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Povestea mentei: de la origini legendare 
povestite în mitologia greacă și până în 

zilele noastre, menta este una dintre cele mai 
populare plante din lume. Iar noi mai avem 
o tradiţie bogată în folosirea sa: vechii daci 

ne-au dăruit obiceiuri pe care le-am îmbogăţit 
mai departe, iar astăzi, „izma bună” este 

planta medicinală care a revigorat trupul și 
spiritul românilor de secole, fiind nelipsită 

din orice casă. Menta este unul din cele mai 
bune stimulente aromatice, antispasmodice 
și carminative, cu proprietăţi dovedite în 

fitoterapie.
Din experiența noastră: menta se recoltează 
pentru uscare când plantele sunt înflorite în 
proporţie de 15-20%, iar pentru extragerea 
uleiului volatil, când plantele au înflorit în 
proporţie de circa 50%. Uscarea mentei se 

realizează la o temperatură moderată,  
la 35°C, pentru a evita pierderea de 

componente volatile.

MENTA



MUŞEŢEL
Povestea mușețelului: matricaria recutita a 
fost, încă din antichitate o rază de speranţă  
pentru sănătatea oamenilor. Beneficiile sale 
erau cunoscute în Egipt, Grecia sau Roma, 
florile sale uscate fiind folosite în medicina 
tradiţională. Nu-i de mirare că proprietăţile 
sale au fost apreciate de către Hippocrate 
(460-370 î.Hr.),  Dioscoride (sec.I d.Hr.) 

sau Plinius cel Bătrân (sec. I d.Hr.)
Noi îţi aducem această plantă binefăcătoare 

în ceaiurile noastre, recomandate pentru 
susţinerea digestiei, calmarea iritaţiilor de 
la nivelul tractului digestiv și respirator și 

pentru menţinerea sănătăţii pielii.
Din experiența noastră: se recoltează 

florile plantei pe timp frumos, cu soare, 
prin ciupirea inflorescenţelor înainte de 
maturitate căci atunci conţinutul de ulei 
volatil este mai ridicat. Transportul la 

centrul de prelucrare se face seara, noaptea 
sau dimineaţa, nu pe timp însorit.
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GĂLBENELE
Povestea gălbenelelor: de la egipteni, greci, 

hinduși și arabi, gălbenelele au ajuns în 
grădinile europene, fiind folosite pentru 

proprietăţile calmante și cicatrizante încă 
din secolul XII. Întrebuinţarea lor populară, 

moștenită dintr-un timp pierdut în istorie, 
s-a transformat, ușor-ușor, în utilizare 

medicală consacrată, consemnată în tratate 
medicale și alte scrieri despre lucruri bune.

Din experiența noastră: uscarea florilor 
este făcută imediat după recoltare. În 

timpul uscării trebuie asigurată o ventilaţie 
corespunzătoare, atent controlată, altfel ele 

tind să-și piardă culoarea și aroma.
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IARBA  
TÂLHARULUI

Povestea ierbii tâlharului: numită la noi  
și susai pădureţ, iarba tâlharului este 

folosită din tradiţia populară și până în 
zilele noastre atât ca plantă medicinală, cât 
și ca aliment. Bunicile puneau frunzele pe 
răni și tăieturi, pentru efectul cicatrizant 
rapid. Totodată, planta aceasta vindecă 

și pe interior, cum s-ar spune, căci e 
un remediu valoros pentru afecţiunile 

aparatului digestiv. 
Din experiența noastră: iarba tâlharului 

se recoltează din flora spontană cu o 
planificare tehnică prealabilă: se stabilește 

arealul de recoltare (numai din zone  
curate, nepoluate, cu un istoric cunoscut de 

minim 5 ani) și modalităţile de  
colectare, capacitatea și condiţiile de 

transport și stocare.
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SCAIUL
VÂNĂT

Povestea scaiului vânăt: este o plantă 
medicinală cunoscută din antichitate, 

pe care strămoșii noștri daci o numeau 
melosciare sau scai-mânerâu. Mai aproape 
de vremurile noastre, după 1930, lucrările 

europene de specialitate o menţionează 
ca având bune rezultate în tusea spastică, 
remarcând faptul că în România rădăcina 
plantei este folosită ca diuretic, iar planta 
întreagă ca purificator al sângelui. Iată o 
plantă cu o tradiţie de care noi românii, 

putem fi mândri.
Din experiența noastră: părţile aeriene ale 
plantei se recoltează în momentul înfloririi, 
pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua, și 
se pun la uscat la umbră, deoarece lumina  
le decolorează. Produsul trebuie format  

din plante cu culoarea albăstrie 
caracteristică.
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Tradițiile dacice au prins contur prin înființarea 
primei farmacii din Orăștie, „La Leul de Aur”, 

consemnată în anul 1697.
Destinul acestei mici farmacii avea să se schimbe, 
două secole mai târziu, alături de Andrei Farago, 

farmacistul care a trecut sub semnul științei 
înțelepciunea populară, prin fondarea, în anul 

1929, a firmei „Digitalis, Prima Companie 
Română pentru cultivarea plantelor medicinale”, 

care astăzi poartă numele Fares.

Povestea noastră începe de pe timpurile strămoșilor daci, care 
știau multe minuni despre plante, sănătate și viață. A călătorit prin 

lume și, când o credeam pierdută, a renăscut la 1929 în mâinile 
vizionarului farmacist Farago și s-a așezat la poalele Sarmizegetusei, 

înapoi în inima Daciei, dând viață multor lucruri bune. 

Sub îndrumarea farmacistului Farago, plantele 
medicinale au prins viață sub formă de ceaiuri, 
siropuri și uleiuri esențiale, într-o manieră foarte 
riguroasă, cu uscătoare și mașini de tocare și 
selectare. Aici s-a utilizat cea dintâi linie de 
extracție a uleiurilor esențiale din România.

PoVESTEA  
LUCRURILoR BUNE

ANDREI  
FARAGO

ORĂŞTIE
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În perioada interbelică, succesul a trecut dincolo de granițele țării. 
Uleiul esențial de mentă produs de compania farmacistului Farago 
era apreciat ca fiind la nivelul acelora preparate în Germania sau 
în Marea Britanie, iar extractul de Digitalis a fost declarat Etalon 
Național Român. Și activitatea științifică a fost remarcată în 
cercurile de specialiști din întreaga lume.
Iar cum lucrurile bune nu trec neobservate, în semn de preţuire 
pentru meritele deosebite ale companiei sale, Andrei Farago a 
primit în 1934 distincţia regală „Meritul Comercial și Industrial 
clasa I”.
În perioada comunistă, firma a fost inclusă în mod forţat în 
structura de stat numită „Plafar”; chiar și în aceste vremuri, în jur 
de 70% din cifra de afaceri a acesteia era realizată de „sucursala” 
din Orăștie.
Imediat după căderea regimului comunist, opera farmacistului 
Farago s-a desprins din forma de organizare impusă, devenind 
compania privată „Fares” - numărul 1 pe piaţa ceaiurilor și a 
remediilor din plante medicinale.
Astăzi, ca întotdeauna, ținem la respectul față de valorile pe care 
Fares le-a păstrat în timp. Vremurile se schimbă, dar lucrurile bune 
rămân la fel: de 85 de ani, munca noastră se desfășoară în jurul 
plantelor. Mergând pe urmele strămoșilor daci, ne desfășurăm 
activitatea la Orăștie, în aceleași locuri bogate în tradiție, unde 
viața înflorește în fiecare an, dăruindu-ne cele mai bune ingrediente 
pentru sănătate.
Respectăm oamenii, natura și tot ceea ce facem, iar acest lucru nu 
trece neobservat: Fares a ocupat locul 13 în „Top 100 cele mai 
puternice branduri românești”, publicat în anul 2014 de Revista 
Biz. Este o bucurie cu atât mai mare cu cât studiul, pe baza căruia 
s-a întocmit topul, vorbește despre încrederea și afectivitatea care 
ne este acordată de către public.

Aceste rezultate ne încurajează să credem că oamenii apreciază 
experiența noastră de peste 85 de ani, având din ce în ce mai multă 
încredere în plante și alte lucruri bune.
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Noi, în Orăștie, facem lucrurile așa cum am învățat, în 85 de ani 
de experiență, că e bine: folosim numai plante tămăduitoare din 
culturi proprii sau din surse de încredere, alegem fir cu fir ce e 
valoros din ele, le uscăm după metoda noastră, la temperaturi care 
păstrează ce-i bun și le aducem românilor prin remedii culese din 
popor sau create de noi.

Acum, ce trebuie să știi este că lucrul cu plantele nu-i treabă ușoară, 
căci acestea sunt fragile și ne dau ce-i mai bun fiecare după rostul 
ei. Așa se face că oricare pas, mai mare sau mai mic, din munca 
noastră este de mare importanță pentru obținerea unor produse de 
calitate, pe care să ți le recomandăm cu încredere și chiar mândrie. 

Dar să începem cu începutul: de ce zicem noi că nu toate plantele 
sunt la fel? Pentru că ele diferă în funcție de cultura din care provin 
și în funcție de procesul de prelucrare, iar toate aceste detalii 
stabilesc dacă produsul finit este unul eficient sau nu. La noi, mare 
parte din plante provin din culturi proprii pentru care folosim 
materii prime certificate din punct de vedere al speciei. Iar dacă nu 
le cultivăm chiar noi, le alegem din surse testate. 

Cât despre prelucrare, în cei 85 de ani de experiență am dezvoltat 
tehnologiile noastre cu mare atenție la procesul de uscare, care 
trebuie să fie diferit de la plantă la plantă, cu anumite temperaturi 
și durată controlată, dacă vrei să se păstreze substanțele active. Iar 
noi vrem. De aceea, ținem cont de tipul plantei, umiditatea acesteia 
și chiar de momentul zilei în care a fost recoltată. O depășire, 
chiar și cu câteva grade, a temperaturii duce la pierderea de uleiuri 
volatile și la obținerea unei plante uscate de calitate inferioară și 
nu vrem să se întâmple așa necaz. Iar toată povestea aceasta cu 
uscarea se desfășoară în spații speciale, protejate de contaminare.

LUCRURI IMPoRTANTE 
DESPRE PLANTE
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Ce ne mai interesează pe noi este să verificăm fiecare etapă de 
producție, certificarea din punct de vedere al siguranței alimentare 
jucând un rol important pentru eficiența terapeutică finală. 
Altfel, cum am putea noi să-ți garantăm calitatea produselor 
recomandate? Așa se face că am investit într-un sistem de 
management de calitate pentru siguranța produselor alimentare 
HACCP, care garantează siguranța plantelor și a produselor. 
Fiecare componentă a unui produs finit trece pe la control cel puțin 
o dată, atât intern, cât și în laboratoare externe (pentru pesticide, 
microbiologie, metale grele, contaminare radioactivă).

De exemplu, un ceai este analizat în trei locuri: ca materie primă, 
apoi ca amestec și, în final, la ambalare – chiar și materialele de 
ambalare sunt strict verificate, iar toate materiile prime au propriul 
lor buletin de analiză. Pe scurt, îți spunem doar atât, pentru fiecare 
cutie de ceai (fie ea și cu o rețetă simplă) e nevoie de cel puțin 20 de 
ore de analize diverse.

Când vine vorba despre capsule, avem grijă ca eficiența terapeutică 
să fie asigurată prin folosirea unor materii prime de o calitate 
superioară și a unor rețete care țin cont de tradiție și adaugă 
experiența și cercetarea. Printr-un flux de producție deosebit, cu 
opt puncte de control, suntem atenți să păstrăm substanțe active 
și calitatea produsului, de la recepția plantei și până la starea de 
produs finit. Poate că ar fi bine să știi că, pentru un remediu natural 
complex, 100% garantat, este nevoie chiar și de 48 de ore de 
analize. De aceea, te asigurăm că nu toate plantele sau produsele 
sunt la fel, iar fiecare detaliu contează!

Acum, că știi ceea ce este mai important despre plante și despre 
cum facem noi să obținem ce-i mai bun, sigur o să faci alegeri bune. 
Noi o să îți mai povestim și alte lucruri despre plante și ce știm noi 
să facem cu ele.



Despre 
traDiŢii

strămoșii daci ne-au lăsat moștenire tradiția 
preparării lucrurilor bune pe îndelete: pulberi, 

tincturi și ceaiurile dătătoare de sănătate.

plantele cresc pe pământurile acestea de când ne știm, tocmai de pe vremea strămoșilor daci, care 
le foloseau în fel și chip pentru sănătate. tradiția aceasta, plămădită de-a lungul veacurilor, ți-o 

dăruim noi ție într-o mulțime lucruri bune. 

Despre
traDiŢii 

sarmizegetusa regia
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Despre 
traDiŢii

C23 – plic
C22 – pungă
CalmoCarD 
(calmant cardiac)

Ingrediente: frunze cu flori de păducel 
(Crataegi folium cum flore), talpa gâştii 
(leonuri herba), flori de tei (tiliae flos), 
salvie (salviae herba), mentă (menthae 
herba), flori de lavandă (lavandulae flos), 
roiniță (melissae herba), frunze de rozmarin 
(rosmarini folium),  rădăcină de valeriană 
(Valerianae radix).
Recomandări: tulburări 
cardiace cu substrat nervos, 
oscilații tensionale, distonie 
neurovegetativă manifestată prin 
palpitații, anxietate, insomnii, 
datorită efectului calmant cardiac, 
sedativ, bradicardizant (scade 
frecvența cardiacă), vasodilatator 
coronarian, hipotensiv. 
Administrare: 3-4 căni/zi, între mese. 
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

e o poveste întreagă să pregătim plantele de făcut 
ceai. Ca să nu pierdem ce este valoros, avem grijă la 

momentul culegerii, locul și metoda de uscare, ba chiar și 
la materialele de ambalare. Nimic nu e prea mult când faci 

lucruri bune.

Din natură sunt luate plantele ale căror efecte binefăcătoare au trecut proba 
timpului şi a evaluărilor ştiințifice. rețetele sunt perfecționate cu echipele de 
medici, biologi şi chimişti, apoi utilaje și proceduri la standarde internaționale. 

toate se regăsesc în fiecare plic sau pungă din aceste ceaiuri. 

Ceaiuri meDiCiNale

Ceaiuri medicinale combinate 
la pungă şi plic

l93 – plic
l85 – pungă
artiCulaŢii sĂNĂtoase  
(antireumatic)

Ingrediente:  scoarță de salcie (salicis 
cortex), muguri de plop (populi gemma), 
frunze de mesteacăn (Betulae folium), flori 
de soc (sambuci flos), fructe de ienupăr 
( Juniperi fructus), frunze de frasin (Fraxini 
folium), urzică vie (urticae herba), flori de 
lavandă (lavandulae flos), frunze 
de rozmarin (rosmarini folium).
Recomandări: reumatism, 
hiperuricemie, gută, datorită 
efectului antiinflamator, antialgic, 
diuretic.
Administrare: 3-4 căni/zi, între 
mese. 
Durata curei: 6-8 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

N131 – plic
N141 – pungă
CirCulaŢie CereBralĂ

Ingrediente:  frunze de Ginkgo biloba (Ginkgo folium), frunze şi flori de 
păducel (Crataegi folium cum flore), sulfină (meliloti herba), frunze de 
rozmarin (rosmarini folium), ulei esențial de lămâie (Citri aetheroleum).
Recomandări: tulburări circulatorii cerebrale manifestate prin scăderea 
puterii de concentrare şi a memoriei, cefalee (dureri de cap) şi vertij 
(amețeli), datorită efectului de îmbunătățire a circulației cerebrale.
Administrare: 2-3 căni/zi, între mese. 
Durata curei: 3 luni sau conform recomandării medicului.
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Despre 
traDiŢii

D81 – plic
CruŞiN Cu lemN DulCe

Ingrediente: scoarță de cruşin (Franguale cortex), 
rădăcină de lemn dulce (liquiritiae radix).
Recomandări: constipație acută şi cronică, prin efect 
laxativ, antispastic. 
Administrare: 1-2 căni/zi.
Durata curei: 4-6 săptămâni sau conform 
recomandării medicului.

D88 – plic
D64 – pungă
ColoN sĂNĂtos  
(colon iritabil)

Ingrediente: flori de muşețel (matricariae 
flos), flori de tei (tiliae flos), măghiran 
(majoranae herba), şerlai (salviae sclarea 
herba), mentă (menthae herba), flori 
de lavandă (lavandulae flos), fructe de 
cardamom (Cardamomi fructus), sunătoare 
(Hyperici herba), rădăcină de valeriană 
(Valerianae radix).
Recomandări: tulburări digestive 
cu substrat nervos: sindromul 
colonului iritabil, colici intestinale, 
datorită efectului calmant, 
stomahic, antispastic, carminativ, 
antidiareic.
Administrare: 3-4 căni/zi, cu 
jumătate de oră înainte de masă.
Durata curei: 2-3 luni sau 
conform recomandării medicului.

D83 – plic
D82 – pungă
CurĂŢarea ColoNului 

Ingrediente: frunze de senna (sennae 
folium), volbură (Convolvuli herba), frunze 
de ceai verde (theae folium), fructe de 
soc (sambuci fructus), rădăcină de nalbă 
(althaeae radix), fructe de coriandru 
(Coriandri fructus), fructe de cardamom 
(Cardamomi fructus), rizomi de revent 
(rhei rhizoma).
Recomandări: cure de 
detoxifiere, constipație având 
efect de eliminare a toxinelor 
şi de curățare a colonului prin 
stimularea peristaltismului 
intestinal.
administrare: 2 căni/zi, dimineața 
şi seara. 
Durata curei: 4-6 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

D89 – pungă
CurĂŢarea ColoNului 
infuzie pentru clismă

Ingrediente: rădăcină de nalbă (althaeae 
radix), flori de gălbenele (Calendulae flos), 
fructe de schinduf  (Foenugraeci semen), 
flori de muşețel (matricariae flos), volbură 
(Convolvuli herba).
Recomandări: constipație cronică, cure de 
detoxifiere, înainte de colonoscopie. prin 
plantele din compoziție, înmoaie scaunul, 
dezlipeşte crustele de pe pereții intestinului, 
exercită presiune asupra sfincterului anal şi a 
musculaturii intestinale, stimulează peristal-
tismul şi reflexele de defecație.
Administrare: constipație cronică: o clismă 
pe zi, o dată la 3 zile, timp de 3-4 săptămâni, 
apoi minim o lună pauză.
Detoxifiere: 5 clisme în 10 zile (o clismă pe 
zi, din 2 în 2 zile). Cura se face de 2 ori pe an.

m103 – plic
m102 – pungă
Colesterol

Ingrediente: frunze de ceai verde (theae 
folium), ventrilică (Veronicae herba), 
păpădie (taraxaci herba), cicoare (Cichorii 
herba), frunze de rozmarin (rosmarini 
folium), frunze de anghinare (Cynarae 
folium), ulei esențial de lămâie (Citri 
aetheroleum).
Recomandări: normalizarea 
valorilor colesterolului, 
reducerea riscului 
aterosclerozei şi a afecțiunilor 
cardiovasculare prin efectul 
hipocolesterolemiant.
Administrare: 3-4 căni/zi, între 
mese. 
Durata curei: 2-3 luni sau 
conform recomandării medicului.

11



Despre 
traDiŢii

u60 – plic
u62– pungă
Diurosept

Ingrediente: frunze de merişor (Vitis 
idaeae folium), frunze de mesteacăn 
(Betulae folium), codițe de cireşe 
(Cerasorum stipites), muguri de plop 
(populi gemma), coada calului (equiseti 
herba), fructe de ienupăr ( Juniperi 
fructus), rizomi de pir (Graminis 
rhizoma), mătase de porumb 
(maydis stygmata), flori de 
lavandă (lavandulae flos).
Recomandări: infecții şi 
inflamații reno-urinare (cistite, 
pielite, nefrite, prostatite), 
litiază urinară prin efect diuretic, 
antiinflamator, dezinfectant 
urinar, antilitiazic, antispastic, 
antialgic, depurativ şi de 
eliminare a acidului uric.
Administrare: 4-6 căni/zi, între mese.
Durata curei: 1-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

D65 – pungă
DiGestiV  
(contra colicilor) 

Ingrediente: fructe de coriandru (Coriandri 
fructus), fructe de anason (anisi fructus), 
roiniță (melissae herba), mentă (menthae 
herba), fructe de chimion (Carvi fructus ), 
salvie (salviae herba), ghimbir (Zingiberis 
rhizoma), cardamom (Cardamomi fructus), 
rostopască (Chelidonii herba).
Recomandări: stomac spastic, greață, 
vărsături, dischinezie biliară, colici 
abdominale şi balonare. are proprietăți 
antispastice asupra tubului digestiv, 
stomahice (stimulează secreția sucurilor 
gastro-intestinale), coleretic-colagoge 
(stimulează secreția şi eliminarea bilei), 
stimulente asupra peristaltismului intestinal 
şi carminative (ajută eliminarea gazelor 
intestinale), antiemetice (înlătură senzația de greață).
Administrare: 3-4 căni/zi, la o jumătate de oră după 
masă. 
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform 
recomandării medicului.

D51 – pungă
eNterostop  
(antidiareic)

Ingrediente: scoarță de stejar (Quercus 
cortex), frunze de afin (myrtilli folium), 
mentă (menthae herba), frunze de nuc 
( Juglandis folium), frunze de zmeur (rubi 
idaei folium), turița mare (agrimoniae 
herba), flori de muşețel (matricariae 
flos), cimbru (thymi herba), crețişoară 
(alchemillae herba).
Recomandări: diaree acută şi cronică, 
gastroenterite, enterocolite, colite, 
datorită efectului antidiareic, antiseptic, 
antiinflamator, calmant.
Administrare: 3-4 căni/zi, înainte de masă.
Durata curei: în situațiile acute se foloseşte 
3-4 zile; se reia la nevoie. În enterocolitele 
cronice, se poate administra timp de 6-8 
săptămâni.

p126 – plic
p125 – pungă
CurĂŢarea sâNGelui 

Ingrediente: lipicioasă (Galii aparini 
herba), rădăcină de brusture (Bardanae 
radix), coada şoricelului (millefolii herba), 
păpădie (taraxaci herba), sânziene (Galii 
veri herba), ventrilică (Veronicae herba), 
frunze de nuc ( Juglandis folium), rocoină 
(stellariae herba), fumariță (Fumariae 
herba).
Recomandări: cure de 
detoxifiere, afecțiuni cutanate 
(urticarie, eczeme, acnee, 
furunculoză, psoriazis), gută, 
dislipidemii având efect de 
curățare a sângelui prin 
eliminarea toxinelor atât pe cale 
renală prin diureză, cât şi pe cale 
tegumentară prin sudorație.
Administrare: 3-4 căni/zi, între mese.
Durata curei: 1-3 luni sau conform 
recomandării medicului.
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m95  – plic
m96  – pungă
GliCostat  
(diabet)

Ingrediente: frunze de dud (mori folium), 
salvie (salviae herba), urzică (urticae 
herba), frunze de afin (myrtilli folium), 
frunze de nuc ( Juglandis folium), rădăcină 
de brusture (Bardanae radix), teci de fasole 
(phaseoli fructus sine semine), scorțişoară 
(Cinnamomi cortex), stevia rebaudiana, 
fructe de schinduf  (Foenugraeci 
semen).
Recomandări: adjuvant în 
tratamentul diabetului zaharat, 
având efect hipoglicemiant şi de 
stimulare a funcțiilor pancreasului.
Administrare: 2-3 căni/zi, cu o 
jumătate de oră înainte de masă.

G83 – plic
G70 – pungă
GiNosept  
(pentru aparatul genital feminin)

Ingrediente: sunătoare (Hyperici herba), 
flori de gălbenele (Calendulae flos), flori de 
muşețel (matricariae flos), urzică moartă 
albă (lamii albi herba), conuri de hamei 
(lupuli strobuli). 
Recomandări:
tratamentul leucoreei de diverse etiologii, 
candidozei, tricomoniazei, 
pruritului local, cistitelor, 
datorită efectului antiinflamator, 
astringent, cicatrizant, 
antipruriginos, antiseptic-
antimicrobian şi antifungic.
Administrare: Uz intern: 1-2 
căni cu ceai pe zi. Uz extern: 
băi locale şi spălături o dată pe zi. 
poate fi asociat cu tratamentul 
clasic.  Durata curei: 7-10 
zile sau conform recomandării 
medicului. se poate repeta după 
o pauză de 10-14 zile.

r2  – plic
HapCiu - elimiNĂ DisCoNFortul 
respirator  
(antiinflamator, antiinfecțios)

Ingrediente: crețuscă (ulmariae 
herba), şovârv (origani herba), frunze 
de plămânărică (pulmonariae folium), 
cimbru (thymi herba), fructe de anason 
(anisi fructus), frunze de măslin (oleae 
folium), frunze de eucalipt (eucalypti 
folium), rizomi de ghimbir (Zingiberis 
rhizoma). 
Recomandări: ca tratament de bază al 
infecțiilor respiratorii (gripă, faringită, 
bronşită, tuse) datorită efectului 
antiinflamator, antiinfecțios, febrifug, 
sudorific, imunostimulator, antitusiv, 
expectorant. 
Administrare: Copii 3-14 ani: 1-2 
căni cu ceai pe zi. Copii peste 14 ani şi 
adulți: 3-4 căni cu ceai pe zi.
Durata curei: 7-14 zile.

D40 – plic
D62 – pungă
GastriC
Ingrediente: flori de salcâm (robiniae flos), 
flori de gălbenele (Calendulae flos), frunze 
de pătlagină (plantaginis folium), roiniță 
(melissae herba), sunătoare (Hyperici 
herba), rădăcină de lemn dulce (liquiritiae 
radix), rădăcină de nalbă (althaeae radix), 
rizomi de obligeană (Calami rhizoma).
Recomandări: gastrite 
hiperacide, ulcer gastroduodenal 
prin efect cicatrizant, 
antiinflamator, protector gastric, 
antispastic, reglator al secreției 
gastrice.
Administrare: 3-4 căni/zi, 
înainte de masă. 
Durata curei: 6 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.
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r5  – plic
HapCiu - suDoriFiC 
(scade febra)
Ingrediente: busuioc (Basilici herba), 
scoarță de salcie (salicis cortex), 
isop (Hyssopi herba), scorțişoară 
(Cinnamomi cortex), frunze de 
rozmarin (rosmarini folium), flori de 
muşețel (matricariae flos), rizomi de 
ghimbir (Zingiberis rhizoma). 
Recomandări:  în stările febrile din 
răceală şi gripă datorită efectului 
antifebril, sudorific, antialgic, antiseptic, 
dezinfectant, expectorant. 
Administrare: Copii 3-14 ani: 1-2 
căni cu ceai pe zi. Copii peste 14 ani şi 
adulți: 3-4 căni cu ceai pe zi.
Durata curei: 7-14 zile.

D52 – plic
D53 – pungă
Hemorlax  
(antihemoroidal)
Ingrediente: urzică vie (urticae herba), 
coada şoricelului (millefolii herba), sulfină 
(meliloti herba), frunze de Ginkgo biloba 
(Ginkgo folium), frunze de senna (sennae 
folium), flori de muşețel (matricariae flos), 
flori de gălbenele (Calendulae flos).
Recomandări: hemoroizi cu şi fără 
sângerări, constipație prin efect 
antiinflamator, tonic şi trofic 
vascular, cicatrizant, antiseptic, 
hemostatic uşor (opreşte 
sângerările), laxativ uşor.
Administrare: 3-4 căni/zi, între 
mese. 
Durata curei: 6-8 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

D43 – plic
D44 – pungă
HepatoCol  
(hepatic)
Ingrediente: frunze de boldo (Boldo 
folium), rostopască (Chelidonii herba), 
fructe de armurariu (silybi mariani 
fructus), mentă (menthae herba), 
sunătoare (Hyperici herba), rădăcină de 
cicoare (Cichorii radix), flori de gălbenele 
(Calendulae flos), sulfină (meliloti 
herba). 
Recomandări: hepatită acută 
şi cronică, dischinezie biliară 
(funcționarea defectuoasă 
a bilei), intoxicații hepatice 
datorate ingestiei de substanțe 
chimice hepatotoxice, alcool, 
având efect hepatoprotector, 
coleretic-colagog (stimulează 
secreția şi eliminarea bilei).
Administrare: 3-4 căni/zi, cu o 
jumătate de oră înainte de masă.
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

D50 – plic
D76 – pungă
laxatiV

Ingrediente: frunze de senna (sennae 
folium), scoarță de cruşin (Frangulae 
cortex), rădăcină de lemn dulce (liquiritiae 
radix), fructe de mărar (anethi fructus), 
fructe de anason (anisi fructus). 
Recomandări: constipație, calmarea 
colicilor şi a spasmelor 
abdominale prin efect laxativ, 
carminativ (favorizează eliminarea 
gazelor intestinale), antispastic 
intestinal, de creştere a 
peristaltismului intestinal.
Administrare: 1-2 căni/zi, 
dimineața şi seara. 
Durata curei: 6 săptămâni, 
urmată de o pauză de o lună sau 
conform recomandării medicului.
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G72  – plic
meNopauZĂ
Ingrediente: salvie (salviae herba), 
fructe de fenicul (Foeniculi fructus), 
lucernă (medicaginis herba), crețişoară 
(alchemillae herba), rădăcină de lemn 
dulce (liquiritiae radix), frunze de 
rozmarin (rosmarini folium), frunze şi 
flori de păducel (Crataegi folium cum 
flore), flori de lavandă (lavandulae 
flos).
Recomandări: simptome 
caracteristice menopauzei: bufeuri, 
insomnii, iritabilitate, nervozitate, 
având efect estrogenic, antioxidant, 
tonic, calmant, de îmbunătățire a 
circulației sângelui.
Administrare: 3-4 căni/zi.
Durata curei: 3 luni sau conform recomandării medicului.

N130 – pungă
Noapte BuNĂ!  
(sedativ)
Ingrediente: sunătoare (Hyperici herba), 
roiniță (melissae herba), rădăcină de 
valeriană (Valerianae radix), conuri de hamei 
(lupuli strobuli), sulfină (meliloti herba), 
măghiran (majoranae herba), flori de tei 
(tiliae flos), pasiflora (passiflorae herba),  
flori de lavandă (lavandulae flos).
Recomandări: insomnii, nervozitate, 
stări depresive, distonii neuro-vegetative, 
migrene datorită efectului sedativ, relaxant, 
calmant.
Administrare: 1-2 căni, seara sau la nevoie.
Durata curei: 3-4 săptămâni sau conform 
recomandării medicului.

r26 – plic
r1 – pungă
plaNtusiN  
(antibronșitic)

Ingrediente: șovârv (origani herba), scai 
vânat (eryngii plani herba), cimbru (thymi 
herba), muguri de pin (pini turiones), muguri 
de plop (populi gemma), frunze de pătlagină 
(plantaginis folium), rizomi de ghimbir 
(Zingiberis rhizoma), flori de tei (tiliae flos), 
flori de ciuboțica cucului (primulae flos), 
cuişoare (Caryophylli flos).
Recomandări: afecțiuni acute şi 
cronice ale aparatului respirator: 
stări gripale, laringite, traheite, 
bronşite, tuse de diferite 
etiologii, acutizări infecțioase ale 
astmului bronşic. are proprietăți 
emoliente, expectorante, 
fluidizante ale secreției 
bronşice, antitusive, antiseptice, 
antimicrobiene, antiinflamatoare 
şi antispastice bronşice.
Administrare: 3-4 căni/zi, înainte 
de masă. 
Durata curei: 3-8 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

G74 – plic
G73 – pungă
prostatĂ
Ingrediente: ghimpe (xanthii herba), 
pufuliță (epilobii herba), urzică moartă 
albă (lamii albi herba), flori de gălbenele 
(Calendulae flos), coada calului (equiseti 
herba), muguri de pin (pini turiones), 
splinuță (solidaginis virgaureae herba).
Recomandări: hipertrofie de prostată, 
prostatită (infecția acută sau 
cronică a prostatei) datorită 
efectului antiinflamator şi 
decongestiv asupra prostatei, 
dezinfectant, diuretic.
Administrare: 3 căni/zi, între 
mese. 
Durata curei: minim 6 luni sau 
conform recomandării medicului.
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N134 – plic
toNiC NerVos  
(antidepresiv)
Ingrediente: frunze de lemon verbena 
(lippiae citriodorae folium), sunătoare 
(Hyperici herba), pasiflora (passiflorae 
herba), flori de hibiscus (Hibisci flos), 
busuioc (Basilici herba), roiniță (melissae 
herba), frunze de rozmarin (rosmarini 
folium), măghiran (majoranae herba).
Recomandări:
Nevroze, depresii, anxietate, insomnie, 
agitație, migrene, prin efect antidepresiv, 
anxiolitic, tonic nervos, calmant.
Administrare: 3-4 căni/zi. 
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

m111 – plic
m98 – pungă
sVeltaFlor
Ingrediente: frunze de senna (sennae 
folium), flori de muşețel (matricariae flos), 
flori de soc (sambuci flos), sulfină (meliloti 
herba), flori de lavandă (lavandulae flos), 
mentă (menthae herba). 
Recomandări: cura de slăbire. are efect 
laxativ, diuretic, sudorific şi depurativ.
Administrare: 1-2 căni/zi, 
dimineața şi seara, neasociat cu 
alimentația, neîndulcit.
Durata curei: 6-8 săptămâni, 
urmată de o lună de pauză sau 
conform recomandării medicului.

C25  – plic
C36 – pungă
teNsiuNe  
(hipertensiune)
Ingrediente: frunze şi flori de păducel 
(Crataegi folium cum flore), flori de hibiscus 
(Hibisci flos), traista ciobanului (Bursae 
pastoris herba), talpa gâştii (leonuri herba), 
flori de lavandă (lavandulae flos), troscot 
(polygonii herba), frunze de măslin (oleae 
folium).
Recomandări: hipertensiune 
arterială, sindrom hiperkinetic 
(palpitații, tahicardie, 
agitație) datorită efectului 
hipotensor, diuretic, sedativ, 
hipocolesterolemiant.
Administrare: 3 căni/zi, între 
mese. 
Durata curei: minim 6 luni sau 
conform recomandării medicului.

p115 – pungă
puriFiCarea orGaNismului  
(depurativ)
Ingrediente: flori de soc (sambuci flos), 
frunze de păpădie (taraxaci folium), urzică 
(urticae herba), trei frați pătați (Violae 
tricoloris herba), cicoare (Cichorii herba), 
frunze de mesteacăn (Betulae folium), 
rădăcină de brusture (Bardanae radix), 
fructe de ienupăr ( Juniperi fructus),  frunze 
de frasin (Fraxini folium).
Recomandări:
cure de purificare a organismului utile 
în afecțiuni reumatice, gută, obezitate, 
hipercolesterolemie, edeme, boli de 
piele prin efect diuretic, sudorific, laxativ, 
antialergic.
Administrare: 3-4 căni/zi, între mese.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform 
recomandării medicului.
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r17 – pungă
uŞurarea respiraŢiei  
(antiastmatic)
Ingrediente: frunze de pătlagină, 
(plantaginis folium), frunze de eucalipt 
(eucalypti folium), fructe de fenicul 
(Foeniculi fructus), rădăcină de iarbă mare 
(inulae radix), rădăcină de lemn dulce 
(liquiritiae radix), isop (Hyssopi  herba), 
rostopască (Chelidonii herba), rizomi de 
ghimbir (Zingiberis rhizoma), cimbru (thymi 
herba).
Recomandări: afecțiunile acute şi 
cronice ale tractului respirator inferior: 
astm bronşic, bronşite, tuse de diferite 
etiologii datorită proprietăților emoliente, 
expectorante, fluidizante ale secreției 
bronşice, antitusive, antispastice şi 
antiinflamatoare bronşice, antiseptice, 
antimicrobiene.
Administrare: 3-4 căni/zi, înainte de masă.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform 
recomandării medicului.

C33 – pungă
VeNotoNiC
Ingrediente: frunze de Ginkgo biloba 
(Ginkgo folium), frunze de castan 
(Hippocastani folium),  frunze de viță de vie 
(Vitis viniferae folium), rădăcină de ghimpe 
(rusci rhizoma), frunze de ceai verde 
(theae folium), sulfină (meliloti herba).
Recomandări: varice, insuficiență veno-
limfatică, tromboflebite, insuficiență 
circulatorie periferică, hemoroizi. are 
proprietăți venotonice, vasoprotectoare, 
antioxidante, astringente, antivaricoase. 
stimulează circulația periferică şi creşte 
întoarcerea venoasă, îmbunătățeşte 
circulația limfatică, scade vâscozitatea 
sângelui.
Administrare: 3-4 căni/zi, între mese.
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

D63 – pungă
VermiCiN  
(antihelmintic)
Ingrediente: fructe de coriandru 
(Coriandri fructus), fructe de fenicul 
(Foeniculi fructus), frunze de boldo (Boldo 
folium), frunze de măslin (oleae folium), 
cuişoare (Caryophylli flos), rădăcină de 
iarbă mare (inulae radix), semințe de 
muştar (sinapis semen), cimbru (thymi 
herba).
Recomandări: parazitoze digestive 
datorate infestării cu limbrici, oxiuri 
şi Giardia lamblia, datorită efectului 
antiparazitar, antibacterian şi antispastic.
Administrare: 3-4 căni/zi, înainte de 
masă. 
Durata curei: 3 săptămâni pe lună, 3 luni 
consecutive sau conform recomandării 
medicului.

D75 – pungă
VeZiCĂ BiliarĂ
Ingrediente: sunătoare (Hyperici herba), 
flori de gălbenele (Calendulae flos), coada 
şoricelului (millefolii herba), păpădie 
(taraxaci herba), mentă (menthae herba), 
volbură (Convolvuli herba), frunze de 
anghinare (Cynarae folium), rostopască 
(Chelidonii herba), flori de muşețel 
(matricariae flos).
Recomandări: dischinezie biliară, 
colecistite, hepatite, intoxicații 
hepatice, steatoză hepatică. are efect 
hepatoprotector, antispastic, coleretic-
cologog (stimulează secreția şi eliminarea 
bilei). Îndepărtează senzația de greață,  
durerile abdominale şi migrenele cauzate 
de funcționarea defectuoasă a vezicii 
biliare; normalizează valorile bilirubinei şi 
colesterolului.
Administrare: 3 căni/zi, după masă.
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.
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CĂtiNĂ, fructe- pungă 
 
avitaminoză, astenie, ulcer gastric şi duodenal.

CHimioN, fructe - plic, 
- pungă  
Balonări, colici, anorexie, meteorism abdominal.

CiCoare, iarbă- pungă 
 
Dischinezie biliară, colecistopatii, anorexie, 
constipație, diabet.

CimBriŞor, iarbă - 
pungă 
 
Gripă, laringită, bronşită, astm, tuse spastică.

CimBru, iarbă - pungă 
 
Bronşită, astm, tuse, dispepsii, balonări, anore-
xie, paraziți intestinali, anemie.

CiuBoŢiCa CuCului, 
flori - pungă 
 
răceală şi gripă, faringită, bronşită, astm bron-
şic, tuse, colici intestinale, reumatism, stări de 
nelinişte, anxietate.

sunt 25 de teste care se aplică fiecărui ceai din această familie.  
plantele sunt alese cu grijă, provin din zone nepoluate şi toate sunt 

verificate să aparțină speciei botanice corecte şi să aibă doza de 
principii active. În acest fel, putem garanta calitatea ceaiurilor Fares. 

Ceaiuri medicinale din plante  
la pungă și plic

aFiN, frunze- pungă 
 
Diabet, diaree, enterocolite.

aNasoN, fructe 
- pungă 
 
Balonări, digestie lentă, indigestie, colici abdo-
minale, tuse, bronşite.

aNGHiNare, frunze 
- pungă 
 
Dischinezie biliară, colecistită, insuficiență 
biliară, hepatită, ciroză, hipercolesterolemie, 
dispepsii.

armurariu, fructe 
- pungă 
 
Hepatită, ciroză, stări inflamatorii şi de supraso-
licitare a ficatului, insuficiență hepatică.

Brusture, rădăcină 
- pungă 
 
Detoxifiere, dermatite, acnee, reumatism, gută.

BusuioC, iarbă- pungă 
 
Balonare, colici, colite spastice şi de fermen-
tație, gastrite, răceli, bronşite, cistită, astenie, 
alăptare.

CoaDa Calului,  
iarbă - plic, pungă 
 
Calculoză şi colică renală, mărirea diurezei, 
cistite, nefrite, uretrite, reumatism, gută, artrită.

CoaDa ŞoriCelului, 
iarbă - plic, pungă 
 
intern: gastrită, colici gastrice, enterocolite, 
dischinezie biliară. extern: eczeme, răni, arsuri, 
hemoroizi.

CoDiŢe De CireŞe  
- plic, pungă 
 
afecțiuni catarale ale tractului urinar: cistite, 
pielite, pielonefrite; calculoză şi colică renală.

CoriaNDru, fructe 
- pungă 
 
Colici abdominale, flatulență, dispepsii, meteo-
rism abdominal.

CreŢiŞoarĂ, iarbă- 
pungă 
 
Hemoragii uterine, cistite hemoragice sau alte 
cauze de urinare cu sânge, dureri menstruale, 
tulburări de menopauză.

NOU!  în curând și la plic

NOU!  în curând și la plic
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mesteaCĂN, frunze 
- pungă 
 
Calculoză şi colici renale, cistită, uretrită, pielită, 
nefrită, mărirea diurezei, edeme cardiorenale, 
reumatism.

muŞeŢel, flori - pungă 
 
intern: colici  intestinale, gastrită, ulcer gastric, 
enterite (inflamații ale intestinului subțire), 
colite, flatulență (acumulare excesivă de gaze 
în intestine). extern: afte, stomatite, eczeme, 
răni, hemoroizi, ten înroşit sau iritat, îngrijirea 
părului.

muGuri De piN  
- pungă 
 
tuse, bronşită, laringită, traheită, stări gripale, 
infecții urinare, prostatită.

muGuri De plop 
- pungă 
  
Faringite, laringite, traheite, bronşite, infecții 
urinare, reumatism.

NuC, frunze - pungă 
 
intern: diaree, enterite, hemoragii, diabet. 
extern: îngrijirea părului, răni, eczeme.

oBliGeaNĂ, rizomi  
- pungă 
 
indigestie, digestie lentă, balonări, colici gastro-
intestinale, gastrite, ulcer gastric şi duodenal, 
tonic nervos.

osul iepurelui,  
rădăcină - pungă 
 
litiază urinară, infecții urinare, edeme, gută, 
obezitate, eczeme.

pĂDuCel, frunze și flori 
- pungă 
 
tulburări cardiace cu substrat nervos, palpitații, 
ischemii, hipertensiune, angină pectorală.

pĂpĂDie, frunze- pungă 
 
Colecistopatii, litiază biliară, hepatită.

pĂtlaGiNĂ, frunze  
- pungă 
 
Bronşită, tuse, astm, răni, hemoragii, dureri 
reumatice.

iN, semințe - pungă 
 
Constipație, infecții urinare, obezitate, hiper-
colesterolemie, menopauză.

isop,  iarbă- pungă 
 
Bronşită, astm bronşic, tuse, răceli, rinită, 
inapetență, balonare, colici intestinale.

laVaNDĂ, flori - pungă 
 
intern: migrene, insomnii, depresii, nevroză, 
anxietate, indigestie, flatulență. 
extern: plăgi, arsuri uşoare, băi sedative.

lemN DulCe, rădăcină 
- pungă 
 
Gastrită, ulcer,  bronşită, tuse, poliartrită 
reumatoidă,  tulburări de menopauză.

liCHeN De piatrĂ 
- pungă 
 
tuse, bronşită, traheită, laringită.

mĂCeŞe, fructe - pungă 
 
avitaminoză, răceală şi gripă, oboseală, con-
valescență.

mĂGHiraN,  iarbă 
- pungă 
 
lipsa poftei de mâncare, hiposecreție gastrică, 
colici, balonări, bronşite, tuse spastică, nevroză 
cardiacă, neurastenie, insomnie, agitație. 

mĂrar, fructe - pungă 
 
Colici intestinale, balonări, tulburări dispeptice, 
alăptare.

mĂtase De porumB  
- pungă 
 
litiază renală, cistită, pielită, uretrită, colici 
nefritice, edeme cardiorenale.

meNtĂ,  iarbă - pungă 
 
Diaree, indigestie, dischinezie biliară, colici, 
balonare, greață.

meriŞor, fructe  
- pungă 
 
infecții şi inflamații ale tractului urinar (cistite, 
uretrite, pielonefrite).

CreŢuŞCĂ,  iarbă - 
pungă 
 
stări febrile din infecțiile căilor respiratorii, 
reumatism.

CruŞiN, scoarță - pungă 
 
Constipație, obezitate, dischinezie biliară.

DuD, frunze - pungă 
 
adjuvant în tratamentul diabetului zaharat, 
diaree.

eCHiNaCea,   iarbă  
- pungă 
 
imunitate scăzută, răceli, febră, infecții genito-
urinare, herpes.

euCalipt, frunze 
-  pungă 
 
răceli, febră, tuse, bronşită, astm bronşic, 
sinuzită.

GĂlBeNele, flori  
- pungă 
 
intern: gastrită, ulcer gastro-duodenal. 
extern: răni, eczeme, arsuri solare, acnee, 
leucoree.

GHimpe,  iarbă  - plic, 
pungă 
 
adenom de prostată, stări inflamatorii ale 
prostatei, cistită, pielită, litiază renală.

GiNkGo-BiloBa,  
frunze - pungă 
 
insuficiență circulatorie cerebrală şi periferică, 
îmbunătățirea funcției cognitive (memorie şi 
concentrare), cefalee, vertij, acufene (zgomote 
în urechi), arteriopatie.

iarBĂ mare, rădăcină 
- pungă 
 
răceală şi gripă, faringită, bronşită, astm 
bronşic, tuse, digestie lentă, dischinezie biliară, 
enterocolite, parazitoze intestinale, reumatism, 
cistită.

ieNupĂr, fructe  
- pungă 
 
Calculoză şi colică renală, cistite, uretrite, 
mărirea diurezei, reumatism, gută, edeme 
cardiorenale.

NOU!  în curând și la plic

NOU!  în curând și la plic
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peliN,  iarbă - pungă 
 
Dispepsii, meteorism abdominal, anorexie, 
paraziți intestinali, gastrite hipoacide, colici 
digestive.

plĂmâNĂriCĂ,  
frunze - pungă
Bronşite, traheite, laringite, tuse, gripă.

puFuliŢĂ Cu Flori 
miCi,  iarbă - pungă 
 
adenom de prostată, prostatită, boli inflamato-
rii ale căilor urinare şi rinichilor.

roiNiŢĂ, FruNZe 
- pungă 
 
insomnie, nervozitate, anxietate, balonare, 
colici, greață.

rostopasCĂ,  iarbă  
- pungă 
 
Dischinezii şi colici biliare, hepatită.

roZmariN, frunze  
- pungă 
 
Colici abdominale, balonări, anorexie, afecțiuni 
hepatice şi renale, reumatism, surmenaj fizic şi 
intelectual.

salCâm, flori - pungă 
 
Gastrite hiperacide, ulcer gastric.

salCie, scoarță - pungă 
 
stări febrile, răceli, reumatism.

salVie,  iarbă - pungă 
 
intern: diabet, tulburări de menopauză, dischi-
nezie biliară, dispepsii.  
extern: afte, stomatite, gingivite, abcese 
dentare.

sâNZieNe,  iarbă  
- pungă 
 
intern: cistită, litiază renală, reumatism. 
extern: eczeme, psoriazis.

sCai VâNĂt,  iarbă  
- pungă 
 
tuse de diferite etiologii, faringită, traheită, 
bronşită.

sCHiNDuF, semințe 
- pungă 
 
Dispepsie, diabet, astenie, hipercolesterolemie, 
colite, menopauză, sterilitate.

seNNa, frunze - pungă 
 
Constipație acută și cronică.

soC, Flori - pungă 
 
Viroze respiratorii, tuse, febră, detoxifiere.

spliNuŢĂ,  iarbă 
- pungă 
 
litiază renală, afecțiuni biliare, metroragii.

steJar, sCoarŢĂ  
- pungă 
 
Diaree, hemoragii uterine, dermatite, traspira-
ție excesivă.

sulFiNĂ,  iarbă - pungă 
 
inflamațiile membrelor inferioare, varice, 
trombo-flebite, insuficiență venoasă cronică, 
insomnie, migrene.

suNĂtoare,  iarbă 
- pungă 
 
anxietate, depresie, tensiune nervoasă, 
insomnie.

