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Vă oferă:

• Produse naturiste originale

create de
Prof. Dr. Adriana Vlad

• Consultanță gratuită în
elaborarea schemelor de tratament.
• Oferte promoționale și
gratuități

Prof. Dr. Adriana Vlad
nutriționist, specialist
în terapii naturiste cu
specializări în nutriție,
fitoterapie, homeopatie.
E-lite Nutriția a luat ființă după ce Adriana
Vlad a pus bazele științifice ale unor preparate naturiste
testate și experimentate de ea, ca urmare a unor
afecțiuni grave de sănătate, precum sterilitatea.
A pornit de la principiul că “orice substanță
activă terapeutic este mult mai puternică și mai
valoroasă dacă este combinată cu miere”. Astfel,
a demonstrat că “substanțele active terapeutic din
plante, dacă sunt bine dozate și dacă sunt combinate
în miere de albine, se asimilează mult mai ușor de către
organism, deoarece intră mai repede în sânge”.
Tot ea a demonstrat că “plantele combinate
cu miere și produse apicole eu efect dublu pentru
sănătatea organismului. În primul rând, plantele au un
rol important în tratarea diverselor afecțiuni de sănătate,
iar în al doilea rând, produsele apicole dublează efectul
preparatelor, deoarece aduc pentru organism un aport
suplimentar de vitamine, minerale și oligoelemente.”
E-lite Nutriția dovedește succesul preparatelor
naturiste care combină plantele cu produsele stupului.
Întotdeauna ne întoarcem la natură atunci când ne
dorim sănătate!

Superforte Ovulin

Superforte Supozin

Este un produs 100% natural
ce ajută la atenuarea manifestărilor în dereglările aparatului genital
feminin. Are o puternică acțiune antiinﬂamatorie, antitumorală,
antiinfecțioasă, decongestivă, calmantă, cicatrizantă, trofică,
antimicotică, de reglare hormonală și a PH-ului vaginal.
Prin compoziția sa unică și deosebit de complexă contribuie
semnificativ la reglarea nivelului hormonal și a PH-ului vaginal, previne
și acționează benefic asupra simptomelor aparatului genital feminin,
are efecte pozitive în cazurile de infecții, inﬂamații, chisturi și fibroame
la nivelul aparatului genital feminin.
Produsul este benefic în afecțiuni precum Candida,
Tricomonas, E-coli, cistită, rană de col uterin, polip vaginal și uterin,
tumoră în zona genitală, vaginită, infecție cu Papiloma virus, dereglări
menstruale, sterilitate, micoză, fibromastoză.

Este un produs 100%
natural ce ajută la atenuarea manifestărilor în disfuncțiile prostatei,
colonului, precum și ale aparatului genital feminin. Are o puternică
acțiune antiinﬂamatoare, cicatrizantă, antireumatismală, antiseptică,
antitumorală, antihemoragică.
Previne și acționează benefic asupra simptomelor și
afecțiunile colonului și prostatei, are efecte pozitive în cazurile de
tumori la nivelul colonului și a aparatului genital feminin.
Produsul este benefic în afecțiuni ale prostatei, cistite, nefrite,
uretite, hemoroizi interni și/sau externi, inﬂamații, răni, eczeme și
tumori pe colon, afecțiuni reumatice, dar și în afecțiuni ginecologice,
administrat împreună cu “Superforte Ovulin - cremă solidă”.

cremă solidă

Ingrediente: suc din Vaccinium vitis-idaea (merișor) bio, ulei de Brassica rapa
(rapiţă) bio, extracte uleioase din Hippopbae rbamnoides (cătina), Matricaria,
morcov, tătăneasă chamomilla (mușeţel), Hypericum perforatum (sunătoare),
Calendula officialis (gălbenele), pulberi bio din Shatavari, Maitake, produse apicole
Melem (miere), Propolim (propolis), Pollinis (polen), Lăptișor de matcă, Cera (ceară),
Theobroma cacao (unt de cacao), nipagin, nipasol, argilă.
Mod de administrare: Câte o doză intravaginal în ﬁecare seară timp de 20
de zile, apoi 10 zile pauză. În cazurile de afecţiuni cronice, curele se repetă până la
cel puţin 3 luni consecutiv, după caz, și 6 luni consecutiv.

