecologic. Reg.no. PL 
1548/188 (Service Public Federal, Belgia). 
Alcool 40% Vol.
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MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza în 
funcție de necesități.

COPII: • 12-20 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi
 • 21-40 kg: 14 picături de 2-3 ori pe zi.
Contraindicații: sarcină, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

COACĂZ NEGRU
PROPRIETĂȚI 

• Inflamații ale pielii: urticarie, acnee, 
psoriazis, eczeme.

• Antiinflamator în infecții.
• Antiinflamator digestiv: colite, gastrite, 

hepatite, stomatite aftoase.
• Antiinflamator respirator: astm și bronșită 

alergică, bronșită cronică sau acută, 
emfizem; ORL: sinuzită, amigdalită, 
laringită, traheobronșită, rinită alergică.

• Antiinflamator articular: atroză, atrită, 
artrită psoriazică, bursită, îmbunătățirea 

elasticității ligamentelor, dureri în partea 
inferioară a spatelui, dureri ale gâtului.

• Antiinflamator urogenital: cistite, 
prostatite.

• Antiastenic în infecții.
• Tonifierea sistemului venos, flebite, 

protector al sistemului cardiovascular, 
reduce presiunea sângelui.

• Diabet, acid uric, gută.
• Fotofobie, retinită, retinopatie diabetică, 

conjunctivite.

• Muguri proaspeți de frunze: 
antiinflamator (articulații, piele, 
membrane mucoase, digestiv, urinar 
și circulator), facilitează eliminarea 
acidului uric, ureei, clorurilor.

• Antidiareic
• Fructe: vasoprotector, reduce 

permeabilitatea capilară, 
îmbunătățește circulația retiniană și 
acuitatea vizuală.

INGREDIENTE: extract hidroa-
lcoolic (1:10) din frunze, mu-
guri și fructe de coacăz negru* 
(Ribes nigrum L.). *Din culturi 
certificate ecologic. Reg.no. PL 
1548/193 (Service Public Fede-
ral, Belgia). Alcool 55% Vol.

MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore).

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante, gastrite, ulcer 
gastric sau duodenal.

RECOMANDAT PENTRU:

• Retenția de apă.
• Adjuvant în controlul greutății.
• Condiții în care este necesară o diureză crescută: uretri-

tă, cistită, supraponderabilitate.
• Hiperazotemie.
• Hiperuricemie.
• Epistaxis – hemoragii nazale.

COADA CALULUI
PROPRIETĂȚI 

• Diuretic
• Remineralizant
• Azotemic

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din 
plante proaspete de coada calului* (Equise-
tum arvense L.), 0.46% flavonoide totale expri-
mate în isoquercitrozide; apă q.s. *Din culturi 
certificate ecologic. Reg.no. PL 1548/95 (Servi-
ce Public Federal, Belgia). Alcool 35% Vol.

46



MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza în 
funcție de necesități.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante, litiază biliară 
sub supraveghere medicală.

RECOMANDAT PENTRU:

• Hepatite acute și cronice.
• Insuficiență hepatobiliară.
• Tulburări hepatobiliare (dischinezie hepatobiliară, hepatite, ni-

vel ridicat al transaminazelor, etc.).
• Rinite și astm alergic.
• Tuse spastică.
• Bronșite și spasm bronșic.

DESMODIUM

PROPRIETĂȚI 

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din frunze de Desmodium [Desmo-
dium adscendens (Sw.) DC.], 0.025% vitexi-
nă și izovitexină - 0.25 mg/ml. Reg.no. PL 
1548/187 (Service Public Federal, Belgia). 
Alcool 35% Vol.

• Hepatoprotector

• Coleretic- colagog

• Reduce grețurile

• Scade nivelul 

transaminazelor

• Stimulează pofta de 
mâncare

• Antispastic 
bronholpulmonar

• Relaxant muscular
• Antihistaminic

CU 100%
iNGreDieNte NatUraLe

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Luați pauze între 
tratamente.

COPII: • 12-20 kg: 4 picături de 2-3 ori pe zi diluate în ½ pahar cu apă
 • 21-40 kg: 8 picături de 2-3 ori pe zi diluate în ½ pahar cu apă
Administrați pe perioade de câte o săptămână cu pauze de aceeași durată între ele. Doză de întreținere: 1 doză 
pe săptămână.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante.
ATENȚIONARE: la boli autoimune.

RECOMANDAT PENTRU:

• Gripă.
• Răceli comune.
• Faringite.
• Sinuzite.
• Bronșite.

ECHINACEA
PROPRIETĂȚI 

• Imunostimulator
• Antipiretic
• Antiviral
• Diaforetic

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic (1:10) din 
plante proaspete de echinacea* (95%) și rădăcină 
de echinacea* (5%) (Echinacea purpurea L.), 0.34% 
acid caftaric și 1.34% acid cichoric; apă q.s. *Din 
culturi certificate ecologic. Reg.no. PL 1548/88 
(Service Public Federal, Belgia). Alcool 45% Vol.
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MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza în 
funcție de necesități.

Contraindicații: sarcină, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante și medicamente 
antiestrogene.

RECOMANDAT PENTRU:

FENICUL
PROPRIETĂȚI 

• Flatulență – gaze
• Diaree
• Spasm gastrointestinal
• Crampe la stomac
• Răceli cu flegmă – mucus
• Lactație

• Adjuvant în 
hiperuricemie, gută, 
supraponderabilitate, 
edeme, retenție de apă.

• Carminativ
• Digestiv
• Antispastic
• Galactogen

• Estrogenic
• Mucolitic
• Expectorant

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din semințe și rădăcină de fe-
nicul* (Foeniculum vulgare Mill.). *Din 
culturi certificate ecologic. Reg.no. PL 
1548/192 (Service Public Federal, Belgia). 
Alcool 36% Vol.

FLOAREA PASIUNII

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore).

COPII: • 12-20 kg: 4 picături de 2-3 ori pe zi diluate în ½ pahar cu apă
 • 21-40 kg: 8 picături de 2-3 ori pe zi diluate în ½ pahar cu apă.
Luați o pauză între tratamente.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante. A nu se 
administra împreună cu sedative sau medicamente hipnotice.