ȘoVârV,  iarbă - pungă
laringită, traheită, bronşită, astm bronşic, tuse 
convulsivă, stări gripale.

talpa GâŞtii,  iarbă  
- pungă 
 
afecțiuni cardiace de origine nervoasă, 
insuficiență cardiacă, hipertensiune, depresii, 
anxietate, insomnii.

tĂtĂNeasĂ, rădăcină  
- pungă 
 
extern: luxații, entorse, fracturi, contuzii.

teCi De Fasole  
- pungă 
 
Calculoză şi colică renală, afecțiuni cronice ale 
rinichilor şi căilor urinare, diabet.

tei, flori - pungă 
 
intern: tuse, răceală, bronşită, febră, nervozita-
te, agitație, insomnie. 
extern: faringită, laringită, amigdalită, băi linişti-
toare pentru copii.

traista CioBaNului,  
iarbă - pungă 
 
afecțiuni uterine, hemoragii uterine, dismeno-
ree, tulburări de menopauză, hemoragii nazale, 
diaree.

trei FraŢi pĂtaŢi, iarbă  
- pungă 
 
eczeme, urticarie, acnee, furunculoză, psoriazis, 
infecții cutanate, herpes.

trosCot,  iarbă - pungă 
 
edeme, litiază renală, tuse, bronşită, reumatism, 
gută.

turiŢĂ mare,  iarbă  
- pungă
Dischinezie biliară, colecistită, diaree, colici 
abdominale, colici biliare.

urZiCĂ moartĂ,   
iarbă - pungă 
 
Cistite, pielonefrite, hipertrofia benignă de 
prostată, leucoree, tulburări de menopauză.

urZiCĂ Vie,  iarbă  
- pungă 
 
Cistite, pielonefrite, hipertrofia benignă de 
prostată, leucoree, tulburări de menopauză.

ValeriaNĂ,  
rădăcină- pungă 
 
insomnie, anxietate, nelinişte, stres, palpitații, 
dischinezii gastro-biliare, colici, dismenoree, 
menopauză, migrene.

VâsC, frunze - pungă 
 
Hipertensiune arterială şi tulburări de ritm 
cardiac.

VeNtriliCĂ,  iarbă  
- pungă 
 
lipsa poftei de mâncare, colici, dischinezie bilia-
ră, bronşită, astm, răguşeală, tuse, eczeme.

Zmeur, frunze - pungă 
 
enterită, enterocolită, diaree.

NOU!  în curând și la plic

20



Despre 
traDiŢii

meNtĂ Cu euCalipt 

Gustul răcoritor al 
mentei provenind din 
culturile proprii se 
împleteşte armonios cu 
notele proaspete ale 
frunzelor de eucalipt. 
În acelaşi timp, efectele 
benefice ale celor două 
plante sunt sinergice, 
ambele susținând 
sănătatea aparatului 
respirator şi a celui 
digestiv. 

laVaNDĂ
Contribuie la o relaxare 
optimă.
ajută la îmbunătățirea 
somnului.
Contribuie la 
funcționarea normală a 
tractului intestinal.

mĂCeŞe

Contribuie la întărirea 
organismului şi susține 
sistemul imunitar.

meNtĂ

susține o bună digestie.
Contribuie la o 
funcționare normală a 
tractului intestinal.

eCHiNaCea
susține sistemul imunitar. 
suport pentru apărarea 
organismului

GĂlBeNele

Contribuie la 
funcționarea normală a 
aparatului digestiv.
ajută la menținerea 
sănătății ficatului.
sprijină refacerea 
țesutului cutanat.

sunt multe poveşti în fiecare ceai, poveşti cu lucruri bune, de 85 de 
ani de istorie și tradiție Fares. tradiția merge şi mai departe de atât, 
căci unde se cultivă acum plantele medicinale din aceste ceaiuri, pe 
vremuri era inima Daciei, unde strămoşii noştri făceau la rândul lor, 

leacuri din plante. 

Ceaiuri din plante medicinale
 la plic
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tei

Contribuie la o relaxare 
optimă.
ajută la menținerea unui 
somn sănătos.
Contribuie la 
funcționarea normală a 
aparatului respiratorsuNĂtoare

ajută la menținerea 
sănătății aparatului 
gastrointestinal.
susține funcționarea 
normală a ficatului.
Contribuie la o relaxare 
optimă şi menținerea 
bunei dispoziții.

soC

Contribuie la 
funcționarea normală a 
aparatului respirator.
susține purificarea 
sângelui.
susține diureza.

salVie

Contribuie la confortul 
femeilor aflate la 
menopauză.
Contribuie la 
funcționarea normală a 
tractului intestinal.
Favorizează moderarea 
funcției sudorifice.
susține integritatea 
mucoase bucale.

roiNiŢĂ 

suport pentru relaxare şi 
bună dispoziție.
ajută la buna funcționare 
a stomacului şi 
intestinelor.

muŞeŢel

matricaria recutita a fost, încă din 
antichitate o rază de 
speranță pentru sănătatea 
oamenilor. Beneficiile sale 
erau cunoscute în egipt, 
Grecia sau roma, florile 
sale uscate fiind folosite în 
medicina tradițională. Nu-i 
de mirare că proprietățile 
sale au fost apreciate de 
către Hippocrate (460–370 
î.Hr.), Dioscoride (sec. i 
d.Hr.) sau plinius cel Bătrân 
(sec. i d.Hr.)
Noi îți aducem această 
plantă binefăcătoare în ceaiul nostru, 
recomandat pentru susținerea 
digestiei, calmarea iritațiilor de la 
nivelul tractului digestiv şi respirator şi 
pentru menținerea sănătății pielii.
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VerBiNĂ

ajută la îmbunătățirea somnului.
Contribuie la reducerea stărilor tensionale.

urZiCĂ

Contribuie la 
detoxifierea 
organismului prin 
favorizarea diurezei.
suport pentru sănătatea 
articulațiilor.
susține vitalitatea 
organismului.

puțini ştiu că termenii ”ecologic”, ”organic” şi ”biologic” sunt 
sinonimi, însă în românia s-a stabilit folosirea unuia singur: 

”ecologic”. Ceaiurile Fares sunt primele ceaiuri ecologice din 
românia, folosind plante din culturile proprii. 

tei Cu VerBiNĂ

aroma delicată a florilor 
de tei se împleteşte 
armonios cu nota 
încântătoare de lămâie 
proaspătă a frunzelor 
de verbină. În acelaşi 
timp, efectele benefice 
ale celor două plante 
sunt sinergice, ambele 
susținând regăsirea unei 
stări de calm şi relaxare.

Ceaiuri ecologice la plic

meNtĂ muŞeŢel
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multe lucruri bune despre plante au ajuns până la noi din 
înțelepciunea populară sau de la mănăstirile românești, toate prin 
oamenii care le-au învățat și le-au dat mai departe, ca pe marea 

taină a naturii. Nu-i de mirare că farmacistul Farago a pornit 
adesea de la aceste tradiții, îmbogățindu-le cu propria experiență. 
așa se întâmplă că, în cele ce urmează vei găsi remedii monahale 

sau culese din popor sau din arhiva farmacistului Farago.

D60 
Ceaiul e – eNterostop
(antidiareic)

Ingrediente:  coada racului 
(anserinae herba), urzică vie 
(urticae herba), fructe de fenicul 
(Foeniculi fructus).
Recomandări: enterocolită însoțită 
de colici abdominale, meteorism 
prin efect antidiareic, astringent, 
antiinflamator, antiseptic.
Administrare: 3-4 căni/zi.
Durata curei: se foloseşte la 
nevoie 3-4 zile sau conform 
recomandării medicului.

există în ”aDN-ul” fiecărui produs pe care-l cumperi ceva din 
personalitatea fondatorului. Cel ce a pus suflet în aceste produse este 

farmacistul Farago, care şi-a dedicat viața plantelor medicinale, aducând 
înțelepciunea populară sub auspiciile ştiinței.

D41
Ceaiul D – DiGestiV 

Ingrediente: flori de muşețel 
(matricariae flos), fructe de 
anason (anisi fructus), fructe de 
fenicul (Foeniculi fructus), coada 
şoricelului (millefolii herba).
Recomandări: inapetență, digestie 
lentă, dispepsii, gastralgii, colici 
intestinale, meteorism abdominal 
(balonare), enterite, datorită 
efectului tonic-aperitiv, stomahic, 
carminativ.
Administrare: 3-4 căni/zi.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

Ceaiuri Și pulBeri meDiCiNale 
"traDiŢii"

rețete originale  farm. andrei Farago

24



Despre 
traDiŢii

D42
Ceaiul u – peNtru stomaC

Ingrediente: flori de gălbenele 
(Calendulae flos), mentă (menthae 
herba), flori de muşețel (matricariae 
flos), troscot (polygonii herba), 
frunze de păpădie (taraxaci folium), 
coada şoricelului (millefolii herba), 
fructe de fenicul (Foeniculi fructus), 
frunze de roiniță (melissae folium).
Recomandări: ulcer gastro-
duodenal, gastrită hiperacidă, 
reflux gastro-biliar, hernie hiatală, 
stomac spastic, datorită efectului 
antiinflamator, antispastic, 
cicatrizant, calmant.
Administrare: 3-4 căni/zi, cu o 
jumătate de oră înainte de masă.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

G75
Ceaiul V – peNtru prostatĂ  
Şi VeZiCĂ

Ingrediente: semințe de dovleac (Cucurbitae semen), coada calului 
(equiseti herba), mentă (menthae herba), urzică (urticae herba), flori de 
soc (sambuci flos), rădăcină de osul iepurelui (ononidis radix).
Recomandări: infecții, inflamații şi microlitiază urinară, hipertrofia de 
prostată, prostatită, datorită efectului decongestiv, antispastic.
Administrare: 3 căni/zi între mese. 
Durata curei: 3-6 luni sau conform recomandării medicului.

u63
Ceaiul G – peNtru Fiere  
Şi riNiCHi

Ingrediente: troscot (polygonii 
herba), rădăcină de osul iepurelui 
(ononidis radix), mentă (menthae 
herba), coada şoricelului 
(millefolii herba), flori de muşețel 
(matricariae flos).
Recomandări: litiază biliară şi 
renală, colici asociate, dischinezie 
biliară, datorită efectului coleretic-
colagog, diuretic, antispastic şi de 
reducere a riscului de formare 
a pietrelor. este recomandat şi 
persoanelor cu predispoziție la 
formarea calculilor.
Administrare: 3 căni/zi. 
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

r14 
Ceaiul p – pulmoNar

Ingrediente: troscot (polygoni 
avicularis herba), frunze de 
plămânărică (pulmonariae folium), 
frunze de pătlagină (plantaginis 
folium), urzică moartă albă (lamii 
albi herba), fructe de fenicul 
(Foeniculi fructus).
Recomandări: bronşită, astm 
bronşic, laringită, catar respirator, 
tuse, având efect expectorant, 
antitusiv, antispastic şi antiinflamator 
bronşic.
Administrare: Copii 1-3 ani: 1-2 
căni cu ceai, fracționat pe parcursul 
unei zile. Copii 4-14 ani: 2-3 căni/zi.
Copii peste 14 ani si adulți: 3-4 căni/
zi. Ceaiul se bea înainte de masă.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

C26
Ceaiul t – peNtru teNsiuNe

Ingrediente: tarhon (artemisiae 
dracunculi herba), troscot 
(polygonii herba), sunătoare 
(Hyperici herba), frunze de roiniță 
(melissae folium).
Recomandări: hipertensiune 
arterială, oscilații tensionale cu 
substrat nervos.
Administrare: 2-3 căni/zi între 
mese. 
Durata curei: 3-6 luni sau 
conform recomandării medicului.
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D45 
HepatiC

Reţetă culeasă de la  
Mănăstirea Muncelu

Ingrediente: fructe de armurariu 
(silybi mariani fructus), salvie 
(salviae herba), fructe de fenicul 
(Foeniculi fructus), isop (Hyssopi 
herba), verbină (Verbenae herba), 
frunze de dud (mori folium), frunze 
de zmeur (rubi ideae folium).
Recomandări: hepatite, dischinezie 
biliară, steatoză hepatică, 
intoxicații hepatice prin efect 
hepatoprotector, detoxifiant şi 
regenerator hepatic.
Administrare: 3-4 căni/zi  cu o 
jumătate de oră înainte de masă.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

m104 
Colesterol

Reţetă culeasă de la  
Mănăstirea Sub Piatră

Ingrediente: frunze de anghinare 
(Cynarae folium), ventrilică 
(Veronicae herba), coada calului 
(equiseti herba).
Recomandări: 
hipercolesterolemie, 
hiperlipidemie, ateromatoză 
(depunerea de colesterol pe pereții 
vaselor de sânge), având efect de 
reducere a colesterolului şi diuretic.
Administrare: 3-4 căni/zi cu o 
jumătate de oră înainte de masă.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

l87 
artiCulaŢii sĂNĂtoase

Reţetă culeasă de la Mănăstirea Afteia
Ingrediente: rădăcină de boz (sambuci ebulii radix), ovăz (avenae herba).
Recomandări: artrite, artroze, reumatism datorită efectului diuretic, depurativ, calmant
Administrare: 3-4 căni/zi între mese. 
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform recomandării medicului.

o parte din tradiția utilizării plantelor medicinale se găseşte la 
mănăstiri. aici s-au acumulat cunoştințe populare, care de-a lungul 

timpului, cu efort şi pricepere au fost dezvoltate şi folosite spre 
binele semenilor. 

rețete ale tradiției monahale  
românești
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u71 
sĂNĂtatea riNiCHilor

Ingrediente: isop (Hyssopi herba), 
salvie (salviae herba), busuioc 
(Basilici herba).
Recomandări: infecții şi inflamații 
ale căilor urinare, edeme, prin efect 
diuretic, antispastic, antiinflamator 
şi dezinfectant al tractului urinar.
Administrare: 3-4 căni/zi. 
Durata curei: 1-2 luni sau 
conform recomandării medicului.

F162 
toNiC ÎNtĂritor

Ingrediente: muguri foliari de 
stejar (Querci gemma foliiferae), 
muguri foliari de fag (Fagii gemma 
foliiferae), muguri foliari de alun 
(Corylli gemma foliiferae).
Recomandări: astenie fizică 
şi psihică, intoxicații endo sau 
exogene cu astenie marcată, astenie 
de primăvară, anemie datorită 
efectului revigorant, stimulant, 
antiinflamator şi de drenare a 
toxinelor.
Administrare: 3-4 căni/zi înainte 
de mesele principale. 
Durata curei: 1-2 luni sau conform 
recomandării medicului.

Folclorul medical românesc îşi trage seva din munții, câmpiile, 
aerul şi apele cristaline care izvorăsc neîncetat. În plantele de leac 
respiră şi lucrează devoțiunea tămăduitorului, aplecarea lui spre 
suferință, experiența milenară a vindecării pe care a primit-o în 

dar de la strămoşii lui.

rețete ale tradiției populare  
românești

27



Despre 
traDiŢii

D90 
rumex CarBo 
pulbere din plante calcinate
Reţetă culeasă de dr. Pavel Chirilă din tradiţia monahală românească
Ingrediente: pulbere carbonizată din: sâmburi de măslin (oleae semen), 
semințe de struguri (Vitis viniferae semen), crenguțe de viță de vie (Vitis 
viniferae lignum cum cortex), rostopască (Chelidonii herba), rizomi de 
ştevia stânelor (rumex alpinus rhizoma).
Recomandări: hepatite virale acute şi cronice, congestie şi insuficiență 
hepatică prin efect hepatoprotector, decongestiv şi antiinflamator 
hepatic.
Administrare: 3 grame de pulbere calcinată se amestecă cu 1 lingură de 
miere de albine. se administrează o dată la 3 zile. 
Durata curei: 2-3 luni sau conform recomandării medicului.

Culese și preparate așa cum trebuie, plantele pot fi de ajutor și în 
probleme mai serioase ale ficatului: leacul străvechi, cules de dr. 
pavel Chirilă din tradiția monahală românească, este transformat 
prin mijloace moderne în pulbere calcinată bogată în minerale, de 

ajutor pentru a ne face bine.

pulberi
 din plante calcinate

Evaluarea eficienței
• s-a realizat un studiu privind evoluția valorilor viremiei la pacienții cu 
hepatită virală C şi D prin administrarea preparatului „rumex Carbo” 
pe o perioadă de 6 luni.
• rezultatele studiului au arătat scăderea semnificativă a valorilor 
viremiei la 75% dintre pacienți.
•  produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacții adverse.

rumex Carbo este un leac străvechi, miraculos, transmis din generație în generație  
în soborul mănăstirii rătești. prof. univ. dr.  pavel Chirilă l-a cules şi l-a învățat 
în mănăstire în urmă cu 25 ani, de la maica Benedicta care i l-a predat cu multă 

generozitate. maica Benedicta l-a învățat de la mama ei spirituală. 
este o creație locală căci un leac asemănător nu mai există în folclorul medical al altor 

popoare. experiența empirică a maicii Benedicta şi a generațiilor dinaintea ei  
a demonstrat că remediul nu are reacții adverse şi are în special  

un tropism hepatic. practic este un complex mineralizant de origine vegetală, cu 
concentrații ideale şi efect trofic asupra organelor afectate.

28



Despre 
traDiŢii

urZiCĂ, rĂDĂCiNĂ

eczeme, psoriazis, avitaminoză, litiază renală.
Administrare: 1 linguriță x 3-4/ zi.

Brusture,  
rĂDĂCiNĂ

Detoxifiere, dermatite, acnee, 
reumatism, gută.
Administrare:  
1 linguriță x 3-4/ zi.

armurariu, 
FruCte

Hepatită, ciroză, stări inflamatorii 
şi de suprasolicitare a ficatului, 
insuficiență hepatică.
Administrare:
1 linguriță x 3-4/ zi.

pĂpĂDie,  
rĂDĂCiNĂ

Colecistopatii, litiază biliară, 
hepatită.
Administrare:  
1 linguriță x 3-4/ zi.

salCie,  
sCoarŢĂ

stări febrile, răceli, reumatism.
Administrare:  
1 linguriță x 3-4/ zi.

avem mare grijă să uscăm bine și corect plantele, pentru că 
preparăm o serie de pulberi eficiente în diverse afecțiuni. tu ai 
grijă să le administrezi sublingual – pentru că zona aceasta este 

bogat vascularizată, iar mucoasa este mai subțire și, astfel, poți să 
îți ajuți cu adevărat corpul.

pulberi
 din plante medicinale
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D94
Bitter „HerBa DaCiCa”

Ingrediente: rădăcină de angelică (angelicae radix), rădăcină de gențiană 
(Gentianae radix), răşină de brad (abieti resina), frunze de aloe vera 
(aloe folium), fructe de ienupăr ( Juniperi fructus), rizomi de obligeană 
(Calami rhizoma), țintaură (Centaurii herba), flori de salcâm (robiniae 
flos), troscot (polygoni avicularis herba), frunze de frasin (Fraxini folium), 
fructe de anason (anisi fructus), rădăcină de brusture (Bardanae radix), 
flori de gălbenele (Calendulae flos), sunătoare (Hyperici herba), coada 
şoricelului (millefolii herba), frunze de mesteacăn (Betulae folium), 
păpădie (taraxaci herba), urzică (urticae herba), cicoare (Cichorii 
herba), sânziene (Galii veri herba), frunze de anghinare (Cynarae folium), 
rostopască (Chelidonii herba), muguri de plop (populi gemma), cimbrişor 
(serpylli herba), frunze de pătlagină (plantaginis folium), busuioc (Basilici 
herba), salvie (salviae herba), roiniță (melissae herba), talpa gâştii 
(leonuri herba), frunze şi flori de păducel (Crataegi folium cum flore), 
scoarță de salcie (salicis cortex), rizomi de revent (rhei rhizoma), 
frunze de nuc ( Juglandis folium), cuişoare (Caryophylli flos), fructe 
de fenicul (Foeniculi fructus), mentă (menthae herba), trei frați pătați 
(Violae tricoloris herba), rădăcină de boz (sambuci ebuli radix), flori de 
soc (sambuci flos), flori de lavandă (lavandulae flos), flori de muşețel 
(matricariae flos), șovârv (origani herba), ulei esențial de scorțişoară 
(Cinnamomi aetheroleum), alcool 40% vol. 
Recomandări: inapetență, digestie lentă, indigestie, balonare, dischinezie 
biliară, steatoză hepatică, constipație, colici abdominale, parazitoze, 
nevroză cardiacă, hipercolesterolemie, cure de detoxifiere, febră, 
răceli, reumatism, afecțiuni cutanate. are efect tonic aperitiv, stimulent 
digestiv, drenor hepato-biliar, depurativ, diuretic, laxativ, antiparazitar, 
hipocolesterolemiant, calmant cardiac, febrifug, dezinfectant, cicatrizant, 
epitelizant.
Administrare: Uz intern: o linguriță la 100 ml apă sau ceai, de 3 ori pe 
zi înainte de masă.
Uz extern: comprese, frecții, aplicații locale.

tincturile noastre au la bază plante numai din culturi 
proprii sau din surse de încredere, pe care le-am ales fir 
cu fir înainte de a extrage principiile active prin metoda 
noastră originală și a le dărui românilor sub formă de 

adevărate esențe de sănătate. 

să amesteci peste 40 de ingrediente într-un bitter poate fi curios 
pentru unii. Dar să ştii exact ce şi cât să adaugi din fiecare este deja 

o artă şi asta îl transformă într-un remediu complex.
o lichoare bună la de toate merită un loc în dulăpiorul tău cu 

medicamente.

toNiCe Şi tiNCturi

tonic din plante
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r4
HapCiu - elimiNĂ  
DisCoNFortul respirator 
Ingrediente: crețuşcă (ulmariae herba), şovârv 
(origani herba), cimbru (thymi herba), fructe de 
coacăz (ribes nigri fructus), frunze de plămânărică 
(pulmonariae folium), rizomi de ghimbir (Zingiberis 
rhizoma), ulei esențial de ti-tree (melaleuca alternifolia 
aetheroleum), alcool etilic 70% vol.
Recomandări: infecții respiratorii (gripă, faringită, 
bronşită, tuse)
Administrare: Copii 3-14 ani: în funcție de vârstă,  
10-35 pic. la o cană cu ceai de 3 ori/zi. Copii peste  
14 ani şi adulți: 40 pic. la o cană cu ceai de 3 ori/zi.
Durata curei: 7-10 zile sau conform recomandării 
medicului.

u69
Diurosept

Ingrediente: frunze de merişor (Vitis idaeae 
folium), frunze de mesteacăn (Betulae folium), 
fructe de ienupăr ( Juniperi fructus), muguri de 
plop (populi gemma), mătase de porumb (maydis 
stigma), ulei esențial de lavandă (lavandulae 
aetheroleum), ulei esențial de cimbru (thymi  
aetheroleum), alcool etilic min. 50% m/m.
Recomandări: infecții şi inflamații ale căilor 
urinare, litiază urinară datorită efectului 
antiinflamator, dezinfectant urinar, diuretic.
Administrare: 20-40 pic. x 3/zi.
Durata curei: 14-30 zile sau conform 
recomandării medicului.

u70
reNalex

Ingrediente: extracte de: ridiche neagră (raphanus sativus nigra), fructe de 
ienupăr ( Juniperi fructus), frunze de mesteacăn (Betulae foluim), ochii şoricelului 
(phyllanthus niruri), rădăcină de osul iepurelui (ononidis radix), ulei esențial de 
mentă (menthae aetheroleum), ulei esențial de fenicul (Foeniculi aetheroleum),  
alcool etilic min. 50% m/m.
Recomandări: litiază reno-urinară, infecții şi inflamații ale căilor urinare având 
efect litolitic (dizolvă pietrele), antispastic, antiinflamator, diuretic.
Administrare: 20-40 pic. x 3/zi.
Durata curei: 2-3 luni sau conform recomandării medicului.

a4
Biosept

Ingrediente: extracte de: muguri de plop (populi 
gemma), isop (Hyssopi herba), hrean (armoraciae 
radix), cuişoare (Caryophylli flos), iarbă mare 
(inulae radix), ulei esențial de ti-tree (melaleuca 
alternifolia aetheroleum), ulei esențial de fenicul 
(Foeniculi aetheroleum), ulei esențial de cimbru 
(thymi aetheroleum), alcool etilic min. 50% m/m.
Recomandări:  infecții şi inflamații ale căilor 
respiratorii, digestive şi urinare datorită efectului 
antibiotic, antiviral, antiinflamator, imunostimulent, 
antifebril, expectorant.
Administrare: Copii 3-6 ani: 10-20 pic. x 3/zi. 
Copii 7-16 ani: 20-35 pic. x 3/zi. Copii peste  
16 ani şi adulți: 40 pic. x 3/zi. 
Durata curei: 10-14 zile sau conform recomandării 
medicului.

În fiecare picătură din aceste tincturi foarte eficiente poți simți 
dărnicia naturii, dragostea și știința de a alege și doza lucruri bune 

din plante medicinale.  

tincturi combinate

tincturile nu se administrează ca atare. se diluează în minim 
150 ml ceai sau apă, sau se amestecă cu o linguriță de miere.

m110
Colesterol

Ingrediente: extracte de: frunze de măslin (oleae 
folium ), frunze de anghinare (Cynarae folium),  
rostopască (Chelidonii herba), rizomi de ghimbir 
(Zingiberis rhizoma), usturoi (allii sativi bulbus), 
alcool etilic min. 50% m/m.
Recomandări: hipercolesterolemie, dislipidemie, 
ateroscleroză prin lipoliză şi transformarea lipidelor şi 
colesterolului în acizi biliari.
Administrare: 20-40 pic. x 3/zi. 
Durata curei: 1-2 luni sau conform recomandării 
medicului.
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eCHiNaCea

Recomandări: imunitate 
scăzută, viroze respiratorii, 
faringite, bronşite, febră, 
infecții genito-urinare 
(anexite, cistite, nefrite), 
herpes, furunculoză.
Administrare: Copii 3-6 
ani: câte 10-20 pic. x 3/zi. 
Copii 7-14 ani: câte 20-35 
pic. x 3/zi. Copii peste  
14 ani şi adulți: câte 40 pic. 
x 3/zi, la o cană de ceai 
de 3 ori pe zi, între mese. 
Durata curei: o lună, de 
2-3 ori pe an.

GĂlBeNele 

Recomandări: Intern: 
dischinezie biliară, 
colecistopatie, dureri 
menstruale, reglează ciclul 
menstrual. Extern: răni, 
arsuri, acnee, eczeme, 
infecții genitale.
Administrare: Intern: 
15-30 pic. x 3/zi, în 150 
ml apă, înainte de masă. 
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză. Extern: se fac 
spălături vaginale, băi de 
șezut; se aplică comprese 
pe locul afectat. 

arDei iute

Recomandări: Intern: inapetență, atonie digestivă, gastrită hipoacidă, 
balonare, parazitoze intestinale, viroze, tuse, dureri de gât (laringită, 
faringită, amigdalită), extremități reci, dezobişnuire de consumul de 
alcool. Extern: reumatism, dureri  musculare, lombosciatică, nevralgii, 
măncărime a pielii, căderea părului.
Administrare: Intern: 15-30 pic. x 3/zi, în 150 ml apă sau ceai, în 
timpul mesei. 
Durata curei: 1-3 luni, urmate de o lună de pauză. 
Extern: - în caz de dureri articulare, musculare, nevralgii, se aplică 
comprese cu tinctură diluată (1 linguriță la 50 ml apă) pe zonele 
dureroase, se ține 20 de minute. - împotriva căderii părului se 
realizează fricțiuni la rădăcina părului.

CreŢiŞoarĂ

Recomandări: hemoragii 
uterine, cistite hemoragice 
sau alte cauze de 
urinare cu sânge, dureri 
menstruale, tulburări de 
menopauză, enterocolite, 
hemoroizi.
Administrare: 20-40 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă.
Durata curei: 3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.

aNGHiNare

Recomandări: dischinezie 
biliară, colecistită, 
insuficiență biliară, 
steatoză hepatică, diabet, 
hipercolesterolemie, 
ateroscleroză, constipație, 
dispepsie, anorexie.
Administrare: 20-40 pic. 
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă.  
Durata curei: 2-3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.

Brusture 

Recomandări: detoxifiere, 
reumatism, gută, colecistită, 
infecții urinare, stomatită, 
afte, dermatite, acnee, 
seboree, furunculoză.
Administrare: 15-40 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de pauză.

aFiN, FruNZe

Recomandări: diabet de 
tip ii, enterocolite, infecții 
urinare.
Administrare: 15-40 pic. 
 x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.

Dacă în toate e nevoie de un echilibru, aceasta se vede cel mai bine 
atunci când vine vorba de raportul bine ales între alcool şi extractul 
de plantă dintr-o tinctură. el este esențial pentru ca organismul tău 

să beneficieze la maximum de principiile active şi de efectele lor. asta 
spun practicile româneşti, dar şi cele europene.

tincturi simple

GHimpe

Recomandări: hipertrofie 
de prostată, cistopielite 
colibacilare, prostatită, 
litiază renală.
Administrare: 20-30 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.
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rostopasCĂ

Recomandări: dischinezie 
biliară, calculi biliari, 
bronşită, tuse, astm, 
eczeme.
Administrare: 10-20 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 1-2 luni, 
urmate de o lună de pauză.

puFuliŢĂ

recomandări: hipertrofie 
benignă de prostată, 
prostatită, cistopielite.
Administrare: 20-40 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.

pĂpĂDie, FruNZe

Recomandări: afecțiuni 
biliare (colecistopatii, 
dischinezie biliară), 
digestie lentă, 
inapetență, gastrită 
hipoacidă, balonare, 
cure de detoxifiere în 
afecțiuni cutanate, gută, 
hipercolesterolemie, 
edeme.
Administrare: 20-40 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.

meriŞor, FruNZe
Recomandări: infecții 
şi inflamații ale tractului 
urinar (cistite, uretrite, 
pielonefrite), gută, 
enterocolite.
Administrare: 15-40 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.

mĂrar

Recomandări: colici 
intestinale, balonări, 
tulburări dispeptice, 
alăptare, amenoree, 
tulburări de menopauză, 
creşterea sânilor
Administrare: 20-40 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă.  
Durata curei: 3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.

ieNupĂr

Recomandări: cistite, 
infecții urinare, reumatism, 
artrită, gută, cură de 
slăbire, dispepsii, atonie 
gastrică, balonări, 
calmează colicile 
abdominale.
Administrare: 20-30 pic. 
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.

GeNŢiaNĂ

Recomandări: 
inapetență, gastrită 
hipoacidă, tulburări de 
motilitate hipotonă ale 
vezicii biliare (fiere leneşă), 
stări febrile.
Administrare: 20-40 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.

lemN DulCe

Recomandări: duodenită, 
faringită, bronşită, tuse, 
boala addison, poliartrită 
reumatoidă, tulburări de 
menopauză, stomatită, 
afte. 
Administrare: 20-40 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: o lună, 
urmată de o lună de pauză.

pĂDuCel 

Recomandări: insuficiență 
cardiacă moderată şi 
tulburări de ritm cardiac pe 
fond nervos, restabilirea 
tensiunii normale atât în 
hipertensiune cât şi în 
hipotensiune.
Administrare: 15-30 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 3-6 luni, 
urmate de o lună de pauză.
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VâsC

Recomandări: hipertensiune arterială, 
tulburări de ritm cardiac, ateroscleroză, 
tulburări circulatorii, tumori maligne, 
afecțiuni inflamatorii degenerative de la 
nivelul articulațiilor.
Administrare: 20-40 pic. x 3/zi, în 150 ml 
apă, înainte de masă.  
Durata curei: 1-2 luni, urmate de o lună de 
pauză.

urZiCĂ

Recomandări: curăță 
organismul de toxine, 
hemoragii nazale şi 
menstruale, astm, anemie, 
eczeme, artrită, înțepături 
de insecte.
Administrare: 15-30 pic.  
x 3/zi, în 150ml apă, 
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de pauză.

traista CioBaNului

Recomandări: hemoragii 
uterine, dismenoree, cicluri 
menstruale abundente, 
tulburări de menopauză, 
sângerări nazale, 
hipertensiune arterială.
Administrare: 20-40 pic. 
x 3/zi, în 150 ml apă, 
între mese, pe perioada 
sângerării. 
Durata curei: 1-3 luni 
pentru afecțiunile cronice, 
urmate de o lună de pauză.

soC, FruCte

Recomandări: cura de 
slăbire, constipație, artrită, 
tuse, febră, favorizează 
eliminarea toxinelor din 
organism.
Administrare: 20-30 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de pauză.

roZmariN

Recomandări: disfuncții 
hepato-biliare, colici 
abdominale, balonare, 
dispepsie asociată 
stărilor de încordare 
(tensiune psihogenă), 
viroze respiratorii, tuse, 
hipotensiune, astenie, 
surmenaj fizic şi intelectual, 
tulburări de circulație 
cerebrală şi memorie, vertij 
(amețeli), ateroscleroză, 
nevralgii, cefalee, dureri 
musculare.
Administrare: 20-40 pic. x 
3/zi, în 150 ml apă, înainte 
de masă. 
Durata curei: 1-3 luni, urmate de o lună de 
pauză.

salVie

Recomandări: tulburări 
de menopauză, afte, dureri 
de gât, diaree, reglarea 
transpirației.
Administrare: 20-30 pic.  
x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de pauză.

ValeriaNĂ

Recomandări: insomnie, anxietate, nelinişte, 
tensiune nervoasă, neurastenie, stres, distonie 
neurovegetativă (palpitații, dureri precordiale, 
dischinezii biliare), dismenoree, tulburări de 
menopauză, migrene, spasme, colici, balonări.
Administrare: 15-40 pic. x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă.
 Durata curei: 2-4 săptămâni, urmate de o 
lună de pauză.

sâNZieNe

Recomandări: cistită, 
litiază urinară, edeme 
(acumulare de apă în 
țesuturi), afecțiuni ale 
pielii, eczeme, erupții 
cutanate, reumatism, gută, 
insomnii. tradițional se 
foloseşte pentru  afecțiuni 
ale glandei tiroide.
Administrare: 15-40 
pic. x 3/zi, în 150 ml apă, 
înainte de masă. 
Durata curei: 1-3 luni, 
urmate de o lună de 
pauză.
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Uleiurile contopite în reţete atent şi îndelung chibziute, sunt cu 
adevărat lucruri bune. Bucură-te că ai la îndemână aceste soluţii 

care te pun rapid pe picioare. Şi când te gândeşti că ai nevoie doar 
de un strop să te simţi bine...

a2 
Biomicin (antibiotic natural)

Ingrediente: ulei esenţial de ti-tree (melaleuca 
alternifolia aetheroleum), ulei esenţial de cuişoare 
(caryophylli floris aetheroleum).
Proprietăţi: antibacterian cu acţiune asupra unui 
spectru larg de germeni patogeni (staphylococcus 
aureus, e. coli, Klebsiella, pseudomonas, streptococcus 
viridans) testat în laborator pe aromatograme (similar 
antibiogramelor); antiviral; antifungic (candida albicans); 
antiparazitar; antiinflamator; analgezic.
Recomandări: infecţii şi inflamaţii respiratorii şi 
orL (viroze, gripă, amigdalită, faringită, bronşită, 
sinuzită, otită); infecţii digestive (enterite, enterocolite 
bacteriene, candidozice sau virale, parazitoze 
intestinale); infecţii uro-genitale (uretrite, cistite acute 
şi cronice, pielonefrite, prostatite, anexite); infecţii ale 
pielii (acnee, furuncule, dermatite micotice, herpes zoster); infecţii şi 
inflamaţii ale gurii (dureri dentare, gingivite, stomatite, afte).
Administrare: Uz intern: copii 3-6 ani: 1 pic. x 3/zi, amestecată cu 
câte o lingură de miere sau sirop (Biosept, plantusin). copii 7-14 ani: 2-3 
pic. x 3/zi, amestecate cu câte o lingură de miere. adulţi: 3-5 pic. x 3/zi, 
amestecate cu câte o lingură de miere. Uz extern: inhalaţii: 3-5 picături 
de ulei esenţial se pun într-un vas cu apă fierbinte. se fac 1-2 inhalaţii pe 
zi, timp de 10-14 zile; candela de aromaterapie: 5 picături se pun în vasul 
cu apă al candelei; masaj local: 3-4 picături de ulei esenţial se amestecă 
cu 10 ml ulei gras; soluţie otică: 5 picături de ulei esenţial se amestecă cu 
10 ml ulei gras. se picură în ureche călduţ. procedeul se repetă de 2-3 ori 
pe zi timp de 5-10 zile; comprese: se pun 2 picături ulei esenţial la 100 
ml apă, se aplică de 2-3 ori pe zi.
Durata curei: 10-30 zile. se poate repeta după o pauză de 2 săptămâni.

poate ştiai că uleiul esenţial este responsabil pentru parfumul unei 
plante, dar află că este mai mult decât atât: e compus din zeci de 

substanţe chimice de sine-stătătoare, care se absorb foarte repede 
în organism şi acţionează împreună mai eficient decât un singur 

compus izolat, făcând ca bacteriile să nu poată dezvolta rezistenţă 
la astfel de remedii. iată de ce, uleiurile esenţiale sunt chintesenţa 

plantelor (de exemplu, din 100 kg lavandă se obţin 1,3 kilograme de 
ulei esenţial), dăruindu-ne cele mai eficiente remedii naturale pentru 

menţinerea sănătăţii.

ULeiUri

soluţii din uleiuri  
pentru uz terapeutic

a3 
Biomicin Forte  
(antibiotic natural)

Ingrediente: ulei esenţial de cimbru (thymi 
aetheroleum), ulei esenţial de cuişoare (caryophylli 
floris aetheroleum).
Proprietăţi: antibacterian cu acţiune asupra unui 
spectru larg de germeni patogeni (streptococcus beta 
hemolitic, staphylococcus aureus, e. coli, Klebsiella, 
pseudomonas, streptococcus viridans) testat în 
laborator pe aromatograme (similar antibiogramelor); 
antiviral; antifungic (candida albicans); antiparazitar; 
antiinflamator; antispastic.
Recomandări: infecţii respiratorii (viroze, gripă, 
sinuzită, faringo-amigdalită, traheo-bronşită, 
astm bronşic, pneumonie virală, supuraţii 
bronhopulmonare); infecţii digestive (enterocolite 
bacteriene, candidozice sau virale, parazitoze 
intestinale); infecţii uro-genitale (uretrite, cistite, 
pielonefrite, prostatite, anexite).
Administrare: Uz intern: copii 7-14 ani: 1-2 
picături de ulei esenţial de 3 ori pe zi amestecate cu 
câte o lingură de miere sau sirop (Biosept, plantusin), 
la o oră după masă. adulţi: 3 picături de ulei esenţial 
de 3 ori pe zi amestecate cu câte o lingură de miere, 
la o oră după masă. 
Uz extern: inhalaţii: 3-4 picături de ulei esenţial se 
pun într-un vas cu apă fierbinte. se fac 1-2 inhalaţii pe 
zi, timp de 10-14 zile.
Durata curei: 10-14 zile. administrarea se poate 
relua după o pauză de 2 săptămâni.
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D48 
FareBil 

Ingrediente: fracție pinenică din ulei esențial de brad 
(α-pinen, β-pinen, camfen), 1,8-cineol din ulei esențial 
de eucalipt, borneol, ulei esențial de mentă, mentol, 
ulei de floarea soarelui.
Proprietăţi: antiinflamator şi dezinfectant al căilor 
biliare; coleretic-colagog (stimulează secreția şi 
eliminarea bilei); litolitic; antispastic; analgezic 
(calmează durerea); reduce severitatea colicilor 
biliare.
Recomandări: dischinezie biliară (funcționarea 
defectuoasă a bilei); colecistită; colici biliare; litiază 
biliară.
Administrare: 3-5 pic. x 4-5/zi, pe o bucată de pâine, 
între mese.

u65 

reNalex
Ingrediente: fracție pinenică din ulei esențial de brad 
(α-pinen, β-pinen, camfen), 1,8-cineol din ulei esențial 
de eucalipt, borneol, ulei esențial de fenicul, fenconă, 
ulei de floarea soarelui.
Proprietăţi: antiinflamator şi dezinfectant al căilor 
urinare; antispastic; litolitic; analgezic (calmează 
durerea).
Recomandări: microlitiază; litiază reno-urinară; infecții 
şi inflamații reno-urinare.
Administrare: 3-5 pic. x 4-5/zi, pe o bucată de pâine, 
între mese.

D104 
BaByCalm
soluţie pentru sugari și copii mici

Ingrediente: extracte uleioase în ulei de struguri 
(Vitis viniferae oleum) de: flori de muşețel 
(matricariae flos) 12%, roiniță (melissae herba) 8%, 
fructe de cardamom (Cardamomi fructus), fructe 
de chimion (Carvi fructus), fructe de coriandru 
(Coriandri fructus).
Proprietăţi: calmează crampele şi durerile 
abdominale, carminativ (ajută eliminarea gazelor 
intestinale), antivomitiv.
Recomandări: tulburări digestive la sugari şi copii 
mici: colici, balonări, aerofagie (înghițire de aer în 
timpul mesei), vărsături.
Administrare: Nou-născuți: 3 picături de 3 ori pe zi. 
sugari (1-3 luni): 4 picături de 3 ori pe zi. sugari (3-6 
luni): 5-6 picături de 3 ori pe zi.
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r7
HapCiu (inhalant)
Ingrediente: uleiuri esențiale de eucalipt (10%), 
cimbru, mentol (3,6%), anetol, alcool etilic denat.
Proprietăţi: decongestionant şi dezobstruant nazal şi 
bronşic, mucolitic, antispastic, antibacterian, antiviral; 
generează de asemenea un efect tonic, înviorător, de 
împrospătare şi uşurare a respirației.
Recomandări: afecțiuni ale căilor respiratorii: răceală, 
gripă, tuse, bronşită, sinuzită.
Administrare: Numai pentru uz extern. se pun 10 
picături într-un vas cu 2 litri de apă fierbinte. 
Durata curei: se face o inhalație pe zi, de preferință 
seara, timp de 7-10 zile sau conform recomandării 
medicului. 
pentru aromaterapie se pun în candelă câte 5-10 
picături în puțină apă.

F158
ulei De CĂtiNĂ  
Cu GĂlBeNele Şi  
suNĂtoare 

Ingrediente: ulei de fructe de cătină (Hyppophae 
fructus) 50%, extracte uleioase de: flori de gălbenele 
(Calendulae flos) şi sunătoare (Hyperici herba) 50%.
Recomandări: Uz intern: ulcer gastric şi duodenal, 
afecțiuni hepatice, rectocolită ulcero-hemoragică, 
astenie. 
Uz extern: tratamentul local al eczemelor, arsurilor, 
alergodermiilor, rănilor,  rinite acute şi cronice (picurat 
în nas), fisuri anale.
Administrare: Uz intern: 15-20 pic. x 2-3/zi. Uz 
extern: 5-10 pic. local, pe zona afectată. 
Durata curei: 6-8 săptămâni sau la nevoie.

uleiuri grase
uleiurile grase conțin tot ceea ce are o plantă mai bun de oferit 
şi îți fac bine atât la interior cât şi la exterior. Nu degeaba sunt 
folosite în multe expresii. ”a turna ulei pe rană” sau “te unge la 

suflet” sunt doar 2 dintre ele. Dacă ştii mai multe notează-le mai 
jos şi întoarce-te la ele oricând ai nevoie.

r6 – 100 ml
HapCiu, sCaDe FeBra
loţiune (pentru frecţii)
Ingrediente: alcool etilic denat., glicerină, 
mentol, camfor, anetol; uleiuri esențiale de 
eucalipt, pin, scorțişoară, cimbru.
Proprietăţi: scade febra, relaxează 
musculatura, revigorant, răcoritor.
Recomandări: stări de oboseală generală şi 
dureri musculare generate de răceală, stări 
gripale.
Întrebuinţare: Numai pentru uz extern. Copii 
peste 3 ani şi adulți: fricțiuni pe mâini, piept, 
spate, de 2-3 ori pe zi, dintre care ultima seara 
înainte de culcare. se aplică pe durata stării 
gripale sau a răcelii, câtă vreme persistă febra.
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a10
laVaNDĂ

Recomandări: insomnie, 
stări depresive, dureri de 
cap, calmează palpitațiile 
inimii, reduce tensiunea 
arterială, probleme digestive 
pe fond nervos (indigestie, 
vomă, balonare, diaree), 
cistită, leucoree, infecții 
genitale, gripă, tuse.
Administrare: 3-5 pic. x 
3/zi, amestecate cu câte o 
linguriță de miere. 
Durata curei: 7-14 zile 
sau conform recomandării 
medicului.

r20
meNtĂ

Recomandări: răceală, 
sinuzită, tuse, astm, gripă, 
diaree, stări febrile de 
origine gastrică, digestie 
lentă, indigestie, stimulează 
secreția bilei, oboseală 
mentală şi stres.
Administrare: 3-5 pic. x 
3/zi, amestecate cu câte o 
linguriță de miere. 
Durata curei: 7-14 zile 
sau conform recomandării 
medicului.
 

a9
ieNupĂr

Recomandări: cistită, litiază 
renală, celulită, obezitate, 
retenție de apă, gută, 
reumatism.
Administrare: 3-5 pic. x 
3/zi, amestecate cu câte o 
linguriță de miere. 
Durata curei: 7-14 zile 
sau conform recomandării 
medicului.

r19
euCalipt
Recomandări: toate tipurile 
de febră, antiviral în infecțiile 
respiratorii, artrită, mai ales 
agravată de sezonul rece, 
infecții uro-genitale (cistită, 
nefrită, leucoree), herpes, 
răni, ulcerații, înțepături de 
insecte, oboseală, dureri 
de cap.
Administrare:  3-5 pic. x 
3/zi, amestecate cu câte o 
linguriță de miere. 
Durata curei: 7-14 zile 
sau conform recomandării 
medicului.

a7
CuiŞoare

Recomandări: gripă, 
sinuzită, otită, bronşită, 
dureri dentare, parazitoze 
intestinale, enterocolite, 
cistită, pielo-nefrită, nevralgii. 
Administrare: 1-3 pic. x 
3/zi, amestecate cu câte o 
linguriță de miere. 
Durata curei: 7-14 zile 
sau conform recomandării 
medicului.

a6
CimBru

Recomandări: răceală, 
gripă, sinuzită, otită, 
amigdalită,  bronşită, cistită, 
pielonefrită, parazitoze 
intestinale, candidoză.
Administrare:  1-3 pic. x 
3/zi, amestecate cu câte o 
linguriță de miere. 
Durata curei: 7-14 zile 
sau conform recomandării 
medicului.