Doar pentru uz extern.

cremă solidă

Ingrediente: suc din Vaccinium vitis-idaea (merisor) bio, ulei de Brassica rapa
(rapiţă) bio, extracte uleioase din Hippopbae rbamnoides (cătina), Matricaria
chamomilla (mușeţel), Hypericum perforatum (sunătoare), Calendula officialis
(gălbenele), uleiuri esenţiale din Juniperus communis (ienupăr), Salvia officialis
(salvie), Foenicul fructus (fenicul), Geranium robertianum (geranium), Lavandulae
angustifolia aetheroleum (lavandă), Thymus serpyllum (cimbrișor), pulberi bio
din Astragalus membranaceus (astragalus), Cat’s Claw (gheara mâţei), Aloe
barbadensis (aloe vera) Argilla (argilă), produse apicole Melem (miere), Propolim
(propolis), Pollinis (polen), Lăptișor de matca, Cera (ceară), Theobroma cacao (unt
de cacao), nipagin, nipasol.
Mod de administrare: anal, câte 1-2 doze pe zi timp de 20 de zile, apoi 10
zile pauză În cazurile de afecţiuni cronice, curele se repetă până la cel puţin 3 luni
consecutiv, după caz, și 6 luni consecutiv.

Doar pentru uz extern.

E-lite Apicoplant

cremă solidă pentru îngrijire intimă

Este un produs 100% natural ce ajută la atenuarea
manifestărilor în dereglările aparatului genital feminin. Are o puternică
acțiune antiinﬂamatorie, antitumorală, antiinfecțioasă, decongestivă,
calmantă, cicatrizantă, trofică, antimicotică, de reglare hormonală și a
PH-ului vaginal.
Prin compoziția sa unică și deosebit de complexă contribuie
semnificativ la reglarea nivelului hormonal și a PH-ului vaginal, previne
și acționează benefic asupra simptomelor precoce ale afectării
aparatului genital feminin, are efecte pozitive în cazurile de infecții,
inﬂamații, chisturi și fibroame la nivelul aparatului genital feminin.
Produsul este benefic în afecțiuni precum Candida,
Tricomonas, E-coli, cistită, rană de col uterin, polip vaginal și uterin,
tumoare în zona genitală, vaginită, infecție cu Papiloma virus, dereglări
menstruale, sterilitate, micoză, fibromastoză.

Ingrediente: Argilla (argilă), Theobroma cacao (unt de cacao), Melem (miere),
Cera (ceară), Argentum colloidal (argint coloidal), Probiotic (probiotic), Calendula
officinalis (gălbenele), nipagin, nipasol.
Mod de administrare: Local sau intravaginal, la recomandarea specialistului,
în ﬁecare seară timp de 20 de zile, apoi 10 zile pauză. În cazurile de afecţiuni
cronice, curele se repetă până la cel puţin 3 luni consecutiv, după caz, și 6 luni
consecutiv.

Doar pentru uz extern.

Superforte Apicoplant
cremă solidă

Este un produs natural care acționează benefic în
afecțiuni ale colonului, rectului și intestinului.
Acțiune: detoxifiant al colonului, decongestiv, alcalinizant,
antimicrobian, reglează digestia (diaree, constipație), antitumoral,
regenerează mucoasa digestivă și intestinul, antihemoroidal (în
combinație cu Superforte Supozin), calmant intestinal (indigestie, gaze,
colon iritabil, colică biliară etc.), cure de slăbire.
În afecțiuni cronice se recomandă un tratament naturist și homeopatic
- intern pe o perioadă de 3-6 luni pentru o eficiență mai mare a
tratamentului.

Ingrediente: Argilla (argilă), Theobroma cacao (unt de cacao), Melem (miere),
Cera (ceară) Carbo (cărbune), Argentum colloidal (argint coloidal), Probiotic,
Calamus aromaticus (obligeană), uleiuri esenţiale din Mentha (mentă), Feaniculi
(fenicul), Camelia sinensis (teea tree), Caryophyllis (cuisoare), nipagin, nipasol.
Citiţi cu atenţie prospectul înainte de asministrare.
Mod de administrare: anal, câte 1-2 doze pe zi timp de 20 de zile, apoi 10
zile pauză În cazurile de afecţiuni cronice, curele se repetă până la cel puţin 3 luni
consecutiv, după caz, 6 luni consecutiv.