PROPRIETĂȚI 

• Calmant – anxiolitic
• Relaxant muscular
• Antispastic
• Ușor hipnotic

RECOMANDAT PENTRU:

• Anxietate.
• Stres.
• Hiperactivitate.
• Hiperreactivitate a sistemului respirator.
• Insomnie.
• Tuse nervoasă.
• Contracturi cauzate de stres.

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din plante proaspete de floarea 
pasiunii* (Passiflora incarnata L.), 0.15% 
vitexină; apă q.s. *Din culturi certificate 
ecologic. Reg.no. PL 1548/96 (Service Pu-
blic Federal, Belgia). Alcool 45% Vol.
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MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore).

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante, gastrite și ulcel 
gastric sau duodenal.

RECOMANDAT PENTRU:

GHEARA DIAVOLULUI
PROPRIETĂȚI 

• Antiinflamator
• Uricozuric
• Ușor diuretic
• Analgezic
• Reduce nivelul lipidelor
• Antioxidant

• Hiperuricemie – acid uric
• Artrită reumatoidă
• Dureri articulare asociate 

cu artrită/ artroză
• Bursite

• Fibromialgie
• Epicondilită
• Gută
• Diverticuli duodenali

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din rădăcina secundară de gheara 
diavolului* ([Harpagophytum procum-
bens (Burch.)], titrat 0.14% în harpagozi-
de. *Din culturi certificate ecologic. Reg.
no. PL 1548/162 (Service Public Federal, 
Belgia). Alcool 50% Vol.

• Utilizări frecvente: acnee, iritații ale 
pielii, mâncărime, arsuri, eritem solar, 
eritem datorat radioterapiei, fungi, 
înțepături de insecte, vânătăi, răni, ul-
cer de piele, opăriri, abcese, dermatite, 
gingivite, vulvovaginite, hemoroizi, 

vene varicoase, amenoree, dismeno-
ree.

• Faringite.
• Gingivite.
• Spasm gastrointestinal.
• Adjuvant în diabet.

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la aproximativ 8 ore). Ajustați 
doza în funcție de necesități.

APLICAȚII EXTERNE: diluați extractul din plante proaspete în 25% apă minerală. Aplicați comprese și clătiți. 
Poate fi aplicat direct pe arsuri, pe zone localizate. Pentru unele aplicații menționate aici (hemoroizi, eritem 
solar, acnee, dermatită), poate fi utilizat de asemenea Esential’arôms – ULEI INFUZAT DE GĂLBENELE.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

GĂLBENELE
PROPRIETĂȚI 

• Emenagog
• Antimicrobian
• Fungicid
• Paraziticid
• Antiinflamator
• Vindecător

• Reduce presiunea 
sângelui

• Antispastic
• Antidiabetic
• Hepatoprotector
• Antioxidant

• Aplicat pe piele, 
inhibă degradarea 
colagenului

• Antiedematos
• Antieritematos

INGREDIENTE: extract hidroalcoo-
lic (1:10) din părți aeriene proaspete 
de gălbenele* (Calendula officinalis 
L.), titrat la 0.1 mg/ml în flavonoide 
exprimate în hiperozide - 0.1 mg/
ml. *Din culturi certificate ecologic. 
Reg.no. PL 1548/160 (Service Public 
Federal, Belgia). Alcool 55% Vol.
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MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore).

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

GINKGO BILOBA
PROPRIETĂȚI 

• Neuroprotector
• Vasodilatator periferic
• Protector capilar
• Venotonic
• Antiagregant plachetar

• Fluxul sanguin cerebral
• Insuficiența fluxului 

sanguin cerebral
• Vertij
• Tinitus

• Demență senilă
• Demență vasculară
• Prevenția arteriosclerozei
• Prevenția 

tromboemboliei

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din frunze proaspete de ginkgo* 
(Ginkgo biloba L.), 0.93% flavonoide he-
terozide; apă q.s. *Din culturi certificate 
ecologic. Reg.no. PL 1548/83 (Service Pu-
blic Federal, Belgia). Alcool 48% Vol.

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza în 
funcție de necesități.

COPII: • 12-20 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi
 • 21-40 kg: 14 picături de 2-3 ori pe zi.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

OVĂZ

PROPRIETĂȚI 

• Tonic al sistemului nervos
• Calmant, sedativ, liniștitor
• Ajută în rezolvarea 

simptomelor de stres 
intelectual

• Ajută la adormire
• Ușor diuretic

• Folosit în mod tradițional în 
medicina Ayurvedică pentru 
reducerea dependențelor 
(droguri, alcool, nicotină).

• Susține sănătatea 
intelectuală și funcțiile 
cognitive

• Stres.
• Neliniște.
• Hiperactivitate.
• Anxietate.
• Epuizare nervoasă.

• Oboseală intelectuală,
• Insomnie ușoară.
• Adjuvant în cazul 

dependențelor.
• Hipertensiune.

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din părți aeriene proaspete de 
ovăz* (Avena sativa L.), 0.018% acid 
trans-aconitic - 0.18 mg/ml. Conține 
gluten. *Din culturi certificate ecologic. 
Reg.no. PL 1548/184 (Service Public Fe-
deral, Belgia). Alcool 36% Vol.
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PROPRIETĂȚI 

• Cardiotonic
• Îmbunătățește circulația coronariană
• Reglează dezechilibrele presiunii sângelui
• Ușor sedativ
• Relaxant muscular 

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore).
Contraindicații: sarcină, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante, heterozide și 
benzodiazepine cardiotonice.

PĂDUCEL

RECOMANDAT PENTRU:

• Disfuncționalități cardiace (tahicardie, aritmie) în care 
nu a fost folosită medicație precum heterozide și ben-
zodiazepine cardiotonice.

• Dezechilibre ale presiunii sângelui.
• Prevenirea arteriosclerozei.
• Ușoare disfuncționalități ale inimii.

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din fructe proaspete de păducel* 
(Crataegus oxyacantha L.), 0.10% proci-
anidine exprimate în clorură de cianidi-
nă; apă q.s. *Din culturi certificate ecolo-
gic. Reg.no. PL 1548/116 (Service Public 
Federal, Belgia). Alcool 58,2% Vol.

PROPRIETĂȚI 

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza în 
funcție de necesități.