Dacă într-o dimineață corpul tău te-a anunțat că se simte slăbit, 
răspunde-i cu un gând bun şi un ajutor de la natură: un ulei 

esențial cu efecte multiple. s-a demonstrat ştiințific că îți ajută 
corpul să se protejeze.

uleiuri esențiale  
pentru uz terapeutic
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a11
roZmariN 

Recomandări: 
ateroscleroză, măreşte 
capacitatea de 
concentrare, migrene, 
infecții gastrointestinale, 
răceală, gripă, tuse, 
artrită, reumatism, dureri 
musculare cauzate de luxații 
şi entorse.
Administrare: 3-5 pic. x 
3/zi, amestecate cu câte o 
linguriță de miere.
Durata curei: 7-14 zile 
sau conform recomandării 
medicului.

melissa

relaxant, permite instalarea 
unui somn odihnitor.

a12
ti tree

Recomandări: infecții 
respiratorii de natură 
bacteriană sau virală, cistită, 
uretrită, eczeme, acnee.
Administrare:  3-5 pic. x 
3/zi, amestecate cu câte o 
linguriță de miere. 
Durata curei:e 7-14 zile 
sau conform recomandării 
medicului.

r21
piN 

Recomandări: răceală, 
gripă, bronşită, faringită, 
laringită, infecții urinare 
(cistită, nefrită, pielită, 
prostatită), reumatism, 
artrită, nevralgii, oboseală, 
debilitate generală.
Administrare: 3-5 pic. x 
3/zi, amestecate cu câte o 
linguriță de miere. 
Durata curei: 7-14 zile 
sau conform recomandării 
medicului.

Vaporii de uleiuri esențiale şi-au dovedit efectele benefice încă de 
acum câteva mii de ani. atunci ele erau accesibile numai regilor 
şi împăraților. Dar astăzi, când aromaterapia este îmbrățişată de 
tot mai mulți oameni, a crea o stare de spirit pozitivă, tonică, de 

relaxare devine practică curentă. 

uleiuri pentru aromaterapie

BerGamot

răcoritor şi înviorător. 
Îndepărtează mirosul de fum 
de țigară.

GeraNiu

util pentru îngrijirea pielii.

lĂmâie
reduce celulita, este un 
tonic al sistemului vascular.

portoCale
relaxant, creează o stare 
de bună-dispoziție. reduce 
celulita.

ylaNG- 
ylaNG
sedativ, calmant, afrodiziac.
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r10
pĂtlaginĂ

ingrediente: zahăr invertit, extract de frunze de 
pătlagină (plantaginis folium) 35%, antioxidant: 
vitamina C, conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: tuse uscată, iritativă, spastică 
sau cu expectoraţie vâscoasă, datorită efectului 
expectorant, emolient, antispastic bronşic, 
antiinflamator.
Durata curei: 7-14 zile sau conform 
recomandării medicului.

F147
imunitate

Ingrediente: zahăr invertit, extracte de: 
echinacea (echinaceae herba), fructe de cătină 
(Hippophae fructus), rădăcină de ginseng 
(ginseng radix), şovârv (Origani herba), 
astragalus membranaceus – min. 35%, în 
proporţie variabilă; antioxidant: vitamina 
C, tinctură de coji de portocale (aurantii 
pericarpium); uleiuri esenţiale de: lămâie (Citri 
aetheroleum), portocale (aurantii aetheroleum), 
eucalipt (eucalypti aetheroleum), scorţişoară 
(Cinnamomi aetheroleum); conservant: sorbat 
de potasiu. 
Recomandări: imunitate scăzută, tratamentul 
preventiv al infecţiilor acute de căi respiratorii 
superioare, adjuvant în timpul convalescenţei, 
datorită efectului imunostimulator, de creştere 
a rezistenţei organismului la infecţii respiratorii, 
tonic general.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform 
recomandării medicului.

a16
BiOsept  
(antibacterian, antiviral) 

Ingrediente: zahăr invertit; extracte de: 
echinacea (echinaceae herba), șovârv (Origani 
herba), cimbrişor (serpylli herba), lichen de 
piatră (lichen islandicus), rizomi de ghimbir 
(Zingiberis rhizoma), scorţişoară (Cinnamomi 
cortex), frunze de măslin (Oleae folium), 
cuişoare (Caryophylli flos), extract standardizat 
în min. 10% andrographolide de andrographis 
paniculata – min. 35%, în proporţie variabilă; 
tinctură de propolis 1,2%; antioxidant: vitamina 
C 1%; uleiuri esenţiale de: lămâie (Citri 
aetheroleum), geraniu (pelargoni aetheroleum), 
scorţişoară (Cinnamomi aetheroleum), 
ravensara aromatic aetheroleum; conservant: 
sorbat de potasiu.
Recomandări: stări febrile, răceală, gripă, 
amigdalită, faringită, bronşită, cistite prin efectul 
antibacterian, antiviral, antifebril, antiinflamator, 
imunostimulent, expectorant.
Durata curei: 7-14 zile sau conform recomandării medicului.

Din plante alese fir cu fir, am învăţat să preparăm siropuri 
după reţete tradiţionale, îmbunătăţite de specialiștii noștri. 
am avut grijă să rămână naturale, fără arome sau coloranţi 

sintetici, bune si pentru copiii de peste 1 an.

atunci când tusea nu-ţi dă pace, alung-o cu siropuri eficiente, din 
plante medicinale. un gust dulce-acrişor e și pe placul celor mici.

sirOpuri meDiCinale

siropuri clasice 

r12
muguri De pin

Ingrediente: zahăr invertit, extract de muguri 
de pin (pini turiones) 35%, antioxidant: vitamina 
C, conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: gripă, bronşite, laringite, traheite 
acute şi cronice datorită efectului de fluidificare a 
secreţiilor bronşice, antiseptic, antiinflamator. 
Durata curei: 7-14 zile sau conform 
recomandării medicului.
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r28
riDiCHe NeaGrĂ

Ingrediente: zahăr invertit, extract de ridiche 
neagră (raphanus sativus nigra) - min 35%, 
antioxidant: vitamina C 1,2%; ulei esențial de 
lămâie (Citri aetheroleum), ulei esențial de 
portocale (aurantii aetheroleum),  ulei esențial 
de scorțişoară (Cinnamomi aetheroleum), 
conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: tuse productivă, răceală, gripă, 
bronşită datorită efectului de fluidificare a 
secrețiilor bronşice, antiseptic, antiinflamator. 
Durata curei: 7-14 zile sau conform 
recomandării medicului.

r29
plaNtusiN  
peNtru DiaBetiCi

Ingrediente: extracte de: rădăcină de ridiche 
neagră (raphanus sativus nigra), lichen de 
piatră (lichen islandicus), echinacea echinaceae 
herba), rădăcină de hrean (armoracia  radix), 
rădăcină de iarbă mare (inulae radix), rizomi 
de ghimbir (Zingiberis rhizoma), rădăcină de 
lemn dulce (liquiritiae radix), muguri de plop 
(populi gemma), scai vânăt (eryngii plani herba), 
cimbrişor (serpylli herba), muguri de pin (pini 
turiones), piper (piperis nigri fructus), astragalus 
membranaceous - min. 43%, în proporție 
variabilă; agent de îngroşare: carboximetilceluloză 
de sodiu, îndulcitor: sorbitol; antioxidant: 
vitamina C 1,2%; extract de stevia rebaudiana; 
ulei esențial de lămâie (Citri aetheroleum), 
ulei esențial de: scorțişoară (Cinnamomi 
aetheroleum); conservant: sorbat de potasiu. 
Recomandări: tuse de diferite etiologii, răceală, 
gripă, laringită, bronşită, datorită efectului de 
fluidificare a secrețiilor bronşice, expectorant, 
antitusiv, antiseptic al căilor respiratorii.
Durata curei: 7-14 zile sau conform recomandării 
medicului.

r8
plaNtusiN

Ingrediente: zahăr invertit, extracte de: muguri 
de pin (pini turiones), scai vânăt (eryngii plani 
herba), frunze de pătlagină (plantaginis folium), 
flori de tei (tiliae flos), cimbrişor (serpylli herba) 
– min. 35%, în proporție variabilă; antioxidant: 
vitamina C, conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: tuse de diferite etiologii, răceală, 
gripă, laringită, bronşită, datorită efectului de 
fluidificare a secrețiilor bronşice, expectorant, 
antitusiv, antiseptic al căilor respiratorii.
Durata unei cure obişnuite este de 7-14 zile sau 
conform recomandării medicului.

r25
plaNtusiN Forte 

Ingrediente: zahăr invertit; extracte de: rădăcină 
de ridiche neagră (raphanus sativus nigra), 
rădăcină de hrean (armoraciae radix), rizomi 
de ghimbir (Zingiberis rhizoma), lichen de piatră 
(lichen islandicus), echinacea (echinaceae herba), 
rădăcină de iarbă mare (inulae radix), rădăcină 
de lemn dulce (liquiritiae radix), muguri de plop 
(populi gemma), scai vânăt (eryngii plani herba), 
cimbrişor (serpylli herba), muguri de pin (pini 
turiones), piper (piperis nigri fructus), extract 
de astragalus membranaceus - min. 35%, în 
proporție variabilă; antioxidant: vitamina C 1,2%; 
uleiuri esențiale de: scorțişoară (Cinnamomi 
aetheroleum), lămâie (Citri aetheroleum), ti-tree 
(melaleuca alternifolia aetheroleum), brad (abieti 
aetheroleum), fenicul (Foeniculi aetheroleum), 
cimbru (thymi aetheroleum); conservant: sorbat 
de potasiu. 
Recomandări: bronşită, astm bronşic, afecțiuni 
pulmonare cronice, tuse cu expectorație spastică, 
iritativă datorită efectului emolient, expectorant, 
calmant, antitusiv, antiseptic.
Durata curei: 7-14 zile sau conform recomandării 
medicului.

aDmiNistrarea siropurilor:
Copii 1-5 ani: 1-3 lingurițe/zi.
Copii 6-12 ani: 4-5 lingurițe/zi.
Copii peste 12 ani şi adulți: 3 linguri/zi.
se administrează cu 30 minute înainte de masă.
**excepție: r29-plantusin pentru Diabetici se administrează la copii 
de la 3 ani
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F149
imuNitate Cu miere Şi propolis

Ingrediente: miere de albine min. 63%; 
extracte de: echinacea (echinaceae 
herba), fructe de cătină (Hippophae 
fructus), rădăcină de ginseng (Ginseng 
radix),  șovârv (origani herba), astragalus 
membranaceus – min. 35% în proporție 
variabilă; antioxidant: vitamina C 1%; 
tinctură de coji de portocale (aurantii 
pericarpium), tinctură de propolis 
0,5%; uleiuri esențiale de: lămâie (Citri 
aetheroleum), portocale (aurantii 
aetheroleum), eucalipt (eucalypti 
aetheroleum), scorțişoară (Cinnamomi 
aetheroleum); conservant: sorbat de 
potasiu. 
Recomandări: imunitate scăzută, 
tratamentul preventiv al infecțiilor acute 
de căi respiratorii superioare, adjuvant în 
perioadele de convalescență prin efectul 
imunostimulator, vitaminizant, tonic general. 
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform recomandării medicului.

Evaluarea eficienței
• s-a administrat sirop „imunitate F149” timp de o lună la copii care 
prezentau infecții repetate ale căilor respiratorii.
• s-a constatat, după două luni de tratament, îmbunătățirea semnificativă 
a stării generale, absența infecțiilor intercurente la 50% dintre copiii 
evaluați şi reducerea frecvenței şi intensității recăderilor la ceilalți 50%.
• preparatul nu a determinat reacții adverse, fiind bine tolerat.

a13
Biosept Cu miere Şi propolis
(antibacterian, antiviral)

Ingrediente: miere de albine min 77%, 
extracte de: echinacea (echinaceae 
herba), sovârv (origani herba), cimbrişor 
(serpylli herba), lichen de piatră (lichen 
islandicus), rizomi de ghimbir (Zingiberis 
rhizoma), scorțişoară (Cinnamomi cortex), 
frunze de măslin (oleae folium), cuişoare 
(Caryophylli flos), extract total 5:1 de 
andrographis paniculata – min. 20%, în 
proporție variabilă; tinctură de propolis 
1,2%; antioxidant: vitamina C 1%; uleiuri 
esențiale de: lămâie (Citri aetheroleum), 
geraniu (pelargoni aetheroleum), 
scorțişoară (Cinnamomi aetheroleum), 
ravensara aromatica; conservant: sorbat 
de potasiu.
Recomandări:  stări febrile, răceală, 
gripă, amigdalită, faringită, bronşită, 
cistite prin efectul antibacterian, antiviral, 
antifebril, antiinflamator, imunostimulent, 
expectorant. 
Durata curei: 7-14 zile sau conform recomandării medicului.

Fie siropul cât de dulce, parcă e mai bun dacă are miere. părinții 
ştiu că adaosul de tinctură de propolis şi vitamina C creşte eficiența 

terapeutică, iar lipsa de arome sau coloranți sintetici e benefică. 
siropul poate fi dat și copiilor de peste un an. 

siropuri cu miere și propolis 
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D69
laxatiV Cu miere Şi propolis 

Ingrediente: miere de albine min. 63%; 
extracte de: volbură (Convolvuli herba), 
semințe de plantago ovata, prune 
uscate (prunus domestica), rădăcină 
de nalbă (althaeae radix), fructe de 
fenicul (Foeniculi fructus), fructe de 
coriandru (Coriandri fructus), fructe 
de chimion (Carvi fructus), rizomi de 
ghimbir (Zingiberis rhizoma) - min. 
35%, în proporție variabilă; antioxidant: 
vitamina C 1%; tinctură de propolis 0,45%; 
conservant: sorbat de potasiu. 
Recomandări: constipație, colici 
abdominale asociate prin creşterea 
peristaltismului intestinal şi efect laxativ 
neiritant, antispastic intestinal, carminativ. 
Durata curei: 7-14 zile sau conform 
recomandării medicului.

r27
muGuri De piN  
Cu miere Şi propolis

Ingrediente: miere de albine min. 63%, 
extract de muguri de pin (pini turiones) 
35%, tinctură de propolis 0,45 %, 
antioxidant: vitamina C 1%, conservant: 
sorbat de potasiu.
Recomandări: gripă, bronşite, laringite, 
traheite acute şi cronice datorită efectului 
de fluidificare a secrețiilor bronşice, 
antiseptic, antiinflamator. 
Durata curei: 7-14 zile sau conform 
recomandării medicului.

r11
pĂtlaGiNĂ Cu miere Şi propolis

Ingrediente: miere de albine min. 63%, 
extract de frunze de pătlagină (plantaginis 
folium) 35%, antioxidant: vitamina C 1%, 
tinctură de propolis 0,45%, conservant: 
sorbat de potasiu.
Recomandări: tuse uscată, iritativă, 
spastică sau cu expectorație vâscoasă 
datorită efectului expectorant, emolient, 
antispastic bronşic, antiinflamator.
Durata curei: 7-14 zile sau conform 
recomandării medicului.

aDmiNistrarea siropurilor:
Copii 1-5 ani: 1-3 lingurițe/zi.
Copii 6-12 ani: 4-5 lingurițe/zi.
Copii peste 12 ani şi adulți: 3-4 linguri/zi.
se administrează cu 30 minute înainte de masă.
**excepții
D73 Vermicin şi D69 laxativ se administrează după masă.

Evaluarea eficienței
• s-a administrat  sirop „laxativ D69” timp de 10-14 zile la copii care 
prezentau constipație, colici abdominale şi sindrom dispeptic.
• s-a constatat ameliorarea până la dispariție a simptomelor de însoțire 
şi normalizarea tranzitului la 80% dintre copii. 
• preparatul nu a determinat reacții adverse, fiind bine tolerat.
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D73
VermiCiN Cu miere Şi propolis
(antiparazitar) 

Ingrediente: miere de albine min. 63%; 
extracte de: frunze de boldo (Boldo 
folium), frunze de nuc ( Juglandis folium), 
rădăcină de iarbă mare (inulae radix), 
fructe de coriandru (Coriandri fructus), 
fructe de anason (anisi fructus) - min. 
35%, în proporție variabilă; antioxidant: 
vitamina C 1%; tinctură de propolis 0,45%; 
conservant: sorbat de potasiu. 
Recomandări: parazitoze digestive 
datorate infestării cu limbrici, oxiuri, 
Giardia lamblia având efect antiparazitar, 
antibacterian şi antispastic.
Durata curei: 10 zile, urmată de o pauză 
de 7 zile sau conform recomandării 
medicale. Cura se repetă de 3 ori 
consecutiv.

Evaluarea eficienței
• s-a administrat sirop “Vermicin D73” timp de 10 zile la copii cu 
oxiuroză, ascardioză, lambliază.
• s-a constatat ameliorarea simptomatologiei aferente patologiei la 
77% dintre pacienți şi negativarea examenului coproparazitologic la 45% 
dintre cazuri fără a necesita asocierea medicației alopate.
• preparatul nu a determinat reacții adverse, fiind bine tolerat.

r18
plaNtusiN Forte  
Cu miere Şi propolis 

Ingrediente: miere de albine min. 62%; 
extracte de: rădăcină de ridiche neagră 
(raphanus sativus nigra), rădăcină de hrean 
(armoraciae radix), rizomi de ghimbir 
(Zingiberis rhizoma), lichen de piatră 
(lichen islandicus), echinacea (echinaceae 
herba), rădăcină de iarbă mare (inulae 
radix), rădăcină de lemn dulce (liquiritiae 
radix), muguri de plop (populi gemma), 
scai vânăt (eryngii plani herba), cimbrişor 
(serpylli herba), muguri de pin (pini 
turiones), piper (piperis nigri fructus), 
extract de astragalus membranaceus - min. 
35%, în proporție variabilă; tinctură de 
propolis 1,2%, antioxidant: vitamina C 1%; 
uleiuri esențiale de: scorțişoară (Cinnamomi 
aetheroleum), lămâie (Citri aetheroleum), 
ti-tree (melaleuca alternifolia aetheroleum), 
brad (abieti aetheroleum), fenicul (Foeniculi 
aethetoleum), cimbru (thymi aetheroleum); conservant: sorbat de 
potasiu.
Recomandări: bronşită, astm bronşic, afecțiuni pulmonare cronice, 
tuse cu expectorație, spastică, iritativă datorită efectului emolient, 
expectorant, calmant, antitusiv, antiseptic.
Durata curei: 7-14 zile sau conform recomandării medicului.

Evaluarea eficienței
• s-a administrat sirop „plantusin Forte r18” timp de 7-14 zile la pacienți 
care prezentau atât tuse cu expectorație cât şi tuse seacă, iritativă de 
diferite etiologii (viroze, faringo-traheite, bronşite).
• s-a constatat  amelioarea până la dispariție a tusei la toți pacienții 
fără a necesita asocierea medicației alopate. siropul a eliminat atât 
tusea seacă, iritativă prin efectul emolient, cât şi tusea productivă prin 
fluidificarea secrețiilor bronşice.
• preparatul nu a determinat reacții adverse, fiind bine tolerat.

r9
plaNtusiN Cu miere  
Şi propolis

Ingrediente: miere de albine min. 62%; 
extracte de: muguri de pin (pini turiones), 
scai vânăt (eryngii plani herba), frunze de 
pătlagină (plantaginis folium), cimbrişor 
(serpylli herba), flori de tei (tiliae flos) – 
min. 35%, în proporție variabilă; tinctură 
de propolis 1,2%, antioxidant: vitamina C 
1%; conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: tuse de diferite etiologii, 
răceală, gripă, laringită, bronşită prin 
fluidificarea secrețiilor bronşice şi efect 
expectorant, calmant, antitusiv, emolient, 
antiseptic al căilor respiratorii.
Durata curei: 7-14 zile sau conform 
recomandării medicului.
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a19
Biosept

sirop pentru sugari și  
copii mici
Ingrediente: sirop de fructoză, apă, extracte de plante, în proporție 
variabilă: lichen de piatră (lichen islandicus), frunze de măslin (oleae 
folium) 2% , turmeric (Curcumae  longae rhizoma),  extract total de 
trifoişte de baltă (menyanthidis folium) 0,2% – min. 20%, antioxidant: 
vitamina C, conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: stări febrile, răceală, gripă, amigdalită, faringită, bronşită, 
cistite prin efectul : antibacterian, antiviral, antifebril, antiinflamator, 
imunostimulent, expectorant.
Administrare: sugari 1-12 luni: 2,5ml de 3 ori pe zi.Copii 1-3 ani: 3-5 ml 
de 3 ori pe zi. Copii 4-6 ani: 6-7 ml de 3 ori pe zi.
Durata curei: 7-14 zile.

Cu cât ești mai mic, cu atât ai nevoie de remedii mai naturale și, 
de ce nu, și bune la gust. De aceea, am creat siropul îndulcit cu 
fructoză ce are acțiune blândă dar eficientă, din plante alese cu 
grijă, potrivit pentru bebeluşi de la 1 lună. Și, ca să fie ușor de 

administrat, am pus în pachet și seringa dozatoare.

siropuri cu fructoză

l88
BiomoBil Cu suNĂtoare, 
GĂlBeNele  
Şi arDei iute  

gel antireumatic
reumatism, lombosciatică, nevralgii, contracturi musculare, 
datorită efectului antiinflamator, antialgic, revulsiv.

Creme Şi Geluri
plantele te pot ajuta și din exterior. Noi ținem cont de specificul 

fiecăreia atunci când le combinăm după rețete originale, în dozele de 
care este nevoie, fără alte parfumuri în afară de cele care vin natural 

de la plantele folosite.
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C30
GĂlBeNele Şi arNiCĂ

cremă
Varice, 
tromboflebite, 
hematoame, entorse, 
fragilitate capilară, 
hemoroizi, datorită 
efectului venotonic, 
anticoagulant, 
antiinflamator, 
analgezic, antiseptic, 
cicatrizant.

l89
tĂtĂNeasĂ 

cremă
entorse, fracturi, 
dureri articulare 
şi musculare, 
artrite, reumatism, 
hemoroizi, prin 
favorizarea formării 
calusului şi efect 
antiinflamator, 
revulsiv, cicatrizant.

p116
GĂlBeNele

cremă
arsuri, iritații ale 
pielii, eritemul 
sugarilor, hemoroizi, 
datorită efectului 
antiinflamator, 
emolient, cicatrizant.

p130 
CĂtiNĂ Cu  
GĂlBeNele  
Şi suNĂtoare

cremă
eczeme, arsuri, 
iritații ale pielii, 
alergodermii, 
răni, fisuri anale, 
datorită efectului 
antiinflamator, 
cicatrizant, emolient.  

p117
GĂlBeNele  
Şi propolis

cremă
arsuri, dermatoze, 
micoze, hemoroizi, 
iritații, răni, ulcere 
varicoase, eritemul 
fesier al sugarilor, 
datorită efectului 
antiinflamator, 
cicatrizant, 
antiseptic, 
antimicotic.

p131
FareDerm 
Cu aloe Vera Şi  
iarBa tâlHarului

cremă cicatrizantă
leziuni ale pielii, 
escare, arsuri, 
dermatite, datorită 
efectului cicatrizant, 
reepitelizant, 
antiseptic, 
dezinfectant, 
antiinflamator.

C29
BioVeNal Cu  
CastaNe Şi arNiCĂ

gel varice
Varice, insuficiență 
venoasă cronică, flebite, 
tromboflebite, tratamentul 
postoperator al varicelor, 
hemoroizi, fragilitate 
capilară, echimoze, 
hematoame, entorse, 
luxații. previne formarea 
varicelor şi hemoroizilor. 
are efect antiinflamator, 
antidematos, venotonic, 
hemostatic, cicatrizant. 

l94 
GHiara DiaVolului 
Şi uNtul pĂmâNtului

gel antireumatic
reumatism, dureri articulare 
şi musculare, entorse, datorită 
efectului antiinflamator, cicatrizant, 
analgezic.   
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Respectând tradiția, dar cu mare atenție la 
viața de azi, am creat noi preparate pe măsura 

vremurilor în care trăim. 

Capsulele și comprimatele noastre sunt la început plante din culturi proprii sau din surse 
de încredere, pe care le alegem fir cu fir înainte de a extrage tot ce-i mai valoros și a le 

aduce românilor sub formă de remedii pentru sănătate.

DESPRE 
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Uleiurile esențiale din plante au un efect terapeutic 
foarte ridicat, dacă știi cum și când să le culegi. Noi avem 

cunoștințele și metodele moderne de încapsulare care 
ne permit să îți aducem ce-i mai bun din plante, într-o 

formă ușor de administrat.
A14
BIOMICIN (antibiotic natural )
capsule moi 250mg
Ingrediente: 
ulei esențial de 
ti-tree (Melaleuca 
alternifolia 
aetheroleum); ulei 
esențial de cuişoare 
(Caryophylli floris); 
ulei de floarea 
soarelui.
Proprietăţi: 
antibacterian cu 
acțiune asupra unui 
spectru larg de 
germeni patogeni 
(Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus 
viridans) testat în laborator pe aromatograme (similar antibiogramelor); 
antiviral; antifungic (Candida albicans); antiparazitar; antiinflamator; 
analgezic.
Recomandări: infecții şi inflamații respiratorii şi ORL (viroze, gripă, 
amigdalită, faringită, bronşită, sinuzită, otită); infecții digestive (enterite, 
enterocolite bacteriene, candidozice sau virale, parazitoze intestinale); 
infecții uro-genitale (uretrite, cistite acute şi cronice, pielonefrite, 
prostatite, anexite); infecții ale pielii (acnee, furuncule, dermatite 
micotice, herpes).
Administrare: Copii 7-14 ani: 1 capsulă de 2 ori pe zi, la 1 oră după 
masă. Copii peste 14 ani şi adulți: 1 capsulă de 3-4 ori pe zi, la 1 oră  
după masă. Se administrează timp de 10-30 zile. Administrarea se poate 
relua după o pauză de 2 săptămâni.

A15
BIOMICIN FORtE 
(antibiotic natural) 
capsule moi 250mg
Ingrediente: ulei 
esențial de cimbru 
(thymi aetheroleum); 
ulei esențial de 
cuişoare (Caryophylli 
floris); ulei de floarea 
soarelui.
Proprietăţi: 
antibacterian cu 
acțiune asupra unui 
spectru larg de 
germeni patogeni 
(Streptococcus 
beta hemolitic, 
Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus 
viridans) testat în laborator pe aromatograme (similar antibiogramelor); 
antiviral; antifungic (Candida albicans); antiparazitar; antiinflamator; 
antispastic.
Recomandări: infecții respiratorii (viroze, gripă, sinuzită, faringo-
amigdalită, traheo-bronşită, astm bronşic, pneumonie virală, supurații 
bronhopulmonare); infecții digestive (enterocolite bacteriene, 
candidozice sau virale, parazitoze intestinale); infecții uro-genitale 
(uretrite, cistite, pielonefrite, prostatite, anexite).
Administrare: Copii 10-14 ani:1 capsulă de 2 ori pe zi, la 1 oră  după 
masă. Copii peste 14 ani şi adulți: 1 capsulă de 3-4 ori pe zi, la 1 oră  
după masă. Se administrează  timp de 10-14 zile. Administrarea se poate 
relua după o pauză de 2 săptămâni.

CAPSULE MOI

Evaluarea eficienței  
• S-a administrat “Biomicin Forte-A15”, capsule moi timp de 21 zile, 
în doză de 1 x3/ zi, la 32 pacienți cu patologie infecțioasă bronho-
pulmonară cronică acutizată, manifestată prin tuse cu expectorație, 
dispnee, durere toracică, febră, astenie.
• S-a constatat că tratamentul cu “Biomicin Forte-A15” a fost suficient 
ca unic tratament pentru ameliorarea simptomelor clinice la 96,7% 
din pacienți şi a condus la ştergerea leziunilor pneumonice la bolnavii 
cu pneumonii trenante, la reducerea fenomenelor clinice de supurație 
bronşică la bolnavii cu bronşiectazii,  iar sputa a devenit din purulentă, 
mucoasă şi s-a diminuat cantitativ.
• ”Biomicin Forte-A15”, capsule moi a fost bine tolerat de 93% din 
pacienți şi lipsit de efecte adverse.

Evaluarea eficienței  
• Cele două preparate – “Biomicin Forte-A15” şi “Biomicin-A14” au 
fost evaluate clinic şi prin analize de laborator la pacienți cu faringo-
amigdalite şi cu infecții urinare. 
• S-au realizat aromatograme (similar antibiogramelor) pe exudate 
faringiene şi pe uroculturi. 
• S-a constatat eficiența într-un procent semnificativ: “Biomicin 
Forte-A15” în 98% din cazuri şi “Biomicin-A14” în 80% din cazuri, 
cu negativarea la control a germenilor identificați prin analizele 
inițiale (Streptococcus beta hemolitic, Staphylococcus aureus, E. coli, 
Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus viridans). 
Efectul este similar cu al antibioticelor chimice (testate în paralel 
pe antibiograme), în plus germenii care au prezentat rezistență la 
antibioticul de sinteză, au fost sensibili la „Biomicin Forte-A15”.
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M117 
ANtIOxIDANt  + ANtIAgINg

60 capsule a 500  mg
Ingrediente/capsulă: frunze de ceai verde 
(theae folium); fructe de afin (Myrtilli 
fructus); fructe de coacăz (Ribes nigri 
fructus); fructe de Acai (Euterpe oleracea) 
50 mg; extract de fructe de goji (Lycium 
barbarum) standardizat în min. 3% vitamina 
C 25 mg; extract de semințe de struguri 
(Vitis vinifera) standardizat în min. 95% 
proantocianidine; extract de struguri (Vitis 
vinifera) standardizat în min. 5% resveratrol;
extract de Haematococcus pluvialis 
standardizart în min. 1,5% astaxantină.
Proprietăţi: antioxidant; combate radicalii 
liberi din organism; protejează organismul 
împotriva îmbătrânirii premature; 
protejează împotriva degenerării celulare 
şi a deteriorării ADN-ului; stimulent şi 
protector al sistemului nervos; protector 
al inimii, vaselor de sânge, al ochilor şi al 
pielii; protector hepatic; imunostimulent; 
hipocolesterolemiant; lipolitic (arde 
grăsimile).
Recomandări: reducerea riscului 
afecțiunilor cardiovasculare şi a 
aterosclerozei; protecție față de efectele 
negative ale radiațiilor, noxelor, alcoolului, 
substanțelor potențial cancerigene; 
reducerea riscului apariției complicațiilor 
diabetului zaharat; stres, suprasolicitare 
fizică şi psihică, oboseală cronică; 
dislipidemie, obezitate; îmbunătățirea 
vederii; alergii, urticarie, dermatoze, 
fragilitate vasculară; senescență 
(îmbătrânirea organismului).
Administrare: 1 cps x 2-3/zi. 
Durata curei: 1-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

Căutăm să ducem mai departe știința aceasta a 
fitoterapiei, pentru că numai așa putem să îți dăruim 

beneficiile naturii într-o formă eficientă, fără adaosuri de 
arome, coloranți sau conservanți. Astfel, transformăm 

plantele în capsule de zece ori mai eficiente. 

CAPSULE

N140
ANtIStRES 
60 capsule a 390 mg    
Ingrediente/capsulă: extract de grifonia 
simplicifolia standardizat în min. 10% 
5-hidroxitriptofan 91,65 mg; rădăcină de 
ginseng (ginseng radix) 89,7 mg; sunătoare 
(Hyperici herba) 78 mg; passiflora 
(Passiflorae herba); măghiran (Majoranae 
herba;) ulei esențial de lavandă (Lavandulae 
aetheroleum) 5,85 mg; ulei esențial de 
Lemon verbena (Lippiae citriodorae 
aetheroleum); ulei esențial de roiniță  
(Melissae aetheroleum); ulei esențial de 
bergamot (Citri bergami aetheroleum). 
Proprietăţi: antidepresiv, anxiolitic; 
adaptogen (creşte capacitatea organismului 
de a se adapta la stres şi suprasolicitări); 
tonic nervos; stimulează atenția şi 
concentrarea; induce stare de calm şi 
relaxare; îmbunătățeşte calitatea somnului.
Recomandări: tulburări generale de stres 
(agitație, nervozitate, nelinişte, anxietate, 
stări depresive); surmenaj; insomnie; dureri 
de cap.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 2 ore după 
masă, nu mai târziu de ora 20.
Durata curei: 1-2 luni sau conform 
recomandării medicului.
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F172
B COMPLEx (vitamine naturale) 
60 capsule a 408 mg
Ingrediente/capsulă: drojdie de bere 
(Saccharomyces cerevisiae) 326,4 mg; 
extract de germeni de grâu (tritici fructus 
germinatus) standardizat în min. 0,00714% 
vitamina B 40,8 mg; extract orz verde 
(Hordei herba) standardizat în min. 
0,00738 % vitamina B 40,8 mg.
Proprietăţi: vitaminizant, antianemic, 
antirahitic; neuroprotector (protector 
al sistemului nervos); miotonic, inclusiv 
cardiomiotonic; intensifică arderea 
grăsimilor; stimulent al glandelor endocrine; 
remineralizant; imunostimulent; antitoxic.
Recomandări: tulburări de creştere şi 
dezvoltare ale copiilor şi adolescenților; 
disfuncții nervoase şi neuromusculare 
(stres, oboseală, surmenaj, astenie, 
neurastenie, nevroze, scăderea 
performanțelor intelectuale); dereglări 
metabolice (carențe vitamino-
minerale, obezitate, hiperglicemie, 
hipercolesterolemie); tulburări hormonale 
(diabet, hipotiroidie, tulburări ale ciclului 
menstrual caracterizate prin întârzieri 
şi flux slab); afecțiuni cardiovasculare 
(ateroscleroză, hipertensiune, cardiopatie 
ischemică, edeme); boli digestive (gastrite, 
ulcer gastric, entrocolite, constipații, 
dischinezii biliare, hepatite, ciroză); căderea 
părului, încărunțirea părului, unghii friabile.
Administrare:1 cps x 2/zi, la o oră după 
masă.
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

L86 
BIOMOBIL 1
(Articulații sănătoase)
63 capsule a 400 mg
Ingrediente/capsulă: extract de rădăcină 
de ghiara diavolului (Harpagophyti radix) 
standardizat în min. 2,7% harpagozide 80 
mg; frunze de mesteacăn (Betulae folium); 
crețuşcă (Ulmariae herba); rădăcină de lemn 
dulce (Liquiritiae radix); fructe de ienupăr 
( Juniperi fructus); extract de scoarță de 
salcie (Salicis cortex) standardizat în min. 
15% salicină 40 mg.
Proprietăţi: antiinflamator; antialgic 
(calmează durerea); diuretic; depurativ 
(favorizează eliminarea toxinelor); 
condroprotector (protejează cartilajele); 
protector gastric.
Recomandări: reumatism degenerativ 
(coxartroză, gonartroză, artroză de umăr, 

L86A 
BIOMOBIL 2
63 capsule a 430 mg
Ingrediente/capsulă: turmeric (Curcuma 
longa); extract de Boswellia serrata 
standardizat în min. 65% acid boswelic  
86 mg; muguri de plop (Populi gemmae);
frunze de frasin (Fraxini folium) 43 mg; 
rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma); 
extract de scoarță de salcie (Salicis cortex) 
standardizat în min. 15% salicină.
Proprietăţi: antiinflamator; antialgic 
(calmează durerea); condroprotector 
(protejează cartilajele); protector gastric.
Recomandări: reumatism de tip 
inflamator (artrite); reumatism degenerativ 
(coxartroză, gonartroză, artroză de umăr, 
artroză de cot, spondiloză cervicală, 
spondiloză dorsală); reumatism abarticular 
(care afectează țesuturile din jurul unei 
articulații): burșite, tendinite, sinovite, 
întinderi musculare, entorse, luxații; gută; 
eficient şi în dureri de coloană cervicală, 
lombară, dorsală.
Administrare: 1 capsulă x 3/zi, la 1 oră 
după masă. 
Durata curei:  3 luni. Recomandăm 
cure alternative de câte 3 luni cu capsule 
BIOMOBIL 2 - L86A, urmate de capsulele  
BIOMOBIL 1 - L86. Puteți începe cura cu 
oricare dintre aceste 2 produse, respectând 
alternanța între ele de 3 luni.

artroză de cot, spondiloză cervicală, spondiloză 
dorsală); reumatism abarticular (care afectează 
țesuturile din jurul unei articulații): burșite, 
tendinite, sinovite, întinderi musculare, entorse, 
luxații; gută; eficient şi în dureri de coloană 
cervicală, lombară, dorsală.
Administrare: 1 capsulă x 3/zi, la 1 oră după 
masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm cure 
alternative de câte 3 luni cu capsule BIOMOBIL 
1 - L86, urmate de capsulele  BIOMOBIL 2 - 
L86A. Puteți începe cura cu oricare dintre aceste 
2 produse, respectând alternanța între ele de 3 
luni.
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A18
BIOSEPt  
(pentru femei însărcinate  
şi mămici care alăptează)

30 capsule vegetale a 380 mg
Ingrediente/capsulă: lichen de piatră 
(Lichen Islandicus), extract de frunze de 
măslin (Oleae folium) standardizat în 
min. 10% oleuropeină 76 mg, turmeric 
(Curcumae longae rhizoma), echinacea 
(Echinaceae herba) 76 mg, rizomi de 
ghimbir (Zingiberis rhizoma).
Proprietăţi: antibacterian, antiviral 
şi antifungic asupra unui spectru larg 
de germeni patogeni; antiinflamator; 
imunostimulent; antifebril; expectorant, 
emolient.
Recomandări: infecții şi inflamații 
respiratorii (răceală, gripă, amigdalită, 
faringită, bronşită), infecții digestive 
(enterite, enterocolite), infecții uro-genitale 
(uretrite, cistite, pielonefrite, anexite).
Administrare: 1 capsulă de 3 ori pe zi, 
înainte de masă. 
Durata curei: 7-15 zile. 

A5 
BIOSEPt (antibacterian, antiviral)
30 capsule a 350 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de măslin 
(Oleae folium) 140 mg; lichen de piatră 
(Lichen islandicus) 70 mg; muguri de plop 
(Populi gemma) 70 mg; extract de scoarță 
de salcie (Salicis cortex) standardizat în 
min. 15% salicină; cuişoare (Caryophylli 
flos).
Proprietăţi: antibacterian, antiviral 
şi antifungic; vermifug; antiinflamator; 
antifebril; expectorant, emolient.
Recomandări: răceală, gripă, faringită, 
bronşită, febră, cistită, anexită, 
enterocolită, parazitoze intestinale.
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de 
masă.
Durata curei: 15-30 zile sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienței  
• S-a administrat „Biosept-A5” capsule, timp de 10-22 de zile, la 
pacienți (atât la adulți cât și la copii de peste 6 ani) cu infecții şi 
inflamații respiratorii: rino-faringite, traheo-bronşite, bronşită cronică.
• S-a constatat dispariția completă a febrei, durerilor de gât şi a 
răguşelii la toți pacienții, starea generală s-a îmbunătățit la 98.14% 
dintre pacienți, iar tusea a remis la 84,21% dintre aceștia.
• tratamentul fitoterapeutic a fost suficient pentru ameliorarea/
dispariția simptomelor clinice la 96,72% din cazuri; la 2 pacienți 
(3,27%) a fost necesară asocierea unui produs alopat (antibiotic cu 
spectru larg) datorită polipatologiei respiratorii cronice severe. 
• Produsul a fost bine tolerat la toți pacienții, fiind lipsit de efecte   
 secundare.

F173
CALCIU NAtURAL 
60 capsule a 490 mg
Ingrediente/capsulă: citrat de calciu din 
coajă de ou 392 mg; extract de semințe 
de susan (Sesami semen) standardizat în 
min. 1,6% calciu 49 mg; extract de alge 
(Lithothamnium calcareum) standardizat în 
min. 0,12% calciu 49 mg.
Proprietăţi: reglează echilibrul calciului;
menține în bună stare sistemul osos şi dinții; 
reduce durerile şi epuizarea musculară; 
tonic nervos; diminuează reacțiile alergice.
Recomandări: deficit de calciu 
(hipocalcemie), spasmofilie; adjuvant al 
osteoporozei de vârstă, post-menopauză, 
după imobilizări prelungite.
Administrare: 2 cps x 2-3 /zi, în timpul 
mesei.
O capsulă conține 82,4 mg calciu, asigurând 
10,3% din doza zilnică recomandată.
Durata curei: 1-3 luni sau conform 
recomandării medicului.
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M107
CEAI VERDE ȘI MAté  
60 capsule a 420 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de ceai verde 
(theae folium) 336 mg; extract de frunze 
de ceai verde (theae folium) standardizat 
în min. 90% polifenoli 42 mg; extract 
de frunze de maté (Ilex paraguariensis) 
standardizat in min. 8% cafeină 42 mg.
Proprietăţi: antioxidant; stimulent al 
sistemului nervos; hipocolesterolemiant; 
lipolitic, ajută scăderea în greutate.
Recomandări: ateroscleroză; afecțiuni 
cardiovasculare; dislipidemie, obezitate; 
cure de slăbire; astenie, oboseală; 
senescență (îmbătrânirea organismului).
Administrare: 1 cps x 2-3/zi. Nu se 
administrează seara datorită conținutului 
de cafeină.
Durata curei: 1-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

C35A
CALMOCARD 2 
63 capsule a 400 mg
Ingrediente/capsulă: frunze şi flori de 
păducel (Crataegi folium cum flore) 132 mg; 
passiflora (Passiflorae herba) 80 mg; flori de 
lavandă (Lavandulae flos); extract de păducel 
(Crataegi folium cum flore)  standardizat în 
min. 0,3% vitexină și 0,15% proantocianidine 
oligomerice; extract de struguri (Vitis vinifer 
fructus) standardizat în min. 5% resveratrol; 
ulei esențial de lavandă (Lavandulae 
aetheroleum).
Proprietăţi: cardiotonic; vasodilatator 
coronarian; antiaritmic; hipotensiv; sedativ.
Recomandări: cardiopatie ischemică şi 
hipertensiune arterială, forme uşoare 
şi medii; afecțiuni cardiace funcționale 
(palpitații, tahicardie, oscilații tensionale, 
dureri precordiale), sechele postinfarct 
miocardic.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră după 
masă. 
Durata curei: recomandăm cure alternative 
de câte 3 luni cu capsule CALMOCARD 2 - 
C35A, urmate de capsulele  CALMOCARD 
1 - C35. Puteți începe cura cu oricare dintre 
aceste 2 produse, respectând alternanța 
între ele de 3 luni.

C35
CALMOCARD 1 
(Calmocard)
63 capsule a 380 mg
Ingrediente/capsulă: frunze şi flori de 
păducel (Crataegi folium cum flore) 114 
mg; talpa gâştii (Leonuri herba); rădăcină 
de valeriană (Valerianae radix); roiniță 
(Melissae herba); extract de fructe de 
măceş (Cynosbati fructus) standardizat în 
min. 4% polifenoli 38 mg.
Proprietăţi: cardiotonic; vasodilatator 
coronarian; antiaritmic; hipotensiv; sedativ.
Recomandări: cardiopatie ischemică 
şi hipertensiune arterială forme uşoare 
şi medii; afecțiuni cardiace funcționale 
(palpitații, tahicardie, oscilații tensionale, 
dureri precordiale); sechele postinfarct 
miocardic.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră după 
masă. 
Durata curei: recomandăm cure 
alternative de câte 3 luni cu capsule 
CALMOCARD 1 - C35, urmate de 
capsulele  CALMOCARD 2 - C35A. Puteți 
începe cura cu oricare dintre aceste 2 
produse, respectând alternanța între ele de 3 luni.

Evaluarea eficienţei 
• S-au administrat capsulele “Calmocard 1 - C35” timp de 1 lună 
pacienților cu hipertensiune arterială, sindrom anxios-depresiv asociat 
afecțiunilor cardiace, tahicardie sinusală, distonie neurovegetativă.
• S-a constatat ameliorarea până la dispariția simptomatologiei (palpitații, 
disconfort precordial) la toți pacienții evaluați.
• 95% din pacienți au folosit doar capsulele “Calmocard 1 - C35”; ceilalți, 
5% au asociat aceste capsule cu medicația alopată, dar cu reducerea 
dozelor acesteia.
• 74% din pacienți au înlocuit medicația alopată preexistentă. 
• Produsul nu a determinat reacții adverse, fiind bine tolerat.
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N132A
CIRCULAŢIE CEREBRALĂ  
ŞI MEMORIE 2
cu Ginkgo biloba
63 capsule a 370 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de ginkgo 
biloba (ginkgo folium) 270 mg; extract de 
frunze de ginkgo biloba (ginkgo folium)  
Egb 761: 100 mg.
Proprietăţi: stimulează circulația cerebrală 
şi periferică; vasodilatator arterial; 
antioxidant; anti-aterosclerotic; venotonic; 
anticoagulant.
Recomandări: insuficiență circulatorie 
cerebrală şi manifestările ei funcționale: 
vertij (amețeli), cefalee (dureri de cap), 
tulburări de memorie şi concentrare, 
scăderea capacității intelectuale; sechele 
ale accidentelor vasculare cerebrale şi 
posttraumatic; ateroscleroză cerebrală, 
tulburări de auz (hipoacuzie, acufene); 
tulburări ale circulației vasculare 
periferice: arteriopatii ale membrelor 
inferiorare, insuficiență venoasă periferică, 
tromboflebită, fragilitate capilară, sindrom 
Raynaud.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră după 
masă.
Durata curei: recomandăm cure alternative 
de câte 3 luni cu capsule CIRCULAŢIE 
CEREBRALĂ ȘI MEMORIE 2, cu ginkgo 
biloba - N132A, urmate de capsulele  
CIRCULAŢIE CEREBRALĂ ȘI MEMORIE 1 
- N132. Puteți începe cura cu oricare dintre 
aceste 2 produse, respectând alternanța 
între ele de 3 luni.

N132
CIRCULAŢIE CEREBRALĂ  
ŞI MEMORIE 1
63 capsule a 350 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de ginkgo 
biloba (ginkgo folium) 105 mg; frunze de 
rozmarin (Rosmarini folium) 70 mg; rizomi 
de obligeană (Calami rhizoma); extract 
de Bacopa monnieri standardizat în min. 
10% bacozide; extract total 4:1 de saschiu 
(Vincae minoris herba);  extract de frunze 
de maté (Ilex paraguariensis) standardizat în 
min. 8% cafeină.
Proprietăţi: stimulează circulația cerebrală; 
tonic nervos; anti-aterosclerotic; calmant; 
anxiolitic; antidepresiv; antioxidant.
Recomandări: insuficiență circulatorie 
cerebrală; sindrom vertiginos, migrene; 
tulburări de memorie şi concentrare; 
ateroscleroză; depresie, anxietate, 
neurastenie; suprasolicitare intelectuală. 
Administrare: 1 cps x 3/zi, la1 oră după 
masă.
Durata curei: recomandăm cure alternative 
de câte 3 luni cu capsule CIRCULAŢIE 
CEREBRALĂ ȘI MEMORIE 1- N132, urmate 
de capsulele  CIRCULAŢIE CEREBRALĂ ȘI 
MEMORIE 2, cu ginkgo biloba - N132A. 
Puteți începe cura cu oricare dintre aceste 
2 produse, respectând alternanța între ele 
de 3 luni.