Doar pentru uz extern.

Nutriforte Ovulin
cremă solidă

Nutripeeling

peeling pentru corp

Catifelează
și repară...
Produsul este recomandat în special pentru infertilitate, la femei dar
și în afecțiuni precum Candida, Tricomonas, E-coli, cistită, rană de
col uterin, polip vaginal și uterin, tumoră în zona genitală, vaginită,
infecție cu Papiloma virus, dereglări menstruale, sterilitate, micoză,
fibromastoză.

Ingrediente bio 100%: extracte uleioase din Cannabis sativa indica (cânepă),
Argania spinosa (argan), Cocos nucifera (cocos), Melem (miere), pulberi din
Lepidium meyenii (maca), Phyllanthus emblica (amla), Curcuma longa (curcuma),
Melem (miere de munte), Cera (ceară), Theobroma cacao (unt de cacao).

Mod de administrare: Local sau intravaginal, la recomandarea specialistului,
în ﬁecare seară timp de 20 de zile, apoi 10 zile pauză. În cazurile de afecţiuni
cronice, curele se repetă până la cel puţin 3 luni consecutiv, după caz, și 6 luni
consecutiv.

Doar pentru uz extern.

Este un produs natural care repară pielea uscată,
deshidratată și îmbătrânită.

Ingrediente: sare grunjoasă, tărâţe ﬁne, ulei de măsline, ulei
esenţial de verbină, buchet și pin.
Recomandări: Se folosește la duș. Se aplică pe pielea umedă
și se masează profund timp de câteva minute. Se clătește cu apă
și se lasă pielea să se usuce natural.
Doar pentru uz extern.

Gama de igienizanți

Gama de parfumuri

pentru mâini

E-lite Nutritia vine mereu cu o abordare holistică pt a aduce o
stare de bine ființei umane... Din această perspectivă gama de parfumuri
naturale obținute din uleiuri esentiale, creată cu originalitate și pasiune,
de catre prof. dr. Adriana Vlad, aduce fascinație sinestezică, prin arome
speciale, care înalță spiritul și aura dând o stare de bine...
Fiecare parfum emană o personalitate aparte sau ne poate
induce anumite stări de energie sau relaxare...

Equilibrium

Romantique

Persuasive

Exotic

Subtil

Adrien's
Adrien
s Enigmatic

Adrien's
Adrien
s Strong

1. Andra’s Vanilla - spirit rebel • Ingrediente: vanilie, magnolia, ocean
2. Adrien’s Enigmatic - spirit misterios • Ingrediente: musk, black ice, santal
3. Adrien’s Strong - spirit puternic • Ingrediente: musk, black ice, geraniu
4. Subtil - spirit curios • Ingrediente: crin, frezie, para
5. Exotic - spirit insorit • Ingrediente: portocal, grapefruit, lămâie
6. Persuasive - spirit convingător • Ingrediente: black ice, propolis, cuișoare
7. Romantic - spirit feminin • Ingrediente: verbină, buchet, zambilă
8. Echilibrum - spirit armonios • Ingrediente: pin, lavandă, lemon grass

Andra's Vanilla
Andra's

Conțin 70-80% alcool, uleiuri esențiale cu miros deosebit, glicerină
pentru protecția pielii și pentru a nu provoca arsuri.

Tonic Imunitar E-lite

Tonic E-lite 90-60-90

Preparatul
are
o
acțiune
remarcabilă, în special asupra sistemului
imunitar.
Conținutul
său
bogat
în
oligoelemente, vitamine și minerale fortifică
sistemul imunitar, crescând astfel rezistența
organismului față de factorii nocivi din mediu:
virusuri, bacterii, poluare.
Are proprietăți antiinﬂamatoare,
antiinfecțioase,
antipiretice,
antigripale,
antitusive, decongestionante și secretolitice.
Este benefic pentru persoanele
care suferă de bronșite alergice și infecțioase,
amigdalite acute și cronice, gripă, febră,
imunitate scăzută, infecții virale, microbiene
și micotice.