COPII: • 12-20 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi
 • 21-40 kg: 14 picături de 2-3 ori pe zi.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante, litiază biliară 
sub supraveghere medicală.

PĂPĂDIE

RECOMANDAT PENTRU:

• Curățitor, “purifică sângele”
• Curățitor pentru ficat și 

rinichi
• Hepatoprotector
• Stimulează apetitul
• Coleretic

• Diuretic
• Imunostimulator (acid 

cichoric)
• Antioxidant
• Antireumatic
• Rădăcina: ușor laxativ

• Tulburări hepatobiliare (dischi-
nezie hepato-biliară, hepatite, nivel 
ridicat al transaminazelor, etc.)

• Lipsa poftei de mâncare – anorexie
• Condiții în care este necesară o diu-

reză crescută: acid uric, gută, cistite.
• Supraponderabilitate cu retenție 

de apă.
• Adjuvant în artrita reumatoidă.
• Adjuvant în caz de eczeme, derma-

tite, proriazis.
• Edeme, supraponderabilitate.
• Adjuvant în diabet (stimulează eli-

berarea insulinei).

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din flori proaspete de păpădie* 
(Taraxacum officinale L.). *Din culturi 
certificate ecologic. Reg.no. PL 1548/195 
(Service Public Federal, Belgia). Alcool 
46% Vol.
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SALVIE

MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore).

Contraindicații: sarcină alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante și medicație 
antiestrogen. Atenție la hiperglicemie. 

RECOMANDAT PENTRU:

• Menopauză
• Bufeuri – menopauză
• Oboseală asociată climacteriului
• Hiperhidroză
• Lipsa poftei de mâncare
• Astenie

PROPRIETĂȚI 

• Estrogenic
• Antihiperhidroză
• Antispastic
• Stimulează pofta de mâncare
• Antioboseală - tonic

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din părți aeriene proaspete de sal-
vie* (Salvia officinalis L.), titrată la 0.02% 
în acid rozmarinic. *Din culturi certificate 
ecologic. Reg.no. PL 1548/164 (Service 
Public Federal, Belgia). Alcool 50% Vol.

SOC

RECOMANDAT PENTRU:

PROPRIETĂȚI 

• Diaforetic (stimulează transpirația)
• Emolient (protejează membranele mucoase)
• Expectorant
• Venotonic
• Antireumatic
• Galactogen

• Răceli.
• Gripă.
• Inflamații articulare și 

osoase.

• Gută.
• Vene varicoase, hemoroizi, 

fragilitate capilară.

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza în 
funcție de necesități.

COPII: • 12-20 kg: 7 picături de 2-3 ori pe zi
 • 21-40 kg: 14 picături de 2-3 ori pe zi.
Contraindicații: sarcină, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante.

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din flori de soc* (Sambucus nigra 
L.). *Din culturi certificate ecologic. Reg.
no. PL 1548/191 (Service Public Federal, 
Belgia). Alcool 36% Vol.
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SUNĂTOARE

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore).

COPII: • 12-20 kg: 4 picături de 2-3 ori pe zi diluate în ½ pahar cu apă
 • 21-40 kg: 8 picături de 2-3 ori pe zi diluate în ½ pahar cu apă
Reduceți doza în funcție de îmbunătățiri; prima dată administrați din două în două zile, apoi de trei ori 
pe săptămână.
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante. Inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei 
(SSRIs), inhibitori de monoaminooxidază. Atenție: fotosensibilitate.
INTERACȚIUNE CU ALTE MEDICAMENTE: agenția spaniolă a medicamentelor atenționează că produsele care conțin sunătoare în compoziție pot interacționa 
cu diferite medicamente: anticonvulsive, antidepresive, ciclosporine, contraceptive orale, digoxină, inhibitori ai transcriptazelor și proteazelor, teofilină, trip-
tani, warfarină, acenocumarol.

PROPRIETĂȚI 

• Antidepresiv
• Ușor tranchilizant
• Tonic al sistemului nervos
• Aplicații externe: astringent, vindecător, 

antiinflamator

RECOMANDAT PENTRU:

• Depresie (fără medicație).
• Coșmaruri.
• Tulburări neurovegetative asociate climacteriului 

(anxietate, hipersensibilitate).
• Hipersensibilitate.

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din inflorescențe de sunătoare* 
(Hypericum perforatum L.), titrate în 11.19 
mcg hipericină per ml. *Din culturi certifi-
cate ecologic. Reg.no. PL 1548/163 (Servi-
ce Public Federal, Belgia). Alcool 50% Vol.

MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza 
în funcție de necesități.

Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante.

RECOMANDAT PENTRU:

URZICĂ
PROPRIETĂȚI 

• Tulburări urinare: cistite, 
uretrite, prostatite, 
adenom de prostată 
benign.

• Supraponderabilitate – 
retenție de apă, edeme.

• Adjuvant în diabet.

• Remineralizare 
în perioade de 
convalescență.

• Adjuvant în inflamații 
articulare și osoase cu 
retenție de apă.

• Revigorant
• Remineralizant
• Diuretic (susține 

eliminarea clorurilor, 
ureei și acidului uric)

• Curățitor
• Reduce ușor presiunea 

sângelui și nivelul 
colesterolului

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din frunze proaspete de urzică* 
(Urtica dioica L.), 0.66% acid clorogenic. 
*Din culturi certificate ecologic. Reg.no. 
PL 1548/190 (Service Public Federal, Bel-
gia). Alcool 55% Vol.
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VALERIANĂ

MOD DE UTILIZARE
DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore).

COPII: • 12-20 kg: 4 picături o dată pe zi diluate în ½ pahar cu apă, înainte de culcare
 • 21-40 kg: 8 picături o dată pe zi diluate în ½ pahar cu apă, înainte de culcare
Contraindicații: sarcină, alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul administrării de anticoagulante. 

RECOMANDAT PENTRU:

• Insomnie.
• Insomnie cauzată de incapacitatea de detașare.
• Anxietate.
• Anxietate asociată climacteriului.
• Neliniște cauzată de lipsa de concentrare.
• Sindromul colonului iritabil.