Evaluarea eficienţei 
• S-au administrat capsule “Circulație Cerebrală şi Memorie  - N132” 
timp de 2 luni la pacienți cu insuficiență circulatorie cerebrală, status 
post accident vascular cerebral tranzitor, tulburări de atenție şi memorie, 
sindrom vertiginos.
• S-a constatat ameliorarea tulburărilor de memorie la 90% dintre 
pacienți şi ameliorarea până la dispariție a cefaleei, vertijului şi stării de 
oboseală la toți pacienții evaluați; 55% dintre aceştia au înlocuit medicația 
alopată preexistentă şi 40% au inițiat tratamentul cu aceste capsule.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacții adverse.
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F166 
CLOROFILĂ
60 capsule a 390 mg
Ingrediente/capsulă: spirulină (Spirulina 
platensis); orz verde (Hordei herba) 
97,5 mg; urzică (Urticae herba); lucernă 
(Medicaginis herba) 58,5 mg; alge marine 
(Undaria pinnatifida).
Proprietăţi: detoxifiant, drenor limfatic 
şi biliar; antitoxic şi protector hepatic; 
tonic general, antianemic, remineralizant; 
stimulent imunitar, antioxidant; stimulează 
circulația sângelui; diuretic, antiinflamator; 
antihemoragic, cicatrizant; efect alcalinizant 
la nivelul tractului gastro-intestinal; 
hipocolesterolemiant.
Recomandări: cure de detoxifiere, 
eliminarea mirosului corporal neplăcut; 
steatoză hepatică, hipercolesterolemie; 
alergii, afecțiuni cutanate (urticarie, 
eczeme); sindromul de oboseală cronică; 
reducerea efectelor hepatotoxice 
şi nefrotoxice ale medicamentelor; 
intoxicații cronice (medicamente, alcool); 
astenie, anemie, convalescență; creşte 
rezistența la efort; reumatism cronic; 
tulburări circulatorii; obezitate, celulită; 
ateroscleroză, hipertensiune arterială; 
reduce riscul afecțiunilor cardiace.
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de 
masă.
Durata curei: 1-2 luni sau conform 
recomandării medicului.

M105
COLEStEROL 1 
(Colesterol)
63 capsule a 400 mg
Ingrediente/capsulă: extract de frunze de 
măslin (Oleae folium) standardizat în min. 
10% oleuropeină 120 mg; frunze de măslin 
(Oleae folium) 100 mg; păpădie (taraxaci 
herba); frunze de mesteacăn (Betulae 
folium); rostopască (Chelidonii herba) 
40 mg; extract de frunze de anghinare 
(Cynarae folium) standardizat în min. 2,5% 
cinarină.
Proprietăţi: reduce biosinteza de 
colesterol în organism; stimulează 
metabolizarea colesterolului la nivel 
hepatic; stimulează transformarea 
colesterolului în acizi biliari; 
hepatoprotector, antitoxic hepatic; 
antiaterogen, antioxidant; hipotensor uşor.
Recomandări: hipercolesterolemie, 
dislipidemii; sindrom metabolic 
(asocierea dintre hipertensiune arterială, 
obezitate abdominală, rezistență la 
insulină, toleranță scăzută la glucoză şi 
dislipidemie); reducerea riscului afecțiunilor 
cardiovasculare şi a aterosclerozei; 
hipertensiune arterială.
Administrare: 1 cps x 3/zi, după masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm 
cure alternative de câte 3 luni cu capsule 
COLEStEROL 1- M105, urmate de 
capsulele  COLEStEROL 2, cu anghinare 
și frunze de măslin - M105A. Puteți începe 
cura cu oricare dintre aceste 2 produse, 
respectând alternanța între ele de 3 luni.

Evaluarea eficienţei 
• S-au administrat capsule „Colesterol 1 - M105” timp de 2 luni la 142 
pacienți cu dislipidemii determinându-se valorile colesterolului sanguin 
înainte şi după tratament. S-a constatat scăderea semnificativă a nivelului 
colesterolului la 122 dintre pacienții evaluați (86%). 
• Produsul s-a administrat şi la pacienți care aveau asociată cu 
dislipidemia şi steatoza hepatică, cu rezultate bune, fiind bine tolerat şi 
lipsit de reacții adverse. 
• La pacienții care au întrerupt brusc tratamentul hipocolesterolemiant 
alopat s-a constatat stagnarea sau creşterea valorilor colesterolului, 
datorită efectului de rebound al medicației alopate. În aceste situații 
administrarea capsulelor „Colesterol 1- M105” trebuie făcută minim 
4 luni, deoarece scăderea colesterolului va începe să apară doar după 
realizarea, într-o primă etapă, a detoxifierii ficatului.
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D66
COLON SĂNĂtOS
60 capsule a 370 mg 
capsule vegetale
Ingrediente/capsulă: frunze de măslin 
(Oleae folium); mentă (Menthae herba) 
55,5 mg; volbură (Convolvuli herba);
extract de rădăcină de valeriană (Valerianae 
radix) standardizat în min. 20% valtrați 37 
mg; extract de sunătoare (Hyperici herba); 
standardizat în min. 0,3% hipericină 37 mg; 
rizomi de obligeană (Calami rhizoma); flori 
de lavandă (Lavandulae flos); scorțişoară 
(Cinnamomi cortex).
Proprietăţi: sedativ, calmant; antispastic 
(combate spasmele musculaturii netede 
a intestinelor); carminativ (elimină gazele 
intestinale); antidiareic.
Recomandări: tulburări digestive cu 
substrat nervos: sindromul colonului iritabil 
asociat în special cu diaree.
Administrare: 1 cps x 3/zi, după masă.
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

N135 
CONFORt EMOŢIONAL 
60 capsule a 390 mg
Ingrediente/capsulă: passiflora (Passiflorae 
herba) 97,5 mg; frunze de lemon verbena 
(Lippiae citriodorae folium); roiniță 
(Melissae herba) 78 mg; extract de 
sunătoare (Hyperici herba) standardizat în 
min. 0,3% hipericină 58,5 mg; extract de 
Rhodiola Rosea standardizat în min. 3% 
rosavină şi salidrozidă.
Proprietăţi: antidepresiv, anxiolitic; 
adaptogen (creşte capacitatea organismului 
de a se adapta la stres şi suprasolicitări); 
tonic nervos; calmant; sedativ.
Recomandări: agitație, nevroze; depresii, 
anxietate; insomnie; migrene.
Nu produce somnolență.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 2 ore 
 după masă.
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat capsulele „Confort emoțional-N135”, timp de 1 lună, 
la pacienți care prezentau sindrom anxios, sindrom depresiv, sindrom 
asteno-cenestopat, distonie neuro-vegetativă.
• S-a constatat eficiență bună în 90% din cazuri: 50% dintre pacienți au 
inițiat terapia cu capsule „Confort emoțional-N135”, iar 40% au înlocuit 
medicația alopată preexistentă cu acest produs.
•10% dintre pacienți au folosit capsulele „Confort emoțional-N135” în 
paralel cu medicația alopată, reducând doza acesteia.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacții adverse.

M105A
COLEStEROL 2  
cu anghinare şi frunze de măslin
63 capsule a 440  mg
Ingrediente/capsulă: turmeric (Curcumae 
longae rhizoma); frunze de anghinare 
(Cynarae folium) 132 mg; extract de frunze 
de anghinare (Cynarae folium) standardizat 
în min. 2,5% cinarină 88 mg; frunze de 
măslin (Oleae folium) 44 mg; fructe de 
armurariu (Silybi mariani fructus).
Proprietăţi: hipocolesterolemiant, 
hipolipemiant; reduce sinteza de 
colesterol la nivel hepatic; stimulează 
transformarea colesterolului în acizi 
biliari; hepatoprotector, antihepatotoxic; 
antiaterogen, antioxidant; coleretic-colagog.
Recomandări: hipercolesterolemie, 
dislipidemii; sindrom metabolic 
(asocierea dintre hipertensiune arterială, 
obezitate abdominală, rezistență la 
insulină, toleranță scăzută la glucoză şi 
dislipidemie); reducerea riscului afecțiunilor 
cardiovasculare şi a aterosclerozei; steatoză 
hepatică; tulburări de motilitate hipotone 
ale vezicii biliare.
Administrare: 1 cps x 3/zi, după masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm 
cure alternative de câte 3 luni cu capsule 
COLEStEROL 2, cu anghinare și frunze 
de măslin - M105A, urmate de capsulele  
COLEStEROL 1- M105. Puteți începe 
cura cu oricare dintre aceste 2 produse, 
respectând alternanța între ele de 3 luni.

Evaluarea eficienţei
• S-a administrat „Colon sănătos-D66” capsule, timp de 3 luni, 
la pacienți cu sindromul de colon iritabil, care prezentau durere 
abdominală, discomfort abdominal, constipație, diaree, sau alternanța 
constipație/diaree, emisie de mucus, balonare.
•S-au constatat ameliorări semnificative ale simptomatologiei la toți 
pacienții: 60% au prezentat dispariția completă a simptomatologiei, iar la 
30% din pacienți a persistat un singur simptom care a fost şi el ameliorat.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacții adverse.
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D57 
DIgEStIE UȘOARĂ
30 capsule a 400 mg
Ingrediente/capsulă: fructe de  coriandru 
(Coriandri fructus); frunze de dafin (Lauri 
folium) 60 mg; rizomi de obligeană (Calami 
rhizoma); rădăcină de gențiană (gentianae 
radix); rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma) 
40 mg; extract de Carica papaya standardizat 
în papaină 40 mg; extract de Ananas comosus 
standardizat în bromelaină; semințe de 
muştar (Sinapis albae semen).
Proprietăţi: stimulează digestia alimentelor 
prin conținutul în enzime vegetale; creşte 
apetitul; carminativ (ajută eliminarea gazelor 
intestinale); antiemetic (înlătură senzația de 
greață).
Recomandări: digestie lentă, indigestie; 
greață, balonări; lipsa poftei de mâncare; ajută 
la digerarea alimentelor după mese copioase.
Administrare:1-2 cps x 3/zi, după mesele 
principale. Se administrează la nevoie.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat capsule „Digestie Uşoară-D57” timp de 1 lună la 
pacienți cu sindrom dispeptic, indigestie, dispepsie funcțională, abuzuri 
alimentare.
• S-a constatat ameliorarea simptomatologiei (greață, balonare, 
senzație de plenitudine, disconfort digestiv postprandial, digestie lentă, 
inapetență) la toți pacienții, fără a necesita asocierea medicației alopate.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacții adverse.

U64
DIUROFIt 1  
(Diuretic)
63 capsule a 410 mg
Ingrediente/capsulă: extract de 
frunze de mesteacăn (Betulae folium) 
standardizat în min.1% flavonoide  
102,5 mg; frunze de mesteacăn (Betulae 
folium) 82 mg; troscot (Polygoni avicularis 
herba) 82 mg; flori de hibiscus (Hibisci 
flos); rizomi de pir (Agropyrepentis 
rhizoma); extract de flori de hibiscus 
(Hibisci flos) standardizat în min. 5% 
polifenoli.   
Proprietăţi: diuretic; hipotensor.
Recomandări: retenție hidro-salină 
(edeme); hipertensiune arterială.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră  
după masă.
Durata curei: recomandăm cure 
alternative de câte 3 luni cu capsule 
DIUROFIt 1 - U64, urmate de capsulele  
DIUROFIt 2 - U64A. Puteți începe 
cura cu oricare dintre aceste 2 produse, 
respectând alternanța între ele de 3 luni.

U64A
DIUROFIt 2
63 capsule a 360 mg
Ingrediente/capsulă: coada calului 
(Equiseti herba) 108 mg; extract de 
orthosiphon (Ortosiphon stamineus) 
standardizat în min. 1% flavonoide  
72 mg; tarhon (Dracunculi herba); 
rădăcină de sparanghel  (Asparagi 
officinalis radix); frunze de leuştean 
(Levistici folium;) rădăcină de osul 
iepurelui (Ononidis radix).   
Proprietăţi: diuretic; saluretic 
(stimulează excreția renală de sodiu).
Recomandări: retenție hidro-salină 
(edeme); hipertensiune arterială; 
microlitiază urinară, gută.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră 
după masă.
Durata curei: recomandăm cure 
alternative de câte 3 luni cu capsule 
DIUROFIt 2 - U64A, urmate de 
capsulele  DIUROFIt 1- U64. Puteți 
începe cura cu oricare dintre aceste 2 
produse, respectând alternanța între 
ele de 3 luni.
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U68
DIUROSEPt  
(dezinfectant urinar)
30 capsule a 490 mg
Ingrediente/capsulă: extract de fructe de 
merişor (Vitis idaeae fructus) standardizat 
în min. 30% proantocianidine 147 mg; 
fructe de afin (Myrtilli fructus); extract 
de frunze de măslin (Oleae folium) 
standardizat în min. 10% oleuropeină; 
muguri de plop (Populi gemma); călțunaşi 
(tropaeoli herba) 49 mg; cuişoare 
(Caryophylli flos); fructe de ienupăr 
( Juniperi fructus). 
Proprietăţi: antibacterian; dezinfectant şi 
antiinflamator urinar; diuretic.
Recomandări: infecții ale tractului urinar: 
cistită, uretrită, pielonefrită.
Administrare:1 cps x 3/zi, la 2 ore  
după masă.
Durata curei: 14-30 zile sau conform 
recomandării medicului.

P127 
DEtOxIFIANt CU gANODERMA 
60 capsule a 440 mg

capsule vegetale
Ingrediente/capsulă: cărbune medicinal 
110 mg; extract de Aloe vera standardizat 
în min. 18% aloină 88 mg; extract de 
Reishi (ganoderma lucidum) standardizat 
în min. 30% polizaharide 66 mg; rădăcină 
de brusture (Bardanae radix); extract de 
fructe de armurariu (Silybi mariani fructus) 
standardizat în min. 85% silimarină; extract 
de Schisandra chinensis standardizat în min. 
1% schisandrină;  fructe de soc (Sambuci 
fructus). 
Proprietăţi: depurativ; drenor limfatic şi 
biliar; diuretic; laxativ; antitoxic şi protector 
hepatic; chimio şi radio protector; 
hipocolesterolemiant; antioxidant.
Recomandări: cure de detoxifiere; 
intoxicații cronice (medicamente, alcool); 
steatoză hepatică; hipercolesterolemie; 
alergii, afecțiuni cutanate (urticarie, 
eczeme, acnee); sindromul de oboseală 
cronică; reducerea efectelor hepatotoxice 
şi nefrotoxice ale medicamentelor şi 
chimioterapiei.
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de 
masă.
Durata curei:1-2 luni sau conform 
recomandării medicului.

D68
ENtEROStOP 
(antidiareic)
30 capsule a 300 mg
Ingrediente/capsulă: cărbune 
medicinal 105 mg; ghindă de stejar 
(Quercus fructus) 45 mg; rizomi 
de cerențel (gei rhizoma) 45 mg; 
frunze de afin (Myrtilli folium); mentă 
(Menthae herba); coada şoricelului 
(Millefolii herba).
Proprietăţi: antidiareic, cicatrizant; 
antiseptic intestinal; antiinflamator; 
absoarbe gazele şi toxinele din intestin.
Recomandări: enterite virale şi 
infecțioase (diaree); rectocolită ulcero-
hemoragică; adjuvant în boli inflamatorii 
intestinale.
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte  
de masă.
Durata curei: 3-7 zile sau conform 
recomandării medicului.
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C27A
FItOtENSIN 2
63 capsule a 410 mg
Ingrediente/capsulă: frunze si flori de 
păducel (Crataegi folium cum flore) 
196 mg; extract de frunze de măslin 
(Oleae folium) standardizat în min. 10% 
oleuropeină; frunze de măslin (Oleae 
folium); extract de flori de hibiscus (Hibisci 
flos) standardizat în min. 5% polifenoli 
41 mg; flori de lavandă (Lavandulae flos); 
ulei esențial de lavandă  (Lavandulae 
aetheroleum).  
Proprietăţi: hipotensor; reduce frecvența 
cardiacă; vasodilatator coronarian şi 
periferic; cardiotonic; sedativ, calmant.
Recomandări: hipertensiune arterială 
formele incipiente, uşoare şi medii şi 
adjuvant în formele severe; cardiopatie 
ischemică.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră 
după masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm 
cure alternative de câte 3 luni cu capsule 
FItOtENSIN 2 - C27A, urmate de 
capsulele  FItOtENSIN 1 - C27. Puteți 
începe cura cu oricare dintre aceste 2 
produse, respectând alternanța între ele 
de 3 luni.

F169
gINSENg ȘI BRÂNCA URSULUI
60 capsule a 370 mg

Ingrediente/capsulă: rădăcină de ginseng 
(ginseng radix) 234 mg; brânca ursului 
(Heodei herba) 156 mg.
Proprietăţi: tonic general, energizant; 
adaptogen; neurotonic, stimulent  
cerebral; antioxidant; tonic sexual.
Recomandări: sindromul de oboseală 
cronică; astenie, anemie, convalescență; 
infertilitate, tulburări de dinamică sexuală; 
adaptare la stres; creşte rezistența la efort 
fizic şi psihic; îmbunătățeşte memoria şi 
capacitatea de concentrare; amenoree, 
tulburări de menopauză.
Administrare: 1 capsulă de 2-3 ori pe zi, 
înainte de  masă, nu mai târziu de ora 20.
Durata curei: 1-2 luni sau conform 
recomandării medicului. Cura se poate 
repeta la nevoie.

C27
FItOtENSIN 1 
(Tensiune)
63 capsule a 360 mg
Ingrediente/capsulă: vâsc (Visci folium 
cum stipites) 72 mg; frunze şi flori de 
păducel (Crataegi folium cum flore); tarhon  
(Dracunculi herba); extract de păducel 
(Crataegi folium cum flore) standardizat în 
min. 0,3% vitexina si 0,15% proantocianidine 
oligomerice; talpa gâştei (Leonuri herba)  
54 mg; usturoi (Allii sativi bulbus). 
Proprietăţi: hipotensor; reduce frecvența 
cardiacă; vasodilatator coronarian şi 
periferic; cardiotonic; sedativ, calmant.
Recomandări: hipertensiune arterială 
formele incipiente, uşoare şi medii şi 
adjuvant în formele severe; cardiopatie 
ischemică.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră după 
masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm 
cure alternative de câte 3 luni cu capsule 
FItOtENSIN 1 - C27, urmate de capsulele  
FItOtENSIN 2 - C27A. Puteți începe 
cura cu oricare dintre aceste 2 produse, 
respectând alternanța între ele de 3 luni.

Evaluarea eficienţei 
• S-au administrat capsulele Fitotensin 1- C27 timp de 3 luni, la pacienți 
cu hipertensiune arterială stadiul I, în doză de 1 capsulă de 3 ori pe zi. Au 
fost monitorizate tA (tensiunea arterială) şi simptomele specifice: cefalee 
(dureri de cap), epistaxis (sângerări nazale), vertij (amețeli), dispnee de 
efort (greutate în respirație) şi palpitații.
• tratamentul fitoterapeutic a condus la reducerea valorilor tA şi la 
ameliorarea simptomelor aferente hipertensiunii arteriale stadiul I la toți 
pacienții, iar la 46,7% dintre aceştia tensiunea arterială s-a normalizat. 
Produsul a fost bine tolerat în 93% din cazuri.
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M97 
gLICOStAt

60 capsule a 470 mg
Ingrediente/capsulă: extract de fructe 
de castravete amar (Momordicae fructus) 
standardizat în min. 8% polipeptide 235 
mg; semințe de schinduf  (Foenum-graeci 
semen; extract de frunze de măslin 
(Oleae folium) standardizat în min. 10% 
oleuropeină 47 mg; rădăcină de ginseng 
(ginseng radix) 23,5 mg; extract total 
10:1 de frunze de dud (Mori folium); 
frunze de gymnema sylvestre  
Proprietăţi: hipoglicemiant; stimulează 
regenerarea celulelor beta-pancreatice; 
antioxidant.
Recomandări: diabet de tip II;
adjuvant în diabetul de tip I.
tratamentul se face sub stricta 
supraveghere a medicului şi controlul 
glicemiei.
Administrare:1-2 cps x 3/zi, imediat 
după mesele principale. Administrarea se 
face pe termen lung.

F167
gOJI, AFINE ȘI CĂtINĂ
60 capsule a 500 mg
Ingrediente/capsulă: extract de fructe 
de goji (Lycium barbarum) standardizat 
în min. 3% vitamina C 150 mg; fructe de 
măceş (Cynosbati fructus) 150 mg; fructe 
de afin (Myrtilli fructus) 100 mg; fructe de 
cătină (Hippophae fructus) 100 mg.
Proprietăţi: antioxidant; tonic general; 
antianemic; vitaminizant, remineralizant; 
stimulent imunitar; creşte rezistența la 
efort fizic şi psihic.
Recomandări: sindromul de oboseală 
cronică; slăbiciune generală; astenie, 
anemie, convalescență; adaptare la stres; 
adjuvant în diabet zaharat; tulburări de 
vedere; tulburări de dinamică sexuală, 
infertilitate.
Administrare:1-2 cps x 3/zi, înainte  
de masă
Durata curei: 1-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

R3
HAPCIU 
(răceală şi gripă)
30 capsule a 440 mg
Ingrediente/capsulă: scoarță de salcie 
(Salicis cortex) 202,4 mg; extract de 
Astragalus membranaceus standardizat în 
min. 70% polizaharide; extract de scoarță 
de salcie (Salicis cortex) standardizat în 
min. 15% salicină 44 mg; usturoi (Allii sativi 
bulbus); crețuşcă (Ulmariae herba); șovârv 
(Origani herba) 4,4 mg.
Proprietăţi: antiinflamator; antiinfecțios; 
febrifug; antialgic; imunostimulator; 
expectorant.
Recomandări: infecții respiratorii; răceală; 
gripă; faringită; bronşită.
Administrare: Copii 6-12 ani: 1 cps x 2/zi.
Copii peste 12 ani şi adulți:1 cps x 3/
zi. În cazul în care se asociază febra se 
administrează 2 cps x 3/zi.
Pentru copiii care nu pot înghiți capsule, 
se recomandă desfacerea acestora şi 
administrarea conținutului cu miere.
Durata curei: 7-10 zile.
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D58
HEPAtOFIt 1  
(Ficat sănătos)
63 capsule a 480 mg
Ingrediente/capsulă: extract de fructe 
de armurariu (Silybi mariani fructus) 
standardizat în min. 85% silimarină 144 
mg; extract de Schisandra chinensis 
standardizat în min. 1% schisandrină 144 mg; 
extract de frunze de anghinare (Cynarae 
folium) standardizat în min. 2,5% cinarină;  
extract de rostopască (Chelidonii herba) 
standardizat în min. 2% chelidonină; extract 
de rădăcină de păpădie (taraxaci radix) 
standardizat în min. 5% polifenoli; extract de 
sulfină (Meliloti herba) standardizat în min. 
5% polifenoli.   
Proprietăţi: hepatoprotector, hepato-
regenerator; antihepatotoxic, antioxidant; 
normalizează valorile bilirubinei şi 
colesterolului; coleretic-colagog (stimulează 
secreția şi eliminarea de bilă).
Recomandări: steatoză hepatică; hepatite 
virale acute şi cronice; hepatite toxice 
etanolice şi medicamentoase; ciroză 
incipientă; hipercolesterolemie; perioada de 
convalescență după hepatopatii; profilaxia 
afecțiunilor ficatului în cazul consumului şi 
expunerii la substanțe hepatotoxice (alcool, 
medicamente, droguri, noxe); oboseală 
cronică.
Administrare: 1 cps x 3/zi,  înainte de masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm cure alternative de câte 3 luni cu 
capsule HEPAtOFIt 1 - D58, urmate de capsulele  HEPAtOFIt 2, cu 
armurariu și ganoderma - D58A. Puteți începe cura cu oricare dintre 
aceste 2 produse, respectând alternanța între ele de 3 luni.

Evaluarea eficienţei în steatoza hepatică
• S-a administrat timp de 3 luni fitopreparatul „Hepatofit 1- D58” în 
doză de 3x2 cps/zi, fără altă medicație concomitentă, la pacienți cu 
vârste între 22-83 de ani, diagnosticați cu steatoză hepatică.
• S-a constatat ameliorarea simptomelor (astenie, disconfort digestiv 
postprandial, dureri abdominale, meteorism) şi a parametrilor paraclinici 
(transaminaze, trigliceride), iar structura ficatului (ecografic) a devenit 
omogenă (dispariția steatozei) la 55% dintre pacienți, la 30% steatoza 
din forma moderată a devenit uşoară, doar 15 % dintre pacienți au mai 
prezentat steatoză formă moderată (care inițial au avut formă severă).

D91
HELICOStOP
60 capsule a 490mg
Ingrediente/capsulă: extract din rizomi 
de Hydrastis canadensis standardizat în 
min.10% sulfat de berberină 392 mg; 
muguri de plop (Populi gemma); extract 
din răşină de Mastic (Pistacia lentiscus) 
34,3 mg; lichen de piatră (Lichen 
islandicus); ulei esențial de cuişoare 
(Caryophylli floris  aetheroleum).
Proprietăţi: antibacterian asupra 
Helicobacter pylori; antiinflamator și 
protector al mucoasei gastrice.
Recomandări: ulcer gastric şi duodenal; 
gastrită acută, gastrită cronică cu 
Helicobacter pylori pozitiv.
Administrare: 1 capsulă x 3/zi,  
înainte de masă.   
Durata curei: 4-6 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei 
• Au fost monitorizați pacienți cu gastrită cronică sau ulcer duodenal 
cu Helicobacter pylori pozitiv, diagnosticat prin test rapid la urează. 
S-a efectuat endoscopie digestivă superioară tuturor pacienților și s-au 
prelevat biopsii. 
• Schema terapeutică a constat în administrarea a câte 2 capsule 
Helicostop de 3 ori pe zi, concomitent cu inhibitori de pompă de protoni 
câte 2 cp/ zi. testul fecal, efectuat post-terapeutic, a fost negativ pentru 
80% dintre pacienți, tratamentul cu Helicostop asigurând o eradicare a 
Helicobacter pylori ridicată, fără efecte secundare.

Produs testat clinic
în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase şi tropicale «Dr. Victor 
Babeş» Bucureşti. 
• Au fost monitorizați 28 de pacienți cu hepatită cronică virală C pe o 
perioadă de 6 luni. 
• S-a constatat ameliorarea valorilor transaminazelor la peste 60% din 
pacienți. 
• S-a îmbunătățit starea generală, a crescut apetitul alimentar (85% din 
pacienți), a crescut indicele de masă corporală (50% din pacienți) şi s-a 
ameliorat astenia la toți pacienții. 
• Nu s-au înregistrat reacții adverse, produsul fiind bine tolerat.
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D58A
HEPAtOFIt 2  
cu armurariu şi ganoderma 
63 capsule a 480 mg
Ingrediente/capsulă: fructe de armurariu 
(Silybi mariani fructus) 192 mg; miceliu de 
Reishi (ganoderma tsugae) 96 mg; turmeric 
(Curcumae longae rhizoma); extract de 
fructe de armurariu (Silybi mariani fructus) 
standardizat în min. 85% silimarină 48 mg; 
extract de frunze de anghinare (Cynarae 
folium) standardizat în min. 2,5% cinarină; 
extract de Shiitake (Lentinula edodes) 
standardizat în min. 30% polizaharide.
Proprietăţi: hepatoprotector; 
hepatoregenerator; antihepatotoxic; 
antiinflamator hepatic; coleretic-colagog 
(stimulează secreția şi eliminarea de bilă); 
antioxidant.
Recomandări: hepatite virale acute şi 
cronice; insuficiență hepatică; intoxicații 
hepatice (alcool, noxe, ciuperci, 
medicamente); icter, steatoză hepatică; 
ciroză incipientă; oboseală cronică, perioada 
de convalescență după hepatopatii; 
profilaxia afecțiunilor ficatului în cazul 
consumului şi expunerii la substanțe 
hepatotoxice (alcool, medicamente, droguri, 
noxe).
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de masă.
Durata curei: 3 luni.  
Recomandăm cure alternative de câte 3 luni 
cu capsule HEPAtOFIt 2, cu armurariu și 
ganoderma - D58A, urmate de capsulele  
HEPAtOFIt 1 - D58. Puteți începe cura cu 
oricare dintre aceste 2 produse, respectând 
alternanța între ele de 3 luni.

F151 
IMUNItAtE CU ECHINACEA
60 capsule a 410 mg
Ingrediente/capsulă: echinacea 
(Echinaceae sp. herba) 123 mg; usturoi 
(Allii sativi bulbus); extract de Astragalus 
membranaceus standardizat în min. 70% 
polizaharide; extract de ghiara mâței 
(Uncaria tomentosa) standardizat în min. 3% 
alcaloizi 61,5 mg; extract de Andrographis 
paniculata standardizat în min. 10% 
andrographolide.
Proprietăţi:  imunostimulent; antibacterian; 
antiviral.
Recomandări: imunitate scăzută;
infecții bacteriene şi virale (viroze, bronşită, 
afecțiuni pulmonare, infecții urinare); 
complementar în infecțiile rezistente la 
antibiotice sau recidivant.
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei 
• S-au administrat capsulele “Imunitate cu Echinacea –F151” timp 
de 1 lună (luna noiembrie) unor pacienți cu afecțiuni respiratorii 
repetate, frecvente şi cu boli pulmonare cronice şi s-a urmărit efectul 
imunostimulator în următoarele 2 luni (decembrie, ianuarie).
• S-a constatat dispariția episoadelor infecțioase la 52% dintre pacienți.
• 48% au prezentat un singur episod infecțios, acesta fiind mai uşor şi 
de scurtă durată; dintre aceştia 16% au necesitat tratament antibiotic sau 
antiinflamator alopat.

61

DESPRE
REMEDIILE  
MODERNE



g81 
MENOPAUZĂ
60 capsule a 350 mg
Ingrediente/capsulă: talpa gâştii (Leonuri 
herba); rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae 
radix); extract de Cimicifuga racemosa 
standardizat în min. 2,5% cimicifugozidă  
52,5 mg; extract total 10:1 de rădăcină de 
Angelica sinensis 52,5 mg; salvie (Salviae 
herba); extract de trifoi roşu (trifolium 
pratense) standardizat în min. 8% izoflavone 
35 mg.
Proprietăţi: estrogenic-like; antioxidant; 
tonic general; calmant.
Recomandări: tulburări de menopauză 
manifestate prin bufeuri, transpirații 
nocturne, insomnie, iritabiliate.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 2 ore după 
masă.
Durata curei: 4-6 luni sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat capsulele „Menopauză-g81” timp de 2 luni 
la paciente aflate la menopauză care prezentau bufeuri, cefalee, 
irascibilitate, palpitații, tulburări ale somnului.
• S-a constatat ameliorarea până la dispariție a simptomatologiei la 
toate pacientele. Dintre acestea 30% au întrerupt medicația alopată 
preexistentă continuând tratamentul doar cu capsule “Menopauză-g81” 
şi 70%  au inițiat terapia cu aceste capsule.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacții adverse.

D85
LAxAtIV  FORtE
30 capsule a 450 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de senna 
(Sennae folium) 157,5 mg; fructe de mărar 
(Anethi fructus); rizomi de revent (Rhei 
rhizoma); extract din frunze de senna 
(Sennae folium) standardizat în 20% senozide 
45 mg; extract din frunze de Aloe vera (Aloe 
folium) standardizat în 18% aloină 45 mg; 
rizomi de obligeană (Calami rhizoma). 
Proprietăţi: laxativ prin stimularea directă 
a peristaltismului intestinal; antispastic 
intestinal (combate spasmele musculaturii 
netede a intestinelor); carminativ 
(favorizează eliminarea gazelor intestinale).
Recomandări: diferite forme de constipație 
(acută, ocazională, cronică, rebelă la alte 
tratamente, prin pareză intestinală).
Administrare: 1 cps x 1-2/zi, dimineața şi/
sau seara.
Durata curei: 2 săptămâni sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat capsulele “Laxativ Forte-D85” timp de 14 zile, în 
doză de 2 capsule seara, la pacienți cu constipație cronică şi colon iritabil 
asociat cu constipație.
• S-a constatat ameliorarea până la normalizare a tranzitului intestinal, a 
colicilor şi a balonării asociate constipației la 95% din pacienți.
• Produsul a fost lipsit de reacții adverse, fiind bine tolerat.

F163
IMUNItAtE  CU 7 CIUPERCI
60 capsule a 410  mg
Ingrediente/capsulă: extract de Reishi 
(ganoderma lucidum) standardizat în min. 
30% polizaharide 82 mg; extract de Shiitake 
(Lentinus edodes); standardizat în min. 30% 
polizaharide 82 mg; extract de Maitake 
(grifola frondosa) standardizat în min. 30% 
polizaharide 82 mg; Cordyceps sinensis; 
ciuperca de mesteacăn (Inonotus obliquus); 
extract de Coriolus versicolor standardizat 
în min. 30% polizaharide miceliu de iască 
(Fomes fomentarius).
Proprietăţi: imunomodulator, antitumoral; 
stimulează producerea de interferon în 
organism; antioxidant; adaptogen, tonic 
general; antibacterian, antiviral, antifungic; 
antiinflamator; antitoxic, protector 
hepatic şi renal; chimio şi radio protector; 
hipocolesterolemiant; hipoglicemiant; 
antialergic (antihistaminic).
Recomandări: imunitate scăzută; infecții 
virale (infectii herpetice, hepatite, viroze 
respiratorii), bacteriene, fungice; alergii, 
astm bronșic; reduce efectele hepatotoxice 
și nefrotoxice ale chimioterapiei; protecție 
față de radiații; complementar în tratamentul 
tumorilor; stres, suprasolicitare fizică şi 
psihică; oboseală cronică, convalescență.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 2 ore după masă.
Durata curei: 1-3 luni sau conform recomandării medicului.
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N136
NOAPtE BUNĂ! 
60 capsule a 380 mg
Ingrediente/capsulă: rădăcină de valeriană 
(Valerianae radix) 95 mg; extract de 
rădăcină de valeriană (Valerianae radix) 
standardizat în min. 20% valtrați 95 mg; 
extract de conuri de hamei (Lupuli strobuli) 
standardizat în min. 5% metil-butenol; 
passiflora (Passiflorae herba) 38 mg; flori 
de lavandă (Lavandulae flos) 38 mg; flori de 
tei (tiliae flos).
Proprietăţi: sedativ; calmant.
Recomandări: insomnie; agitație; stres; 
migrene.
Administrare: 1-2 cps seara, înainte de 
culcare.
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat capsulele „Noapte Bună-N136” timp de 1 lună 
la pacienți care prezentau tulburări de somn, insomnie cronică, 
decompensare anxioasă asociată cu insomnie. 
• S-a constatat ameliorarea simptomatologiei (insomnie, anxietate, 
nelinişte) la 86% din cazuri.  
• S-a înlocuit medicația alopată cu capsulele „Noapte Bună-N136” la 
60% din pacienți şi s-au redus dozele de anxiolitice la 16% dintre pacienți.
• Produsul nu a determinat reacții adverse, fiind bine tolerat.

F165 
NONI ȘI ECHINACEA
60 capsule a 430 mg
Ingrediente/capsulă: extract de fructe 
de Noni (Morinda citrifolia) standardizat 
în min. 4% polifenoli 344 mg; echinacea 
(Echinaceae herba) 86 mg.
Proprietăţi: stimulent imunitar; 
antiinflamator, antialgic; antifebril; 
antibacterian, antiviral; antifungic; 
antialergic (antihistaminic); hipoglicemiant; 
hipocolesterolemiant; antiaterosclerotic; 
tonic general; antianemic, remineralizant; 
antioxidant.
Recomandări: imunitate scăzută; 
infecții respiratorii; febră; alergii; ulcer 
gastro-duodenal; diabet zaharat; 
reumatism; hipertensiune arterială; 
hipercolesterolemie; ateroscleroză; 
obezitate; oboseală cronică. 
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de 
masă.
Durata curei: 1-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

g82
NORMOFLUx
60 capsule a 300 mg
Ingrediente/capsulă: traista ciobanului 
(Bursae pastoris herba) 90 mg; urzică 
(Urticae herba); frunze de castan 
(Castaneae folium); crețişoară (Alchemillae 
herba) 30 mg; scoarță de stejar (Quercus 
cortex) 30 mg; extract de frunze de zmeur 
(Rubi idaei folium) standardizat în min. 10% 
tanin 30 mg.
Proprietăţi: hemostatic; astringent; 
vasoconstrictor uterin.
Recomandări: hemoragii uterine: 
menoragii, hipermenoree, fibrom uterin 
complicat cu hemoragii.
Administrare: 2 cps x 3-6/zi, între mese, 
pe perioada menstruației.
Durata curei:  2-4 luni sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat capsulele “Normoflux-g82” timp de 1 lună la 
paciente care prezentau metropatie hemoragică, menometroragie, 
polimenoree.
• S-a constatat ameliorarea până la dispariție a menometroragiei la toate 
pacientele. Acestea au întrerupt medicația alopată preexistentă şi au 
urmat un tratament doar cu capsulele “Normoflux-g82”, asocierea unui 
produs alopat fiind necesar în 5 % din cazuri.
• Produsul nu a determinat reacții adverse, fiind bine tolerat.
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M101
SILUEtA PERFECtĂ 
Controlul greutății

60 capsule a 460 mg
Ingrediente/capsulă: extract de garcinia 
cambogia standardizat în min. 60% acid 
hidroxicitric 138 mg; frunze de ceai verde 
(theae folium) 92 mg; frunze de mesteacăn 
(Betulae folium); fructe de soc (Sambuci 
fructus); extract de frunze de ceai verde 
(theae folium) standardizat în min. 90% 
polifenoli 46 mg.
Proprietăţi: activează arderea grăsimilor; 
creşte termogeneza (procesul de generare 
a energiei la nivel celular); stimulează 
eliminarea toxinelor din organism 
prin diureză şi laxație; scade lipidele şi 
colesterolul; antioxidant.
Recomandări: cură de slăbire.
Administrare: 1 cps x 3/zi, după masă.
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat combinații personalizate de capsule şi ceai din gama 
“Silueta perfectă-M101”, timp de 3 luni la paciente supraponderale, fără 
patologie asociată.
• S-a urmărit reducerea apetitului, activarea arderilor grăsimilor, 
scăderea valorilor lipidelor şi a colesterolului, scăderea în greutate, 
detoxifierea organismului.
• S-a constatat scăderea în greutate între 6 şi 8 Kg la toate pacientele şi 
scăderea valorilor lipidelor şi colesterolului pentru 66% dintre paciente 
cu 30-50 unități.
• Produsele au fost bine tolerate şi lipsite de reacții adverse.

M100 
SILUEtA PERFECtĂ
Controlul apetitului

60 capsule a 490 mg
Ingrediente/capsulă: extract total 10:1 de 
Hoodia gordonii 196 mg; spirulină (Spirulina 
platensis) 98 mg; fibre vegetale din grâu 
(triticum aestivum); extract de frunze de 
senna (Sennae folium) standardizat în min. 
20% senozide; rădăcină de cicoare (Cichorii 
radix) 49 mg.
Proprietăţi: reduce pofta de mâncare; 
creează senzația de sațietate; laxativ prin 
stimularea peristaltismului intestinal.
Recomandări: cură de slăbire.
Administrare: 1 cps x 3/zi, cu o jumătate 
de oră înainte de masă.
Durata curei: 2 luni sau conform 
recomandării medicului.

g80 
PROStAtĂ
60 capsule a 400 mg
testat clinic
Ingrediente/capsulă: extract de palmier de 
Florida (Serenoa repens) standardizat în min. 
25% acizi graşi 160 mg; extract de Pygeum 
africanum standardizat în min. 2,5% fitosteroli 
100 mg; rădăcină de urzică (Urticae radix);  
ghimpe (xanthii herba); extract de roşii 
(Lycopersici fructus) standardizat în min. 15% 
licopen 20 mg.
Proprietăţi: reduce inflamația şi congestia 
prostatei; reduce prompt frecvența urinărilor 
nocturne; ameliorează disuria (urinarea dificilă); 
creşte debitul urinar; reduce reziduul vezical 
postmicțional; antioxidant; reduce riscul de 
apariție a cancerului de prostată fără a produce 
tulburări ale funcției sexuale.
Recomandări: hipertrofia benignă de prostată 
stadiul I şi II; prostatite acute şi cronice.
Administrare: 1 capsulă dimineața şi 2 capsule 
seara, la 1-2 ore după masă.
Durata curei: minim 6 luni, se poate repeta la 
indicația medicului. Îmbunătățirea simptomelor 
poate fi observată din prima lună de tratament. 
Produsul poate fi utilizat timp îndelungat.

Produs testat clinic
• S-a efectuat un studiu clinic cu „Prostată-g80” capsule, timp de 6 luni, la 
pacienți cu prostatită cronică şi cu hipertrofie benignă de prostată st. I şi II ca 
terapie de primă intenție în 2 doze zilnice 1-0-2 cps/zi. 
• tratamentul a fost apreciat ca benefic de 91% dintre pacienți.
• S-a observat o ameliorare rapidă a frecvenței urinărilor nocturne, 
creşterea debitului urinar cu reducerea reziduului vezical postmicțional, toate 
acestea având un impact pozitiv asupra calității vieții, cu remisia oboselii 
matinale şi implicit a recâştigării interesului pentru viața sexuală chiar la 
pacienți cu vârste peste 65 de ani.
• Produsul nu a prezentat reacții adverse.
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D49
StOMAC SĂNĂtOS 
60 capsule a 200 mg

capsule vegetale
formulă elaborată la Centrul Clinic «NATURALIA»

Ingrediente/capsulă: flori de gălbenele 
(Calendulae flos) 40 mg; frunze de pătlagină 
(Plantaginis folium); iarba tâlharului (Mycelis 
muralis herba) 40 mg; sunătoare (Hyperici 
herba); isop (Hyssopi herba); rădăcină de 
lemn dulce (Liquiritiae radix).
Proprietăţi: cicatrizant; protector al 
mucoasei gastrice; antialgic (calmează 
durerea).
Recomandări: ulcer gastric şi duodenal; 
gastrite acute şi cronice; bulbite, duodenite; 
adjuvant în terapia cu produse iritante pe 
mucoasa gastrică.
Administrare: 1-2 cps x 3/zi, cu 15 minute 
înaintea meselor principale.
Durata curei: 4-6 săptămâni sau conform 
recomandării medicului.

Produs testat clinic
• În urma studiului observațional efectuat în ambulatoriul unei clinici 
universitare, s-a evidențiat că „Stomac Sănătos-D49” este un preparat 
eficient în tratamentul unor afecțiuni peptice (gastrite erozive, ulcere 
duodenale). 
• Efectele cicatrizante la nivelul mucoasei gastrice, evidențiate endoscopic 
apar într-un timp relativ scurt (4 săptămâni) şi sunt comparabile cu cele 
ale medicației alopate.
• Durerea a dispărut complet în 2-3 zile la pacienții cu gastrită şi în 7 zile 
la cei cu ulcer. 
• Preparatul nu a determinat apariția de reacții adverse, fiind foarte bine  
  tolerat.

F168 
SPIRULINĂ ȘI URZICĂ

60 capsule a 460 mg
Ingrediente/capsulă: spirulină (Spirulina 
platensis) 368 mg; urzică (Urticae herba) 
92 mg.
Proprietăţi: tonic general; antianemic, 
remineralizant, stimulent imunitar; 
antioxidant (reduce procesele 
degenerative şi de îmbătrânire); 
antihemoragic, cicatrizant; efect 
alcalinizant la nivelul tractului gastro-
intestinal; hipocolesterolemiant; 
galactogog (stimulează secreția lactată).
Recomandări: sindromul de oboseală 
cronică; astenie, anemie, convalescență; 
creşte rezistența la efort fizic şi psihic; 
profilaxia infecțiilor virale; hipertensiune 
arterială, hipercolesterolemie, 
ateroscleroză; hepatită, steatoză hepatică; 
diabet zaharat; gastrită, ulcer gastro-
duodenal; hipotiroidism (conține Iod); 
obezitate; alăptare.
Administrare: 1 cps x 2-3/zi, înainte de 
masă.
Durata curei: 1-2 luni sau conform 
recomandării medicului.

M109
tIROIDĂ
60 capsule a 330 mg

Ingrediente/capsulă: roiniță (Melissae 
folium) 82,5 mg; extract de Lycopus 
virginicus standardizat în min. 0.5% acid 
litospermic 66 mg; talpa gâştii (Leonuri 
herba) 66 mg; salvie (Salviae herba) 66 mg; 
flori de lavandă (Lavandulae flos).
Proprietăţi: reduce secreția hormonilor 
tiroidieni; sedativ; calmant.
Recomandări: hipertiroidism; noduli 
tiroidieni; boala Basedow graves (guşa 
exoftalmică).
Administrare: 1-2 cps x 3/zi, între mese.
Durata curei: 2-3 luni sau conform 
recomandării medicului.
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D67 
VERMICIN (antiparazitar)
60 capsule a 380 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de măslin (Oleae 
folium) 114 mg; cimbru (thymi herba); extract 
de rizomi de Hydrastis canadensis standardizat 
în min. 10% sulfat de berberină 76 mg; 
rădăcină de iarbă mare (Inulae radix); cuişoare 
(Caryophylli flos) 38 mg.
Proprietăţi: antiparazitar; antibacterian; 
antispastic; favorizează refacerea florei 
intestinale.
Recomandări: parazitoze digestive datorate 
infestării cu limbrici, oxiuri şi giardia lamblia.
Administrare: 1-2 cps x 3/zi, după masă.
Durata curei: 10 zile, urmată de o pauză 2 
săptămâni sau conform recomandării medicului. 
Cura se repetă de 3 ori consecutiv.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat capsulele “Vermicin-D67” în 3 cure de câte 10 zile cu 
2 săptămâni pauză între ele, la pacienți cu parazitoze digestive (oxiuroză, 
ascaridioză, lambliază).
• La toți pacienții s-a constatat ameliorarea până la dispariție a simptomelor 
asociate – greață, inapetență, disconfort abdominal. La 79% dintre pacienți 
s-a negativat şi examenul coproparazitologic fără a necesita asocierea 
medicației alopate.
• Preparatul nu a determinat reacții adverse, fiind bine tolerat.

g76 
SUPORt PREMENStRUAL

60 capsule a 300 mg
Ingrediente/capsulă: crețişoară 
(Alchemillae herba) 90 mg; traista 
ciobanului (Bursae pastoris herba); frunze 
de roiniță (Melissae folium); extract de 
fructe de mielărea (Agni casti fructus) 
standardizat în min. 5% flavone 30 mg; 
extract de scoarță de salcie (Salicis cortex) 
standardizat în min. 15% salicină. 
Proprietăţi: reglează ciclul menstrual, 
echilibrează producția de estrogeni şi 
progesteron; antiinflamator, antialgic; 
antispastic (combate spasmele musculaturii 
netede); hemostatic – reduce fluxul 
menstrual abundent; scade turgescența 
sânilor.
Recomandări: dismenoree (reduce 
durerile menstruale); mastodinii (dureri 
ale sânilor); hipermenoree (menstruații 
abundente); ciclurile menstruale neregulate.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 2 ore după 
masă.
Durata curei: Se administrează cu 7-10 
zile înainte de menstruație, timp de 4-6 luni 
sau conform recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei 
• Au fost urmărite 72 de paciente care au urmat tratamentul cu “Suport 
Premenstrual-g76” timp de 2 luni consecutiv. 
• S-a costatat ameliorarea până la dispariție a durerii pelviene, 
diminuarea fluxului menstrual şi a turgescenței sânilor, scăderea labilității 
emoționale la 97% dintre paciente. 
• 66% dintre paciente au renunțat complet la medicația alopată 
preexistentă.
• 21% au folosit în paralel medicație antispastică sau antialgică, dar 
reducând doza pe care obişnuiau să o folosească anterior. 
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacții adverse.
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F161 
VItAMINA  A NAtURALĂ
60 capsule a 490 mg

complex de carotenoide 
vegetale
Ingrediente/capsulă: extract de crăițe 
(tagetes flos) standardizat în min. 0,21% 
vitamina A; extract de fructe de goji 
(Lycium barbarum) standardizat în min. 
0,6% vitamina A; morcov (Dauci radix) 73,5 
mg; afine (Myrtilli fructus) 73,5 mg; extract 
de afine (Myrtilli fructus) standardizat în 
min. 0,20% vitamina A;  extract de urzică 
(Urticae herba) standardizat în min. 1,16% 
vitamina A.
Proprietăţi: creşte capacitatea de 
adaptare a ochiului la lumină şi întuneric; 
antioxidant protejează celulele ce intră 
în structura globilor oculari sau a altor 

D71
VEZICĂ BILIARĂ ACtIVĂ 
60 capsule a 330 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de rozmarin 
(Rosmarini folium); sunătoare (Hyperici 
herba) 82,5 mg; salvie (Salviae herba) 66 
mg; fructe de fenicul (Foeniculi fructus); 
extract de rostopască (Chelidonii herba) 
standardizat în min. 2% chelidonină.
Proprietăţi: antispastic (relaxează 
musculatura netedă); carminativ (elimină 
gazele intestinale); sedativ, calmant, antialgic.
Recomandări: tulburare de motilitate 
hipertonă (tulburare funcțională a vezicii 
biliare care constă în tonus crescut al vezicii 
şi căilor biliare sau golire rapidă a bilei în 
duoden). Apare frecvent la stres şi stări 
de nervozitate, sau poate fi declanşată 
de consumul de alimente care cresc 
contractilitatea vezicii biliare: ouă, alimente 
grase, ciocolată, usturoi, prăjeli.
Administrare: 1 cps x 2-3/zi, în timpul 
meselor principale.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat capsulele „Vezică Biliară Activă-D71” timp de 1 lună 
la pacienți cu dischinezie biliară hipertonă care acuzau greață, dureri în 
hipocondrul drept, cefalee, iritabilitate.
• S-a constatat dispariția simptomatologiei la 40% dintre pacienți 
şi ameliorarea acuzelor la 60% dintre ei, fără a necesita asocierea 
medicației alopate.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacții adverse.