Datorită complexului de elemente
conținut, produsul contribuie la eliminarea
toxinelor din organism și sprijină pierderea în
greutate.
Administrat cu 30 minute înainte
de masă contribuie semnificativ la scăderea
apetitului. Alături de o alimentație echilibrată,
bogată în fructe și legume, combinată cu
activitate fizică zilnică, Tonicul “E-lite” 90-6090 vă ajută să pierdeți în greutate într-un mod
sănătos.
Reprezintă soluția perfectă în cure de
slăbire, obezitate, hipercolesterolemie, intoxicații
cu alimente sau medicamente, celulită, edeme,
gută, boli ale tiroidei, boli metabolice, constipație,
boli hepato-biliare, boli renale.

pentru susţinerea imunităţii

Ingrediente: miere, propolis,
polen, lăptişor de matcă, tincturi
din muguri de plop, echinacea,
ridiche neagră, salcie şi soc, uleiuri
esențiale din pin, salvie, ienupăr,
fenicul, cimbru, muguri de brad,
mentă şi geraniu.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, după masă.
Copii (doar cu acordul
specialistului): 1 linguriță x 3/zi,
după masă
Se amestecă bine înainte de
administrare.

Pentru scăderea în greutate
și detoxiﬁere

Ingrediente: miere, polen, argilă,
tărâțe, semințe de in, extract de
aloe vera, senna, păpădie, urzică,
brusture, sânziene, soc, frasin,
coada calului, ulei esențial de
cimbru, ienupăr, fenicul, lămâie.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, înainte de
masă.
Copii (6-12 ani, doar cu acordul
specialistului): 1 linguriță dizolvată
în 50ml apă plată x2- 3/zi, înainte
de masă.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

Tonic Ginecologic E-lite

Tonic Glandular E-lite

Produsul este un supliment
alimentar creat special pentru nevoile
organismului feminin și susține în special
menținerea sănătății aparatului genital.
Tonicul ginecologic “E-lite”
este un complex de fitohormoni cu efect
reglator la nivel hormonal, tonic uterin
și ovarian, antiinﬂamator, antitumoral,
antiinfecțios,
decongestionant
al glandelor mamare, reglator al
menstruației.
Benefic femeilor care suferă
de metroanexite, chisturi ovariane,
fibroame uterine, dereglări hormonale,
menopauză, noduli la sân, răni pe col
uterin, insuficiență ovariană, sterilitate,
micoze.

Produsul
reglează
glandele
endocrine, echilibrează sistemul endocrin
prin axa hipotalamus-hipofiză-suprarenală,
reglează glanda tiroidă, ajută la menținerea
echilibrului hormonal feminin, îmbunătățește
libidoul, stările pre și post menopauză, ajută
la creșterea părului, întinerește pielea prin
acțiune antiaging.
Tonicul glandular “E-lite” este
aliatul de încredere în boli ale tiroidei,
disfuncții
hormonale,
endometrioză,
dismenoree, amenoree, metroragie, ovare
polichistice, hirsutism, infertilitate, fibrom
uterin, mastoză fibrochistică, alopecie
(căderea părului), astenie, uscăciunea pielii,
tulburări metabolice, cure de slăbire.

Aliatul de încredere al femeii moderne

Ingrediente: miere, propolis, polen
extracte din coada șoricelului,
salcie, salvie, tuia, zmeur, angelică,
mur, crețișoară și echinaceea,
uleiuri esențiale din lavandă, fenicul
și mărar.

Susţine buna funcţionare
a glandei tiroide

Ingrediente: miere, propolis, polen, argilă,
extracte de păpădie, sânziene, muguri de stejar,
amenți de salcie, lucernă, magneziu, uleiuri
esențiale de salvie, lavandă, bergamot, extract de
nucă verde.

Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, după masă.
Copii (6-12 ani): 1 linguriță x 3/zi,
după masă.

Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, după masă.
Copii (peste 7 ani):
1 linguriță x 3/zi, după masă.

Administrarea la copii se va face
numai cu acordul specialistului.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

A nu se administra copiilor sub 7 ani.
Administrarea la copiii peste 7 ani se va face
numai cu acordul specialistului. Se amestecă
bine înainte de administrare.

Tonic Energizant E-lite

Luptă cu oboseala

Lipsa vitalității și energiei ne afectează
activitatea zilnică, viața profesională și personală.
Ajutorul tău este Tonicul Energizant “E-lite” care
are efect vitaminizant, mineralizant, energizant,
tonic muscular, antianemic, regenerant celular,
reconfortant psihic, optimizant, mărește rezistența
organismului la efort fizic și psihic.
Este deosebit de eficient în cazul
sportivilor, elevilor și studenților în perioade de
stres intelectual, în post, vegetarienilor, persoanelor
vârstnice, în cazuri de rahitism, anemii feriprive,
malnutriție, convalescență.