PROPRIETĂȚI 

• Calmant
• Hipnotic
• Antispastic
• Relaxant muscular
• Scade ușor presiunea sângelui

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din rădăcină proaspătă de vale-
riană* (Valeriana officinalis L.), titrată 
la 0.17% în acid valerenic; apă q.s. *Din 
culturi certificate ecologic. Reg.no. PL 
1548/107 (Service Public Federal, Belgia). 
Alcool 38% Vol.

MOD DE UTILIZARE

DOZA UZUALĂ: 15-20 picături de 3-4 ori pe zi, diluate în ½ pahar cu apă (1 doză la 6-8 ore). Ajustați doza 
în funcție de necesități.

Contraindicații: sarcină (cu excepția cazurilor de adjuvant la naștere), alăptare, hipersensibilitate specifică la plantă, în cazul 
administrării de anticoagulante. 

RECOMANDAT PENTRU:

ZMEUR
PROPRIETĂȚI 

• Fibroadenoame uterine și de 
sân (afecțiuni fibrochistice ale 
sânului)

• Frigiditate, absența libidoului la 
femei

• Crampe menstruale

• Chisturi ovariene
• Endometrioze, vaginite
• Reducerea durerilor la naștere
• Menoragie pe perioada 

menopauzei

• Regulator hormonal ce 
stimulează producția 
de progesteron

• Antiinflamator
• Diuretic
• Antidiareic

• Antispastic uterin
• Relaxant muscular
• Poate ajuta la 

reducerea pilozității 
excesive la femei

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic 
(1:10) din frunze tinere și proaspete de 
zmeur* (Rubus idaeus L.), 1.2 mg/ml po-
lifenoli exprimați în pirogalol - 1.2 mg/
ml. *Din culturi certificate ecologic. Reg.
no. PL 1548/189 (Service Public Federal, 
Belgia). Alcool 26% Vol.
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INDEXUL INGREDIENTELOR

TIP DE PRODUS DENUMIREA COMUNĂ

MUGURI ȘI PLANTE PROASPETE ȘI ULEIURI ESENȚIALE

uleiuri eSențiale deFinite 
botaniC și bioChiMiCU.E.D.B.B.

ULEI ESENȚIAL CAJEPUT (Melaleuca leucadendron L.) MIX-9

ULEI ESENȚIAL CARDAMOM (Elettaria cardamomum L.) MIX-8

ULEI ESENȚIAL CĂȚUȘNICĂ (Nepeta cataria L.) MIX-

ULEI ESENȚIAL CHIMION (Cuminum cyminum L.) MIX-9  MIX-  

ULEI ESENȚIAL CHIPAROS (Cupressus sempervirens L.) MIX-   MIX-

ULEI ESENȚIAL CIMBRU DE IARNĂ (Satureja montana L.) MIX-9

ULEI ESENȚIAL CIMBRU SĂLBATIC (Thymus serpyllum L.) MIX-9

ULEI ESENȚIAL COAJĂ DE PORTOCALĂ (Citrus sinensis L.) MIX-1

ULEI ESENȚIAL CUIȘOARE (Syzygium aromaticum L.) MIX-4  MIX-9 

ULEI ESENȚIAL FENICUL (Foeniculum vulgare Mill.) MIX-8  MIX-  

ULEI ESENȚIAL FLOARE DE PORTOCAL - NEROLI (Citrus aurantium L.) MIX-   MIX-

ULEI ESENȚIAL FRUNZE DE PORTOCAL (Citrus aurantium L.) MIX-7  MIX-   MIX-

ULEI ESENȚIAL GRAPEFRUIT (Citrus paradisi Macfad.) MIX-5

ULEI ESENȚIAL HELICHRYSUM (Helichrysum italicum L.) MIX-7  MIX-

ULEI ESENȚIAL LĂMÂIE (Citrus limonum L.) MIX-2  MIX-6  MIX-   MIX-   MIX-

ULEI ESENȚIAL LAVANDĂ (Lavandula officinalis L.) MIX-4

ULEI ESENȚIAL LAVANDĂ (Lavandula officinalis Mill.) MIX-1  MIX-

ULEI ESENȚIAL LEMONGRASS (Cymbopogon citratus) MIX-

ULEI ESENȚIAL LINALOOL DIN CIMBRU (Thymus vulgaris L.) MIX-9  MIX-   MIX-

ULEI ESENȚIAL MANDARIN (Citrus reticulata Blanco) MIX-

ULEI ESENȚIAL MASTIC (Pistacia lentiscus L.) MIX-

ULEI ESENȚIAL MENTĂ (Mentha piperita L.) MIX-2  MIX-

ULEI ESENȚIAL MUȘEȚEL (Anthemis nobilis L.) MIX-1

ULEI ESENȚIAL MUȘEȚEL ROMAN (Anthemis nobilis L.) MIX-9  MIX-   MIX-   MIX-   MIX-

ULEI ESENȚIAL PIN MARITIM (Pinus pinaster Aiton) MIX-4

ULEI ESENȚIAL ROZMARIN (Rosmarinus officinalis L.) MIX-3

ULEI ESENȚIAL SEMINȚE DE MORCOV (Daucus carota L.) MIX-2

ULEI ESENȚIAL THYMOL DIN CIMBRU (Thymus vulgaris L.) MIX-9
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PLANTE PROASPETE AGAVE (Agave americana) MIX-