D70 
VEZICĂ BILIARĂ LENtĂ 
60 capsule a 320 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de boldo 
(Boldo folium) 96 mg; extract de frunze de 
anghinare (Cynarae folium) standardizat în 
min. 2,5% cinarină; volbură (Convolvuli herba); 
coada şoricelului (Millefolii herba) 64 mg; 
rizomi de obligeană (Calami rhizoma) 32 mg.
Proprietăţi: coleretic-colagog (stimulează 
secreția şi eliminarea de bilă); laxativ uşor; 
carminativ (elimină gazele intestinale).
Recomandări: tulburare de motilitate 
hipotonă a vezicii biliare (care constă în 
creşterea în volum a vezicii ca urmare a 
incapacității de a se contracta şi de a evacua 
bila ce se acumulează în exces); indigestie.
Administrare: 1 cps x 2-3/zi, în timpul 
meselor principale.
Durata curei: 6-8 săptămâni, sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat capsulele „Vezică Biliară Lentă-D70” timp de 40 de zile 
la pacienți cu tulburare de motilitate hipotonă a vezicii biliare care acuzau 
greață, gust amar, balonare, tranzit lent, indispoziție, cefalee.
• S-a constatat dispariția simptomatologiei la 48% dintre pacienți şi 
ameliorarea acuzelor la ceilalți pacienți.
• 14% dintre pacienți au necesitat asocierea medicației alopate, dar în doze 
mai reduse.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacții adverse.

părți ale organismului de radicalii liberi; 
imunostimulent; regenarator şi protector al 
pielii şi mucoaselor.
Recomandări: hipovitaminoza A; nictalopie 
(scăderea capacității de a vedea pe timp 
de noapte); miopie, glaucom; indicată 
persoanelor care lucrează mult la calculator 
sau care suprasolicită ochii; imunitate 
scăzută; menține sănătatea pielii, părului, 
dinților şi gingiilor.
Administrare: 1-2 capsule /zi, între 
mese. O capsulă conține 781 μg vitamina 
A, asigurând 97,6% din doza zilnică 
recomandată.
Durata curei: 1-3 luni, sau conform 
recomandării medicului.
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DAPHNE 
CONtROLUL APEtItULUI
90 capsule a 470 mg
Ingrediente/capsulă: spirulină (Spirulina 
platensis) 141 mg; extract de Hoodia 
gordonii 94 mg; extract de garcinia 
cambogia 94 mg; rădăcină de cicoare 
(Cichorii radix ) 94 mg; semințe de in (Lini 
semen) 47 mg.
Proprietăţi: inhibă senzația de foame 
(acționează asupra centrilor sațietății din 
hipotalamus); prin conținutul de fibre crează 
senzația de sațietate; contribuie la scăderea 
colesterolului.
Recomandări: cure de slăbire; 
dislipidemii (valori crescute ale lipidelor şi 
colesterolului).
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de masă.
Durata curei: 2-3 luni.

DAPHNE
PURIFICARE ȘI DRENAJ
90 capsule a 360 mg
Ingrediente/capsulă: fructe de soc 
(Sambuci fructus) 108 mg; rădăcină de 
boz (Sambuci ebuli radix) 72 mg; păpădie 
(taraxaci herba) 72 mg; ortosiphon 
(Ortosiphonis herba) 72 mg; extract de 
aloe (Aloe vera) 36 mg.
Proprietăţi: stimulează mecanismele 
fiziologice de eliminare pe cale renală şi 
intestinală a deşeurilor  metabolice şi a 
excesului de apă din țesuturi.
Recomandări: cure de slăbire, dislipidemii 
(valori crescute ale lipidelor  
şi colesterolului).
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte  
de masă.
Durata curei: 1-2 luni.

DAPHNE
CONtROLUL gREUtĂŢII
90 capsule a 360 mg
Ingrediente/capsulă: rostopască 
(Chelidonii herba) 126 mg; frunze de 
mesteacăn (Betulae folium) 126 mg; 
extract de maté (Ilex paraguariensis)  
36 mg; extract de guarana (Paullinia 
cupana) 36 mg; extract de aloe (Aloe 
vera) 36 mg.
Proprietăţi: stimulează arderea grăsimilor 
în exces; induce termogeneza (procesul 
de producere a energiei la nivel celular 
prin metabolizarea lipidelor); contribuie la 
scăderea lipidelor şi colesterolului; laxativ 
uşor.
Recomandări: cure de slăbire; 
dislipidemii (valori crescute ale lipidelor şi 
colesterolului).
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de 
masă.
Durata curei: 2-3 luni.

Aflați detalii despre gama Daphne  
şi modul de combinare al produselor  
din această familie la pag 103.

68

DESPRE
REMEDIILE  
MODERNE



Păstrăm tot ce este mai bun din plante, astfel metodele 
moderne de comprimare vin să protejeze plantele și extractele 
din plante, cu efect terapeutic foarte mare și îți oferă remedii 
sigure, eficiente obținute prin munca unei echipe de medici, 

farmaciști, biologi și ingineri dedicați sănătății tale.

COMPRIMAtE

R13 
PLANtUSIN
30 comprimate masticabile a 880 mg
Ingrediente/comprimat: zahăr; extract 
de rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae 
radix) 44 mg; tinctură de propolis 44 mg; 
amestec volatil 30 mg: eucaliptol 12 mg, 
mentol, ulei esențial de mentă (Menthae 
aetheroleum), anetol, ulei esențial de 
cimbru (thymi aetheroleum), ulei esențial 
de coada şoricelului (Millefolii aetheroleum); 
excipienți.
Proprietăţi: antialgic (calmează durerea); 
antiinflamator; antibacterian; antiviral; 
decongestionant la nivelul faringelui şi al 
căilor respiratorii.
Recomandări: dureri de gât; disfonie 
(răguşeală); tuse; candidoze bucale.
Administrare: 1-2 cpr x 3/zi, după masă. 
După administrare, timp de 30 de minute nu 
se consumă alimente sau lichide.
Durata curei: 4-10 zile sau conform 
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei
• S-au administrat, timp de 7-10 zile, comprimatele “Plantusin-R13” 
comparativ cu un preparat alopat  decongestionant faringian la pacienți 
cu rino-faringo-laringite în care predomină disfagia, odinofagia, însoțite de 
tuse şi disfonie. 
• tratamentul cu “Plantusin-R13” a fost suficient pentru eliminarea 
disconfortului faringo-amigdalian, bine tolerat şi lipsit de reacții adverse în 
proporție de 100% comparativ cu preparatul alopat care a fost eficient în 
proporție de 30% şi cu o toleranță bună pentru 75% dintre cazuri.

F170
ECHINACEA CU PROPOLIS  
ȘI  VItAMINA C
60 comprimate masticabile a 850 mg
Ingrediente/comprimat: zahăr;
tinctură de echinacea (Echinaceae sp. 
herba) 68 mg; vitamina C 38,25 mg; 
echinacea (Echinaceae sp. herba) 34 mg; 
tinctură de propolis 17 mg; ulei esențial 
de lămâie (Citri aetheroleum) 17 mg; 
excipienți.
Proprietăţi: antialgic (calmează 
durerea); antiinflamator; imunostimulent; 
antibacterian, antiviral; decongestionant la 
nivelul faringelui şi a căilor respiratorii.
Recomandări: imunitate scăzută; dureri 
de gât; disfonie (răguşeală); tuse.
Administrare: 2 cpr x 3-4/zi , între 
mese. După administrare, timp de  
30 de minute nu se consumă alimente 
sau lichide.
Durata curei: 2-4 săptămâni sau 
conform recomandării medicului.
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F154 
VItAMINIZANt CU MĂCEȘE  
ȘI CĂtINĂ 
60 comprimate masticabile a 850 mg
Ingrediente/comprimat: zahăr;
extract de fructe de măceşe (Cynosbati 
fructus) şi fructe de cătină (Hippophae 
fructus) 42,5 mg; vitaminizant şi antioxidant: 
vitamina C 34 mg; ulei esențial de lămâie 
(Citri aetheroleum); excipienți. 
Proprietăţi: tonic general; antianemic; 
antioxidant; creşte capacitatea de apărare a 
organismului.
Recomandări: hipovitaminoze; anemii; 
infecții respiratorii; convalescență; 
oboseală. 
Administrare: 1 cpr x 2/zi, la 2 ore după 
masă. Un comprimat conține min. 34,5 mg 
vitamina C, asigurând 43,1% din doza zilnică 
recomandată.
Durata curei: 1-3 luni sau conform 
recomandării medicului.

F164 
VItAMINA C NAtURALĂ
60 comprimate masticabile a 850 mg

fără zahăr
Ingrediente/comprimat: fructoză 641,75 
mg; Vitamina C naturală extrasă din fructe 
de Acerola (Malpighia glabra) 76,5 mg;
extract de fructe de măceşe (Cynosbati 
fructus) şi fructe de cătină (Hippophae 
fructus) 85 mg; ulei esențial de lămâie (Citri 
aetheroleum) 25,5 mg; excipienți. 
Proprietăţi: tonic general; antianemic; 
antioxidant; creşte capacitatea de apărare a 
organismului.
Recomandări: hipovitaminoze; anemii; 
infecții respiratorii; convalescență; oboseală.
Administrare: 1-2 cpr x 3/zi, între mese.
Un comprimat conține min. 20 mg vit.C, 
asigurând 25% din doza zilnică recomandată.
Durata curei: 1-3 luni, sau conform 
recomandării medicului.

D99
EMEtOFIt 
(pentru femei însărcinate)
60 comprimate masticabile a 600 mg
Ingrediente/comprimat: zahăr, extract 
de fructe de chimion (Carvi fructus), 
extract de roiniță (Melissae herba) 
35 mg, ulei esențial de lămâie (Citri 
aetheroleum), antioxidant: vitamina C, 
tinctură de propolis, rizomi de ghimbir 
(Zingiberis rhizoma) 10 mg, excipienți: 
celuloză microcristalină, amidon, talc.
Proprietăţi: antiemetic, antispastic, 
carminativ, stimulent digestiv.
Recomandări: combaterea stărilor de 
greață şi vărsături în timpul sarcinii, rău 
de mişcare.
Administrare: 1 comprimat la nevoie.

DAPHNE 
ANtI-DULCE
90 comprimate a 600 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de gymnema 
sylvestre 50 mg; extract de Hoodia gordonii 
30 mg; ulei esențial de portocale (Aurantii 
aetheroleum) 8 mg; ulei esențial de lămâie 
(Citri aetheroleum) 7 mg; ulei esențial de 
scorțişoară (Cinnamomi aetheroleum)1 mg; 
ulei esențial de mentă (Menthae aetheroleum) 
1 mg; excipienți.
Proprietăţi: suprimă selectiv senzația de gust 
dulce; contribuie la reglarea metabolismului 
glucidic şi lipidic.
Recomandări: cure de slăbire.
Administrare: 1 comprimat masticabil x 3/zi, 
înainte de desert.

Aflați detalii despre gama Daphne şi modul de combinare al 
produselor din această familie la pag 103.
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Despre Trifoiștea de baltă sau Isop s-ar putea să nu fi auzit prea des, 
dar află că sunt plante folosite din cele mai vechi timpuri atât în 

medicina tradițională, cât și în preparatele homeopatice, în special 
în tratarea răcelii și gripei. Iar pentru că lucrurile plăcute îți fac 

însănătoșirea mai ușoară, noi le-am pus într-un preparat solubil cu 
gust bun, natural și ușor de pregătit când simți că ”te ia răceala”.

R30
HAPCIU - răceală și gripă

solubil
Ingrediente: zahăr, amidon din porumb; vitamina C; fructoză; extract de Stevia rebaudiana; ulei esențial de lămâie (Citri  
aetheroleum); ulei esențial de mentă (Menthae aetheroleum);  extract de scoarță de salcie (Salicis cortex) standardizat în 
min. 15% salicină 0,5%; extract total de flori de soc (Sambuci flos); extract total de trifoişte de baltă (Menyanthidis folium); 
extract total de busuioc (Basilici herba); extract total de isop (Hyssopi herba) 0,5%; ulei esențial de eucalipt (Eucalypti 
aetheroleum). 
Proprietăţi: efect antiinflamator; antifebril (scade febra); sudorific, dezinfectant şi decongestionant la nivelul căilor 
respiratorii; expectorant.
Recomandări: încă de la apariția primelor semne şi simptome ale răcelii şi gripei (febră, dureri în gât, nas înfundat, tuse).
Administrare: Copii 3-6 ani: 1-2 plicuri pe zi. Copii 7-14 ani: 2-3 plicuri pe zi. Copii peste 14 ani şi adulți: 3-4 plicuri pe zi.

PREPARAtE SOLUBILE
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D95 
HEMORSAN 
6 supozitoare a 1,8 grame
Ingrediente: gliceride solide, tinctură de propolis, extract de flori 
de gălbenele (Calendulae flos), ceară de albine, extract de frunze de 
Hamamelis virginiana 5%, extract de muguri de plop (Populi gemma), 
extract de semințe de castan (Hippocastani semen) 2,5%, balsam de 
Peru (Balsamum peruvianum), ulei esențial de coada şoricelului (Millefolii 
aetheroleum), ulei esențial de cuişoare (Caryophylli floris aetheroleum). 
Recomandări: utilizat ca adjuvant natural cu acțiune cicatrizantă, 
antimicrobiană, antiinflamatoare, venotonică, vasoconstrictoare, uşor 
anestezică, pentru hemoroizi gradul I şi II, inflamații şi leziuni perianale şi 
în caz de fisuri anale.  
Administrare: 1 supozitor/zi.
Durata curei: 6-18 zile sau conform recomandării medicului. 

În zeci de ani de activitate, am avut timp să găsim soluțiile 
pentru a ajunge de la plantele bine culese și alese până 
la forme de prezentare eficiente, cu aplicare locală. Iată 

de ce, în zilele noastre, oricine poate descoperi natura în 
forme de tratament moderne.

g84
gINOSEPt
6 ovule a 1,85 grame
Ingrediente: gliceride solide, extract de flori de gălbenele (Calendulae 
flos) 7,5%; extract de mlădițe de tuia (thuja occidentalis) 5%; ceară de 
albine; tinctură de propolis; extract de muguri de plop (Populi gemma); 
ulei esențial de eucalipt (Eucalypti aetheroleum); ulei esențial de cimbru 
(thymi aetheroleum); ulei esențial de cuişoare (Caryophylli floris 
aetheroleum); ulei esențial de coada şoricelului (Millefolii aetheroleum).
Recomandări: utilizat ca adjuvant natural cu acțiune antimicrobiană, 
anticandidozică, antiinflamatoare, cicatrizantă, antipruriginoasă, 
anestezică locală pentru infecții şi inflamații genitale, leucoree, candidoză.
Administrare:1 ovul/zi.
Durata curei: 6-18 zile sau conform recomandării medicului. 

R34
FItOFEBRIL
pentru sugari şi copii mici

6 supozitoare a 1 gram
Ingrediente: gliceride solide, extract de trifoişte de baltă (Menyanthidis 
folium) 7%, țintaură (Centaurii herba), rădăcină de gențiană (gentianae 
radix), ceară de albine (Cera flava), unt de cacao (Butyrum cacao), 
extract de frunze de coacăz (Ribes nigri folium), extract de fructe de noni 
(Morinda citrifolia) standardizat în min. 4% polifenoli, extract de frunze 
de măslin (Oleae folium) standardizat în min. 10% oleuropeine.
Recomandări: utilizat ca adjuvant natural cu acțiune antiinflamatoare, 
antimicrobian pentru stări febrile şi dureri. 
Administrare: Sugari 3-6 luni: 1 supozitor, intrarectal la 4-8 ore. A nu 
se depăşi 3 supozitoare pe zi. Sugari 6-12 luni: 1 supozitor, intrarectal la 
4-8 ore. A nu se depăşi 4 supozitoare pe zi. Copii 1-3 ani: 1 supozitor, 
intrarectal la 4-8 ore. A nu se depăşi 5 supozitoare pe zi. Copii 3-6 ani:  
1 supozitor, intrarectal la 4-8 ore. A nu se depăşi 6 supozitoare pe zi. 
Copii peste 6 ani: 1-2 supozitoare intrarectal la 4-8 ore. A nu se depăşi  
8 supozitoare pe zi. Administrarea se face timp de 2-4 zile.

OVULE ȘI SUPOZItOARE

Evaluarea eficienței
•  S-au administrat ovule ginosept, la paciente cu infecții şi inflamații 
genitale, timp de 6-18 zile, 1 ovul, seara, în funcție de patologie. Au 
fost monitorizate simptomele specifice (leucoree, febră, durere pelvină, 
disurie, senzație de arsură şi prurit vulvar, uretrită) şi s-a efecuat 
examenul de laborator al secreției vaginale.
• S-a constatat că tratamentul cu ovule ginosept a fost suficient ca unic 
tratament pentru dispariția simptomelor clinice la 80% dintre paciente, la 
care s-a negativat şi frotiul vaginal, la celelalte paciente (20%) obținîndu-
se  ameliorarea simptomelor clinice.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de efecte adverse.
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DESPRE
StAREA DE binE

Aici vorbim despre cum plantele se transformă 
în acele lucruri bune care au o influență 

benefică asupra sănătății tale.

Știi deja că plantele îți influențează starea de bine, fie că le privești, le miroși parfumul sau le sorbi 
aroma într-o cană cu ceai. De-a lungul timpului, oamenii s-au întrebat, însă, cum ar fi dacă ar 

combina mai multe plante pentru a obține remedii mai eficiente. Multe rețete s-au născut astfel și 
noi îți aducem aici o parte dintre ele, culese din popor sau create de specialiștii noștri.  

Și încă ceva de reținut: cele ce urmează sunt menite pentru prevenție și întreținere, așadar pentru 
dereglări minore, în faze incipiente, când echilibrul organismului nu a fost distrus prin mijloace chimice. 

Adică pentru atunci când ai grijă să previi, mai mult decât să repari.

DESPRE 
StAREA DE binE
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D92
CuRĂțAREA Colonului

300 g
Ingrediente: semințe de Plantago 
ovata, argilă verde, frunze de senna 
(Sennae folium) 12%, semințe de 
in (lini semen) 10%, tuberculi de 
topinambur (Helianthus tuberosus), 
fructe de soc (Sambuci fructus), lucernă 
(Medicaginis herba), rădăcină de cicoare 
(Cichorii radix), fructe de cardamom 
(Cardamomi fructus), rădacină de 
lemn dulce (liquiritiae radix), cuişoare 
(Caryophylli flos), rizomi de ghimbir 
(Zingiberis rhizoma), ulei esențial de 
portocale (Aurantii aetheroleum).
Beneficii ale utilizării: detoxifiant - 
elimină toxinele şi depunerile din colon; 
laxativ - stimulează  tranzitul intestinal; 
împiedică absorbția glucidelor, lipidelor 
şi a colesterolului de la nivel intestinal; 
contribuie la echilibrarea florei 
intestinale.
Reduce greutatea corporală prin 
scăderea apetitului şi împiedicarea 
absorbției glucidelor şi lipidelor.
Administrare: 1 lingură x 1-2/zi (4-8 g).
Durata curei: 1-2 luni.

Detoxifierea este primul pas către o stare de bine. Culegând plantele 
la momentul potrivit, uscându-le atât cât trebuie și combinându-le în 
proporțiile corecte, suntem acum în măsură să își dăruim ceea ce ai 
nevoie pentru o detoxifiere naturală, blândă cu organismul tău, care 

se realizează în trei pași: CuRĂțAREA Colonului (principala 
poartă de eliminare a materiilor reziduale din organism), CuRĂțAREA 

FiCAtului (organul cheie în metabolizarea și neutralizarea 
substanțelor toxice pe care le ingerăm) și CuRĂțAREA SÂnGElui 
(purificarea sângelui și limfei care transportă substanțele în întregul 

corp).  Dacă suferi de alergii sau afecțiuni cutanate sau pur și simplu ții 
la sănătatea ta și vrei să faci preventiv o cură de purificare, poți apela la 

complexul natural din plante medicinale oRGAniSM PuRiFiCAt.  
Și încă ceva: poți să slăbești sănătos folosind  complexul natural de fibre 

și plante medicinale SiluEtA PERFECtĂ - SAțiEtAtE Cu FibRE și 
mai poți să slăbești și să îți detoxifici organismul, întărindu-ți în același 
timp sistemul imunitar cu complexul natural din plante medicinale și 

argilă oRGAniSM SĂnĂtoS.

CoMPlExE nAtuRAlE 
Din PlAntE MEDiCinAlE

D93
CuRĂțAREA FiCAtului

300 g
Ingrediente: fructe de armurariu 
(Silybi mariani fructus) 20%, rădăcină 
de păpădie (taraxaci herba), fructe 
de schinduf  (Foenugraeci semen), 
sulfină (Meliloti herba), fructe de 
cătină (Hippophae fructus), fructe 
de fenicul (Foeniculi fructus), shiitake 
(lentinus endodes) 7%, iască (Fomes 
fomentarius), fructe de măceş 
(Cynosbati fructus), rădăcină de lemn 
dulce (liquiritiae radix), ulei esențial de 
lămâie (Citri aetheroleum).
Beneficii ale utilizării: detoxifică şi 
protejează ficatul; ajută regenerarea 
celulelor hepatice; reduce încărcarea 
grasă a ficatului; stimulează buna 
funcționare a vezicii biliare favorizând 
digestia grăsimilor.
Administrare: 1 lingură x 2/zi (8 g).
Durata curei: 2-3 luni.
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P129
CuRĂțAREA SÂnGElui
200 g
Ingrediente: flori de soc (Sambuci 
flos), urzică (urticae herba), rădăcină 
de păpădie (taraxaci radix), lipicioasă 
(Galii aparini herba), rocoină (Stellariae 
herba), trei frați pătați (Violae tricoloris 
herba), rădăcină de cicoare (Cichorii 
radix), rădăcină de brusture (bardanae 
radix) 7%,  sânziene (Galii veri herba) 
4%, coada şoricelului (Millefolii herba), 
ventrilică (Veronicae herba), ulei 
esențial de lămâie (Citri aetheroleum), 
ulei esențial de portocale (Aurantii 
aetheroleum).
Beneficii ale utilizării: detoxifică 
sângele şi limfa; reduce acumulările 
de apă şi urați din corp. Curățarea 
sângelui de toxine şi reziduuri ajută 
la diminuarea recțiilor alergice şi 
îmbunătățirea aspectului pielii, elimină 
mirosul neplăcut al corpului şi al 
transpirației.
Administrare: 1 lingură x 2/zi (8 g).
Durata curei: 2-3 luni.

M115
SiluEtA PERFECtĂ  
- SAțiEtAtE Cu FibRE
300 g
Ingrediente: semințe de Plantago 
ovata, fibre vegetale din grâu (triticum 
aestivum) 24%, rădăcină de cicoare 
(Cichorii radix) 20%, semințe de in (lini 
semen), scorțişoară (Cinnamomi cortex), 
tuberculi de topinambur (Helianthus 
tuberosus), ulei esențial de lămâie (Citri 
aetheroleum).
Beneficii ale utilizării: conferă 
sațietate; împiedică absorbția glucidelor, 
lipidelor şi a colesterolului de la nivel 
intestinal;  detoxifiant - elimină toxinele 
şi depunerile din colon; laxativ de volum-
stimulează peristaltismul intestinal.
Reduce greutatea corporală prin 
scăderea apetitului şi împiedicarea 
absorbției glucidelor şi lipidelor.
Administrare: 1-2 linguri x 2/zi (8-16 g).
Durata curei: 1-3 luni.

P128
oRGAniSM  PuRiFiCAt
200 g
Ingrediente: argilă verde, rădăcină de 
păpădie (taraxaci radix), frunze de senna 
(Sennae folium), flori de soc (Sambuci 
flos), rădăcină de brusture (bardanae 
radix), urzică (urticae herba), lucernă 
(Medicaginis herba) 7%, fructe de 
soc (Sambuci fructus), trei frați pătați 
(Violae tricoloris herba) 5%, volbură 
(Convolvuli herba), rădăcină de lemn 
dulce (liquiritiae radix), rădăcină de 
cicoare (Cichorii radix), sânziene 
(Galii veri herba), fructe de cardamom 
(Cardamomi fructus), fructe de chimion 
(Carvi fructus), cuişoare (Caryophylli 
flos), rizomi de ghimbir (Zingiberis 
rhizoma), ulei esențial de lămâie (Citri 
aetheroleum).
Beneficii ale utilizării: detoxifiant - 
absoarbe şi elimină toxinele şi metalele 
grele din organism acționând asupra 
colonului, ficatului, sângelui şi limfei; 
laxativ- stimulează tranzitul intestinal; 
reduce acumulările de apă şi urați 
din corp; reduce efectele nocive ale 
radiațiilor (câmpuri induse de aparatele 
electrice, radioterapie, radiații solare). Curățarea organismului de 
toxine şi reziduuri ajută la diminuarea recțiilor alergice şi îmbunătățirea 
aspectului pielii.
Administrare: 1 lingură x 1-2/zi (4-8 g).
Durata curei: 1-2 luni.

M116
oRGAniSM SĂnĂtoS
300 g
Ingrediente: semințe de Plantago ovata, 
semințe de in (lini semen), extract de 
Amorphophalus Konjac standardizat 
în min. 95% glucomanani, tuberculi de 
topinambur (Helianthus tuberosus), 
fructe de soc (Sambuci fructus), frunze 
de senna (Sennae folium),argilă verde, 
fibre vegetale din grâu (triticum 
aestivum),  shiitake (lentinus endodes), 
extract de Reishi (Ganoderma lucidum) 
standardizat în min. 30% polizaharide, 
extract total 10:1 de fructe de noni 
(Morinda citrifolia),  ulei esențial de 
portocale (Aurantii aetheroleum).
Beneficii ale utilizării: detoxifiant 
- absoarbe şi elimină toxinele din 
organism; susține sistemul imunitar. 
Reduce greutatea corporală prin 
scăderea apetitului şi împiedicarea 
absorbției glucidelor, lipidelor şi a 
colesterolului de la nivel intestinal.
Administrare: 1 lingură x 1-2/zi (4-8 g).
Durata curei: 1-2 luni.
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AntioxiDAnt
Ingrediente: frunze de ceai verde (theae folium), flori de hibiscus 
(Hibisci flos), fructe de  măr (Mali fructus), frunze de Ginkgo biloba 
(Ginkgo folium), fructe de cătină (Hippophae fructus),  fructe de 
măceş (Cynosbati fructus), mentă (Menthae herba), frunze de rooibos 
(Aspalathi folium), fructe de cacao (Cacao semen), ulei esenţial de 
grapefruit (Citrus decumana aetheroleum). 
Recomandări: susţine organismul în lupta cu radicalii liberi, protejează 
împotriva modificărilor degenerative care apar odată cu înaintarea în 
vârstă: oboseală fizică şi mentală, dureri de cap, tulburări de memorie şi 
de circulaţie sanguină.
Administrare: 3-4 căni/zi.

DiGEStiE uȘoARĂ 
Ingrediente: fructe de fenicul (Foeniculi fructus), fructe de anason (Anisi 
fructus), busuioc (basilici herba), frunze de rozmarin (Rosmarini folium), 
rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae radix), mentă (Menthae herba), frunze 
de senna (Sennae folium), rădăcină de cicoare (Cichorii radix).
Recomandări: stimulează digestia, fiind recomandat în digestie lentă, 
indigestie, balonări, stări de greaţă, dureri de cap de origine digestivă, 
după mese copioase.
Administrare: 2-3 căni/zi.

CEAiuRi StARE DE binE
Plantele, dacă știi cum să le prepari, îţi pot fi de mare ajutor în 
perioade mai încărcate. noi îţi venim în ajutor cu ceaiuri create 
special pentru a regla cu blândeţe, pe cale naturală, eventualele 

disfuncţii aflate în stadii incipiente, determinate de stres, poluare sau 
efectele unei diete mai puţin echilibrate.

iMunitAtE 
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos), mentă (Menthae herba), 
busuioc (basilici herba), echinacea (Echinaceae herba), fructe de cătină 
(Hippophae fructus), fructe de măr (Mali fructus), ulei esenţial de 
grapefruit (Citrus decumana aetheroleum). 
Recomandări: stimulează capacitatea naturală de apărare a organismului 
împotriva îmbolnăvirilor.
Administrare: 3-4 căni/zi.

AntiStRES 
Acest ceai nu generează stare de somnolenţă.
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos), roiniţă (Melissae herba), 
flori de tei (tiliae flos), passiflora (Passiflorae herba), flori de lavandă 
(Lavandulae flos), flori de muşeţel (Matricariae flos), frunze de lemon 
verbena (Lippiae citriodorae folium), rădăcină de ginseng (Ginseng radix), 
extract de Rhodiola rosea standardizat în min. 3% rosavină şi salidrozidă, 
extract de fructe de goji (Lycium barbarum) standardizat în min. 3% 
vitamina C.
Recomandări: datorită efectului relaxant şi calmant, favorizează 
îndepărtarea stresului şi a surescitării nervoase.
Administrare: 2-3 căni/zi.
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oRGAniSM PuRiFiCAt   
(detoxifiant)
Ingrediente: fructe de fenicul (Foeniculi fructus), rădăcină de brusture 
(bardanae radix), frunze de rozmarin (Rosmarini folium), flori de soc 
(Sambuci flos), sulfină (Meliloti herba), rădăcină de cicoare (Cichorii 
radix), păpădie (taraxaci herba), urzică (urticae herba), rădăcină de osul 
iepurelui (ononidis radix), frunze de senna (Sennae folium).
Recomandări: favorizează eliminarea toxinelor din organism, fiind util în 
cure periodice de purificare.
Administrare: 2-3 căni/zi.

HAPCiu  
Ingrediente: fructe de măceş (Cynosbati fructus), flori de hibiscus 
(Hibisci flos), muguri de pin (turiones Pini), scorțişoară (Cinnamomi 
cortex), fructe de fenicul (Foeniculi fructus), fructe de anason (Anisi 
fructus), şovârv (origani herba), flori de soc (Sambuci flos), salvie 
(Salviae herba), cimbrişor (Serpylli herba).
Recomandări: antiinflamator, favorizează transpirația, expectorant, 
vitaminizant. Se recomandă consumul la apariția primelor simptome şi 
semne ale stării gripale, răcelii.
Administrare: 3-4 căni/zi.

PiCioARE uȘoARE 
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos), fructe de măceş (Cynosbati 
fructus), frunze de Ginkgo biloba (Ginkgo folium), sulfină (Meliloti herba).
Recomandări: ameliorează senzația de „picioare grele, glezne umflate, 
oboseală şi slăbiciune în membrele inferioare.
Administrare: 2-3 căni/zi.

PRotECtoR HEPAtiC
Ingrediente: frunze de boldo (boldo folium), rădăcină de brusture 
(bardanae radix), mentă (Menthae herba), fructe de fenicul (Foeniculi 
fructus), rădăcină de cicoare (Cichorii radix), cimbru (thymi herba), 
flori de gălbenele (Calendulae flos), flori de muşețel (Matricariae flos), 
păpădie (taraxaci herba), ulei esențial de lămâie (Citri aetheroleum).
Recomandări: protejează ficatul de agenții hepatotoxici.  
Este recomandat pentru cure de detoxifiere hepatică, stimularea 
 funcției hepatice.
Administrare: 3-4 căni/zi.
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SiluEtA PERFECtĂ 1
purificare și drenaj
Ingrediente: frunze de senna (Sennae folium), flori de hibiscus (Hibisci 
flos), frunze de ceai verde (theae folium), flori de soc (Sambuci flos), 
semințe de lucernă (Medicaginis semen), ortosiphon (ortosiphonis 
herba), ulei esențial de portocale (Aurantii aetheroleum), extract de 
Aloe vera standardizat în min. 18% aloină.
Recomandări: ajută la scăderea în greutate şi la menținerea unei greutăți 
corporale normale deoarece favorizează purificarea organismului prin 
diureză şi laxație. Este tonic şi revigorant, de aceea pe parcursul curei nu 
apare senzația de slăbiciune.
Administrare: 2 căni/zi.

SiluEtA PERFECtĂ 2
controlul greutății
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos), frunze de ceai verde 
(theae folium), scorțişoară (Cinnamomi cortex), rădăcină de lemn 
dulce (liquiritiae radix), flori de soc (Sambuci flos), extract de Garcinia 
cambogia standardizat în min. 60% acid hidroxicitric, extract de guarana 
(Paullinia cupana) standardizat în min. 12% cafeină, extract de frunze 
de maté (ilex paraguariensis) standardizat în min. 8% cafeină, ardei iute 
(Capsici fructus).
Recomandări: ajută la scăderea în greutate şi la menținerea unei greutăți 
corporale normale prin favorizarea arderii grăsimilor. Este tonic şi 
revigorant, de aceea pe parcursul curei nu apare senzația de slăbiciune. 
Atenuează uşor pofta de mâncare.
Administrare: 3 căni/zi.

RElAxAnt 
Acest ceai nu generează stare de somnolenţă.
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos), frunze de lemon verbena 
(lippiae citriodorae folium), mentă (Menthae herba), flori de lavandă 
(lavandulae flos), roiniță (Melissae folium), măghiran (Majoranae herba), 
cardamom (Cardamomi fructus), ulei esențial de portocale (Aurantii 
aetheroleum).
Recomandări: induce o stare plăcută de linişte, înlătură starea de 
oboseală fizică şi mentală după o zi solicitantă.
Administrare: 2-3 căni/zi.

SoMn liniȘtit 
Ingrediente: passiflora (Passiflorae herba), roiniță (Melissae herba), flori 
de tei (tiliae flos), frunze şi flori de păducel (Crataegi folium cum flore), 
flori de lavandă (lavandulae flos), măghiran (Majoranae herba), flori de 
muşețel (Matricariae flos).
Recomandări: favorizează un somn liniştit şi eficient. Se va consuma 
seara înainte de culcare, deoarece induce cu blândețe, pe cale naturală, 
un somn fiziologic.
Administrare: 1-2 căni, seara.
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tRAnZit RAPiD (laxativ)
Ingrediente: frunze de senna (Sennae folium), rădăcină de lemn dulce 
(liquiritiae radix), fructe de măr (Mali fructus), fructe de fenicul (Foeniculi 
fructus), lemongrass (Cymbopoginis citrati herba), semințe de spanac 
(Spinacia oleraceae semen), semințe de lucernă (Medicaginis semen), ulei 
esențial de portocale (Aurantii aetheroleum).
Recomandări: accelerează tranzitul prin creşterea peristaltismului 
intestinal, reduce spasmele şi atenuează balonarea, fiind recomandat în 
constipație.
Administrare: 1-2 căni/zi.

DAPHnE  
PuRiFiCARE şi DREnAj
Ingrediente: volbură (Convolvuli herba), frunze de pătlagină (Plantaginis 
folium), rădăcină de păpădie (taraxaci radix), fructe de ienupăr ( juniperi 
fructus), frunze de salvie (Salviae folium), flori şi frunze de păducel 
(Crataegi folium cum flore), sunătoare (Hyperici herba), uleiuri esențiale 
de: lămâie (Citri aetheroleum), portocale (Aurantii aetheroleum) şi 
scorțişoară (Cinnamomi aetheroleum).
Recomandări: ajută la menținerea unei greutăți corporale normale prin 
susținerea mecanismelor proprii de purificare ale organismului.
Administrare: 3 căni/zi, între mese. 
Durata curei: 1-2 luni. 

DAPHnE  
ContRolul GREutĂții
Ingrediente: frunze de ceai verde (theae folium), frunze de senna 
(Sennae folium), frunze de leuştean (levisci folium), ortosiphon 
(ortosiphonis herba), sânziene (Galii veri herba), rizomi de revent (Rhei 
rhizoma), fructe de anason (Anisi fructus), fructe de coriandru (Coriandri 
fructus), extract de Garcinia cambogia, extract de Hoodia gordonii, 
rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma), ulei esențial de mandarine (Citrus 
reticulata aetheroleum).
Recomandări: ajută la scăderea în greutate prin creşterea termogenezei 
(proces de generare a energiei la nivel celular prin arderea lipidelor) şi 
prin activarea eliminării deşeurilor metabolice pe cale digestivă şi urinară. 
Prin acțiunea sa stimulentă combate oboseala şi conferă energie. 
Administrare: 3 căni/zi, între mese. 
Durata curei: 2-3 luni. 

CEAiuRi PREMiuM  
PEntRu SlĂbit

Aflați detalii despre gama Daphne  
şi modul de combinare al produselor din 
această familie la pag 103.
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bAbyCAlM
Ingrediente: fructe de fenicul (Foeniculi fructus), fructe de chimion 
(Carvi fructus), flori de muşețel (Matricariae flos), mentă (Menthae 
herba).
Recomandări: tulburări digestive la sugari şi copii mici: colici, balonări, 
aerofagie (înghițire de aer în timpul mesei), vărsături.
Administrare: 50-100 ml/zi.

StiMulAREA lACtAțiEi
Ingrediente: fructe anason (Anisi fructus), fructe de fenicul (Foeniculi 
fructus), fructe de chimion (Carvi fructus), urzică vie (urticae herba), 
roiniță (Melissae herba), cimbrişor (Serpylli herba), mentă (Menthae 
herba).
Recomandări: ceaiul se va consuma de mame în timpul alăptării. 
Administrare: 3-4 căni/zi.

CEAi  
PEntRu GRAViDE
Ingrediente: flori de soc (Sambuci flos), flori de hibiscus (Hibisci flos), 
scorțişoară (Cinnamomi cortex), fructe de măceş (Cynosbati fructus), 
rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma), flori de tei (tiliae flos), fructe de 
cătină (Hippophae fructus).
Recomandări: antiemetic (înlătură starea de greață), îmbunătățeşte 
digestia, diuretic, relaxant. Se poate consuma pe toată durata sarcinii.
Administrare: 2-3 căni/zi.

Există multe lucruri bune și frumoase totodată, iar maternitatea 
este unul dintre ele. Și te poți bucura de această perioadă (sau 

poți proteja pe cineva apropiat ție) folosind cu încredere produse 
100% naturale, fără niciun fel de arome, coloranți sau alți aditivi, 

obținute printr-un proces controlat și sigur. Cele ce urmează sunt 
produse special create pentru perioada de sarcină, proaspete 

mămici și îngrijirea sugarilor și a copiilor de vârstă mică.

CEAiuRi „MAMA Și CoPilul”

80



Despre
CeAIUrI

MeȘTeȘUGITe

Arta pregătirii plantelor pentru ceai și rețetele 
farmacistului Farago, ți le aducem în preparate 

tradiționale sau noi, pline de savoare. 

Căci mare bucurie se poate afla într-o cană cu ceai făcut cu meșteșug, pe îndelete, din plante 
culese cu grijă, uscate cu răbdare și combinate cu înțelepciune. Că doar nu era să punem acolo 

ce ne-o fi venit la îndemână. Tu savurează pe îndelete, căci ritualul preparării, cât și acela al 
degustării fac parte din cultura unor civilizații străvechi pline de înțelepciune. 

Despre
CeAIUrI MeȘTeȘUGITe
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ArMonIA FlorIlor
ceai îndulcit natural cu plante
Amestecul de plante, savoarea gustului, mireasma naturală, toate nu mai 
au nevoie nici măcar de-un strop de zahăr.  
la orice oră din zi, tot dulce e.
Infuzia are gust dulce natural conferit de plantele din compoziția sa.  
Deşi are gust dulce, nu creşte nivelul zahărului din sânge, aşadar poate fi 
consumată şi de persoanele care au restricții în acest sens.

Meşteşugul nostru în prepararea ceaiurilor îl vei descoperi în această 
selecție specială din cele mai parfumate ierburi şi mirodenii, alese 

cu grijă şi amestecate cu pricepere în proporții bine cântărite după 
ştiința căpătată în peste opt decenii de experiență.

CeAIUl "FAres"

CeAI FAres

natura știe atât de bine să pună parfumuri și arome în plante, încât nu 
mai este nevoie de nici un adaos. Arta noastră constă în felul în care 

culegem plantele astfel încât să păstreze uleiurile esențiale și în știința cu 
care le așezăm apoi în combinații bune și pentru sănătate,  

și încântătoare pentru suflet.

1001 De serI
ceai cu petale de trandafir
În fiecare seară lasă-te sedus de savoarea acestui ceai, în care mirodeniile 
orientului completează parfumul fin al petalelor de trandafir – antic 
simbol al iubirii şi frumuseții.

CeAIUrI “nATUrAl”
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o lUMe De sĂnĂTATe
ceai cu rooibos și ghimbir

„o lume de sănătate” îmbină plante aromatice şi mirodenii din toate 
colțurile lumii într-o selecție specială, plină de savoare.

CeAI TonIC  
cu ginseng
 
o ceaşcă din acest Ceai Tonic cu ginseng îți va însufleți întreaga zi. 
Ginseng-ul te ajută să-ți menții forța şi vitalitatea, în timp ce 
scorțişoara aduce infuziei o savoare exotică. Un buchet ales de 
ierburi şi hibiscus roşu adaugă amestecului o notă de prospețime 
şi seducție.

lUMInA DIMIneȚII
ceai cu cicoare
În „lumina Dimineții” cicoarea aduce energie pentru întreaga zi, iar 
mănunchiul de ierburi aromatice oferă infuziei o savoare aparte.

BUnĂ DIspozIȚIe
ceai cu lime și mandarine
Alege „Buna Dispoziție” oricând pentru o clipă de evadare.
Citricele coapte sub soarele Mediteranei aduc o adevărată explozie de 
prospețime, iar plantele aromatice atent alese întregesc gustul unic al 
acestui ceai.

CeAI enerGIzAnT 
cu ceai verde
o ceaşcă din acest Ceai energizant alungă oboseala şi îți redă vitalitatea.
proprietățile energizante ale ceaiului verde se îmbină cu virtuțile 
tonifiante ale frunzelor de rozmarin. Buchetul de ierburi aromatice 
completează gustul acestui amestec cu un buchet de note luminoase şi 
vesele.
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să te răsfeți este un lucru natural și benefic, în doza potrivită. 
noi luăm în serios chiar și distracția, prin urmare am creat prin 
metode riguroase o serie de ceaiuri de savurat calde sau reci, 

dar neapărat cu un zâmbet. până la urmă, nu e o idee rea să iei 
o pauză din când în când și să te distrezi împreună cu cineva drag 

la un pahar de ceai din ingrediente naturale.

Ceai plic

CeAI verDe CU MenTĂ

Arta şi bucuria creării unor noi ceaiuri se împletesc în acest nou 
produs care aduce împreună metoda japoneză sencha a procesării 
frunzelor de ceai verde de calitate cu prospețimea revigorantă a 
mentei. rezultatul este un ceai cu o culoare plăcută şi un gust fin 
echilibrat. vi-l recomandăm cu căldură pentru a-l savura într-un 
moment de calitate.

CeAIUrI „TheIA”

rooIBos CU CArAMel

CIoColATĂ CU MenTĂ

FrUCTe De pĂDUre

CoCkTAIl De FrUCTe
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AMAreTTo hAwAII  
CoCkTAIl

Green Apple lATTe 
MACChIATo

syMphonIe

Ceai pungă

FrUCTe exoTICe FrUCTe De pĂDUre lĂMâI

Ceai lichid - gata de băut
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Ceaiurile sunt o bucurie peste tot în lume. nu există limite pentru 
bogăția de plante, fructe, mirodenii și combinațiile de arome. În fiecare 

colț al pământului, din cele mai vechi timpuri, arta ceaiului se manifestă în 
cele mai savuroase moduri. noi avem grijă să folosim numai plante din 

surse de încredere și rețete încercate.

sortimente fără adaosuri de arome
Din bogăția naturii am ales cu grijă un mănunchi de ierburi, flori şi fructe pentru a crea aceste ceaiuri naturale,  
fără adaosuri de arome, care vă vor încânta simțurile şi vor completa un stil de viață sănătos.

plante din toate colțurile lumii

CeAI nATUrAl  
DIn 7 plAnTe

CeAI nATUrAl
lĂMâI verzI ȘI porToCAle 

CeAI verDe  
CU vAnIlIe ȘI lĂMâIe

CeAI 
 neGrU

rooIBos

CeAI verDe 

CeAIUrIle lUMII
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Natura știe să ne ofere lucruri bune, dar 
și savuroase, pentru că avem nevoie de 

ingredientele potrivite pentru optimism și  
o stare de bine. 

Gustul vacanțelor la țară sau al excursiilor cu clasă, prima dată când am fost la mare sau primul foc 
de tabără, toate aceste amintiri și multe altele se pot trezi la viață savurând o cană cu ceai parfumat 

și bun. Ține-ți aproape prietenii și bucură-te de fiecare moment în care natura îți oferă  
o bucurie.

DESPRE
SAVOARE
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CEAi DE VARĂ
Savurează acest ceai răcoritor într-o zi toridă de vară, fierbinte sau rece, 
după placul inimii...

CEAi DE PRimĂVARĂ
Un ceai tonic, revigorant, bogat în vitamine naturale – prieten pe care te 
poți bizui la ieşirea din iarnă.

În fiecare anotimp e o bucurie. Prima zăpadă și cadourile 
de Crăciun, copacii înfloriți ai primăverii, nopțile calde 

de vară sau strugurii abia culeși din vie  - fiecare moment 
al anului are parfumul său care ne face bine. iar pentru 
fiecare anotimp există o cană de ceai care ne așteaptă.

CEAiURi ANOtimPURi

CEAi DE tOAmNĂ
Acordă-ți un moment de relaxare şi bucură-te pe deplin de culorile şi 
parfumul acestui anotimp în compania unei ceşti cu Ceai de toamnă.