Ingrediente: miere, polen, lăptişor de
matcă, argilă, extracte din cătină, ginko
biloba, țelină, ginseng, coacăz negru,
orz verde, măceș, uleiuri esențiale de
rozmarin, lămâie, mentă.
Mod de administrare:
Adulți: 2-3 lingurițe x 2/zi
(dimineața și la prânz), după masă.
Copii (doar cu acordul specialistului):
1 linguriță x 2/zi (dimineața și la prânz),
după masă.
Nu se administrează seara! Se amestecă
bine înainte de administrare!

Tonic Cardio E-lite

Protecţia inimii tale

Bolile cardiovasculare reprezintă cea
mai comună problemă a lumii moderne care
ne împiedică să îmbătânim sănătos și să avem
o viață lungă. Tonicul cardio “E-lite” este un
supliment alimentar cu efect antiinﬂamator,
antioxidant, tonic cardiac, calmant în aritmii,
în anghina pectorală, în palpitații, hipotensiv,
calmant al sistemului nervos.
Complexul de ingrediente naturale
conținut în acest produs este deosebit de
util și eficient în probleme cardiace, aritmii,
palpitații, anghină pectorală, debilitate cardiacă,
hipertensiune arterială, slăbiciune cardiacă și a
sistemului nervos (anxietate, agitație, nervozitate,
oboseală), în ameliorarea simptomelor înaintării
în vârstă.

Ingrediente: miere, propolis, polen,
extract gemoterapic de muguri de
Liliac, radice de porumb și muguri de
Sânger, tincturi din părți aeriene de
Talpa gâștei, Păducel, Vâsc, uleiuri
esențiale din Lămâi, Salvie, Lavandă.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, înainte de
masă.
Copii (6-12 ani, doar cu acordul
specialistului): 1 linguriță dizolvată în
50ml apă plată x2- 3/zi, înainte de
masă.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

Tonic Antiparazitar E-lite

Tonic Potență Maximă E-lite

Tonicul este o combinație de ingrediente naturale
care favorizează eliminarea paraziților intestinali, dar nu
numai. Produsul are efect antiparazitar, detoxifiant, stimulent
al apetitului alimentar, reglator digestiv, tonic mineralizant,
antiinfecțios, antimicrobian.
Este eficient în combaterea și eliminarea paraziților
intestinali, în halenă, putrefacții intestinale, balonări,
meteorism, constipații, indigestii, lipsa apetitului alimentar.

În timp ce studiile
relevă faptul că disfuncțiile sexuale sunt
comune, mulți oameni ezită să consulte
un specialist în această problemă. Din
fericire, cele mai mutle cazuri de disfuncții
sexuale, atât la femei cât și la bărbați, pot
fi tratate. Un remediu natural îl reprezintă
Tonicul potență maximă “E-lite” care
are
efect
afrodisiatic,
adaptogen,
energizant, vitaminizant, stimulează
spermatogeneza și funcția erectilă, echilibrează și tonifică sistemul
endocrin masculin, crește potența și libidoul. Este eficient în disfuncții
sexuale masculine, impotență, infertilitate, andropauză, deficiență de
ejaculare, oboseală cronică, stres psihic, refacerea și creșterea masei
musculare, tonifierea organismului

Luptă împotriva paraziţilor și
susţine detoxiﬁerea

Ingrediente: miere, propolis, argilă,
cuișoare, extracte de usturoi, pelin,
gălbenele, leurdă, nucă verde, uleiuri
esențiale de cimbru, fenicul, busuioc,
eucalipt.
Mod de administrare:
Adulți:
• 2 lingurițe x 3/zi înainte de masă.
Copii (6-12 ani, doar cu acordul
specialistului):
• 1 linguriță x 3/zi înainte de masă.
Se amestecă bine înainte de administrare.