PLANTE PROASPETE ALGE BRUNE (Fucus vesiculosus L.) MIX-5

PLANTE PROASPETE ANASON (Pimpinella anisum L.) MIX-8

PLANTE PROASPETE ANGELICĂ (Angelica archangelica L.) MIX-8

PLANTE PROASPETE ANGHINARE (Cynara scolymus L.) MIX-2  MIX-3

PLANTE PROASPETE ARMURARIU (Silybum marianum L.) MIX-3

PLANTE PROASPETE BOLDO (Peumus boldus Molina) MIX-3

PLANTE PROASPETE BRUSTURE (Arctium lappa L.) MIX-

PLANTE PROASPETE CĂTINĂ (Hippophae rhamnoides L.) MIX-2

PLANTE PROASPETE CASTAN SĂLBATIC (Aesculus hippocastanum L.) MIX-  

PLANTE PROASPETE CHIPAROS (Cupressus sempervirens L.) MIX-   MIX-  

PLANTE PROASPETE COADA CALULUI (Equisetum arvense L.) MIX-

PLANTE PROASPETE COADA ȘORICELULUI (Achilea millefolium L.) MIX-   MIX-   MIX-

PLANTE PROASPETE CREȚUȘCĂ (Spiraea ulmaria L.) MIX-5  MIX-

PLANTE PROASPETE ECHINACEA (Echinacea purpurea L.) MIX-

PLANTE PROASPETE EUCALIPT (Eucalyptus globulus L.) MIX-  

PLANTE PROASPETE FASOLE (Phaseolus vulgaris L.) MIX-  

PLANTE PROASPETE FENICUL (Foeniculum vulgare L.) MIX-8

PLANTE PROASPETE FLOAREA PASIUNII (Passiflora incarnata L.) MIX-1  MIX-7

PLANTE PROASPETE FUMARIȚĂ (Fumaria officinalis L.)  MIX-3  MIX-   MIX-

PLANTE PROASPETE GĂLBENELE (Calendula officinalis L.) MIX-   MIX-

PLANTE PROASPETE GINKGO (Ginkgo biloba L.) MIX-

PLANTE PROASPETE GOTU KOLA (Centella asiatica L.) MIX-

PLANTE PROASPETE HAMEI (Humulus lupulus L.) MIX-1

PLANTE PROASPETE HELICHRYSUM [Helichrysum italicum (Roth)] MIX-

PLANTE PROASPETE IARBĂ MARE (Inula helenium L.) MIX-7  MIX-9

PLANTE PROASPETE IARBĂ NEAGRĂ (Calluna vulgaris L.) MIX-4

PLANTE PROASPETE LĂMÂIE (Citrus limonum L.) MIX-1  MIX-3  MIX-4  

PLANTE PROASPETE LEMN DULCE (Glycyrrhiza glabra L.) MIX-

PLANTE PROASPETE LUCERNĂ (Medicago sativa L.) MIX-2  MIX-3

PLANTE PROASPETE LUMÂNĂRICĂ (Verbascum thapsus L.) MIX-7 

PLANTE PROASPETE MĂSLINE (Olea europaea L.) MIX-6

PLANTE PROASPETE MESTEACĂN (Betula alba Roth) MIX-4  MIX-5

PLANTE PROASPETE MUȘEȚEL ROMAN (Anthemis nobilis L.) MIX-8  MIX-

PLANTE PROASPETE NALBĂ MARE (Althaea officinalis L.) MIX-7  MIX-8  MIX-

PLANTE PROASPETE NUC (Juglans regia L.) MIX-9

PLANTE PROASPETE OVĂZ (Avena sativa L.) MIX-1

PLANTE PROASPETE PĂDUCEL (Crataegus oxyacantha Jacq.) MIX-6

PLANTE PROASPETE PALMIER PITIC [Sabal serrulata (Michx.) Shult.f.] MIX-

TIP DE PRODUS DENUMIREA COMUNĂ
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PLANTE PROASPETE PELIN NEGRU (Artemisia vulgaris L.) MIX-9  MIX-  

PLANTE PROASPETE PRUN AFRICAN (Pygeum africanum Hook.f.) MIX-

PLANTE PROASPETE RIDICHE NEAGRĂ (Raphanus sativus L.) MIX-3

PLANTE PROASPETE ROINIȚĂ (Melissa officinalis L.) MIX-8  MIX-

PLANTE PROASPETE SALCIE ALBĂ (Salix alba L.) MIX-   MIX-  

PLANTE PROASPETE SALVIE (Salvia officinalis L.) MIX-   MIX-  

PLANTE PROASPETE SARSAPARILLA (Smilax aspera L.) MIX-  

PLANTE PROASPETE SCORȚIȘOARĂ (Cinnamomum verum L.) MIX-  

PLANTE PROASPETE SOC (Sambucus nigra L.) MIX-

PLANTE PROASPETE SPLINUȚĂ (Solidago virgaurea L.) MIX-4  MIX-  

PLANTE PROASPETE TURMERIC (Curcuma longa L.) MIX-

PLANTE PROASPETE URZICĂ (Urtica dioica L.) MIX-

PLANTE PROASPETE USTUROI (Allium sativum L.) MIX-9

PLANTE PROASPETE VALERIANĂ (Valeriana officinalis L.) MIX-1

PLANTE PROASPETE VIȚĂ ROȘIE (Vitis vinifera L.) MIX-  

PLANTE PROASPETE VULTURICĂ (Hieracium pilosella L.) MIX-2

MUGURI PROASPEȚI AFIN (Vaccinium myrtillus L.) MIX-  

MUGURI PROASPEȚI ALUN (Corylus avellana L.) MIX-7

MUGURI PROASPEȚI ARIN NEGRU (Alnus glutinosa L.) MIX-   MIX-   MIX-

MUGURI PROASPEȚI CĂLIN (Viburnum lantana L.) MIX-7

MUGURI PROASPEȚI CASTAN COMESTIBIL (Castanea sativa Mill.) MIX-

MUGURI PROASPEȚI CASTAN SĂLBATIC (Aesculus hippocastanum L.) MIX-

MUGURI PROASPEȚI CARPEN (Carpinus betulus L.) MIX-7

MUGURI PROASPEȚI COACĂZ NEGRU (Ribes nigrum L.) MIX-7  MIX-   MIX-   MIX-   MIX-   
MIX-   MIX-

MUGURI PROASPEȚI FAG (Fagus sylvatica L.) MIX-

MUGURI PROASPEȚI IENUPĂR (Juniperus communis L.) MIX-   MIX-

MUGURI PROASPEȚI MĂCEȘ (Rosa canina L.) MIX-

MUGURI PROASPEȚI MĂSLIN (Olea europaea L.) MIX-

MUGURI PROASPEȚI MESTEACĂN (Betula alba L.) MIX-

MUGURI PROASPEȚI NUC (Juglans regia L.) MIX-8

MUGURI PROASPEȚI PIN (Pinus mugo Turra) MIX-

MUGURI PROASPEȚI ROZMARIN (Rosmarinus officinalis L.) MIX-   MIX-

MUGURI PROASPEȚI SCORUȘ (Sorbus domestica) MIX-

MUGURI PROASPEȚI SEQUOIA [Sequoiadendron giganteum (Lindl.)] MIX-

MUGURI PROASPEȚI SMOCHIN (Ficus carica L.) MIX-

MUGURI PROASPEȚI ULM (Ulmus glabra L.) MIX-  

MUGURI PROASPEȚI VIȚĂ ROȘIE (Vitis vinifera L.) MIX-

MUGURI PROASPEȚI ZMEUR (Rubus idaeus L.) MIX-  

TIP DE PRODUS DENUMIREA COMUNĂ
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1 Mix RELAX

PROPRIETĂȚI:
• Tranchilizant-sedativ
• Anxiolitic
• Antispastic
• Ușor hipnotic

RECOMANDAT PENTRU:
• Distonie neurovegetativă: anxietate, tristețe, tensiune nervoasă, 

iritabilitate, stress, iritabilitate gastrointestinală, tahicardie, etc.
• Spasmofilie și tensiune musculară, insomnie cauzată de stres 

emoțional sau depresie, hiperactivitate, hiperreactivitate, 
neliniște.