CEAi DE iARNĂ
În serile geroase de iarnă bucură-te de savoarea unei ceşti cu ceai 
fierbinte, sau, de ce nu, lasă-te sedus de deliciul unei căni cu vin fiert 
aromate cu un pliculeț de Ceai de iarnă...
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CEAi VERDE CU mANDARiNE
Pentru o pauză, un moment doar al tău... în orice anotimp. 

FRUCtE DE PĂDURE
Când vrei să te revigorezi și să simți gustul bun al fructelor de pădure.

CEAi mAi DRAG  
PENtRU COPii

Unii spun că este datoria celor mari să aibă grijă de cei 
mici. Noi am zice că este o bucurie și o încântare, mai 

degrabă, pentru că ei sunt cel mai bun leac pentru orice 
supărare. Și am făcut cu mare plăcere o rețetă de ceai 

anume pentru copii, dar care poate fi savurată foarte bine 
și de cei mari. Am pus în ea frăguțe, vitamina C și, mai 

ales, momente de bucurie.

CEAi mAi DRAG 
PENtRU COPii
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FRUCtElE CARPAȚilORCĂPŞUNi Şi FRAGi

AFiNE Și mERiȘOARE

Fructele sunt întotdeauna răspunsul pe care natura ni-l 
dăruiește atunci când avem nevoie de energie și optimism. 
Ele sunt cel mai sănătos mod de a ne răsfăța fără griji. iar 

când vrei și hidratare, ceaiul de fructe este răspunsul. 

FRUCtE DE PĂDURE

AFiNE

FRUCtE ExOtiCE

CEAiURi AROmFRUCt

Ceai plic

lĂmâi
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GOji Și FRUCtE  
DE PĂDURE

ZmEURĂ  
Și miERE 

GHimBiR  
Și lĂmâi VERZi 

Kiwi Și GUARANA
energizant 

mERE VERZi Și mEliSSA 
relaxant

Sortimente cu efect benefic 
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Să te bucuri de viață este un obicei sănătos și pentru spirit, 
și pentru trup. iar când ai poftă de o băutură gustoasă, tot 

fructele sunt cele mai bune ingrediente: din priceperea 
celor care iubesc natura au prins viață siropurile de fructe 

cu 0% compromisuri, în care găsești ceaiul preferat cu 
savoarea delicioasă a unei băuturi răcoritoare.

FRUCtE DE PĂDURE

ViȘiNE

CĂPȘUNi

SiROP „AROmFRUCt"

700 ml
Preparare: Sucul se obține prin diluarea 
unei părți de sirop cu 6 părți de apă 
minerală sau plată. 

FRUCtElE  
CARPAȚilOR
FRUCtE  
DE PĂDURE

AFiNE

Ceai pungă
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ZmEURĂ Și mURE

Pe măsură ce crești, este tot mai important să nu uiți să 
te joci și să te bucuri de natură ca atunci când mergeai la 
bunica și stăteai afară, în aer liber, cât era ziua de lungă. 
Noi te ajutăm să rămâi aproape de copilul din tine cu o 

serie de ceaiuri preparate după rețetele bunicii.

PENtRU DiGEStiE FOi DE CEAPĂ

mERE Și SCORȚiȘOARĂ

CEAiURi „DE lA BUNiCA"
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CEAiURi DE FRUCtE
100 plicuri 
Fructe de Pădure
Căpşuni şi Fragi

CEAiURi DE PlANtE
80 plicuri 
Muşeţel cu roiniță şi măceşe
Mentă cu rozmarin şi măceşe
Sunătoare cu coada şoricelului şi măceşe

PlANtE ASORtAt
120 plicuri ambalate individual 
Conţine: ceai de muşețel, 30 plicuri; ceai de mentă, 30 de plicuri; ceai 
de sunătoare, 30 plicuri; ceai de tei, 30 plicuri.

AROmFRUCt ASORtAt
120 plicuri ambalate individual 
Conține: ceai de fructe de pădure, 30 plicuri; ceai de căpşuni şi fragi, 30 
de plicuri; ceai verde cu lămâie şi vanilie, 30 plicuri; ceai negru,  
30 plicuri.

Fiecare zi te poartă către noi și noi experiențe și, pentru că natura 
este peste tot, oriunde te-ai afla ai savoarea plantelor la îndemână. 

Fie că ești în călătorie sau în orașul tău, oricând faci o pauză din 
agitația unei zile, așează-te în ceainăria preferată și regăsește-ți 

energia într-o cană din ceaiul care îți place.

Aceste două colecții speciale sunt potrivite micului 
dejun de la pensiune sau hotel, unei pauze împreună 
cu colegii de la birou dar şi celor care doresc să testeze 
câte un pic din toate gusturile şi aromele. 

Ceaiul Casei
Pentru o colectivitate numeroasă, pachetele de 80 
sau 100 plicuri cu Ceaiul Casei vor fi alegerea ideală în 
prepararea unei cantități mai mari de infuzie.  

CEAiURi PENtRU HORECA

Ceaiuri asortate, în plicuri ambalate individual
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Uneori, lucrurile bune vin la pachet. Până la 
urmă, și natura mai combină lucrurile,  

după cum știe mai bine.

Noi am selectat mai întâi fiecare plantă fir cu fir, am pus măsurile potrivite din fiecare în remedii 
naturale, apoi ne-am gândit că ți-ar fi de ajutor să găsești tot ce ai nevoie la un loc, într-un pachet 

natural și sigur. Tot ce trebuie să adaugi tu este un gând optimist în care să crezi cu adevărat.

DESPRE 
PRODUSE DEDICATE
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Când dai viață, instinctul de a proteja vine natural. Dar la fel 
de important este și să te protejezi pe tine însăți. Pentru că o 
mamă sănătoasă dăruiește mai mult. Bucură-te de minunea 
maternității, pentru că ai tot sprijinul naturii: plante culese, 

uscate și preparate în cele mai sigure condiții.  
Aveți la dispoziție singura gamă de produse naturale cu 

acțiune blândă dar eficientă, din plante alese cu grijă, astfel 
încât să fie potrivite pentru bebeluşi, copii mici, femei 

însărcinate şi mămici care alăptează.

GAmA mAmI ȘI BEBE

Infecţii respiratorii, 
digestive şi uro-genitale 

Infecţii respiratorii şi 
digestive

Stări febrile

Colici

 

Stări de greaţă

Stimularea lactaţiei

pag. 51 

 
pag. 45 

pag. 72

 
pag. 36

 
pag. 80 

pag. 80 

pag. 70 

pag. 80

A18 BIOSEPT  
 

A19 BIOSEPT  

R34 FITOFEBRIL 

 
D104 BABYCALm 
 

BABYCALm 

 
CEAI PENTRU 
GRAVIDE

D99 EmETOFIT
 
STImULAREA 
LACTAŢIEI 

capsule pentru femei 
însărcinate şi mămici  
care alăptează

sirop pentru sugari  
şi copii mici 
supozitoare pentru 
sugari şi copii mici

soluție pentru sugari şi 
copii mici

ceai pentru sugari şi 
copii mici

ceai pentru femei 
însărcinate
comprimate pentru 
femei însărcinate

ceai pentru mămici  
care alăptează

 *vezi detalii produse la pagina
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CURE DE îNTREŢINERE  
PENTRU AFECŢIUNI CRONICE

Din grijă pentru sănătatea ta, am creat o gamă de produse 1&2 
destinate utilizării îndelungate pentru cele mai frecvente afecțiuni 
cronice. Formulele îmbină tradițiile moștenite cu studiile cele mai 
moderne din fitoterapie. în peste opt decenii de lucru cu plantele 
am învățat nu doar că natura ne dă cele mai bune remedii, ci și că 
noi, oamenii, putem să punem împreună beneficiile pe care le-am 
descoperit. Astăzi, suntem în măsură să gândim asocieri și scheme 

de tratament cu eficiență crescută. 
Pentru administrare de lungă durată specialiștii noștri recomandă 

 cure alternative de câte 3 luni cu produsul 1, urmat de produsul 2.

PRODUS PRODUS PRODUS PRODUSPRODUS PRODUS

O parte din capsulele noastre au fost îmbunătățite și redenumite pentru a oferi cure complete de alternanță:

1 1 12 2 2

3
luni

3
luni

3
luni

3
luni

3
luni

3
luni

COD
L86
L86A
C35
C35A
N132
N132A 

M105
M105A

U64
U64A
C27
C27A
D58
D58A

COD
L86
 
C35
 
N132
N142
 
M105

D87
U64
U64A
C27
C27A
D58
D86

DENUMIRE NOUĂ pag

BIOmOBIL 1 50

BIOmOBIL 2 50

CALmOCARD 1 52

CALmOCARD 2 52

CIRCULAŢIE CEREBR. ȘI mEmORIE 1 53

CIRCULAŢIE CEREBR. ȘI mEmORIE 2 53  

cu Ginkgo biloba

COLESTEROL 1 54

COLESTEROL 2  55

cu anghinare și frunze de măslin

DIUROFIT 1 56

DIUROFIT 2 56

FITOTENSIN 1 58

FITOTENSIN 2 58

HEPATOFIT 1 60

HEPATOFIT 2 cu armurariu și ganoderma 61

DENUMIRE VECHE

ARTICULAŢII SĂNĂTOASE

PRODUS NOU

CALmOCARD

PRODUS NOU

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ ȘI mEmORIE

GINKGO BILOBA FORTE

 COLESTEROL

ANGHINARE ȘI FRUNZE DE mĂSLIN

DIURETIC

PRODUS NOU

TENSIUNE

PRODUS NOU

FICAT SĂNĂTOS

ARmURARIU ȘI GANODERmA
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N132
CIRCULAŢIE  
CEREBRALĂ  
ŞI mEmORIE 1
63 capsule a 350 mg

m105
COLESTEROL 1
63 capsule a 400 mg

L86 
BIOmOBIL 1
(Articulații sănătoase)
63 capsule a 400 mg

L86A 
BIOmOBIL 2
63 capsule a 430 mg

C35
CALmOCARD 1 
(Calmocard)
63 capsule a 380 mg

C35A
CALmOCARD 2 
63 capsule a 400 mg

N132A
CIRCULAŢIE  
CEREBRALĂ  
ŞI mEmORIE 2
cu Ginkgo biloba
63 capsule a 370 mg

m105A
COLESTEROL 2  
cu anghinare și  
frunze de măslin
63 capsule a 440  mg
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C27
FITOTENSIN 1 
(Tensiune)
63 capsule a 360 mg

U64
DIUROFIT 1 
(Diuretic)
63 capsule a 410 mg

U64A
DIUROFIT 2
63 capsule a 360 mg

C27A
FITOTENSIN 2
63 capsule a 410 mg

D58
HEPATOFIT 1  
(Ficat sănătos)
63 capsule a 480 mg

D58A
HEPATOFIT 2  
cu armurariu  
și ganoderma 
63 capsule a 480 mg
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COmBATEREA SImPTOmELOR 
Vizează manifestările cele mai supărătoare dintr-o răceală: febra, 
congestia nazală, tusea, durerile de gât însoțite de apatie, somnolență, 
dureri musculare.
Dintre preparatele dedicate combaterii simptomelor se aleg doar  
cele necesare fiecărui pacient, în funcție de manifestările dezvoltate  
de acesta.

   Cu răceala a făcut oricine cunoștință – este partenerul mai puțin 
plăcut al iernii. Iar pentru a contraataca inflamațiile, stările febrile sau 
tusea, tot plantele sunt răspunsul. De exemplu, Trifoiștea de baltă se 
cultivă în țara noastră și este folosită din cele mai vechi timpuri atât în 
medicina tradițională, cât și în preparatele homeopatice. O găsești în 

remediile aflate în trusa Hapciu. 

GAmA HAPCIU răceală și gripă

COmBATEREA CAUZELOR
Pentru combaterea cauzelor este obligatoriu să se acționeze încă de la 
primele manifestări ale bolii, cu scopul de a reduce inflamația şi infecția.
De aceea, trusa conține 3 produse cu acelaşi efect (antiinflamator şi 
antiinfecțios): capsule (R3), tinctură (R4) şi ceai (R2).
Se administrează unul dintre ele, în funcție de preferințele pacienților.
în formele mai severe, pentru un efect forte recomandăm utilizarea 
simultană a tuturor celor 3 preparate.

Evaluarea eficienței
• Au fost tratați peste 100 de pacienți cu vârste cuprinse între 4 şi 89 de 
ani suferind de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, pneumonie 
interstițială, pacienți vârstnici cu afecțiuni cronice ale aparatului respirator, 
la care administrarea s-a făcut atât curativ cât şi profilactic.
• Pacienții au prezentat  febră cu valori între 37,8 - 39°C, frison, 
inapetență, stare generală alterată, cefalee, mialgii, catar nazal, tuse 
seacă, tuse cu expectorație, disfagie, dureri toracice, dispnee. 
• Ameliorarea simptomatologiei a fost în funcție de severitatea afecțiunii 
şi de patologia asociată. Perioada de răspuns la tratament a fost de la 2-3 
zile până  la 10-14 zile. 

• S-a constatat o eficiență de 80% a terapiei cu produsele din trusă în 
combinații personalizate, adică 80% dintre pacienți nu au mai necesitat 
asocierea de medicamente alopate în tratarea afecțiunilor respiratorii. 
• Cei cărora li s-a asociat antibiotic au prezentat un fond de boală 
cronică sau au avut complicații infecțioase; asocierea terapiei 
antiinflamatorii clasice nu a mai fost necesară datorită acțiunii 
antiinflamatorii a produselor din trusă. 
• Este de remarcat faptul că la pacienții cu polialergii medicamentoase, 
produsele naturale şi-au dovedit eficacitatea şi lipsa efectelor secundare.

Antiinflamator
şi antiinfecţios

Febră

pag. 59
pag. 13 

pag. 31
pag. 14
pag. 37
pag. 36
pag. 69
pag. 44

R3 HAPCIU Răceală și gripă

R2 HAPCIU elimină  
disconfortul respirator

R4 HAPCIU antiinflamator

R5 HAPCIU sudorific

R6 HAPCIU scade febra

R7 HAPCIU uşurează respirația

R13 PLANTUSIN

R9 PLANTUSIN

capsule

ceai 

tinctură

ceai

loțiune

ulei

comprimate

sirop cu miere

       *vezi detalii produse la pagina

Congestie nazală
Dureri de gât
Tuse
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A5
BIOSEPT (antibacterian, antiviral)
30 capsule a 350 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de măslin (Oleae folium) 140 mg, lichen de 
piatră (Lichen islandicus) 70 mg, muguri de plop (Populi gemma)  
70 mg, extract de scoarță de salcie (Salicis cortex) standardizat în min. 
15% salicină, cuişoare (Caryophylli flos).
Administrare: 1 capsulă de 3 ori pe zi, înainte de masă. 
Efect forte: 2 capsule de 3 ori pe zi.

Plantă cu plantă, remediu cu remediu, așa gândim noi o trusă 
în care așezăm ajutorul naturii pentru cele mai frecvente 

probleme de sănătate. măsurăm cantitățile, alegem ambalajele 
potrivite, astfel încât să te simți bine oriunde mergi. 

• pentru DURERI DE GÂT, TUSE

R13  
PLANTUSIN
30 comprimate masticabile a 880 mg
Ingrediente/comprimat: extract de rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae 
radix) 43,4 mg, tinctură de propolis 44 mg, amestec volatil: ulei 
esențial de mentă (menthae aetheroleum), mentol, eucaliptol, anetol, 
ulei esențial de cimbru (Thymi aetheroleum), ulei esențial de coada 
şoricelului (millefolii aetheroleum) 12 mg, zahăr, excipienți.
Administrare: 1-2 comprimate 3 ori pe zi, după masă. După 
administrare, timp de 30 minute nu se consumă alimente sau lichide.

TRUSA TA DE FITOTERAPIE

Trusa conţine:

• pentru INFECŢII respiratorii (răceală, gripă, 
amigdalită, faringită, bronşită), digestive (enterite, 
enterocolite, colite fermentative), uro-genitale 
(uretrite, cistite, pielonefrite, anexite).

Acum ai la îndemână remediile naturale în prima trusa de fitoterapie ce îți oferă sprijin și te ajută să 
te menții sănătos cu remediile protrivite. 

în trusă regăsești tot ce e mai bun, tot ce îți trebuie și numai cât îți trebuie pentru atunci când o 
întâmplare nedorită ia forma unei infecții (respiratorii, digestive, uro-genitale), dureri de gât, tuse, 
indigestie, diaree, constipație, răni arsuri.

Remediile sunt special ambalate și gândite să îți ajungă pentru 5 zile de tratament. Vei descoperi că 
trusa este utilă nu doar în vacanță, excursii cât și acasă și la birou.
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Infecţii respiratorii, 
digestive şi uro-genitale

Dureri de gât, tuse

Răni, arsuri

Constipație

Diaree
Indigestie, balonări

pag. 51 

pag. 69

pag. 46

pag. 62

pag. 57

pag. 56

A5 BIOSEPT  

R13 PLANTUSIN 

P131 FAREDERm 

D85 LAXATIV FORTE

D68 ENTEROSTOP

D57 DIGESTIE UȘOARĂ

 *vezi detalii produse la pagina

• pentru DIAREE

D68  
ENTEROSTOP (antidiareic)
20 capsule a 300 mg
Ingrediente/capsulă: cărbune medicinal 105 mg, ghindă de stejar 
(Quercus fructus) 45 mg, rizomi de cerențel (Gei rhizoma) 45 mg, 
frunze de afin (myrtilli folium), mentă (menthae herba), coada şoricelului 
(millefolii herba).
Administrare: Copii 3-10 ani: 1 capsulă de 2 ori pe zi.
Copii peste 10 ani şi adulți: 1 capsulă de 3 ori pe zi. 
Efect forte: 2 capsule de 3 ori pe zi.
Sarcină şi alăptare: 1 capsulă de 3 ori pe zi, timp de 1-2 zile.

• pentru CONSTIPAŢIE

D85 
LAXATIV FORTE
10 capsule a 450 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de senna (Sennae folium) 157,5 mg, fructe 
de mărar (Anethi fructus), rizomi de revent (Rhei rhizoma), extract din 
frunze de senna (Sennae folium) standardizat în 20% senozide 45 mg, 
extract din frunze de aloe vera (Aloe folium) standardizat în 18% aloină 
45 mg, rizomi de obligeană (Calami rhizoma).
Mod de administrare: 1-2 capsule dimineața şi seara.

• pentru RĂNI, ARSURI

P131 
FAREDERm 
cremă cicatrizantă 7,5 g
Ingrediente: lanolină, vaselină, extracte de: gălbenele (Calendulae 
flos), sunătoare (Hyperici herba), muguri de plop (Populi gemma), iarba 
tâlharului (mycelis muralis), Lychnis coronaria, Aloe vera, ceară de albine, 
propolis (Propolis extractum), răşină de brad; uleiuri de: cătină (Hippophae 
oleum), ti-tree (melaleuca alternifolia aetheroleum), lavandă (Lavandulae 
aetheroleum). 
Administrare: Se aplică local de 2-3 ori pe zi.

• pentru INDIGESTIE, greaţă, balonări, uşurarea digestiei 
după mese copioase, colici postprandiale (după servirea 
mesei).

D57  
DIGESTIE UȘOARĂ
10 capsule a 400 mg
Ingrediente/capsulă: fructe de coriandru (Coriandri fructus), frunze de 
dafin (Lauri folium), rizomi de obligeană (Calami rhizoma), 
rădăcină de gențiană (Gentianae radix), rizomi de ghimbir (Zingiberis 
rhizoma), extract de Carica papaya standardizat în papaină 40 mg, 
extract de Ananas comosus standardizat în bromelaină  
40 mg, semințe de muştar (Sinapis albae semen).
Administrare:  1-2 capsule după mesele principale. 

capsule  

comprimate masticabile

cremă cicatrizantă

capsule

capsule

capsule
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Să te simți bine în pielea ta nu este doar o expresie, este o 
stare reală, pe care numai tu o poți controla. Forma ideală 

este aceea pe care tu o știi cel mai bine. Noi îți oferim 
ajutorul plantelor, preparate exact atât cât este nevoie 
pentru a păstra principiile active, în trusa Daphne, calea 

naturală spre armonia corpului tău. 

GAmA DAPHNE
produse premium pentru slăbit
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1. ETAPA PREGĂTITOARE
PURIFICARE şi DRENAJ
Durata: 1-2 luni. 
Purificarea poate începe 
cu 1 lună înaintea curei de 
slăbire propriu-zise, sau 
se poate face în paralel cu 
aceasta.
Purificarea are dublu rol: 
de pregătire a organismului 
pentru un răspuns la cură 
eficient, sigur, de durată şi 
de inițiere a procesului de 
slăbire fără riscuri pentru 
sănătate.
Purificare şi Drenaj – Capsule, Ceai
Stimulează mecanismele fiziologice de eliminare pe 
cale renală şi intestinală a deşeurilor metabolice şi a excesului de apă 
din țesuturi.
Sunt disponibile 2 produse pentru a putea alege forma de 
administrare preferată.
Pentru un efect mai rapid şi intens, ele se pot utiliza simultan.

2. CURA DE SLĂBIRE PROPRIU-ZISĂ
CONTROLUL GREUTĂŢII
Durata curei este de 2-3 luni.
Prin stimularea lipolizei 
permitem organismului să 
ardă grăsimile în mod natural 
şi să scape de kilogramele 
în plus.
Controlul Greutăţii – 
Capsule, Ceai: 
Ard rapid grăsimile în 
exces, cresc termogeneza 
(stimulează producerea de 
energie la nivel celular prin 
activarea metabolismului lipidic), scad lipidele şi colesterolul. 
Sunt disponibile două produse, ceea ce oferă flexibilitate în 
administrare şi posibilitatea socierii în vederea creşterii efectului.

PRODUSUL PAG. DOZA / DURATA

 Obezitate  
gradul I

PURIFICARE şi DRENAJ
ceai / capsule 78/68 1 cană cu ceai + 1 capsulă de 3 ori pe 

zi, 2 luni  
CONTROLUL 

GREUTĂŢII
ceai / capsule

78/68 1 capsulă + 1 cană cu ceai
de 3 ori pe zi, 3 luni

CONTROLUL 
APETITULUI

capsule
68 1 capsulă de 3 ori pe zi, 3 luni

ANTI DULCE  
comprimate 70 ½  comprimat de 3 ori pe zi, 3 luni

Obezitate 
gradul
II şi III

PURIFICARE şi DRENAJ
ceai / capsule 78/68 1 cană cu ceai + 1 capsulă de 3 ori  

pe zi, 4-6 luni 
CONTROLUL 

GREUTĂŢII
ceai / capsule

78/68 1 capsulă + 1 cană cu ceai
de 3 ori pe zi, 3-6 luni

CONTROLUL 
APETITULUI

capsule
68 1 capsulă de 3 ori pe zi, 3-6 luni

ANTI DULCE
comprimate 70 ½  comprimat de 3 ori pe zi, 3-6 luni

PRODUSUL PAG.   DOZA / DURATA

Normoponderali

PURIFICARE şi DRENAJ 
ceai / capsule  79/68

1 cană cu ceai  
sau
1 capsulă de 3 ori pe zi, 1-2 luni  

CONTROLUL 
GREUTĂŢII

ceai
79 1 cană cu ceai de 3 ori pe zi, 

1-2 luni

Supraponderali   

PURIFICARE şi DRENAJ 
ceai / capsule 79/68

1 cană cu ceai  
sau
1 capsulă de 3 ori pe zi, 1 lună  

CONTROLUL 
GREUTĂŢII

ceai / capsule
78/68

1 capsulă de 3 ori pe zi, 2-3 luni
sau 1 cană cu ceai de 3 ori pe zi, 
3 luni

CONTROLUL 
APETITULUI

capsule
68 1 capsulă de 3 ori pe zi, 2-3 luni

GHID DE ADMINISTRARE A PRODUSELOR DIN TRUSA 
DE SLĂBIT „DAPHNE”
Pentru o apreciere corectă a surplusului de grăsimi se poate face un 
calcul foarte simplu din care rezultă indicele de masă corporală (imc), 
care este raportul dintre greutatea corporală în kilograme şi pătratul 
înălțimii în metri:
imc = G (greutatea în kilograme) / I2 (înălțimea în metri, la pătrat)

CONTROLUL APETITULUI
Durata unei cure este de 2-3 luni.
Controlul Apetitului – Capsule:
Limitează pofta de mâncare excesivă şi reduc senzația 
de foame, împiedică conversia glucidelor în lipide şi 
reduc colesterolul.

ELIMINAREA NEVOII DE DULCIURI
Durata unei cure este de 2-3 luni.
Plăcerea de a mânca dulciuri este una din marile 
probleme ale persoanelor cu exces ponderal.
Anti Dulce – Comprimate:
Suprimă selectiv răspunsul neuronal la stimulii gustativi 
dulci. Prin acelaşi mecanism împiedică absorbția 
intestinală, în proporție de aproximativ 50% a 
glucidelor ingerate.

cura se poate relua de mai multe ori până la atingerea greutății dorite.

subponderal imc <19  obezitate gradul I imc 30-35 
normoponderal imc 20-25  obezitate gradul II imc 36-39
supraponderal imc 26-29  obezitate gradul III imc >40
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Ori de câte ori te interesează care sunt 
lucrurile bune pentru anumite zone ale sănătăţii 

tale, aici găseşti răspunsurile potrivite.

Lucrăm cu plantele de peste 85 de ani și, astfel, am ajuns să le cunoaștem foarte bine. Știm unde 
înfloresc mai frumos, cum să le plantăm, când să e culegem, cele mai bune metode de uscare, dar 
și cum ne ajută ele cel mai bine sănătatea. Despre acest din urmă lucru am vrea să vorbim puţin. 
Pentru că, dacă știm cum să asociem beneficiile pe care ni le dăruiesc plantele, puterea lor de a 

face bine crește.
cu atenţie și răbdare, dar și cu ajutorul specialiștilor, am învăţat care sunt acele asocieri între 

remedii naturale care te ajută mai bine atunci când ai nevoie. Iar acum, ţi le spunem și ţie.

DESPRE cum  
NE TRATĂm
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SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Răceală şi gripă
cât timp sunteţi răciţi vă sfătuim să evitaţi consumul de alimente care 
produc mucus cum sunt produsele lactate, dulciurile cu zahăr alb, făina 
albă (produsele de panificaţie, patiserie, biscuiţi, paste făinoase), grăsimile 
şi prăjelile. Alimentaţia trebuie să fie adaptată în funcţie de pofta de 
mâncare, care în asemenea situaţii este mai scăzută. consumaţi alimente 
hrănitoare şi uşor de digerat: fructe, legume, zarzavaturi, fie sub forma 
crudă, de suc, sau coapte, fierte şi deasemenea supe calde.
Beţi multe lichide (ceaiuri, supe, sucuri proaspăt stoarse din fructe 
sau compoturi îndulcite cu miere); astfel evitaţi deshidratarea, ajutaţi 
expectoraţia prin fluidificarea secreţiilor mucoase şi îmbunătăţiţi digestia.

febră la copii
copilul cu febră trebuie în primul rând hidratat cu ceai, zeamă de 
compot, apă plată călduţă. Este greşit să forţaţi copilul să mănânce, 
deoarece alimentele nu se vor digera corespunzător, cauzând vărsături 
sau diaree. Evitaţi alimentele solide, pentru că de obicei copilul nu 
tolerează grăsimile şi proteinele animale (brânză, ouă, carne) şi chiar 
laptele. foarte indicată este supa de legume, cu zarzavatul pasat şi cu 
puţin suc de lămâie. mesele să fie mai dese, dar cu cantităţi mai mici de 
alimente.
Atunci când copilul are febră mare, în afară de administrarea 
antitermicelor, i se poate face o frecţie uşoară pe tot corpul cu loţiunea 
pentru frecţie Hapciu, sau poate fi învelit într-un cearceaf  înmuiat în apă 
la temperatura camerei şi bine stors. 

De la apariţia primelor semne şi simptome ale răcelii şi gripei administraţi 
produsul Hapciu solubil-R30. În răceală şi gripă recomandăm şi 
administrarea simultană a capsulelor Hapciu-R3, a tincturii Hapciu-R4 
şi a ceaiului Hapciu-R2. De asemenea, pentru amplificarea efectului 
antibacterian, se pot adăuga în cură capsulele Biosept-A5 sau capsulele 
moi sau soluţiile  Biomicin forte-A3/A15 şi Biomicin-A2/A14.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares
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13/100

59/100

31/100

14/100

37/100

37/100

71

69/100

48

35

48

35

51

61

63

42

40

41

41

41

44

40

40

43

41

40

43

77

25

30

38

HAPCIU - Antiinflamator şi Antiinfecţios

HAPCIU - Antiinflamator şi Antiinfecţios 

HAPCIU - Antiinflamator şi Antiinfecţios 

HAPCIU - Scade febra

HAPCIU - Scade febra

HAPCIU - Uşurează Respiraţia  

HAPCIU  

PLANTUSIN

BIOMICIN 

BIOMICIN

BIOMICIN FORTE

BIOMICIN FORTE

BIOSEPT

IMUNITATE CU ECHINACEA

NONI CU ECHINACEA

BIOSEPT - cu miere şi propolis,100 ml

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R30

R13

A14

A2

A15

A3

A5

F151

F165

A13

ceai plic

capsule

tinctură

ceai plic

loţiune

inhalant

solubil

comprimate

capsule moi

ulei esenţial

capsule moi

ulei esenţial

capsule

capsule

capsule 

sirop

BIOSEPT,  250 ml

PLANTUSIN, 250 ml

PLANTUSIN FORTE, 250 ml

PLANTUSIN  pentru DIABETICI, 250 ml

PLANTUSIN FORTE - cu miere şi 
propolis,100 ml

PLANTUSIN, cu miere şi propolis, 100 ml

PĂTLAGINĂ, 250 ml

PĂTLAGINĂ, cu miere și propolis, 100 ml

RIDICHE NEAGRĂ,  250 ml

MUGURI de PIN, 250 ml

MUGURI de PIN, 100 ml

HAPCIU

CEAI P - reţeta farm. Farago   

HERBA DACICA,  250 ml

CIMBRU, CUIŞOARE, PIN, EUCALIPT,
TI TREE, LĂMÂIE, LAVANDĂ, ROZMARIN, 
MENTĂ 

sirop clasic

sirop clasic

sirop clasic

sirop clasic 

sirop

sirop

sirop clasic

sirop 

sirop clasic 

sirop clasic

sirop

ceai plic

ceai pungă

bitter

uleiuri 
esenţiale

A16

R8

R25

R29

R18 

R9 

R10

R11

R28

R12

R27

R14

D94

SĂNĂTATEA  
APARATuLuI RESPIRATOR

GRIPĂ, RĂcEALĂ
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cod Produse Pag.

cod Produse Pag.

TuSE

13/100

59/100

31/100

37/100

71

69/100

48

35

48

35

42

40

41

41

41

44

44

40

43

41

40

43

17

15

15

25

HAPCIU - Antiinflamator şi Antiinfecţios

HAPCIU - Antiinflamator şi Antiinfecţios

HAPCIU - Antiinflamator şi Antiinfecţios

HAPCIU - Uşurează Respiraţia 

HAPCIU

PLANTUSIN

BIOMICIN

BIOMICIN

BIOMICIN FORTE

BIOMICIN FORTE

BIOSEPT, cu miere şi propolis, 100 ml

BIOSEPT, 250 ml

PLANTUSIN, 250 ml

PLANTUSIN FORTE, 250 ml

PLANTUSIN  pentru DIABETICI, 250 ml

PLANTUSIN FORTE, cu miere şi propolis 
100 ml
PLANTUSIN, cu miere  şi propolis, 100 ml 

PĂTLAGINĂ, 250 ml

PĂTLAGINĂ cu miere şi propolis, 100 ml 

RIDICHE NEAGRĂ, 250 ml

MUGURI de PIN, 250 ml 

MUGURI de PIN, cu miere și propolis
100 ml
UŞURAREA RESPIRAŢIEI 

PLANTUSIN 

PLANTUSIN 

CEAI P - reţeta farm. Farago

R2

R3

R4

R7

R30

R13

A14

A2

A15

A3

A13

A16

R8

R25

R29

R18

R9

R10

R11

R28

R12

R27

R17

R1

R26

R14

ceai plic

capsule

tinctură

inhalant

solubil

comprimate

capsule moi

ulei esenţial

capsule moi

ulei esenţial

sirop

sirop clasic

sirop clasic

sirop clasic

sirop clasic

sirop

sirop

sirop

sirop

sirop clasic

sirop clasic

sirop

ceai pungă

ceai pungă

ceai plic

ceai pungă

Pentru bronşită, astm
În cazul afecţiunilor căilor respiratorii inferioare (trahee, bronhii, 
plămâni), o eficienţă deosebită o are soluţia de uleiuri esenţiale Biomicin-
A2, deoarece uleiurile fiind volatile pătrund foarte rapid şi uşor în 
plămâni. Aceasta se administrează atât intern cât şi extern, sub formă de 
inhalaţii. Pentru uz extern recomandăm asocierea cu inhalantul Hapciu-
uşurează Respiraţia-R7.

Pentru tuse
Pentru eliminarea rapidă a tusei recomandăm administrarea unuia dintre 
siropurile: Plantusin-A 8, Plantusin forte-A 25, Ridiche neagră-R 28, 
muguri de pin-R 12, Pătlagină-R 11, într-o cană cu ceai cald (Hapciu-R 2) 
și a comprimatelor masticabile Plantusin-R 13.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

BRONȘITĂ, ASTm

 13/100

59/100

31/100

37/100

69/100

51

31

42

40

35

48

48

35

41

41

41

44

44

40

43

41

17

15

15

25

38

HAPCIU - Antiinflamator şi Antiinfecţios

HAPCIU - Antiinflamator şi Antiinfecţios

HAPCIU - Antiinflamator şi Antiinfecţios

HAPCIU - Uşurează Respiraţia

PLANTUSIN

BIOSEPT

BIOSEPT

BIOSEPT, cu miere şi propolis, 100 ml

BIOSEPT, 250 ml

BIOMICIN

BIOMICIN

BIOMICIN FORTE

BIOMICIN FORTE

PLANTUSIN, 250 ml

PLANTUSIN FORTE, 250 ml

PLANTUSIN  pentru DIABETICI, 250 ml

PLANTUSIN FORTE, cu miere şi propolis - 100 ml

PLANTUSIN, cu miere şi propolis, 100 ml

PĂTLAGINĂ, 250 ml

PĂTLAGINĂ, cu miere şi propolis – 100 ml

RIDICHE NEAGRĂ, 250 ml

UŞURAREA RESPIRAŢIEI

PLANTUSIN

PLANTUSIN

CEAI P - reţeta farm. Farago  

CIMBRU, CUIŞOARE, PIN, EUCALIPT, 
TI TREE, LĂMÂIE, LAVANDĂ, ROZMARIN, 
MENTĂ

R2

R3

R4

R7

R13

A5

A4

A13

A16

A2

A14

A15

A3

R8

R25

R29

R18

R9

R10

R11

R28

R17

R1

R26

R14

ceai plic

capsule

tinctură

inhalant

comprimate

capsule

tinctură

sirop

sirop clasic

ulei esenţial

capsule moi

capsule moi

ulei esenţial

sirop clasic

sirop clasic

sirop clasic

sirop

sirop

sirop clasic

sirop

sirop clasic

ceai pungă

ceai pungă 

ceai plic 

ceai pungă

uleiuri 
esenţiale
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PALPITAȚII / NEvROzĂ cARDIAcĂ

 52

52

10

10

38

33

CALMOCARD 1

CALMOCARD 2

CALMOCARD

CALMOCARD

LAVANDĂ

PĂDUCEL

C35

C35A

C23

C22

capsule

capsule

ceai plic

ceai pungă

ulei esenţial

tinctură

cARDIOPATIE IScHEmIcĂ / 
ANGINĂ PEcTORALĂ

 52

52                                          

58

58

10

10

38

33

CALMOCARD 1

CALMOCARD 2

FITOTENSIN 1

FITOTENSIN 2

CALMOCARD

CALMOCARD

LAVANDĂ

PĂDUCEL

C35

C35A

C27

C27A

C23

C22

capsule

capsule

capsule

capsule

ceai plic

ceai pungă

 ulei esenţial

tinctură

HIPERTENSIuNE ARTERIALĂ

 58

58

56

56

52

52

54

55

16

16

25

34

FITOTENSIN 1

FITOTENSIN 2

DIUROFIT 1

DIUROFIT 2

CALMOCARD 1

CALMOCARD 2

COLESTEROL 1

COLESTEROL 2  cu anghinare  
şi frunze de măslin

TENSIUNE

TENSIUNE

CEAI T - reţeta farm. Farago

VÂSC, TRAISTA CIOBANULUI, PĂDUCEL

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă

tinctură

C27

C27A

U64

U64A

C35

C35A

M105

M105A

C25

C36

C26

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Hipertensiunea arterială
Reduceţi cât mai mult posibil consumul de grăsimi saturate şi grăsimi 
„trans” (untură, unt, margarină, ouă, brânzeturi grase, carne grasă, 
mezeluri), evitaţi consumul de sare şi de legume care conţin cantităţi mai 
mari de sodiu (ţelină, spanac), murături, ape minerale bogate în sodiu, 
reduceţi consumul de dulciuri, produse de patiserie, băuturi bogate în 
cofeină şi alcoolul.
consumaţi legume sărace în sodiu şi celuloză (morcovi, dovlecei, fasole 
verde, salată verde, roşii, ardei), fructe (crude, coapte, compoturi), 
lactate slabe, pâine neagră veche de o zi, cereale (grâu, orez, hrişcă), 
peşte slab în cantităţi moderate. Puteţi mînca 2 ouă pe săptămână Puteţi 
consuma, în cantităţi moderate, grăsimi nesaturate din uleiuri vegetale 
presate la rece (de măsline, floarea soarelui, porumb, in, cânepă, 
dovleac), precum şi nuci, alune, migdale, fistic, seminţe de floarea soarelui 
şi de dovleac neprăjite deasemenea în cantiăţi moderate. 
Recomandăm consumul a 4-5 mese/zi, în cantităţi reduse. urmăriţi 
eliminarea greutăţii în exces (obezitatea), evitaţi sedentarismul.

cod Produse Pag.

cod Produse Pag. cod Produse Pag.
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HIPERcOLESTEROLEmIE,  
ATEROScLEROzĂ 

 54

55

31

11

11

26

49

54

57

65

53

53 

31

COLESTEROL 1

COLESTEROL 2  cu anghinare  
şi frunze de măslin

COLESTEROL

COLESTEROL

COLESTEROL

COLESTEROL – reţetă monahală

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

CLOROFILĂ

DETOXIFIANT cu GANODERMA

SPIRULINĂ şi URZICĂ

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ şi MEMORIE 1

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ şi MEMORIE 2  
cu ginkgo biloba 

ANGHINARE, PĂPĂDIE, ROZMARIN

M105

M105A

M110

M103

M102

M104

M117

F166

P127

F168

N132

N132A

capsule

capsule

 tinctură

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

tinctură

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

varice
consumaţi alimente bogate în flavonoizi (rutină) şi vitamina c,  cum 
sunt  fructele (mere, pere, struguri negrii, citrice, căpşuni, cireşe, caise, 
afine), legume (roşii,  ardei, varză, broccoli, vinete, ţelină, andive, ceapă, 
usturoi), leguminoase (fasolea, soia, năut), oleaginoase (nuci, fistic), 
condimente (cimbru, mărar, pătrunjel), cacao, legume cu frunze verzi, 
cereale integrale (orz, hrişcă), sucuri naturale, probiotice (iaurt), ulei 
presat la rece (de migdale, de sâmburi de struguri). Evitaţi produsele din 
făină albă, produsele de patiserie, zahărul alb (se înlocuieşte cu miere), 
alimentele bogate în amidon (cartoful) sau în grăsimi animale (carnea 
grasă şi lactatele grase). Se evită alcoolul, fumatul, cafeaua. Pentru a 
evita creşterea în greutate şi constipaţia este bine să luaţi 5-6 mese mici 
pe zi. Se recomandă consumul de lichide de 2 litri pe zi (ceaiuri, sucuri 
naturale).
vă sfătuim să evitaţi statul în picioare pe perioade lungi de timp, 
sedentarismul, sauna şi băile prea fierbinţi. Se recomandă sportul (înotul, 
mersul pe bicicletă), mersul pe jos, purtarea ciorapilor medicinali.

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

menţinerea colesterolului în limite normale
Recomandăm reducerea cât mai mult posibil din alimentaţie  a grăsimilor 
saturate şi a grăsimilor „trans” (untură, unt, margarină, ouă, brânzeturi 
grase, carne grasă, mezeluri), reducerea consumului de dulciuri şi 
produse de patiserie.
consumaţi în cantităţi moderate grăsimi nesaturate din uleiuri vegetale 
presate la rece (de măsline, floarea soarelui, şofran, porumb, soia, in, 
rapiţă, cânepă, dovleac), precum şi nuci, alune, migdale, caju, fistic, 
seminţe de floarea soarelui şi de dovleac neprăjite deasemenea în 
cantiăaţi moderate. Puteţi mânca 1-2 ouă fierte pe săptămână şi 
aproximativ 10 g unt de 2-3 ori pe săptămână. Deasemenea, consumul 
de alimente bogate în fibre scade colesterolul: cereale integrale, fulgi de 
cereale, tărâţe de ovăz, leguminoase (fasole, linte, năut, soia), ciuperci, 
fructe, legume.
consumaţi zilnic de cel puţin 2 litri de apă pentru a stimula eliminarea 
deşeurilor metabolice şi a toxinelor.

Pentru scăderea colesterolului recomandăm o cură de trei luni cu 
capsule colesterol 1-m105, urmată de trei luni cu capsule colesterol 
2 cu anghinare și frunze de măslin-D105A. Pe tot parcursul curei puteţi 
asocia ceaiul colesterol-m103/m102 sau ceaiul colesterol (reţetă 
monahală)-m104.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

vARIcE, ATERIOPATII

 49

77

17

46

46

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

PICIOARE UŞOARE

VENOTONIC

BIOVENAL

GĂLBENELE şi ARNICĂ

M117

C33

C29

C30

capsule

ceai plic

ceai pungă

gel

cremă
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INAPETENȚĂ GREAȚĂ, vĂRSĂTuRI

 56

24

30

31

80

56

76

36

38

DIGESTIE UŞOARĂ 

CEAI D - reţeta farm. Farago 

HERBA DACICA, bitter – 250 ml 

ANGHINARE, ARDEI IUTE, 
GENŢIANA, PĂPĂDIE

BABYCALM

DIGESTIE UŞOARĂ

DIGESTIE UŞOARĂ

FAREBIL

MENTĂ

D57

D41

D94

D57

D48

capsule

ceai pungă

bitter

tinctură

ceai plic

capsule

ceai plic

soluţie

ulei esenţial
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SĂNĂTATEA  
APARATuLuI DIGESTIv

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

creşterea poftei de mâncare
Apetitul alimentar este un indiciu al stării de sănătate a 
organismului. Scăderea apetitului ne poate indica o stare de 
devitalizare a organismului, prezenţa stresului, a unei depresii 
uşoare sau poate fi indiciul unei afecţiuni mai grave. Efectele 
adverse ale unor medicamente pot consta în scăderea apetitului. 
O lipsă îndelungată a apetitului alimentar este un motiv pentru 
prezentarea la medic.
Pentru a stimula pofta de mâncare recomandăm o dietă care 
să cuprindă o hrană din produse naturale (fără conservanţi, 
coloranţi, arome sintetice), consumate ca atare în stare crudă, 
cum e cazul fructelor, produselor apicole (miere, polen), a 
legumelor, a produselor lactate sau  preparate cât mai simplu 
(prin fierbere, la aburi, coacere, fermentare şi macerare). Se va 
evita consumul alimentelor prăjite, a zahărului alb, a cafelei.
Se recomandă ieşirea în natură, în special la munte, realizarea de 
exerciţii fizice regulate, sporturi în aer liber, băi de soare.

Gastrită şi ulcer 
vă sfătuim să evitaţi alimentele care sunt stimulente ale secreţiei gastrice 
cum sunt: carnea grasă, mezelurile, vânatul, brânzeturile fermentate, 
laptele bătut, iaurtul, kefirul, afumăturile, conservele, prăjelile, grăsimea 
animală, maioneza, dulciurile concentrate (ciocolată, dulceţuri), 
produsele de patiserie, zarzavaturile crude, fibroase, aţoase sau cu 
celuloză dură (castraveţi, ridichi, gulii, sfeclă, varză albă, varză roşie, 
fasole uscată, mazăre uscată, linte, ciuperci, vinete, roşii), legume şi 
condimentele picante (ceapă, usturoi, ardei iute, piper, hrean, muştar), 
fructele crude, murăturile cu oţet,băuturile prea reci sau fierbinţi, 
alcoolul, ceaiul negru, ceaiul verde, cafeaua.
Recomandăm alimente alcaline care să neutralizeze excesul de acid din 
stomac: lapte (are efect de pansament gastric), legume şi zarzavaturi 
(bine fierte) sub formă de supe-cremă, piureuri, soteuri, budinci sau 
sufleuri, unt, uleiuri presat la rece, carne slabă fiartă, fulgi de ovăz, terci 
de cereale pasate, paste făinoase, pâine prăjită, banane, avocado, sucuri 
proaspete de morcovi, cartofi, varză, ceaiuri din plante medicinale cu 
efect protector gastric (de gălbenele, muşeţel, sunătoare, tei, etc).
Alimentele trebuie administrate în porţii mici şi repetate (5-6 mese/
zi), la ore fixe sau de câte ori apare durerea, într-o stare de relaxare, 
mestecând bine hrana, de preferinţă lichidă sau semisolidă.

Pentru ulcer gastro-duodenal recomandăm administrarea simultană a 
capsulelor Stomac Sănătos-D49 şi a uleiului de cătină cu sunătoare şi 
gălbenele-f158, timp de şase săptămâni, la care se poate asocia ceaiul 
Gastric-D40/D62, sau ceaiul u-pentru stomac (reţeta farm. farago)-
D42.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

GASTRITĂ, uLcER

 65

37

65

63

13

13

25

D49

F158

F168

F165

D40

D62

D42

STOMAC SĂNĂTOS

CĂTINĂ cu gălbenele şi sunătoare

SPIRULINĂ şi URZICĂ

NONI şi ECHINACEEA

GASTRIC

GASTRIC 

CEAI U - reţeta farm. Farago

capsule

ulei

capsule

capsule

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă
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constipaţie
Recomandăm o alimentaţie regulată, cu mese la ore fixe, care să 
conţină alimente bogate în fibre alimentare solubile: fructe (prune, 
mere, portocale) şi legume (morcovi) şi în fibre insolubile: cereale 
integrale (orz, secară, grâu), fasole uscată, fructe şi legume cu coajă, 
paste făinoase, seminţe şi tărâţe. fibrele vegetale absorb lichidele din 
tubul digestiv, se umflă şi ajută la mobilizarea conţinutului colonului prin 
stimularea peristaltismului. De aceea este necesar să consumaţi peste 2 
litri lichide zilnic. Dimineaţa beţi 1-2 pahare de apă caldă pe stomacul gol, 
iar la prânz nu săriţi supa.
Se limitează consumul de lapte sau alte produse bogate în calciu, aportul 
ridicat de fier (prin dietă sau suplimente alimentare) şi zaharurile rafinate.

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

colon iritabil
1. Dacă predomină durerea sau balonarea recomandăm excluderea din 
alimentaţie a cărnii grase (inclusiv peşte, mezeluri, cârnaţi), brânzeturilor 
grase, prăjelilor, legumelor sau fructelor crude, băuturilor carbogazoase 
şi a dulciurilor. Puteţi consuma legume preparate termic (evitându-se 
fasolea, varza, mazărea), fructe fără coajă coapte sau preparate termic, 
carne slabă, brânză slabă.
2. Dacă predomină constipaţia  se recomandă consumul de alimente 
bogate în fibre vegetale: cereale integrale fierte sau coapte, fulgi de 
cereale, pâine integrală sau cu tărâţe, tărâţe (20-30gr/zi), musli, legume, 
zarzavaturi şi fructe crude (sucuri, salate) sau preparate termic, lactate. 
Se asigură hidratarea cu minim 2l lichide/zi (suc de fructe, apă, ceai).
3. Dacă predomină diareea se recomandă excluderea din alimentaţie a 
cărnii grase, afumăturilor, rântaşuri, mezeluri, cereale, pâine proaspătă, 
lactate, legume şi fructe crude sau gătite. Se recomandă consumul de 
orez, porumb, gris, pâine prăjită, brânzeturi uscate, ouă fierte, carne 
slabă, ulei crud, unt.
Recomandări generale: evitaţi consumul de alcool, cafea, tutun. 
Simptomele se ameliorează după începerea regimului dietetic şi a 
medicaţiei după 2-3 săptămâni, până la 1-2 luni, de la caz la caz. Dieta şi 
medicaţia se urmează 3 luni, apoi se continuă doar cu dieta, medicaţia 
reluându-se doar la reapariţia simptomelor.
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BALONARE, cOLIcI

cONSTIPAȚIE

 62

43

14

14

79

11

14

14

74

11

11

11

75

30

 80

36

12

56

76

24

67

55

11

11

30

38

33

 57

12

24

31

BABYCALM 

BABYCALM

DIGESTIV 

DIGESTIE UŞOARĂ

DIGESTIE UŞOARĂ 

CEAI D - reţeta farm. Farago

VEZICĂ BILIARĂ LENTĂ

COLON SĂNĂTOS

COLON SĂNĂTOS

COLON SĂNĂTOS 

HERBA DACICA, 250 ml

MENTĂ 

ROZMARIN, MĂRAR, IENUPĂR

LAXATIV FORTE

LAXATIV, cu miere şi propolis, 100 ml

LAXATIV

LAXATIV

TRANZIT RAPID

CRUŞIN CU LEMN DULCE

HEMORLAX

HEMORLAX

CURĂŢAREA COLONULUI

CURĂŢAREA COLONULUI

CURĂŢAREA COLONULUI

CURĂŢAREA COLONULUI infuzie pt. clismă

ORGANISM PURIFICAT

HERBA DACICA, 250 ml

D104

D65

D57

D41

D70

D66

D64

D88

D94

D85

D69

D50

D76

D81

D52

D53

D92

D83

D82

D89

P128

D94

ceai plic

soluţie

ceai pungă

capsule

ceai plic

ceai pungă

capsule

capsule

ceai pungă

ceai plic

bitter

ulei esenţial

tinctură

DIAREE

ENTEROSTOP

ENTEROSTOP

CEAI E - reţeta farm. Farago

AFIN, CREŢIŞOARĂ, MERIŞOR

D68

D51

D60

capsule

ceai pungă

ceai pungă

tinctură

capsule

sirop

ceai plic

ceai pungă

ceai plic

ceai plic

ceai plic

ceai pungă

complex natural

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă

complex natural

bitter

Diaree
Dieta presupune evitarea laptelui, a fructelor şi legumelor crude, a 
alimentelor iritante, cum sunt condimentele, băuturile alcoolice sau 
cele care conţin cofeină (cafea, ceai negru, băuturile tip „cola”) şi a 
fumatului. Se va reduce consumul de alimente bogate în grăsimi (prăjeli, 
carne grasă, afumături, deserturi cu conţinut mare de grăsimi şi zahăr, 
unt sau margarină în exces, smântână, nuci şi seminţe). Se recomandă 
consumul de orez, pâine prăjită, legume fierte, banane, porumb, griş, 
brânzeturi uscate. Dieta obişnuită trebuie reluată treptat. Pentru evitarea 
deshidratării consumaţi zilnic cel putin 2 litri de lichide - apă sau ceai cu 
efect antidiareic (mentă, frunze de afin, ceai Enterostop).

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă
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SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

fierea leneşă
Dieta urmăreşte un regim de cruţare biliară prin evitarea grăsimilor care 
necesită pentru digestie prezenţa acizilor biliari.
feriţi-vă de prăjeli, grăsime animală, viscere, carne şi peşte gras, mezeluri, 
conserve, unt, smântână, brânzeturi grase, fructe oleaginoase (nuci, 
alune, arahide), ouă, maioneză, produse de patiserie.
Asociaţi în zilnic în dietă alimente cu efect drenor biliar (ulei de măsline 
presat la rece, salată verde, andive, anghinare, frunze de păpădie, 
măsline). Puteţi consuma lactate slabe, legume cu celuloză fină (roşii, 
ardei, vinete, morcovi, fasole verde, dovlecei, salată verde - crude 
sau gătite), fructe bine coapte, gălbenuş de ou în preparate dietetice, 
pâine de secară şi de grâu integral, deserturi cu fructe şi brânză de vaci. 
Respectaţi un orar regulat al meselor şi o atmosferă de relaxare în timpul 
mesei. Evitaţi sedentarismul, urmăriţi eliminarea kilogramelor în plus.

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Hemoroizi
Dieta urmăreşte evitarea constipaţiei (care poate fi una din cauze, 
datorită creşterii presiunii abdominale în timpul efortului de defecaţie) şi  
a alimentelor iuţi, picante, care pot provoca sângerarea venelor rectale 
dilatate.
Recomandăm hidratarea organismului, consumul a 2 litri de lichide zilnic 
care poate fi asigurat de supe calde de legume, sucuri naturale de fructe 
și legume, macerate de plante, infuzii, ceaiuri şi apă. Alimentaţia trebuie 
să cuprindă alimente bogate în fibre alimentare solubile din fructe (prune, 
mere, portocale) şi din legume (morcovi), precum şi fibre insolubile din 
cereale integrale (orz, secară, grâu), fasole uscată, fructe şi legume cu 
coajă, paste făinoase, seminţe şi tărâţe

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

fierea hiperactivă şi litiaza biliară
Dieta urmăreşte evitarea alimentelor colecistochinetice (care stimulează 
contracţia vezicii şi căilor biliare şi eliminarea de bilă).
Sunt interzise prăjelile, carnea (în special grasă), grăsimea animală, 
viscerele, lactatele grase,  rântaşurile, legumele cu celuloza dură, 
leguminoasele uscate, fructe oleaginoase (nuci, alune), ouă (sunt permise 
1-2 pe săptămână), ciocolata, cacao, condimentele iuţi, iritante.
Evitaţi mesele voluminoase, alimentele prea reci sau prea calde, alcoolul.
consumaţi legume cu celuloză fină (roşii, ardei, vinete, morcovi, fasole 
verde, dovlecei, salată verde) - crude sau preparate ca piureuri, soteuri, 
sufleuri, budinci sau salate, fructe bine coapte (de preferat sub formă de 
suc), carne slabă, peşte slab, uleiuri vegetale presate la rece, condimente 
uşoare aromate (pătrunjel, mărar, leuştean, tarhon, dafin), supe de 
legume, paste făinoase, pâine veche de o zi. 
Alimentele trebuie să fie pregătite într-un mod cât mai simplu (fierbere 
sau la aburi, coacere), iar mesele să fie repartizate în 4-5 reprize 
pe parcursul zilei pentru a se evita mesele prea copioase şi implicit 
solicitarea veziculei biliare. Respectaţi un orar regulat al meselor, evitaţi 
stresul, emoţiile negative, oboseala fizică şi intelectuală, acordaţi-vă 
timpul necesar pentru relaxare şi odihnă.

DIScHINEzIE BILIARĂ

LITIAzĂ BILIARĂ

HEmOROIzI

 60

61

67

67

17

74

36

14

14

30

32

 36

14

14

26

24

38

 72

14

14

46

46

46

46

D58

D58A

D71

D70

D75

D93

D48

D43

D44

D94

D95

D52

D53

P116

P117

C30

L89

D48

D43

D44

D45

U63

HEPATOFIT 1

HEPATOFIT  2 cu armurariu şi ganoderma

VEZICĂ BILIARĂ ACTIVĂ

VEZICĂ BILIARĂ LENTĂ

VEZICĂ BILIARĂ

CURĂŢAREA FICATULUI

FAREBIL

HEPATOCOL

HEPATOCOL

HERBA DACICA, 250 ml

GENŢIANA, ROSTOPASCĂ, PĂPĂDIE

FAREBIL

HEPATOCOL

HEPATOCOL

HEPATIC – reţetă monahală

CEAI G – reţeta farm. Farago 

MENTĂ

HEMORSAN

HEMORLAX

HEMORLAX

GĂLBENELE

GĂLBENELE cu PROPOLIS

GĂLBENELE şi ARNICĂ

TĂTĂNEASĂ

capsule

capsule

capsule

capsule

ceai pungă

complex natural

soluţie

ceai plic

ceai pungă

bitter

tinctură

soluţie

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă

ceai pungă

ulei esenţial

supozitoare

ceai plic

ceai pungă

cremă

cremă

cremă

cremă
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SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Parazitoze digestive
Recomandăm o dietă fără lactoză (lapte de vacă, oaie, capră, smântână, 
brânză, iaurt, unii biscuiţi, ciocolată sau produse pe bază de cereale), 
alimente rafinate, zaharuri, fructe dulci.
consumaţi alimente cu conţinut crescut în fibre: afine, papaya, ananas, 
seminţe de dovleac, alune, nuci, ulei presat la rece de dovleac, de nuci, 
de măsline, năut (apa de la fierberea năutului), pătrunjel (frunze şi 
seminţe), frunze de ţelină, hrean, scorţişoară, coriandru, anason, tarhon, 
oregano, ceapă cruda, usturoi crud (minim 4-6 căţei pe zi).
Evitaţi consumul de alcool, cafea şi sucuri dulci. 
Respectaţi măsurile de igienă, spălatul mâinilor înainte de masă. Este 
necesară tratarea concomitentă a tuturor membrilor familiei.

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Hepatită
Evitaţi alimentele cu conservanţi, coloranţi, îndulcitorii artificiali (zaharina, 
ciclamatul, acesulfamul). Nu consumaţi prăjeli, afumături, alimente 
vechi sau conservate, carne grasă, mezeluri, măruntaie, peşte gras, 
icre, untură de orice tip, brânzeturi fermentate sau grase, produse 
zaharoase (prăjituri, produse de patiserie, ciocolată, îngheţată), zahăr alb, 
condimente iuţi, sosuri picante, unele legume (castraveţi, gulii), murături, 
unele oleaginoase (alune, migdale, nuci, unt de arahide).
Evitaţi abuzul de medicamente, consumul de alcool, cafea, tutun, sucuri 
carbogazoase artificiale, alimentaţia în exces.
consumaţi alimente care au efect detoxifiant asupra ficatului şi sunt 
bogate în antioxidanţi: cereale integrale, mămăligă, griş, fructe, legume, 
uleiuri vegetale presate la rece, miere de albine, magiun, anghinare, 
pătrunjel, mărar, leuştean, dafin, cimbru, chimen, ţelină, ceaiuri din plante 
medicinale cu acţiune hepatoprotectoare (Hepatocol, Hepatic). În 
cantităţi mai reduse puteţi consuma lactate slabe, 1-2 ouă pe săptămână 
(fierte), peşte, carne slabă. 
Este bine să aveţi mai multe mese (5-6) pe zi şi mai reduse cantitativ, 
mestecate mai îndelungat.
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HEPATITĂ

STEATOzĂ HEPATIcĂ

PARAzITOzĂ DIGESTIvĂ

 60

61

28

62

57

65

49

74

50

77

14

14

26

60

61

57

47

65

49

74

14

14

26

 66

44

17

48

35

48

35

38

32

D58

D58A

D90

F163

P127

F168

M117

D93

F172

D43

D44

D45

D58

D58A

P127

F166

F168

M117

D93

D43

D44

D45

D67

D73

D63

A14

A2

A15

A3

HEPATOFIT 1

HEPATOFIT  2 cu armurariu şi ganoderma

RUMEX CARBO

IMUNITATE cu 7 CIUPERCI

DETOXIFIANT cu GANODERMA

SPIRULINĂ şi URZICĂ

ANTIOXIDANT – ANTIAGING

CURĂŢAREA FICATULUI

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

PROTECTOR  HEPATIC

HEPATOCOL

HEPATOCOL

HEPATIC – reţetă monahală

HEPATOFIT 1

HEPATOFIT  2 cu armurariu şi ganoderma

DETOXIFIANT cu GANODERMA

CLOROFILĂ

SPIRULINĂ şi URZICĂ

ANTIOXIDANT – ANTIAGING

CURĂŢAREA FICATULUI

HEPATOCOL

HEPATOCOL

HEPATIC – reţetă monahală

VERMICIN

VERMICIN, cu miere şi propolis, 100 ml

VERMICIN

BIOMICIN

BIOMICIN

BIOMICIN FORTE

BIOMICIN FORTE

CIMBRU, CUIŞOARE

ARDEI IUTE

capsule

capsule

pulbere calcinată

capsule

capsule

capsule

capsule

complex natural

capsule

ceai plic

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

complex natural

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă

capsule

sirop

ceai pungă

capsule moi

ulei esenţial

capsule moi

ulei esenţial

uleiuri esenţiale

tinctură

Pentru hepatitele cronice recomandăm cure de câte trei luni cu 
Rumex carbo-D90 împreună cu capsule Hepatofit 1-D58, urmate de 
încă trei luni cu complexul curăţarea ficatului-D93 şi capsule Imunitate 
cu 7 ciuperci-f163. La acestea se poate asocia ceai Hepatocol-D43/D44 
sau ceai Hepatic (reţetă monahală)-D45. La nevoie cura se poate repeta.

Pentru steatoza hepatică recomandăm o cură de trei luni cu capsule 
Hepatofit 1-D58, urmată de alte trei luni cu capsule Hepatofit 2-D58A. 
La acestea se poate asocia ceai Hepatocol-D43/D44 sau ceai Hepatic 
(reţetă monahală)-D45. cura se poate repeta la nevoie.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares
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SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Dismenoree, ciclu menstrual abundent, hemoragii uterine
Pe perioada menstruaţiei şi cu 2-3 zile înainte, recomandăm o dietă 
bazată preponderent pe crudităţi (salate, sucuri), cereale, fructe şi 
legume fierte sau coapte. consumaţi 2 litri de lichide, de preferinţă sucuri 
de fructe naturale, pentru asigurarea hidratării organismului şi aportului 
de vitamine şi minerale.
Evitaţi consumul de alimente grase, proteine animale (carnea şi produsele 
de origine animală), dulciuri (zahărul alb, ciocolata), preparate ce conţin 
conservanţi, afumături, condimente picante (ardei iute, piper, scorţişoară, 
cimbru, salvie), plante emenagoge (coada şoricelului, obligeană, seminţe 
de mărar, lemn dulce, lavandă, scorţişoară, frunze de pătrunjel), alcool, 
sare.

Afecţiunile prostatei
Recomandăm evitarea consumului de carne roşie, lactate, grăsimi 
animale, alimentele cu un conţinut ridicat de zahăr, a condimentelor iuţi, 
a oţetului şi murăturilor cu oţet, a sării în exces şi a alcoolului.
Potrivit mai multor studii, consumul de alimente bogate în fibre are 
legătură cu un nivel scăzut al PSA (antigen specific prostatic) - indicatori 
buni pentru sănătatea prostatei. De aceea, este bine să urmaţi o dietă 
bazată pe alimente bogate în fibre, proteine vegetale, în special fructe, 
legume, cantităţi mici de soia, grăsimi nesaturate (uleiuri vegetale presate 
la rece de măsline, susan),  peşte, ceai verde. Pe cât posibil, alimentele să 
fie cât mai naturale şi mai puţin prelucrate. Este esenţială hidratarea cu 
apă plată, sau ceai - doi litri pe zi.Pentru hipertrofia benignă de prostată recomandăm cure de minim 6 luni 

cu capsulele Prostată-G80, urmate timp de 1-2 luni de ceaiul v-Prostată 
şi vezică (reţeta farm. farago)-G75, sau ceai Prostată-G73/G74. cura se 
poate repeta la nevoie.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

LEucOREE

 72

13

13

33

GINOSEPT

GINOSEPT

GINOSEPT

CREŢIŞOARĂ, GĂLBENELE

G84

G70

G83

ovule

ceai pungă

ceai plic

tinctură

mENO-mETRORAGII

63NORMOFLUXG82 capsule

TuLBuRĂRI DE mENOPAuzĂ

 62

15

51

36

33

MENOPAUZĂ

MENOPAUZĂ

CALCIU NATURAL

LAVANDĂ

LEMN DULCE, MĂRAR, GĂLBENELE, 
SALVIE

G81

G72

F173

capsule

ceai plic

capsule

ulei esenţial

tinctură

AfEcȚIuNI ALE PROSTATEI

64

15

15

25

38

33

PROSTATĂ

PROSTATĂ

PROSTATĂ

CEAI V – reţeta farm. Farago

IENUPĂR, PIN

PUFULIŢĂ,  GHIMPE

G80

G74

G73

G75

capsule

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă

uleiuri esenţiale

tinctură

SINDROm  PREmENSTRuAL,  
DISmENOREE, HEmORAGII uTERINE

 66

63

33

SUPORT PREMENSTRUAL

NORMOFLUX

CREŢIŞOARĂ, GĂLBENELE, 
TRAISTA CIOBANULUI

G76

G82

capsule

capsule

tinctură
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SĂNĂTATEA  
APARATuLuI GENITAL
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SĂNĂTATEA  
APARATuLuI uRINAR

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Infecţii urinare
consumaţi 2-3 litri de lichide pe zi (apă plată sau de izvor, ceaiuri 
diuretice, sucuri de legume şi fructe crude). Acestea sunt esenţiale 
pentru a “spăla” tractul urinar şi a reduce numărul bacteriilor patogene 
din urină. Beţi sucuri naturale, proaspete, de legume şi fructe (merişor, 
afine, coacăze, căpşuni, cătină albă, citrice, hrean, frunze şi rădăcină de 
pătrunjel, varză, ardei).
Evitaţi alimentele iritante ale tractului urinar: cafea, băuturi alcoolice, 
îndulcitori artificiali, proteine de origine animală (carne, cârnaţi mezeluri), 
ceai negru, ciocolată în cantităţi mari, piper, ardei iute. 
Recomandăm evitarea frigului şi a umezelii excesive, îmbrăcăminte 
calduroasă, băile de şezut calde cu infuzii de plante medicinale, timp de 
jumătate de oră, înainte de culcare.

Pentru infecţiile urinare cronice recomandăm administrarea capsulelor 
moi Biomicin forte-A15 sau Biomicin-A14 timp de două săptămâni, apoi 
a capsulelor Biosept-A5 timp de o lună, urmate de o cură de întreţinere 
de trei luni cu capsule Diurosept-u68. La acestea recomandăm asocierea 
ceaiului Diurosept-u60/u62, pe tot parcursul curei.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

INfEcȚII uRINARE

 36

31

51

31

48

35

48

35

57

31

12

12

25

26

38

33

RENALEX

RENALEX

BIOSEPT

BIOSEPT

BIOMICIN

BIOMICIN

BIOMICIN FORTE

BIOMICIN FORTE

DIUROSEPT

DIUROSEPT

DIUROSEPT

DIUROSEPT

CEAI V – reţeta farm. Farago

SĂNĂTATEA RINICHILOR – reţetă
tradiţională românească

CIMBRU, CUIŞOARE, PIN, IENUPĂR,
TI TREE, EUCALIPT, LAVANDĂ

IENUPĂR, AFIN, MERIŞOR

U65

U70

A5

A4

A14

A2

A15

A3

U68

U69

U60

U62

G75

U71

soluţie

tinctură

capsule

tinctură

capsule moi

ulei esenţial

capsule moi

ulei esenţial

capsule

tinctură

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă

ceai pungă

uleiuri esenţiale

tinctură
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Pentru litiaza urinară recomandăm două săptămâni cură cu tinctură 
Renalex-u70 împreună cu ceaiul G-pentru fiere şi rinichi (reţeta farm. 
farago)-u63, urmată timp de două săptămâni de soluţie Renalex-u65. 
cura se repetă de mai multe ori consecutiv.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

LITIAzĂ uRINARĂ

 36

31

57

31

12

12

14

26

38

RENALEX

RENALEX

DIUROSEPT

DIUROSEPT

DIUROSEPT

DIUROSEPT

CEAI G – reţeta farm. Farago

SĂNĂTATEA RINICHILOR – reţetă
tradiţională românească

PIN, IENUPĂR

U65

U70

U68

U69

U60

U62

U63

U71

soluţie

tinctură

capsule

tinctură

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă

ceai pungă

uleiuri esenţiale

Litiaza urinară
Recomandăm un consum redus de alimente cu conţinut ridicat de 
proteine, acid oxalic şi calciu, ce favorizează formarea calculilor renali. 
consumaţi 1-1,5 litri de apă sau ceai diuretic pe zi (100 ml la 2 ore 
pentru a favoriza diluarea urinei). Excludeţi din consum băuturile 
carbogazoase (sunt acide şi pot favoriza cristalizarea pietrelor), ceaiul 
negru (contine oxalaţi), apele minerale cu mult calciu. Optaţi pentru apa 
plată, apă minerală cu conţinut scăzut de calciu şi elemente minerale 
(este bine să nu consumaţi acelaşi tip de apă minerală mai mult de o 
lună) şi ceaiurile diuretice.
În litiaza urică recomandăm un regim alimentar cu conţinut redus în 
proteine, în special a celor de origine animală care duc la eliminarea unei 
urini acide cu continut mărit de acid uric (carne inclusiv viscerele sau 
conservele de peşte), fără untură, slănină, smântână, telemea, caşcaval, 
margarină, frişcă, fasole, mazăre, linte, conopidă, nuci, alune, arahide, 
migdale, ciocolată, alcool, cafea. Sunt permise  alimente alcalinizante: 
lapte degresat, brânză de vaci, urdă, caş (nesărate), supe-creme de 
legume şi de făinoase acrite cu lămâie, toate fructele, legumele verzi, ape 
alcaline 2 l pe zi, sucuri de fructe, ceaiuri diuretice.
În litiaza oxalică evitaţi alimentele cu conţinut ridicat de acid oxalic: 
cacao, ciocolata, spanacul, stevia, măcrişul, ţelina, morcovii, portocalele, 
ceapa, castraveţii, conopida, mazărea, sfecla, roşiile, coacăzele, afinele, 
agrişele, nucile, arahidele, smochinele, pătrunjelul, prunele uscate, ceaiul 
negru, berea, apele minerale alcaline şi cele bogate în calciu, hreanul, 
muştarul şi piperul. Sunt permise: fulgii de ovăz, hrişca, aluaturile, varza, 
salata, ciupercile, conopida, strugurii, merele, perele, piersicile, caisele, 
gutuile, ceaiurile diuretice, sucurile de legume şi fructe iar orezul, grişul, 
laptele şi derivatele din lapte în cantitate moderată (pot contribui la 
formarea calculilor renali prin lactoză şi calciu).
În litiaza fosfatică recomandăm un regim scăzut în fosfor şi calciu, 
în grăsimi şi sare şi bogat în lichide. consumaţi tărâţe minim 25 g pe zi 
deoarece reduc eliminările urinare de calciu la 20-25%. Evitaţi alimentele 
cu conţinut crescut de calciu: brânză fermentată, caşcavalul, laptele de 
vacă gras, gălbenuşul de ou, pătrunjelul, hreanul, fasolea boabe albă, 
ceapa verde, alunele, migdalele, nucile, ciocolata şi alimentele cu conţinut 
ridicat în fosfor: brânza de burduf, gălbenuşul de ou, carnea, viscerele, 
mazărea verde, ciocolata şi pâinea neagră. Atenţie la suplimentele 
alimentare care conţin calciu, vitamina c sau D şi care pot favoriza 
formarea calculilor dacă sunt consumate în cantităţi crescute.
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Diabet zaharat
Evitaţi consumul de dulciuri concentrate, fructe cu peste 20% glucide 
bine coapte sau uscate (struguri, prune, pere, banane, curmale, 
smochine, stafide). 
urmăriţi ca în dietă să aveţi un aport de circa 50-60% glucide, 25-35% 
lipide şi proteine 15%. consumaţi cereale, leguminoase, fructe (caise, 
afine, coacăze, mure, zmeură, grapefruit, lămâie, avocado), fructe 
oleaginoase neprăjite (nuci, alune, arahide), zarzavaturi, ulei presat la 
rece (măsline, rapiţă, floarea soarelui, nuci, etc.), lactate, ouă, conform 
calcului raţiei calorice şi a indexului glicemic al fiecărui aliment.
Se limitează consumul de legume uscate (fasole boabe, mazăre), pâine, 
lactate, fructe (banane, pepene galben şi verde, piersici, cireşe, mere, 
căpşuni, mandarine, portocale), legume (cartofi, sfeclă roşie).
un regim bogat în fibre alimentare (min 25 gr/zi) poate reduce necesarul 
de insulină, micşorând glicemia postprandială, încetineşte absorbţia 
glucidelor, scăzând colesterolul din sânge şi riscurile cardiovasculare. 
Sunt recomandate fibrele alimentare din orz, ovăz, leguminoase, caise, 
dar şi din unele legume: broccoli, varză, morcovi, napi. Alimentele 
bogate în fibre trebuie să se încadreze în cantitatea de hidraţi de carbon 
recomandată de medicul diabetolog.

cod Produse Pag.cod Produse Pag.

mETABOLISm OPTIm

Pentru cei care trebuie să scadă în greutate mai multe kilograme 
recomandăm folosirea următoarelor fitopreparate: 
ceaiul Sveltaflor-m98/m11 timp de o lună, apoi două luni cu capsule 
Silueta Perfectă-controlul apetitului-m100 împreună cu Silueta Perfectă-
controlul greutăţii-m101, urmate încă două luni de complexul Silueta 
Perfectă-saţietate cu fibre-m115.
Sau o cură de trei luni cu produsele din trusa Daphne, urmată de două-
trei luni cu complexul Silueta Perfectă-saţietate fibre-m115.

ASOcIERI REcOmANDATE 
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DIABET zAHARAT

 59

13

13

62

65

75

49

32

M97

M95

M96

F163

F168

M116

M117

GLICOSTAT

GLICOSTAT

GLICOSTAT

IMUNITATE cu 7 CIUPERCI

SPIRULINĂ şi URZICĂ

ORGANISM SĂNĂTOS

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

AFIN, ANGHINARE

capsule

ceai plic

ceai pungă

capsule

capsule

complex natural

capsule

tinctură

STRES OxIDATIv (ÎmBĂTRâNIRE)

 49

52

62

54

67

50

76

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

CEAI VERDE ŞI MATÉ

IMUNITATE cu 7 CIUPERCI

CLOROFILĂ

VITAMINA A NATURALĂ

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

ANTIOXIDANT

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

ceai plic

M117

M107

F163

F166

F161

F172
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HIPERcOLESTEROLEmIE, DISLIPIDEmIE

 54

55

11

11

26

75

74

57

54

65

49

30

32

COLESTEROL 1

COLESTEROL 2

COLESTEROL

COLESTEROL

COLESTEROL – reţetă monahală

ORGANISM SĂNĂTOS

CURĂŢAREA COLONULUI

DETOXIFIANT cu GANODERMA

CLOROFILĂ

SPIRULINĂ şi URZICĂ

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

HERBA DACICA,250 ml

ANGHINARE, PĂPĂDIE, ROZMARIN

M105

M105A

M103

M102

M104

M116

D92

P127

F166

F168

M117

D94

capsule

capsule

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă 

complex natural

complex natural

capsule

capsule

capsule

capsule

bitter

tinctură

117



DESPRE
cum

NE TRATĂm

cod Produse Pag.

cod Produse Pag.

cod Produse Pag.

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Hipotiroidism
vitaminele şi mineralele importante pentru sinteza hormonilor tiroidieni 
sunt c, E, B2, B3, B6, iodul, zincul, cromul, seleniul.
Evitaţi alimentele cu conservanţi, coloranţi, arome artificiale, zahărul alb, 
alcoolul. 
Recomandăm limitarea consumului de: brocoli, spanac, varză de 
Bruxelles, conopidă, varză, napi, arahide, nuci, mei, ridichi, făină albă, 
deoarece interferează cu sinteza hormonilor tiroideni.
Alimente permise: alimente bogate în antioxidanţi şi vitamina c (afine, 
căpşuni, zmeură, rodii, etc), alimente bogate în iod (alge, iaurt, lapte 
de vacă, ouă, somon), alimente bogate în vitamina E (seminţe şi ulei 
de floarea soarelui, migdale, arahidele, avocado), alimente bogate în 
vitaminele B (drojdia de bere, banane, cartofi, somon, ouă, brânză, 
iaurt şi cereale integrale), alimente bogate în zinc (grâu, peşte, cereale 
integrale, dovleac, pepene galben, caise) şi alimente bogate în seleniu 
(germeni de grâu, alune braziliene, drojdie de bere, roşii, usturoi, ceapă). 
Exerciţiile fizice regulate au un rol important în susţinerea funcţiei tiroidei.

Hipertiroidism
Evitaţi alimentele bogate în iod, cum sunt  fructele de mare, sarea iodată, 
ouăle, caşul şi laptele, dulciurile rafinate, făina albă, grăsimile saturate şi 
trans (prăjelile, carnea roşie, grăsimea animală).
consumaţi cerealele integrale (orez brun, mei), combinate cu nuci şi 
seminte (surse bogate de zinc), legume crucifere ( varza, conopida şi 
broccoli), de preferinţă crude, legume în special cele cu frunze verzi 
(spanac şi varză creaţă), fructe (fructe de padure, cireşe, kiwi, citrice, 
prune), roșii, spanac şi ardei, ulei vegetal presat la rece (ulei de in, de 
cânepă, de susan), somon, macrou, ciuperci, soia şi produse din soia.
Evitaţi alcoolul, fumatul, ceaiul chinezesc, cafeaua, cola, ciocolata şi în 
general alimentele sau plantele cu cofeină.

HIPOTIROIDISm

HIPERTIROIDISm

 65

50

 65

SPIRULINĂ şi URZICĂ

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

TIROIDĂ

F168

F172

M109

capsule

capsule

capsule

OBEzITATE

 75

74

54

65

79/113

68/113

79/113

68/113

68/113

70/113

75

64

64

78

78

16

16

33

M116

D92

F166

F168

M115

M101

M100

M98

M111

ORGANISM SĂNĂTOS

CURĂŢAREA COLONULUI

CLOROFILĂ

SPIRULINĂ şi URZICĂ

DAPHNE - Purificare şi Drenaj

DAPHNE - Purificare şi Drenaj

DAPHNE - Controlul Greutăţii

DAPHNE - Controlul Greutăţii

DAPHNE - Controlul Apetitului

DAPHNE - Anti-Dulce

SILUETA PERFECTĂ – Saţietate cu fibre

SILUETA PERFECTĂ - Controlul Greutăţii

SILUETA PERFECTĂ - Controlul Apetitului

SILUETA PERFECTĂ - Purificare şi Drenaj

SILUETA PERFECTĂ 2 - Controlul Greutăţii

SVELTAFLOR

SVELTAFLOR

PĂPĂDIE, IENUPĂR, SOC FRUCTE

complex natural

complex natural

capsule

capsule

ceai

capsule

ceai

capsule

capsule

comprimate

complex natural

capsule

capsule

ceai plic

ceai plic

ceai pungă

ceai plic

tinctură

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

cura de slăbire 
Recomandăm să se evite consumul de carne şi peşte grase, conservate 
sau afumate, brânzeturi grase, sărate, leguminoase boabe, pâine, 
cartofi, paste făinoase (în cantităţi mari), fructe dulci sau uscate, dulciuri 
concentrate, prăjituri, produse de patiserie, frişcă, smântână, creme, 
slănină, untură, sosuri grase, aluaturi cu unt, oleaginoase, lapte integral. 
Se va evita şi consumul de sare peste 5 gr/zi. Se recomandă consumul 
de legume şi fructe (în funcţie de conţinutul glucidic), zarzavaturi, 
pâine neagră sau intermediară (în cantităţi moderate), leguminoase (în 
cantităţi moderate), carne slabă,  peşte slab, brânză de vaci, brânză slabă, 
iaurt, lapte degresat, ciuperci, uleiuri vegetale, unt (cantităţi reduse). 
Se consumă minim 2 litri pe zi de lichide (apă plată, de izvor, sucuri de 
legume şi fructe).
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Reumatism
vă recomandăm să reduceţi cât mai mult posibil din alimentaţie consumul 
de carne, pâine albă, produse de patiserie, zahăr alb. Este bine să 
consumaţi fructe şi în special citrice, oleaginoase (nuci, ulei de măsline, 
ulei de cânepă), legume (varză, suc de cartof  crud, hrean), grâul încolţit. 
faceţi băi fierbinţi, saună şi masaj uscat.

Gută
Regimul alimentar constă în excluderea alimentelor uricogene, în primul 
rând al proteinelor animale (carnea, peştele gras, brânzeturile, ouăle) şi 
a unor legume (fasole uscată, linte), oleaginoase, ciocolată, cacao, sare, 
alcool. Recomandăm consumul de alimente care duc la alcalinizarea 
urinei (fructe, legume, pâine şi cereale, sucuri de fructe proaspete, ceaiuri 
medicinale). În cantitate moderată (o porţie pe zi) se pot consuma 
ciuperci, conopidă, mazăre verde, spanac, sparanghel, cereale integrale 
şi pâine din cereale integrale, lactate slabe, soia. consumaţi zilnic cel 
puţin 2 litri de apă pentru a stimula eliminarea deşeurilor metabolice şi a 
toxinelor.

Osteoporoză
Recomandăm o dietă cu alimente bogate în calciu şi nutrienţi care ajută 
fixarea calciului în oase (vitamina D, A, c, zinc, cupru, siliciu, acizi graşi 
esenţiali cu lanţ lung, fitoestrogeni).
consumaţi lactate fermentate (iaurt natur, bogat în calciu), cereale 
integrale (grâu, ovăz, orez, hrişcă), germeni de grâu, legume (morcovi, 
spanac, brocoli, lobodă, conopidă, napi, gulii, ceapă, usturoi), 
leguminoase (soia, fasole, mazăre, linte), oleaginoase (susan, migdale, 
seminţe de floarea soarelui, alune), banane, prune, castane. Proteinele 
de origine animală şi vegetală cu valoare biologică ridicată din carne, ouă, 
peşte, nu trebuie să depăşească 1 g proteină / kg corp / zi, deoarece 
în cantitate mai mare acestea modifică echilibrul acido – bazic crescând 
eliminarea urinară de calciu.
Evitaţi zahărul alb, cafeaua, ceaiul negru, băuturile carbogazoase, sarea, 
alcoolul, drojdia alimentară (pentru că este bogată în fosfor, care vine în 
competiţie cu absorbţia calciului de către organism), fumatul (nicotina 
interferează cu capacitatea organismului de a utiliza calciu), dietele de 
slăbire prea drastice.
Realizaţi zilnic exerciţii fizice uşoare, mergeţi pe jos câte 
o jumătate de oră (exerciţiile fizice regulate ajută la 
fixarea calciului în ţesutul osos). Staţi cât mai mult timp la 
soare pentru a favoriza formarea în corp a vitaminei D.  
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SĂNĂTATEA  
APARATuLuI LOcOmOTOR

În cazul afecţiunilor reumatismale cronice, pentru apariţia mai rapidă a 
efectului antialgic (antidureros) recomandăm adminstrarea alternativă 
la trei luni a capsulelor Biomobil 1-L86 și Biomobil 2-L86A împreună cu 
ceaiul Articulaţii Sănătoase-L85/L93. Pe parcursul acestei cure, extern 
se va aplica gelul Biomobil-L88 sau gelul cu Ghiara diavolului şi untul 
pământului-L94.
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de medicii fares

AfEcȚIuNI REumATIcE

50

50

10

10

25

54

46

46

46

38

32

BIOMOBIL 1

BIOMOBIL 2

ARTICULAŢII SĂNĂTOASE

ARTICULAŢII SĂNĂTOASE

ARTICULAŢII SĂNĂTOASE – reţetă
monahală

CLOROFILĂ

BIOMOBIL

TĂTĂNEASĂ

GHIARA DIAVOLULUI şi UNTUL
PĂMÂNTULUI

IENUPĂR, PIN, ROZMARIN

ARDEI IUTE, BRUSTURE, IENUPĂR, 
LEMN DULCE, URZICĂ

L86

L86A

L85

L93

L87

F166

L88

L89

L94

capsule

capsule

ceai pungă

ceai plic

ceai pungă

capsule

gel

cremă

gel

uleiuri esenţiale 

tinctură

ENTORSE, LuxAȚII

 51

TĂTĂNEASĂ

GHIARA DIAVOLULUI şi 
UNTUL PĂMÂNTULUI

GĂLBENELE şi ARNICĂ

CALCIU NATURAL

L89

L94

C30

F173

OSTEOPOROzĂ

GuTĂ

 50

50

10

10

38

32

BIOMOBIL 1

BIOMOBIL 2

ARTICULAŢII SĂNĂTOASE

ARTICULAŢII SĂNĂTOASE

IENUPĂR, PIN, ROZMARIN

ARDEI IUTE, BRUSTURE, IENUPĂR, 
PĂPĂDIE

L86

L86A

L85

L93

capsule

capsule

ceai pungă

ceai plic

uleiuri esenţiale

tinctură

cremă

gel

cremă

capsule

 46

46

46
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Insomnie
Recomandăm menţinerea unui program de viaţă cât mai ordonat, cu 
realizarea de exerciţii fizice zilnic, ieşirea în natură cel puţin o dată pe 
săptămână, relaxarea înainte de culcare, consumul de ceaiuri din plante 
medicinale cu efect calmant, liniştitor, aromaterapie în dormitor cu ulei 
de lavandă sau melissa.
Evitaţi stresul, surmenajul intelectual sau fizic, sedentarismul, alimentaţia 
cu aditivi, coloranţi, semipreparate, consumul de băuturi carbogazoase, 
medicaţia care are ca efecte secundare insomnia şi înlocuirea ei cu alte 
tratamente, eventual pe bază de remedii naturale.
Seara evitaţi excitantele: alcoolul, tutunul, cafeaua, ceaiul verde sau 
negru, cola, alte băuturi stimulente, mesele copioase.
O baie caldă cu ulei de portocale sau lavandă, ori o şedinţă de masaj se 
pot dovedi de un real folos pentru un somn odihnitor.

INSOmNIE

 63

49

55

15

78

38

NOAPTE BUNĂ!

ANTISTRES

CONFORT EMOŢIONAL 

NOAPTE BUNĂ! 

SOMN LINIŞTIT

LAVANDĂ

N136

N140

N135

N130

A10

capsule

capsule

capsule

ceai pungă

ceai plic

ulei esenţial

mIGRENE, cEfALEE

 55

49

53

53

10

10

38

CONFORT EMOŢIONAL

ANTISTRES

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ şi MEMORIE 1  

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ şi MEMORIE 2 
cu ginkgo biloba

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ

LAVANDĂ, MELISSA, ROZMARIN, MENTĂ

N135

N140

N132

N132A

N141

N131

capsule

capsule

capsule

capsule

ceai pungă

ceai plic

uleiuri esenţiale

SĂNĂTATEA  
SISTEmuLuI NERvOS
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ANxIETATE, DEPRESIE

 55

49

76

78

16

10

10

63

15

38

CONFORT EMOŢIONAL

ANTISTRES

ANTISTRES

RELAXANT

TONIC NERVOS

CALMOCARD

CALMOCARD

NOAPTE BUNĂ!

NOAPTE BUNĂ!

LAVANDĂ, MELISSA, ROZMARIN

N135

N140

N134

C23

C22

N136

N130

capsule

capsule

ceai plic

ceai plic

ceai plic

ceai plic

ceai pungă

capsule

ceai pungă

uleiuri esenţiale

SuPRASOLIcITARE, STRES

 55

49

76

59

50

49

78

16

76

15

78

38

CONFORT EMOŢIONAL 

ANTISTRES

ANTISTRES

GOJI, AFINE şi CĂTINĂ

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

RELAXANT

TONIC NERVOS

NOAPTE BUNĂ!

NOAPTE BUNĂ!

SOMN LINIŞTIT

LAVANDĂ, MELISSA, ROZMARIN

N135

N140

F167

F172

M117

N134

N136

N130

capsule

capsule

ceai plic

capsule

capsule

capsule

ceai plic

ceai plic

capsule

ceai pungă

ceai plic

uleiuri esenţiale

INSufIcIENȚĂ cIRcuLATORIE 
cEREBRALĂ /  

TuLBuRĂRI DE mEmORIE

 53

53

10

10

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ şi MEMORIE 1 

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ şi MEMORIE 2 
cu ginkgo biloba

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ

N132

N132A

N141

N131

capsule

capsule

ceai pungă

ceai plic
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ImuNITATE

vITAmINIzARE

 63

62

61

69

67

70

50

49

75

40

42

 59

70

67

70

50

49

NONI şi ECHINACEA

IMUNITATE cu 7 CIUPERCI

IMUNITATE cu ECHINACEA

ECHINACEA cu PROPOLIS şi VITAMINA C 

VITAMINA A NATURALĂ

VITAMINA C NATURALĂ

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

ORGANISM SĂNĂTOS

IMUNITATE, 250 ml

IMUNITATE, cu miere şi propolis, 100 ml

GOJI, AFINE şi CĂTINĂ

VITAMINIZANT cu CĂTINĂ şi MĂCEŞE

VITAMINA A NATURALĂ

VITAMINA C NATURALĂ

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

ANTIOXIDANT – ANTIAGING

F165

F163

F151

F170

F161

F164

F172

M117

M116

F147

F149

F167

F154

F161

F164

F172

M117

capsule

capsule

capsule

comprimate

capsule

comprimate

capsule

capsule

complex natural

sirop

sirop

capsule

capsule

capsule

comprimate

capsule

capsule

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Imunitate
Pentru avea o imunitate optimă recomandăm un regim alimentar 
bogat în vitamine (B6, B12, c, E, beta-caroten) şi minerale (fier, zinc) 
care stimulează mecanismele de apărare ale organismului. Acestea se 
regăsesc în fructele proaspete (citrice, cătină, mere, fructe de pădure, 
kiwi, căpşuni, caise), în legumele de culoare roşie, portocalie, galbenă 
şi verde (morcovi, tomate, ardei, dovleac, broccoli, spanac, porumb, 
ceapă roşie, usturoi, etc.) consumate crude, sau preparate cât mai uşor 
(fierte în abur, coapte), cereale integrale, ciuperci, seminţe şi oleaginoase 
neprăjite, uleiuri vegetale presate la rece, iaurt şi chefir (conţin lactobacili 
care ajută refacerea florei intestinale şi a imunităţii), produse apicole 
(polen, propolis, păstură, lăptişor de matcă). 
Reduceţi consumul de alimente rafinate care sărăcesc organismul de 
săruri minerale şi vitamine, alimente procesate şi conservate, dulciuri 
şi produse de patiserie, zahăr alb (se înlocuieşte cu miere), îndulcitori 
artificiali, consumul de băuturi carbogazoase, alcool, tutun, cafea. 
Pentru o imunitate bună a organismului menţineţi un program de viaţă 
cât mai ordonat, cu somn la ore potrivite, realizaţi zilnic exerciţii fizice, 
ieşiţi în natură cât mai des posibil. 

Pentru creşterea imunităţii la copiii cu vârsta între 3 şi 6 ani 
recomandăm următoarea cură: o lună cu siropul Imunitate-f147, apoi 
încă o lună cu comprimate cu Echinacea şi propolis-f170 sau vitamina c 
naturală-f164.

Pentru creşterea imunităţii la copiii cu vârsta peste 6 ani, 
recomandăm o cură de 3 luni: în prima lună capsule Imunitate cu 
echinacea, în a doua lună comprimate vitaminizant cu cătină şi măceşe-
f154 împreună cu capsule Noni cu echinacea-f151, iar în a treia lună 
capsule Goji cu afine şi cătină-f167.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

fORTIfIcAREA 
ORGANISmuLuI
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OBOSEALĂ cRONIcĂ

 75

63

54

57

59

62

65

50

ORGANISM SĂNĂTOS

NONI şi ECHINACEA

CLOROFILĂ

DETOXIFIANT cu GANODERMA

GOJI, AFINE şi CĂTINĂ

IMUNITATE cu 7 CIUPERCI

SPIRULINĂ şi URZICĂ

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

M116

F165

F166

P127

F167

F163

F168

F172

complex natural

capsule 

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

capsule

REmINERALIzARE

 51CALCIU NATURALF173 capsule

ANEmIE

 63

59

62

65

70

70

50

37

26

NONI şi ECHINACEA

GOJI, AFINE şi CĂTINĂ

IMUNITATE cu 7 CIUPERCI

SPIRULINĂ şi URZICĂ

VITAMINIZANT cu CĂTINĂ şi MĂCEŞE

VITAMINA C NATURALĂ

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

CĂTINĂ cu gălbenele şi sunătoare

TONIC ÎNTĂRITOR – reţetă 
tradiţională românească

F165

F167

F163

F168

F154

F164

F172

F158

F162

capsule

capsule

capsule

capsule

comprimate

comprimate

capsule

ulei

ceai pungă

cod Produse Pag.
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SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Anemie 
Recomandăm o dietă în care să predomine alimente cu conţinut ridicat 
de fier şi vitamina c (pentru o mai bună absorbţie a fierului): germeni 
de grâu, cereale integrale, legume (spanac, urzici, broccoli, varză de 
Bruxelles, sfeclă roşie, ridichi, mazăre, linte, năut, tomate, ardei), 
ciuperci (pleurotus), fructe (banane, citrice, zmeură, caise, pepene roşu, 
avocado), oleaginoase (alune, nuci, arahide, fistic, nuci de caju, seminţe 
de floarea soarelui şi de dovleac), gălbenuş de ou, alge, produse apicole 
(polen, păstură, lăptişor de matcă), uleiuri vegetale presate la rece. 
Recomandăm consumul a 200 ml suc proaspăt stors de măr, cu morcov 
şi sfeclă roşie, alternativ cu 200ml suc de citrice.
Evitaţi alimentele rafinate care spoliază organismul de săruri minerale 
şi vitamine, alimentele procesate şi conservate, dulciurile şi produsele 
de patiserie, zahărul alb (se înlocuieşte cu miere), consumul de băuturi 
carbogazoase, alcool, tutun, cafea. Evitaţi realizarea curelor de slăbire 
drastice. 
Recomandăm administrarea cu atenţie a suplimentelor ce conţin calciu 
deoarece scad absorbţia fierului (majoritatea anemiilor fiind anemii 
feriprive).
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SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Acnee, urticarie, eczeme
Pielea poate semnaliza o supraîncărcare a organismului cu deşeuri toxice, 
care nu mai pot fi metabolizate de ficat şi eliminate pe cale urinară sau 
intestinală. De aceea recomandăm realizarea unor cure de detoxifiere 
cel puţin de două ori pe an, primăvara şi toamna. Regimul alimentar 
trebuie să susţină procesul de purificare şi să nu mai aducă substanţe 
nocive sau greu digerabile pentru organism. Astfel evitaţi consumul 
de alimente rafinate, procesate şi conservate, cele cu E-uri, zahăr alb, 
făină albă, produse de patiserie, ciocolată, îndulcitori artificiali, băuturi 
carbogazoase, alcoolul, fumatul, cafeaua. 
Recomandăm o alimentaţie fără produse animale (carne, lapte, ouă) 
în care să predomine cerealele integrale, germenii de grâu, fructele, 
legumele, verdeţurile, ciupercile consumate crude sau preparate cât mai 
uşor (fierte în abur, coapte), seminţe şi oleaginoase neprăjite, uleiuri 
vegetale presate la rece în cantitate redusă. consumaţi minim 2 litri de 
lichide pe zi (apă plată, sucuri proaspete de fructe şi legume sau ceaiuri 
depurative).
Recomandăm o bună igienă a pielii, evitarea cosmeticelor şi detergenţilor 
sintetici şi înlocuirea lor cu detergenţi naturali şi cosmetice realizate doar 
din componente naturale. Realizaţi zilnic un program de exerciţii fizice, 
ieşiţi în natură de câte ori este posibil, faceţi băi de aer şi de soare a 
întregului corp.