RECOMANDAT PENTRU:
• Hipercolesterolemie.
• Hipertrigliceridemie.
 

2 Mix COL

PROPRIETĂȚI:
• Reducerea nivelului colesterolului
• Reducerea nivelului trigliceridelor
• Îmbunătățirea metabolismului lipidelor în 

ficat
• Antiagregant plachetar

Ghid rapid

RECOMANDAT PENTRU:
• Tulburări hepatobiliare: dischinezie hepatobiliară, ficat gras, 

hiposecreție biliară, ficat suprasolicitat din cauza alimentației.
• Hepatite acute sau cronice, nivel ridicat al transaminazelor.

3 Mix EPA

PROPRIETĂȚI:
• Hepatoprotector
• Coleretic
• Colagog
• Detoxifiant

RECOMANDAT PENTRU:
• Infecții și inflamații ale tractului urinar feminin.

• Cistite.

4 Mix URIN

PROPRIETĂȚI:
• Antibacterial pentru tractul urinar
• Antispastic
• Analgezic și antiinflamator pentru tractul 

urinar
• Diuretic

RECOMANDAT PENTRU:
• Retenția de apă.
• Celulita edematoasă.
• Edeme asociate supraponderabilitățiii.
• Hiperuricemie (acid uric).

5 Mix ESBELT

PROPRIETĂȚI:
• Lipolitic
• Uricozuric
• Azotemic
• Drenor hepatic și renal

SINERGII ORGANICE

FITOTERAPIE GEMOTERAPIE AROMATERAPIE

si uleiuri esentiale

Fresh
PLANTE 

MUGURI

Extracte din plante proaspete, muguri 
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RECOMANDAT PENTRU:
• Hipertensiune.
• Aritmie cardiacă
• Arterioscleroză.

6 Mix TENS

PROPRIETĂȚI:
• Vasodilatator periferic și cardiac
• Antiaritmic
• Antispastic cardiac
• Antiagregant plachetar

RECOMANDAT PENTRU:
• Hiperactivitate bronșică, producția de mucus și contracția 

mușchilor bronșici netezi, răceli cu implicarea tractului respirator 
inferior (traheită, bronșită, congestie bronșică, emfizem și astm 
bronșic, bronșite astmatice și alergice), tuse, tuse productivă. 

7 Mix PEC

PROPRIETĂȚI:
• Bronhodilatator
• Mucolitic
• Relaxează mușchii bronșici
• Antitusiv

RECOMANDAT PENTRU:
• Flatulență, gaze, distensie abdominală
• Distensie abdominală postprandială (după mese)
• Digestie lentă
• Halitoză

8 Mix GASES

PROPRIETĂȚI:
• Carminativ
• Stimularea poftei de mâncare, digestiv
• Antispastic digestiv
• Pentru stomac: stimulează secreția gastrică 

și apetitul

RECOMANDAT PENTRU:
• Parazitoze - helminți - cestode - protozoare – trematode
• Candida albicans
• Gastroenterite bacteriale și virale

9 Mix PARA-ST

PROPRIETĂȚI:
• Antimicrobian
• Antiparazitic
• Anticandida
• Curățitor intestinal

RECOMANDAT PENTRU:
• Curățarea și reducerea inflamațiilor în tratarea problemelor 

dermatologice de bază (eczeme, dermatite, dermatite seboreice, 
acnee, psoriasis, rozacee, etc.)

• Artrită psoriazică

10 Mix EPIDERM

PROPRIETĂȚI:
• Antiinflamator și curățitor pentru piele 

(lignani)
• Antihistaminic
• Antifungic – Candida albicans
• Uricozuric – eliminarea clorurii de sodiu

RECOMANDAT PENTRU:
• Amenoree
• Dismenoree
• Crampe menstruale – dureri pelviene
• Metroragie și menoragie înainte și în timpul menopauzei

11 Mix CYCLE

PROPRIETĂȚI:
• Regulator al funcției ovariene
• Regulator al ciclului menstrual
• Antispastic, calmant
• Relaxează mușchii ovarieni

RECOMANDAT PENTRU:
• Dureri de cap
• Migrene
• Nevralgii

RECOMANDAT PENTRU:
• Diabet de tip II fără medicație

12 Mix GLUC

PROPRIETĂȚI:
• Reduce nivelul glucozei
• Diuretic – uricozuric
• Tonic pancreatic
• Antiagregant plachetar – protector vascular

13 Mix CEFA

PROPRIETĂȚI:
• Analgezic
• Antiinflamator
• Antispastic
• Imbunătățește circulația cerebrală a 

sângelui
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RECOMANDAT PENTRU:
• Febră asociată cu infecții ale tractului respirator sau alergii
• Febră asociată alergiilor sezoniere
• Gripă

14 Mix FEB

PROPRIETĂȚI:
• Antipiretic – reducerea hipertermiei

RECOMANDAT PENTRU:
• Gastrite
• Ulcer gastric – Helicobacter pylori
• Reflux gastroesofagian

15 Mix GASTRO

PROPRIETĂȚI:
• Antiinflamator al mucoasei gastrice și 

duodenale
• Anti-ulceros, anti-Helicobacter pylori
• Emolient – protector gastric
• Antiacid

RECOMANDAT PENTRU:
• Artroză, artrită, artrită psoriazică
• Osteoporoză – decalcifiere
• Rigiditatea articulațiilor
• Fibromialgie