SĂNĂTATEA PIELII

cod Produse Pag. cod Produse Pag.

Pentru întreţinerea sănătăţii pielii, alături de tratamentul local, de cele 
mai multe ori este necesară asocierea unei cure de detoxifiere a limfei şi 
a sângelui. O puteţi realiza cu ajutorul complexului Organism Purificat-
P128, timp de o lună, apoi cu complexul curăţarea Sângelui-P129, timp 
de două luni şi în continuare 1-2 luni cu capsule clorofilă-f166, în funcţie 
de severitatea afecţiunii. La acestea se poate asocia unul dintre ceaiurile: 
curăţarea Sângelui-P126/P125 sau Purificarea Organismului-P115 sau 
Organism Purificat.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares

uRTIcARIE, EczEmE

 75

75

77

16

75

12

12

46

46

63

54

57

49

37

38

32

ORGANISM SĂNĂTOS

ORGANISM PURIFICAT

ORGANISM PURIFICAT

PURIFICAREA ORGANISMULUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CĂTINĂ cu gălbenele şi sunătoare

FAREDERM

NONI şi ECHINACEEA

CLOROFILĂ

DETOXIFIANT cu GANODERMA

ANTIOXIDANT – ANTIAGING

CĂTINĂ cu gălbenele şi sunătoare

TI TREE, EUCALIPT, GERANIU, MENTĂ

BRUSTURE, GĂLBENELE, SÂNZIENE, 
URZICĂ

M116

P128

P115

P129

P126

P125

P130

P131

F165

F166

P127

M117

F158

complex natural

complex natural

ceai plic

ceai pungă

complex natural

ceai plic

ceai pungă

cremă

cremă

capsule

capsule

capsule

capsule

ulei

uleiuri esenţiale

tinctură

AcNEE, fuRuNcuLOzĂ

75

75

77

16

75

12

12

36

35

32

ORGANISM SĂNĂTOS

ORGANISM PURIFICAT

ORGANISM PURIFICAT

PURIFICAREA ORGANISMULUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

LAVANDĂ, TI TREE, GERANIU 

BIOMICIN

BRUSTURE, GĂLBENELE, SÂNZIENE, 
URZICĂ

M116

P128

P115

P129

P126

P125

A2

complex natural

complex natural

ceai plic

ceai pungă

complex natural

ceai plic

ceai pungă

uleiuri esenţiale

ulei esenţial

tinctură
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Sfaturi practice de dietă 
şi stil de viaţă

Recomandăm un regim alimentar bogat în antioxidanţi şi carotenoide 
- grup de pigmenţi de culoare roşie, portocalie şi galbenă ce se găsesc 
în principal în legume şi fructe sub formă de provitamina A (din ele se 
sintetizeaza vitamina A). consumaţi morcovi, tomate, ardei, dovleac, 
sfeclă roşie, pepene galben, afine, coacăze, căpşuni, zmeură, mure, 
struguri, piersici, caise, cătină, cereale integrale, ciuperci. 
Deasemenea consumaţi alimente bogate în vitamina A, care se găseşte 
sub formă de retinol în gălbenuşul de ou, unt, lapte, brânză, smântână, 
ulei de floarea soarelui, porumb, măsline, palmier, seminţe şi oleaginoase 
neprăjite (nuci, alune, migdale, fistic, castane).
Reduceţi consumul de alimente rafinate care sărăcesc organismul de 
vitamine, alimente procesate şi conservate, zahăr alb (se înlocuieşte cu 
miere, zahăr brun), îndulcitori artificiali, băuturi carbogazoase, alcoolul, 
fumatul, cafeaua. Evitaţi cititul la lumină slabă, culcatul la ore târzii din 
noapte.
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ARSuRI ȘI RĂNI

 46

46

46

46

37

38

GĂLBENELE

GĂLBENELE cu PROPOLIS

CĂTINĂ cu gălbenele şi sunătoare

FAREDERM

CĂTINĂ cu gălbenele şi sunătoare

LAVANDĂ, TI TREE, GERANIU

P116

P117

P130

P131

F158

cremă

cremă

cremă

cremă

ulei

uleiuri esenţiale

ÎNTREȚINERE TEN

49

75

16

75

12

12

38

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

ORGANISM SĂNĂTOS

PURIFICAREA ORGANISMULUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

LAVANDĂ

M117

M116

P115

P129

P126

P125

capsule

complex natural

ceai pungă

complex natural

ceai plic

ceai pungă

ulei esenţial

SĂNĂTATEA OcHILOR

 67

59

49

VITAMINA A NATURALĂ

GOJI, AFINE şi CĂTINĂ

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

F161

F167

M117

capsule

capsule

capsule
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DETOxIfIEREA   
ORGANISmuLuI

DETOxIfIERE

75

75

77

16

75

12

12

74

11

11

 11

54

57

78

79/103

68/103

30

32

ORGANISM SĂNĂTOS

ORGANISM PURIFICAT

ORGANISM PURIFICAT

PURIFICAREA ORGANISMULUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CURĂŢAREA SÂNGELUI

CURĂŢAREA COLONULUI

CURĂŢAREA COLONULUI

CURĂŢAREA COLONULUI

CURĂŢAREA COLONULUI 
– infuzie pt. clismă 

CLOROFILĂ

DETOXIFIANT cu GANODERMA

SILUETA PERFECTĂ - Purificare şi Drenaj

DAPHNE - Purificare şi Drenaj

DAPHNE - Purificare şi Drenaj

HERBA DACICA, 250 ml

BRUSTURE,  SÂNZIENE, URZICĂ,
SOC FRUCTE

M116

P128

P115

P129

P126

P125

D92

D83

D82

D89 

F166

P127

D94

complex natural

complex natural

ceai plic

ceai pungă

complex natural

ceai plic

ceai pungă

complex natural

ceai plic

ceai pungă

ceai pungă 

capsule

capsule

ceai plic

ceai

capsule

bitter

tinctură

SfATuRI PRAcTIcE de dietă 
şi stil de viaţă

Pe perioada de realizare a curei de detoxifiere recomandăm excluderea 
din alimentaţie a grăsimilor saturate şi a grăsimilor „trans” (untură, 
lactate grase, margarină, ouă, carne, mezeluri), alimentele cu conservanţi, 
coloranţi, arome artificiale, zahărul alb şi îndulcitorii artificiali (zaharină, 
ciclamat, acesulfam), făina albă, precum şi reducerea consumului de 
dulciuri şi produse de patiserie. Se va evita alcoolul, cafeaua, tutunul, 
administrarea abuzivă a medicamentelor, alimentaţia în exces.
consumaţi alimente care au efect de alcalinizare şi detoxifiere: fructe 
şi legume (sub formă de sucuri, crude, coapte sau fierte), cereale şi în 
cantităţi moderate oleaginoase şi uleiuri vegetale presate la rece. Luaţi 
mesele la ore fixe, iar seara ultima masă trebuie să fie înainte de ora 
19:00.
consumaţi zilnic de cel putin 2 litri de apă pentru a stimula funcţia de 
detoxifiere a organismului.

Cura completă de detoxifiere începe cu complexul natural din 
plante medicinale şi argilă curăţarea colonului-D92, timp de o lună, se 
continuă cu complexul curăţarea ficatului-D93, timp de o lună şi apoi cu 
complexul curăţarea Sângelui-P129, pentru încă o lună. 
Pentru cei care au alergii şi afecţiuni cutanate, e bine să înceapă cura cu 
complexul natural din plante medicinale şi argilă Organism Purificat-P128, 
în loc de complexul curăţarea colonului-D92.

ASOcIERI REcOmANDATE 
de medicii fares
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SARcINĂ, ALĂPTARE ȘI GRIjA  
SuGARILOR ȘI cOPIILOR mIcI

cEAIuRI "STARE DE BINE"

80

80

80

76

77

77

77

78

¤

¤
¤

BABYCALM

CEAI pentru GRAVIDE

STIMULAREA LACTAŢIEI

IMUNITATE

HAPCIU

PICIOARE UŞOARE

PROTECTOR HEPATIC

RELAXANT

cEAIuRI mEDIcINALE „TRADIȚII”

cod Produse Pag.
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 25

27

27

#

#

¤ CEAI P – reţeta farm. Farago

CEAI PENTRU SĂNĂTATEA RINCHILOR  
–  reţetă populară românească

CEAI TONIC ÎNTĂRITOR  
– reţetă populară românească

R14

U71

F162

SA
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cEAIuRI mEDIcINALE cOmBINATE, 
la pungă sau plic

 10

12

12

12

13

13

15

15

16

#
#
¤

¤
¤
¤

#
#

¤
¤
#

¤
¤
#

  ARTICULAŢII SĂNĂTOASE

pungă

plic

DIGESTIV, pungă

DIUROSEPT

pungă

plic

ENTEROSTOP, pungă

GINOSEPT

pungă

plic

GLICOSTAT

pungă

plic

NOAPTE BUNĂ!, pungă

PLANTUSIN

pungă

plic

PURIFICAREA ORGANISMULUI, pungă

L85

L93

D65

U62

U60

D51

G70

G83

M96

M95

N130

R1

R26

P115

# = se va folosi cu prudenţă
¤ = se poate administra în sarcină, alăptare și grija sugarilor 
        copiilor mici
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cAPSuLE

51

54

55

69

57

53

59

63

63

67

50

51

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

  BIOSEPT

CLOROFILĂ

CONFORT EMOŢIONAL

ECHINACEA cu PROPOLIS şi VITAMINA C

ENTEROSTOP

CIRCULAŢIE CEREBRALĂ şi MEMORIE 2
cu ginkgo biloba

GOJI, AFINE şi CĂTINĂ

NOAPTE BUNĂ!

NONI şi ECHINACEA 

VITAMINA A NATURALĂ

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

CALCIU NATURAL

A18

F166

N135

F170

D68

N132A

F167

N136

F165

F161

F172

F173
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  EMETOFIT

VITAMINIZANT cu măceşe şi cătină

VITAMINA C NATURALĂ
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SIROPuRI cLASIcE, 250 ml
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BIOSEPT

IMUNITATE

PĂTLAGINĂ

MUGURI DE PIN

PLANTUSIN

PLANTUSIN FORTE
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uLEIuRI ESENȚIALE, AROmATERAPIE  
SOLuȚII

38 
 

37/100 
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Eucalipt, pin, lavandă, melissa, 
rozmarin, ti tree

UşUrEază rEspiraţia  
- inhalant cu uleiuri esenţiale

BaBYCaLM

R7 
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SIROPuRI cu mIERE, 100 ml
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BIOSEPT cu miere şi propolis

IMUNITATE cu miere şi propolis

LAXATIV cu miere şi propolis

MUGURI DE PIN cu miere şi propolis

PĂTLAGINĂ cu miere şi propolis

PLANTUSIN cu miere şi propolis 

VERMICIN cu miere şi propolis

A13

F149

D69
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R11

R9
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cEAIuRI mEDIcINALE SImPLE la plic

21 ¤ ¤ ¤Echinacea, măceşe, mentă, roiniţă, 
soc, tei
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SIROPuRI cu fRucTOzĂ, 100 ml
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la pungă 

18 ¤ ¤

Creţişoară, dud, echinacea, măceşe, 
mentă, mesteacăn, muguri de pin, nuc, 
păpădie, plămânărică, roiniţă, salcâm, 
soc, tei, urzică moartă albă
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inDexul  
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M117

N140

L85

L93

L87 

F172

D104

A14

A2

A15

A3

L88

L86

L86A

A13

A16

A18

A19

A4

A5

C29

F173

C22

18

32

18

32

18

76

49

49

32

18

29

10

10

26 

50

80

36

39

48

35

48

35

45

50

50

42

40

51

45

31

51

45

32

18

29

18

51

10

aFin, frunze ceai pungă 50 g

aFin, frunze tinctură 30 ml

anasOn, fructe ceai pungă 50 g

anGHinare tinctură 30 ml

anGHinare, frunze ceai pungă 50 g

antiOxiDant ceai plic 20 plicuri

antiOxiDant - antiaGinG capsule 60 capsule

antistres capsule 60 capsule

arDei iute tinctură 30 ml

armurariu, fructe ceai pungă 50 g

armurariu, fructe pulbere 70 g

artiCulaȚii sĂnĂtOase ceai pungă 50 g

artiCulaȚii sĂnĂtOase ceai plic 20 plicuri

artiCulaȚii sĂnĂtOase ceai pungă 50 g 
(rețetă monahală)

b COmplex, Vitamine naturale capsule 60 capsule

babYCalm ceai plic 20 plicuri

babYCalm soluție 30 ml

berGamOt ulei esențial 10 ml

biOmiCin capsule moi 15 caps moi

biOmiCin ulei esențial 10 ml

biOmiCin FOrte capsule moi 15 caps moi

biOmiCin FOrte ulei esențial 10 ml

biOmObil gel 50 ml

biOmObil 1 capsule 63 capsule

biOmObil 2 capsule 63 capsule

biOsept sirop cu miere 100 ml

biOsept sirop clasic 250 ml

biOsept (pentru gravide) capsule 30 capsule

biOsept (pentru sugari) sirop fructoză 100 ml

biOsept tinctură 30 ml

biOsept capsule 30 capsule

biOVenal gel 50 ml

brusture tinctură 30 ml

brusture, rădăcină ceai pungă 50 g

brusture, rădăcină pulbere 70 g

busuiOC, iarbă ceai pungă 50 g

CalCiu natural capsule 60 capsule

CalmOCarD ceai pungă 50 g
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C23

C35

C35A

P130

F158

M107

D41

D60 

U63 

R14

C26

D42

G75

A6

N131

N141

N132

N132A 

F166

M102

M103

M110

M104

CalmOCarD ceai plic 20 plicuri

CalmOCarD 1 capsule 63 capsule

CalmOCarD 2 capsule 63 capsule

CĂtinĂ Cu GĂlbenele Și sunĂtOare cremă 20 g

CĂtinĂ Cu sunĂtOare Și GĂlbenele ulei gras 30 ml

CĂtinĂ, fructe ceai pungă 50 g

Ceai pentru GraViDe ceai plic 20 plicuri

Ceai VerDe Și mate capsule 60 capsule

Ceaiul D - Digestiv (rețetă Farago) ceai pungă 50 g

Ceaiul e – enterostop, antidiareic ceai pungă 50 g 
(rețetă Farago)

Ceaiul G - pietre la fiere si rinichi ceai pungă 50 g 
(rețetă Farago)

Ceaiul p – pulmonar (rețetă Farago) ceai pungă 50 g

Ceaiul t - tensiune (rețetă Farago) ceai pungă 50 g

Ceaiul u - stomac (rețetă Farago) ceai pungă 50 g

Ceaiul V - prostată și vezică (rețetă Farago) ceai pungă 50 g

CHimiOn, fructe ceai plic 20 plicuri

CHimiOn, fructe ceai pungă 50 g

CiCOare, iarbă ceai pungă 50 g

CimbriȘOr, iarbă ceai pungă 50 g

Cimbru ulei esențial 10 ml

Cimbru, iarbă ceai pungă 50 g

CirCulaȚie CerebralĂ ceai plic 20 plicuri

CirCulaȚie CerebralĂ ceai pungă 50 g

CirCulaȚie CerebralĂ Și memOrie 1 capsule 63 capsule

CirCulaȚie CerebralĂ Și memOrie 2,  capsule 63 capsule 
cu ginkgo biloba

CiubOȚiCa CuCului, flori ceai pungă 50 g

ClOrOFilĂ capsule 60 capsule

COaDa Calului, iarbă ceai plic 20 plicuri

COaDa Calului, iarbă ceai pungă 50 g

COaDa ȘOriCelului, iarbă ceai plic 20 plicuri

COaDa ȘOriCelului, iarbă ceai pungă 50 g

CODiȚe De CireȘe ceai plic 20 plicuri

CODiȚe De CireȘe ceai pungă 50 g

COlesterOl ceai pungă 50 g

COlesterOl ceai plic 20 plicuri

COlesterOl tinctură 30 ml

COlesterOl (rețetă monahală) ceai pungă 50 g

10

52

52

46

37

18

80

52

24

24 

25 

25

25

25

25

18

18

18

18

38

18

10

10

53

53 

18

54

18

18

18

18

18

18

11

11

31

26
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COlesterOl 1 capsule 63 capsule

COlesterOl 2,  capsule 63 capsule 
cu anghinare și frunze de măslin

COlOn sĂnĂtOs ceai pungă 50 g

COlOn sĂnĂtOs capsule 60 capsule

COlOn sĂnĂtOs ceai plic 20 plicuri

COnFOrt emOȚiOnal capsule 60 capsule

COrianDru, fructe ceai pungă 50 g

CreȚiȘOarĂ tinctură 30 ml

CreȚiȘOarĂ, iarbă ceai pungă 50 g

CreȚuȘCĂ, iarbă ceai pungă 50 g

CruȘin Și lemn DulCe ceai plic 20 plicuri

CruȘin, scoarță ceai pungă 50 g

CuiȘOare ulei esențial 10 ml

CurĂȚarea COlOnului ceai pungă 50 g

CurĂȚarea COlOnului ceai plic 20 plicuri

CurĂȚarea COlOnului complex natural 300 g

CurĂȚarea COlOnului, infuzie pt clismă ceai pungă 50 g

CurĂȚarea FiCatului complex natural 300 g

CurĂȚarea sÂnGelui ceai pungă 50 g

CurĂȚarea sÂnGelui ceai plic 20 plicuri

CurĂȚarea sÂnGelui complex natural 200 g

DapHne anti-DulCe comprimate 90 compr.

DapHne - COntrOlul apetitului capsule 90 capsule

DapHne - COntrOlul GreutĂȚii capsule 90 capsule

DapHne - COntrOlul GreutĂȚii ceai plic 90 plicuri

DapHne - puriFiCare Și DrenaJ capsule 90 capsule

DapHne - puriFiCare Și DrenaJ ceai plic 90 plicuri

DetOxiFiant Cu GanODerma capsule 60 capsule

DiGestie uȘOarĂ capsule 30 capsule

DiGestie uȘOarĂ ceai plic 20 plicuri

DiGestiV ceai pungă 50 g

DiurOFit 1 capsule 63 capsule

DiurOFit 2 capsule 63 capsule

DiurOsept ceai plic 20 plicuri

DiurOsept ceai pungă 50 g

DiurOsept capsule 30 capsule

DiurOsept tinctură 30 ml

DuD, Frunze ceai pungă 50 g

eCHinaCea Cu prOpOlis Și Vitamina C comprimate 60 compr.

eCHinaCea ceai plic 20 plicuri

eCHinaCea tinctură 30 ml

eCHinaCea, iarbă ceai pungă 50 g

emetOFit comprimate 60 compr.

enterOstOp ceai pungă 50 g

enterOstOp capsule 30 capsule

euCalipt ulei esențial 10 ml

euCalipt, frunze ceai pungă 50 g

Farebil soluție 10 ml

FareDerm cremă 20 g

FitOFebril supozitoare 6 buc

FitOtensin 1 capsule 63 capsule

FitOtensin 2 capsule 63 capsule

GĂlbenele cremă 20 g

GĂlbenele ceai plic 20 plicuri

GĂlbenele tinctură 30 ml

GĂlbenele Și arniCĂ cremă 20 g

GĂlbenele Și prOpOlis cremă 20 g

GĂlbenele, flori ceai pungă 20 g

GastriC ceai plic 20 plicuri

GastriC ceai pungă 50 g

GenȚiana tinctură 30 ml

Geraniu ulei esențial 10 ml

GHiara DiaVOlului gel 50 ml 
Și untul pĂmÂntului

GHimpe tinctură 30 ml

GHimpe, iarbă ceai plic 20 plicuri

GHimpe, iarbă ceai pungă 50 g

GinKGO bilOba, frunze ceai pungă 50 g

GinOsept ceai pungă 50 g

GinOsept ceai plic 20 plicuri

GinOsept ovule 6 buc

GinsenG Și brÂnCa ursului capsule 60 capsule

GliCOstat ceai plic 20 plicuri

GliCOstat ceai pungă 50 g

GliCOstat capsule 60 capsule

GOJi, aFine Și CĂtinĂ capsule 60 capsule

HapCiu ceai plic 20 plicuri

HapCiu – antiinflamator și antiinfecțios ceai plic 20 plicuri

HapCiu – antiinflamator și antiinfecțios capsule 30 capsule

HapCiu – antiinflamator și antiinfecțios tinctură 25 ml

HapCiu - scade febra ceai plic 20 plicuri

HapCiu - scade febra loțiune 30 ml

HapCiu - ușurează respirația inhalant 10 ml

HapCiu sOlubil solubil 12 plicuri

HeliCOstOp capsule 60 capsule

HemOrlax ceai plic 20 plicuri

HemOrlax ceai pungă 50 g

HemOrsan supozitoare 6 buc

HepatiC (rețetă monahală) ceai pungă 50 g

HepatOCOl ceai plic 20 plicuri

HepatOCOl ceai pungă 50 g

HepatOFit 1 capsule 63 capsule

M105

M105A 

D64

D66

D88

N135

D81

A7

D82

D83

D92

D89

D93

P125

P126

P129

P127

D57

D65

U64

U64A

U60

U62

U68

U69

F170

D99

D51

D68

R19

D48

P131

R34

C27

C27 A

P116

C30

P117

D40

D62

L94 

G70

G83

G84

F169

M95

M96

M97

F167

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R30

D91

D52

D53

D95

D45

D43

D44

D58

54

55 

11

55

11

55

18

32

18

19

11

19

38

11

11

74

11

74

12

12

75

70

68

68

79

68

79

57

56

76

12

56

56

12

12

57

31

19

69

21

32

19

70

12

57

38

19

36

46

72

58

58

46

21

32

46

46

19

13

13

33

39

46 

32

19

19

19

13

13

72

58

13

13

59

59

77

13

59

31

14

37

37

71

60

14

14

72

26

14

14

60
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HepatOFit 2, cu armurariu și ganoderma capsule 63 capsule

Herba DaCiCa bitter 250 ml

iarbĂ mare, rădăcină ceai pungă 50 g

ienupĂr ulei esențial 10 ml

ienupĂr tinctură 30 ml

ienupĂr, fructe ceai pungă 50 g

imunitate sirop clasic 250 ml

imunitate sirop cu miere 100 ml

imunitate ceai plic 20 plicuri

imunitate Cu 7 CiupeCi capsule 60 capsule

imunitate Cu eCHinaCea capsule 60 capsule

in, semințe ceai pungă 50 g

isOp, iarbă ceai pungă 50 g

lĂmÂie ulei esențial 10 ml

laVanDĂ ulei esențial 10 ml

laVanDĂ ceai plic 20 plicuri

laVanDĂ, flori ceai pungă 50 g

laxatiV ceai plic 20 plicuri

laxatiV sirop cu miere 100 ml

laxatiV ceai pungă 50 g

laxatiV FOrte capsule 30 capsule

lemn DulCe tinctură 30 ml

lemn DulCe, rădăcină ceai pungă 50 g

liCHen De piatrĂ ceai pungă 50 g

mĂCeȘe ceai plic 20 plicuri

mĂCeȘe, fructe ceai pungă 50 g

mĂGHiran, iarbă ceai pungă 50 g

mĂrar tinctură 30 ml

mĂrar, fructe ceai pungă 50 g

mĂtase De pOrumb ceai pungă 50 g

melissa ulei esențial 10 ml

menOpauZĂ ceai plic 20 plicuri

menOpauZĂ capsule 60 capsule

mentĂ ulei esențial 10 ml

mentĂ ceai plic 20 plicuri

mentĂ Cu euCalipt ceai plic 20 plicuri

mentĂ, iarbă ceai pungă 50 g

meriȘOr, fructe ceai pungă 30 g

meriȘOr, frunze tinctură 30 ml

mesteaCĂn, frunze ceai pungă 50 g

muGuri De pin sirop clasic 250 ml

muGuri De pin sirop cu miere 100 ml

muGuri De pin ceai pungă 50 g

muGuri De plOp ceai pungă 50 g

muȘeȚel ceai plic 20 plicuri

muȘeȚel, flori ceai pungă 50 g

nOapte bunĂ ceai pungă 50 g

nOapte bunĂ capsule 60 capsule

nOni Cu eCHinaCea capsule 60 capsule

nOrmOFlux capsule 60 capsule

nuC, frunze ceai pungă 50 g

ObliGeanĂ, rădăcină ceai pungă 50 g

OrGanism puriFiCat complex natural 200 g

OrGanism puriFiCat ceai plic 20 plicuri

OrGanism sĂnĂtOs complex natural 300 g

Osul iepurelui, rădăcină ceai pungă 50 g

pĂDuCel tinctură 30 ml

pĂDuCel Cu FlOri ceai plic 20 plicuri

pĂDuCel Cu FlOri ceai pungă 50 g

pĂpĂDie, frunze ceai pungă 50 g

pĂpĂDie, frunze tinctură 30 ml

pĂpĂDie, rădăcină pulbere 70 g

pĂtlaGinĂ sirop clasic 250 ml

pĂtlaGinĂ sirop cu miere 100 ml

pĂtlaGinĂ, frunze ceai pungă 50 g

pelin, iarbă ceai pungă 50 g

piCiOare uȘOare ceai plic 20 plicuri

pin ulei esențial 10 ml

plĂmĂnĂriCĂ, frunze ceai pungă 50 g

plantusin ceai pungă 50 g

plantusin comprimate         30 compr.

plantusin ceai plic 20 plicuri

plantusin sirop clasic 250 ml

plantusin sirop cu miere 100 ml

plantusin FOrte sirop cu miere 100 ml

plantusin FOrte sirop clasic 250 ml

plantusin pentru DiabetiCi sirop clasic 250 ml

pOrtOCale ulei esențial 10 ml

prOstatĂ ceai pungă 50 g

prOstatĂ ceai plic 20 plicuri

prOstatĂ capsule 60 capsule

prOteCtOr HepatiC ceai plic 20 plicuri

puFuliȚĂ tinctură 30 ml

puFuliȚĂ Cu FlOri miCi, iarbă ceai plic 20 plicuri

puFuliȚĂ Cu FlOri miCi, iarbă ceai pungă 50 g

puriFiCarea OrGanismului ceai pungă 50 g

renalex tinctură 30 ml

relaxant ceai plic 20 plicuri

D58A

D94

A9

F147

F149

F163

F151

A10

D50

D69

D76

D85

G72

G81

R20

R12

R27

N130

N136

F165

G82

P128

M116

R10

R11

R21

R1

R13

R26

R8

R9

R18

R25

R29

G73

G74

G80

P115

U70

61

30

19

38

33

19

40

42

76

62

61

19

19

38

38

21

19

14

43

14

62

33

19

19

21

19

19

33

19

19

38

15

62

38

21

21

19

19

33

19

40

43

19

19

22

19

15

63

63

63

19

19

75

77

75

19

33

19

19

19

33

29

40

43

19

20

77

39

20

15

69

15

41

44

44

41

41

39

15

15

64

77

33

20

20

16

31

76

132
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renalex soluție 10 ml

riDiCHe neaGrĂ sirop clasic 250 ml

rOiniȚĂ ceai plic 20 plicuri

rOiniȚĂ, frunze ceai pungă 50 g

rOstOpasCĂ tinctură 30 ml

rOstOpasCĂ, iarbă ceai pungă 50 g

rOZmarin ulei esențial 10 ml

rOZmarin tinctură 30 ml

rOZmarin, frunze ceai pungă 50 g

rumex CarbO pulbere 30 g

salCÂm, flori ceai pungă 50 g

salCie, scoarță ceai pungă 50 g

salCie, scoarță pulbere 70 g

salVie ceai plic 20 plicuri

salVie tinctură 30 ml

salVie, iarbă ceai pungă 50 g

sĂnĂtatea riniCHilOr (rețetă monahală) ceai pungă 50 g

sÂnZiene tinctură 30 ml

sÂnZiene, iarbă ceai pungă 50 g

sCai VÂnat, iarbă ceai pungă 50 g

sCHinDuF, semințe ceai pungă 50 g

senna, frunze ceai pungă 50 g

silueta perFeCtĂ  capsule 60 capsule 
COntrOlul apetitului

silueta perFeCtĂ capsule 60 capsule 
COntrOlul GreutĂȚii

silueta perFeCtĂ complex natural 300 g 
saȚietate Cu Fibre

silueta perFeCtĂ 1   ceai plic 20 plicuri 
puriFiCare si DrenaJ

silueta perFeCtĂ 2  ceai plic 20 plicuri 
COntrOlul GreutĂȚii 

sOC ceai plic 20 plicuri

sOC, flori ceai pungă 50 g

sOC, fructe tinctură 30 ml

sOmn liniȘtit ceai plic 20 plicuri

ŞOVÂrV, iarbă ceai pungă 50 g

spirulinĂ Și urZiCĂ capsule 60 capsule

splinuȚĂ, iarbă ceai pungă 50 g

steJar, scoarță ceai pungă 50 g

stimularea laCtaȚiei ceai plic 20 plicuri

stOmaC sĂnĂtOs capsule 60 capsule

sulFinĂ, iarbă ceai pungă 50 g

sunĂtOare ceai plic 20 plicuri

sunĂtOare, iarbă ceai pungă 50 g

supOrt premenstrual capsule 60 capsule

sVeltaFlOr ceai plic 20 plicuri

U65

R28

A11

D90

U71

M100 

M101 

M115

 
F168

D49

G76

M111

36

41

22

20

33

20

39

34

20

28

20

20

29

22

34

20

27

34

20

20

20

20

64 

64 

75 

78 

78 

22

20

34

78

20

65

20

20

80

65

20

22

20

66

16

M98

L89

C25

C36

A12

M109

N134

F162

 
R17

C33

D63

D67

D73

D75

D71

D70

F161

F164

F154

sVeltaFlOr ceai pungă 50 g

talpa GÂŞtii, iarbă ceai pungă 50 g

tĂtĂneasĂ cremă 20 g

tĂtĂneasĂ, rădăcină ceai pungă 50 g

teCi De FasOle ceai pungă 50 g

tei ceai plic 20 plicuri

tei Cu VerbinĂ ceai plic 20 plicuri

tei, flori ceai pungă 40 g

tensiune ceai plic 20 plicuri

tensiune ceai pungă 50 g

ti tree ulei esențial 10 ml

tirOiDĂ capsule 60 capsule

tOniC nerVOs ceai plic 20 plicuri

tOniC-intĂritOr ceai pungă 50 g  
(rețetă tradițională românească)

traista CiObanului tinctură 30 ml

traista CiObanului, iarbă ceai pungă 50 g

tranZit rapiD ceai plic 20 plicuri

trei FraȚi pĂtĂȚi, iarbă ceai pungă 50 g

trOsCOt, iarbă ceai pungă 50 g

turiȚĂ mare, iarbă ceai pungă 50 g

urZiCĂ ceai plic 20 plicuri

urZiCĂ tinctură 30 ml

urZiCĂ mOartĂ, iarbă ceai pungă 50 g

urZiCĂ Vie, iarbă ceai pungă 50 g

urZiCĂ, rădăcină pulbere 70 g

uȘurarea respiraȚiei ceai pungă 50 g

ValerianĂ tinctură 30 ml

ValerianĂ, rădăcină ceai pungă 50 g

VÂsC tinctură 30 ml

VÂsC, frunze ceai pungă 50 g

VenOtOniC ceai pungă 50 g

VentriliCĂ, iarbă ceai pungă 50 g

VerbinĂ ceai plic 20 plicuri

VermiCin ceai pungă 50 g

VermiCin capsule 60 capsule

VermiCin sirop cu miere 100 ml

VeZiCĂ biliarĂ ceai pungă 50 g

VeZiCĂ biliarĂ aCtiVĂ capsule 60 capsule

VeZiCĂ biliarĂ lentĂ capsule 60 capsule

Vitamina a naturalĂ capsule 60 capsule

Vitamina C naturalĂ comprimate         60 compr.

VitaminiZant                                                comprimate         60 compr. 
 cu mĂCeȘe și CĂtinĂ

YlanG-YlanG ulei esențial 10 ml

Zmeur, frunze ceai pungă 50 g

16

20

46

20

20

22

23

20

16

16

33

65

16 
 

27 

34

20

79

20

20

20

23

34

20

20

29

17

34

20

34

20

17

20

23

17

66

44

17

67

67

67

70

70 

39

20
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35

35

31

51

38

38

38

38

39

39

42

48

48

40

51

45

10

10

16

25

58

58

46

46

17

52

52

16

13

24

25

14

14

26

36

65

14

12

14

14

56

60

61

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A18

A19

C22

C23

C25

C26

C27

C27 A

C29

C30

C33

C35

C35A

C36

D40

D41

D42

D43

D44

D45

D48

D49

D50

D51

D52

D53

D57

D58

D58A

biOmiCin ulei esențial 10 ml

biOmiCin FOrte ulei esențial 10 ml

biOsept tinctură 30 ml

biOsept capsule 30 capsule

Cimbru ulei esențial 10 ml

CuiȘOare ulei esențial 10 ml

ienupar ulei esențial 10 ml

laVanDĂ ulei esențial 10 ml

rOZmarin ulei esențial 10 ml

ti tree ulei esențial 10 ml

biOsept sirop cu miere 100 ml

biOmiCin capsule moi 15 caps moi

biOmiCin FOrte capsule moi 15 caps moi

biOsept sirop clasic 250 ml

biOsept (pentru gravide) capsule 30 capsule

biOseept (pentru sugari) sirop fructoză 100 ml

CalmOCarD ceai  pungă 50 g

CalmOCarD ceai plic 20 plicuri

tensiune ceai plic 20 plicuri

Ceaiul t - tensiune (rețetă Farago) ceai  pungă 50 g

FitOtensin 1 capsule 63 capsule

FitOtensin 2 capsule 63 capsule

biOVenal gel 50 ml

GĂlbenele Și arniCĂ cremă 20 g

VenOtOniC ceai  pungă 50 g

CalmOCarD 1 capsule 63 capsule

CalmOCarD 2 capsule 63 capsule

tensiune ceai  pungă 50 g

GastriC ceai plic 20 plicuri

Ceaiul D - Digestiv (rețetă Farago) ceai  pungă 50 g

Ceaiul u - stomac (rețetă Farago) ceai  pungă 50 g

HepatOCOl ceai plic 20 plicuri

HepatOCOl ceai  pungă 50 g

HepatiC (rețetă monahală) ceai  pungă 50 g

Farebil soluție 10 ml

stOmaC sĂnĂtOs capsule 60 capsule

laxatiV ceai plic 20 plicuri

enterOstOp ceai  pungă 50 g

HemOrlax ceai plic 20 plicuri

HemOrlax ceai  pungă 50 g

DiGestie uȘOarĂ capsule 30 capsule

HepatOFit 1 capsule 63 capsule

HepatOFit 2, cu armurariu și ganoderma capsule 63 capsule

Ceaiul e – enterostop, antidiareic ceai  pungă 50 g 
(rețetă Farago)

GastriC ceai  pungă 50 g

VermiCin ceai  pungă 50 g

COlOn sĂnĂtOs ceai  pungă 50 g

DiGestiV ceai  pungă 50 g

COlOn sĂnĂtOs capsule 60 capsule

VermiCin capsule 60 capsule

enterOstOp capsule 30 capsule

laxatiV sirop cu miere 100 ml

VeZiCĂ biliarĂ lentĂ capsule 60 capsule

VeZiCĂ biliarĂ aCtiVĂ capsule 60 capsule

VermiCin sirop cu miere 100 ml

VeZiCĂ biliarĂ ceai  pungă 50 g

laxatiV ceai  pungă 50 g

CruȘin Și lemn DulCe ceai plic 20 plicuri

CurĂȚarea COlOnului ceai  pungă 50 g

CurĂȚarea COlOnului ceai plic 20 plicuri

laxatiV FOrte capsule 30 capsule

COlOn sĂnĂtOs ceai plic 20 plicuri

CurĂȚarea COlOnului, infuzie pt. clismă ceai  pungă 50 g

rumex CarbO pulbere 30 g

HeliCOstOp capsule 60 capsule

CurĂȚarea COlOnului complex natural 300 g

CurĂȚarea FiCatului complex natural 300 g

Herba DaCiCa bitter 250 ml

HemOrsan supozitoare 6 buc

emetOFit comprimate 60 compr.

babYCalm soluție 30 ml

imunitate sirop clasic 250 ml

imunitate sirop cu miere 100 ml

imunitate Cu eCHinaCea capsule 60 capsule

VitaminiZant cu mĂCeȘe și CĂtinĂ comprimate 60 compr.

CĂtinĂ Cu sunĂtOare Și GĂlbenele ulei gras 30 ml

Vitamina a naturalĂ capsule 60 capsule

tOniC-intĂritOr ceai  pungă 50 g 
(rețetă tradițională românească)

imunitate Cu 7 CiupeCi capsule 60 capsule

Vitamina C naturalĂ comprimate 60 compr.

nOni Cu eCHinaCea capsule 60 capsule

ClOrOFilĂ capsule 60 capsule

GOJi, aFine Și CĂtinĂ capsule 60 capsule

spirulinĂ Și urZiCĂ capsule 60 capsule

GinsenG Și brÂnCa ursului capsule 60 capsule

eCHinaCea Cu prOpOlis Și Vitamina C comprimate 60 compr.

D60 

D62

D63

D64

D65

D66

D67

D68

D69

D70

D71

D73

D75

D76

D81

D82

D83

D85

D88

D89

D90

D91

D92

D93

D94

D95

D99

D104

F147

F149

F151

F15

F158

F161

F162 

F163

F164

F165

F166

F167

F168

F169

F170

24 

13

17

11

12

55

66

57

43

67

67

44

17

14

11

11

11

62

11

11

28

51

74

74

30

72

70

36

40

42

61

70

37

67

26 

62

70

63

54

59

65

58

69

inDexul  
produselor clasificate după cod
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b COmplex, Vitamine naturale capsule 60 capsule

CalCiu natural capsule 60 capsule

GinOsept ceai  pungă 50 g

menOpauZĂ ceai plic 20 plicuri

prOstatĂ ceai  pungă 50 g

prOstatĂ ceai plic 20 plicuri

Ceaiul V - prOstatĂ și Vezica ceai  pungă 50 g  
(rețetă farago)

supOrt premenstrual capsule 60 capsule

prOstatĂ capsule 60 capsule

menOpauZĂ capsule 60 capsule

nOrmOFlux capsule 60 capsule

GinOsept ceai plic 20 plicuri

GinOsept ovule 6 buc

artiCulaȚiii sĂnĂtOase ceai  pungă 50 g

biOmObil 1 capsule 63 capsule

biOmObil 2 capsule 63 capsule

artiCulaȚiii sĂnĂtOase ceai  pungă 50 g 
(rețetă monahală)

biOmObil gel 50 ml

tĂtĂneasĂ cremă 20 g

artiCulaȚii sĂnĂtOase ceai plic 20 plicuri

GHiara DiaVOlului Și gel 50 ml 
untul pĂmÂntului

GliCOstat ceai plic 20 plicuri

GliCOstat ceai  pungă 50 g

GliCOstat capsule 60 capsule

sVeltaFlOr ceai  pungă 50 g

silueta perFeCtĂ -  capsule 60 capsule 
COntrOlul apetitului

silueta perFeCtĂ -  capsule 60 capsule 
COntrOlul GreutĂȚii

COlesterOl ceai  pungă 50 g

COlesterOl ceai plic 20 plicuri

COlesterOl (rețetă monahală) ceai  pungă 50 g

COlesterOl 1 capsule 63 capsule

COlesterOl 2,  capsule 63 capsule 
cu anghinare și frunze de măslin

Ceai VerDe Și mate capsule 60 capsule

tirOiDĂ capsule 60 capsule

COlesterOl tinctură 30 ml

sVeltaFlOr ceai plic 20 plicuri

silueta perFeCtĂ - saȚietate Cu Fibre complex natural 300 g

OrGanism sĂnĂtOs complex natural 300 g

antiOxiDant - antiaGinG capsule 60 capsule

nOapte bunĂ ceai  pungă 50 g

CirCulaȚie CerebralĂ ceai plic 20 plicuri

CirCulaȚie CerebralĂ Și memOrie 1 capsule 63 capsule

CirCulaȚie CerebralĂ Și memOrie 2,  capsule 63 capsule 
cu ginkgo biloba

tOniC nerVOs ceai plic 20 plicuri

COnFOrt emOȚiOnal capsule 60 capsule

nOapte bunĂ capsule 60 capsule

antistres capsule 60 capsule

CirCulaȚie CerebralĂ ceai  pungă 50 g

puriFiCarea OrGanismului ceai  pungă 50 g

GĂlbenele cremă 20 g

GĂlbenele si prOpOlis cremă 20 g

CurĂȚarea sanGelui ceai  pungă 50 g

CurĂȚarea sanGelui ceai plic 20 plicuri

DetOxiFiant Cu GanODerma capsule 60 capsule

OrGanism puriFiCat complex natural 200 g

CurĂȚarea sanGelui complex natural 200 g

CĂtinĂ Cu GĂlbenele Ș sunĂtOare cremă 20 g

FareDerm cremă 20 g

plantusin ceai  pungă 50 g

HapCiu – antiinflamator și antiinfecțios ceai plic 20 plicuri

HapCiu – antiinflamator și antiinfecțios capsule 30 capsule

HapCiu – antiinflamator și antiinfecțios tinctură 25 ml

HapCiu - scade febra ceai plic 20 plicuri

HapCiu - scade febra loțiune 30 ml

HapCiu - ușurează respirația inhalant 10 ml

plantusin sirop clasic 250 ml

plantusin sirop cu miere 100 ml

pĂtlaGinĂ sirop clasic 250 ml

pĂtlaGinĂ sirop cu miere 100 ml

muGuri De pin sirop clasic 250 ml

plantusin comprimate 30 compr.

Ceaiul p – pulmonar (rețetă Farago) ceai  pungă 50 g

uȘurarea respiraȚiei ceai  pungă 50 g

plantusin FOrte sirop cu miere 100 ml

euCalipt ulei esențial 10 ml

mentĂ ulei esențial 10 ml

pin ulei esențial 10 ml

plantusin FOrte sirop clasic 250 ml

plantusin ceai plic 20 plicuri

muGuri De pin sirop cu miere 100 ml

riDiCHe neaGrĂ sirop clasic 250 ml

plantusin pentru DiabetiCi sirop clasic 250 ml

HapCiu sOlubil solubil 12 plicuri

FitOFebril supozitoare 6 buc

DiurOsept ceai plic 20 plicuri

DiurOsept ceai  pungă 50 g

Ceaiul G - pietre la fiere și rinichi) ceai  pungă 50 g 
(rețetă Farago)

DiurOFit 1 capsule 63 capsule

DiurOFit 2 capsule 63 capsule

renalex soluție 10 ml

DiurOsept capsule 30 capsule

DiurOsept tinctură 30 ml

relanex tinctură 30 ml

sĂnĂtatea riniCHilOr (rețetă monahală) ceai  pungă 50 g

F172

F173

G70

G72

G73

G74

G75 

G76

G80

G81

G82

G83

G84

L85

L86

L86A

L87 

L88

L89

L93

L94 

M95

M96

M97

M98

M100 

M101 

M102

M103

M104

M105

M105A 

M107

M109

M110

M111

M115

M116

M117

N130

N131

N132

N132A 

N134

N135

N136

N140

N141

P115

P116

P117

P125

P126

P127

P128

P129

P130

P131

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R17

R18

R19

R20

R21

R25

R26

R27

R28

R29

R30

R34

U60

U62

U63 

U64

U64A

U65

U68

U69

U70

U71

50

51

13

15

15

15

25 

66

64

62

63

13

72

10

50

50

26 

46

46

10

46 

13

13

59

16 
 

64 
 

64 

11

11

26

54 
 

55 

52

65

31

16

75

75

49

15

10

53

53 

16 
 

55

49

49

10

16

46

46

12

12

57

75

75

46

46

15

13

59

31

14

37

37

41

44

40

43

40

69

25

17

44

38

38

39

41

15

43

41

41

72

71

12

12

25 

56

56

36

57

31

31

26
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aici, în inima Daciei, noi ne întoarcem în fiecare 
zi la plante, cu grijă şi curiozitate față de aceste 
comori vii atât de bune cu noi şi îți transmitem 

urarea noastră de sănătate şi lucruri bune.

iată că am ajuns la final, deşi povestea noastră este departe de a fi încheiată. aşa cum te-am 
obişnuit an de an, continuăm să descoperim noi şi noi lucruri bune despre plante, lucruri care ne 

ajută, pe fiecare dintre noi, să ne ducem mai departe propria poveste.

luCrurile bune 
COntinuĂ
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Oraș
Alba Iulia

Arad

Bacău

Baia Mare

Brașov

București

Cluj

Constanța

Craiova

Deva

Galați

Iași

Oradea

Pitești

Ploiești

Sibiu

Suceava

Timișoara

Târgu Jiu

Vâlcea

Adresa
Str. Gemenilor, cartier Partoș

Str. Czigler Antoniu, nr. 2

Calea Bârladului, nr. 23A

Bd. București, nr. 59

Str. Cărămidăriei, nr. 5

Str. Vijeliei, nr. 1, sect. 6

Str. Avram Iancu, nr. 428 (Florești)

Str. Dumbrăveni, nr. 74

Calea București, nr. 131/2, (Pielești)

Str. Sântuhalm, nr. 1

Str. Grigore Ventura, nr. 2

Str. Sf. Vasile, nr. 22

Str. Grigore Ureche, nr. 2

Str. Augustin Z.N. Pop, nr. 1

Str. Văleni, nr. 141 (incinta Progresul)

Bd. Vasile Milea, bl. 10A

Calea Unirii, nr. 35

Calea Timișoarei, nr. 16 (Giroc)

Bd. Ecaterina Teodoroiu,  nr. 57

Str. Știrbei Vodă, nr. 221

Telefon
0258 814 289

0257 214 554

0234 524 070

0262 214 755

0268 549 299

021 411 44 50

0264 418 707

0241 557 422

0251 428 209

0254 210 945

0236 477 274

0232 233 928

0259 476 689

0248 286 342

0244 519 040

0269 215 798

0230 518 065

0256 457 948

0253 242 100

0250 735 560

Adresa e-mail
fares_ab@fares.ro

fares_ar@fares.ro

fares_bc@fares.ro

fares_mm@fares.ro

fares_bv@fares.ro

fares_b@fares.ro

fares_cj@fares.ro

fares_ct@fares.ro

fares_dj@fares.ro

fares_hd@fares.ro

fares_gl@fares.ro

fares_is@fares.ro

fares_bh@fares.ro

fares_ag@fares.ro

fares_ph@fares.ro

fares_sb@fares.ro

fares_sv@fares.ro

fares_tm@fares.ro

fares_hp@fares.ro

fares_vl@fares.ro

ADRESELE DEPozITELoR
FARES din ţARă:

SEDIUL CENTRAL
str. Plantelor, nr. 50, 335700, Orăștie

Tel: 0254 247 574  
Fax: 0254 241 942

info@fares.ro

www.fares.ro