16 Mix ARTISAN

PROPRIETĂȚI:
• Antiinflamator, analgezic
• Ameliorarea durerilor articulare
• Îmbunătățește elasticitatea – reduce 

rigiditatea
• Combate uzura sistemului osos

RECOMANDAT PENTRU:
• Infecții respiratorii, genito-urinare și digestive
• Inflamații asociate sistemului respirator, genitourinar și digestiv
• Infecții virale (gripă, herpes, gastroenterite…)
• Infecții ORL

17 Mix YEMOECHINA

PROPRIETĂȚI:
• Imunostimulator
• Imunomodelator
• Antimicrobian (antiviral, antibacterial, 

antifungic)

RECOMANDAT PENTRU:
• Afectarea sau reducerea capacității cognitive (pierderi 

de memorie, amintire, dificultăți la învățare, concentrare, 
atenționare, demență, Alzheimer)

• Senzație de moleșeală, oboseală mentală
• Îmbunătățirea capacității intelectuale și de reținere

18 Mix MEMO

PROPRIETĂȚI:
• Susține funcțiile cognitive: memoria, 

concentrarea, capacitatea de învățare, 
reținere, consolidare, recuperare

• Neuroprotector
• Antisclerotic cerebral

RECOMANDAT PENTRU:
• Prostatită
• Hiperplazie benignă de prostată
• Congestia prostatei
• Infecții ale tractului urinar masculin
• Varicocel sau vene testiculare varicoase

19 Mix PROST

PROPRIETĂȚI:
• Regenerarea epiteliului prostatei
• Antiinflamator prostatic
• Decongestiv prostatic
• Antimicrobian
• Protector urogenital

RECOMANDAT PENTRU:
• Tratamentul simptomelor alergice precum alergiile sezoniere 

sau rinita alergică perenă asociată sau nu cu conjunctivita 
alergică (rinoree, nas iritat, ochi iritați, lăcrimare, strănut), 
urticarie cronică sau dermatită alergică

20 Mix ALER

PROPRIETĂȚI:
• Acțiune în alergii, asupra ficatului, mucoasei 

membranelor și sistemului imunitar
• Eficient împotriva inflamațiilor
• Antihistaminic
• Antialergic

RECOMANDAT PENTRU:
• Vene varicoase, capilare sparte, stază venoasă, hemoroizi, 

picioare grele, mâini și picoare reci, drenaj limfatic, edeme, 
picioare și membre obosite

21 Mix CIR

PROPRIETĂȚI:
• Venotonic, decongestionant venos
• Efect antiedematos ce scade 

permeabilitatea capilară
• Stimulează sistemul limfatic
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RECOMANDAT PENTRU:
• Tulburări hepatobiliare (dischinezie hepatobiliară, hepatite, 

transaminaze, etc.)
• Tulburări ale metabolismului (colesterol-trigliceride)
• Lipsa poftei de mâncare – anorexie

ANGHINARE

PROPRIETĂȚI:
• Coleretic
• Colagog
• Reduce nivelul colesterolului
• Hepatoprotector

RECOMANDAT PENTRU:
• Vene varicoase, hemoroizi, fragilitate capilară, edeme, 

vasculopatie diabetică, arterioscleroză.
• Retinită (senilă, diabetică, hipertensivă, etc.) glaucom, fotofobie, 

miopie, ochi uscați, conjunctivite

AFIN

PROPRIETĂȚI:
• Antiinflamator, antihemoragic, vitamina 

P – acțiune, antiseptic pentru tractul urinar, 
stimulează regenerarea stratului vascular al 
retinei, digestiv, hemostatic, ușor astringent.

RECOMANDAT PENTRU:
• Curățarea ficatului și vezicii urinare
• Dischinezie hepatobiliară
• Dispepsii hiposecretorii
• Migrene asociate disfuncțiilor biliare

BOLDO

PROPRIETĂȚI:
• Hepatoprotector
• Stimularea poftei de mâncare - digestiv
• Coleretic
• Colagog

RECOMANDAT PENTRU:
• Antiinflamator pentru piele: urticarie, acnee, psoriasis, eczeme
• Antiinflamator în infecții
• Antiinflamator digestiv: colite, gastrite, hepatite
• Antiinflamator respirator: astm, bronșite acute sau cronice.

COACĂZ NEGRU

PROPRIETĂȚI:
• Antiinflamator, ajută la eliminarea 

acidului uric, uree, vasoprotector, reduce 
permeabilitatea capilară, îmbunătățește 
microcirculația retiniană

RECOMANDAT PENTRU:
• Hepatite cronice și acute
• Adjuvant în ciroză
• Tulburări hepatobiliare (dischinezie hepatobiliară, hepatite, 

transaminaze, etc.)

ARMURARIU

PROPRIETĂȚI:
• Hepatoprotector – regenerator hepatic
• Imunomodulator, antifibrotic
• Hemostatic

RECOMANDAT PENTRU:
• Fragilitate capilară – capilare sparte
• Edeme la picioare și glezne
• Vene varicoase
• Hemoroizi

CASTAN SĂLBATIC

PROPRIETĂȚI:
• Antiedematos
• Venotonic
• Antiinflamator venos

RECOMANDAT PENTRU:
• Retenția de apă
• Condiții în care este necesară o diureză crescută
• Hiperuricemie
• Epistaxis – hemoragie nazală

COADA CALULUI

PROPRIETĂȚI:
• Diuretic
• Remineralizant
• Azotemic

RECOMANDAT PENTRU:
• Boli ale tractului respirator: răceală, gripă, faringită, tuse seacă, 

amigdalită, bronșită
• Sistemul digestiv: meteorism, spasme gastrointestinale, paraziți

CIMBRU

PROPRIETĂȚI:
• Antimicrobian (antiseptic, antifungic, 

vermifug)
• Expectorant
• Tonifiant
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RECOMANDAT PENTRU:
• Fluxul sanguin cerebral
• Vertij
• Demență senilă
• Demență vasculară

GINKGO BILOBA

PROPRIETĂȚI:
• Neuroprotector
• Vasodilatator periferic
• Protector capilar
• Venotonic

RECOMANDAT PENTRU:
• Hiperuricemie – acid uric, artrită reumatoidă, dureri articulare 

asociate artritei reumatoide, bursite, fibromialgie, gută

GHEARA DIAVOLULUI

PROPRIETĂȚI:
• Antiinflamator
• Uricozuric
• Ușor diuretic
• Analgezic

RECOMANDAT PENTRU:
• Flatulență – gaze
• Diaree
• Spasm gastrointestinal

FENICUL

PROPRIETĂȚI:
• Carminativ
• Antispastic
• Galactogen
• Mucolitic

RECOMANDAT PENTRU:
• Anxietate – stres
• Hiperactivitate
• Hiperreactivitatea sistemului respirator
• Insomnie

FLOAREA PASIUNII

PROPRIETĂȚI:
• Calmant – anxiolitic
• Relaxant muscular
• Antispastic
• Ușor hipnotic

RECOMANDAT PENTRU:
• Stres
• Hiperactivitate, neliniște
• Anxietate
• Oboseală intelectuală

OVĂZ

PROPRIETĂȚI:
• Tonic al sistemului nervos, ajută în 

simptomul de stres mental
• Reducerea dependențelor
• Susține sănătatea mentală și funcțiile 

cognitive

RECOMANDAT PENTRU:
• Aplicații locale: acne, iritații ale pielii, zgârieturi, arsuri, eritem 

solar, eritem datorat radioterapiei, fungi, înțepături de insecte, 
vânătăi, răni, ulcer dermic, opărire, dermatită, gingivită, 
vulvovaginită, hemoroizi, amenoree

GĂLBENELE

PROPRIETĂȚI:
• Emenagog, antimicrobian, fungicid, 

paraziticid, antiinflamator, inhibă 
degradarea colagenului când este aplicat 
pe piele

RECOMANDAT PENTRU:
• Hepatite cronice și acute
• Insuficiență hepatobiliară
• Tulburări hepatobiliare (dischinezie hepatobiliară, hepatite, 

transaminaze, etc.)

DESMODIUM

PROPRIETĂȚI:
• Hepatoprotector
• Reduce nivelul transaminazelor
• Antispastic bronhopulmonar
• Antihistaminic

RECOMANDAT PENTRU:
• Gripă
• Răceli commune
• Faringită
• Bronșită

ECHINACEA

PROPRIETĂȚI:
• Imunostimulator
• Antipiretic
• Antiviral
• Diaforetic
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RECOMANDAT PENTRU:
• Alternanțe în funcționarea inimii (tahicardie, aritmie, etc.), în 

care nu este folosită medicație
• Dezechilibrul tensiunii
• Prevenirea arteriosclerozei

PĂDUCEL

PROPRIETĂȚI:
• Cardiotonic
• Regulator al echilibrului tensiunii
• Sedativ ușor
• Relaxant muscular

RECOMANDAT PENTRU:
• Chisturi ovariene
• Fibroadenom uterin și al sânului(boala fibrochistică a sânului)
• Frigiditate, lipsa libidoului la femei
• Crampe menstruale, endometrioză și vaginite

ZMEUR

PROPRIETĂȚI:
• Reglează hormonii care stimulează 

producția progesteronului
• Antispastic- relaxant muscular
• Ajută la reducerea creșterii părului în exces 

la femei

RECOMANDAT PENTRU:
• Depresie (fără medicație)
• Coșmaruri
• Tulburări neurovegetative asociate climacteriului (anxietate, 

hipersensibilitate)

SUNĂTOARE

PROPRIETĂȚI:
• Antidepresiv
• Tranchilizant ușor
• Tonic al sistemului nervos
• Aplicații locate: astringent, vindecător și 

antiinflamator

RECOMANDAT PENTRU:
• Tulburări urinare: cistite, uretrite, prostatită, adenom de prostată 

benign
• Supraponderabilitate: retenție de apă, edeme

URZICĂ

PROPRIETĂȚI:
• Remineralizant
• Diuretic (susține eliminarea clorurilor, ureei 

și acidului uric)
• Curățitor

RECOMANDAT PENTRU:
• Menopauză
• Bufeuri asociate menopauzei
• Oboseală asociată climacteriului
• Hiperhidroză

SALVIE

PROPRIETĂȚI:
• Estrogenic
• Anti-hiperhidrozic
• Stimulează apetitul
• Anti-oboseală

RECOMANDAT PENTRU:
• Răceli
• Gripă

SOC

PROPRIETĂȚI:
• Diaforetic (stimularea transpirației)
• Emolient (protejează mucoasa 

membranelor)
• Expectorant

RECOMANDAT PENTRU:
• Insomnii
• Insomnii cauzate de incapacitatea de detașare
• Anxietate
• Anxietate asociată climacteriului

VALERIANĂ

PROPRIETĂȚI:
• Calmant
• Hipnotic
• Relaxant muscular
• Scade ușor presiunea sângelui

RECOMANDAT PENTRU:
• Tulburări hepatobiliare: (dischinezie hepatobiliară, hepatite)
• Adjuvant în artrita reumatoidă
• Adjuvant în caz de eczeme, dermatite, psoriasis
• Edeme, supraponderabilitate

PĂPĂDIE

PROPRIETĂȚI:
• Curățitor, purifică sângele
• Curăță ficatul și rinichii
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Scuturați bine produsul 
înainte de utilizare 
pentru a-l dinamiza

STICLĂ CU PICURĂTOR
CONȚINUT NET: 50 ML

ATENȚIONARE: aceste produse sunt suplimente alimentare. A nu se depăși doza recomandată zilnic. Suplimentele alimentare nu 
trebuie să înlocuiască o dietă variată și un stil de viață sănătos. Păstrați ferit de accesul copiilor.

Dietéticos INTERSA, S.A. 
Polígono Polinasa
C/ Sector Avinganya-2
25180 Alcarràs · Lleida · Spain
e-mail: export@d-intersa.com

www.dieteticosintersa.com

INFORMAȚII EXCLUSIVE PENTRU SPECIALIȘTII ÎN SĂNĂTATE

@dieteticosintersa

Follow us!

PRONAT S.R.L.

Sanandrei / Timisoara DN69, Km 10+560 m 
”Artemis” Industrial Park Sanandrei

Tel: 0256 705 333  |  Fax: 0256 705 339 
e-mail: info@pronat.ro  |  www.pronat.ro
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