Împotriva disfuncţiilor
sexuale masculine

Ingrediente: miere, polen, argilă, extract
din orz verde, năpraznic, țelină, brânca
ursului, muguri de stejar, ginseng, semințe
de frasin, ghimbir, uleiuri esențiale de pin,
ylang ylang, patchouli, rozmarin.
Mod de administrare:
Adulți și tineri peste 16 ani:
• curativ: 2 lingurițe x 3/zi, după masă
• ocazional: 3-4 linguri (30-40 gr)
în doză unică, după masă
A nu se administra copiilor și tinerilor
sub 16 ani.
Se amestecă bine înainte de administrare.

Tonic Gastro E-lite

Tonic Renal E-lite

Bolile de stomac apar în urma
alimentației nesănătoase, a stresului sau a
neglijării unor afecțiuni mai vechi. Tonicul
gastro “E-lite” este un supliment alimentar
care susține funcționarea normală a
aparatului digestiv, contribuind la reglarea
gastrică a tranzitului intestinal și a PH-ului
digestiv.
Este cicatrizant, calmant al
tubului digestiv, dezinfectant, alcalinizant,
antiinﬂamator, detoxifiant, antimicotic,
vermifug, antiparazitar, antiinfecțios. Este
deosebit de eficient în cazul persoanelor
care suferă de ulcer gastric și duodenal,
hernie hiatală, gastrite hipo și hiperacide,
constipație, balonări, paraziți intestinali,
candidoze digestive, ﬂatulență, meteorism
abdominal, colite, afecțiuni ale intestinului.

Produsul
contribuie
la menținerea sănătății tractului
urinar prin efectul său diuretic,
antiinﬂamator, antilitiazic, depurativ,
antioxidant, antimicrobian în infecții
precum E-Coli, Prteus, Chlamydia,
etc.
Este puternic aliat în infecții
urinare, prostatite, edeme renale,
microlitiază renală, ascită, celulită,
retenție de apă în organism, reglator
al glandelor renale, tonic renal.

Digestia ta perfect

Ingrediente: miere, propolis, polen,
lucernă, argilă, probiotice, cărbune
medicinal, extract de smochin,
boboci de magnolie, anghinare,
gălbenele, obligeană, sunătoare,
gențiană, uleiuri esențiale din
lavandă, fenicul, cimbru, busuioc.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi după masă.
Copii (6-12 ani, doar cu acordul
specialistului): 1 linguriță x 3/zi după
masă.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

pentru buna funcţionare
a aparatului urinar

Ingrediente: miere, propolis, polen,
argilă, extracte de merișor, coada
calului, urzică, frasin, muguri de arțar,
muguri de fag, iarbă mare, ceai de
jawa, uleiuri esențiale de ienupăr,
lavandă, pin.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, după masă
Copii: (6-12 ani, doar cu acordul
specialistului): 1 linguriță x 3/zi, după
masă.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

Tonic Circulator E-lite

Pentru o circulaţie sanguină sănătoasă
Tonicul Circulator “E-lite” reprezintă o formulă
specială cu rol de stimulare a circulației periferice
și cerebrale, de îmbunătățire a memoriei, ﬂuidizant,
vasodilatator,
antitromboﬂebitic,
antiedematos,
reglator al tensiunii arteriale.
Susține lupta contra afecțiunilor circulației
periferice și cerebrale, tromboze, ateroscleroze,
edeme cerebrale, membre reci, dislipidemii,
colesterolemii, debilitate mintală, memorie deficitară,
hipo și hipertensiune arterială.

Ingrediente: miere, propolis, polen,
extracte de romarin, ginko biloba,
muguri de arin negru, usturoi,
urzică, leurdă, sulfină, ulei esențial
de lămâi, brad.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi după masă.
Copii (6-12 ani, doar cu acordul
specialistului): 1 linguriță x 3/zi
după masă.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

Tonic Antitum E-lite

Împotriva efectelor nocive ale
modului de viaţă modern

Afecțiunile tumorale au în ultimele
decenii o incidență tot mai ridicată datorită
însumării mai multor factori caracteristici
modului de viață modern: nivelul crescut
de poluare și radiații, alimentația chimizată,
stresul psihic și stresul oxidativ, sedentarismul,
etc.
Datorită conținutului său complex,
Tonicul antitum “E-lite” are un puternic efect
antitumoral,
antiinﬂamator,
antioxidant,
revigorant, antihemoraic,, trofic, vitaminizant,
antiviral, alcalinizant, inhibă dezvoltarea
celulelor tumorale. Se administrează cu
succes ca și alcalinizant în tumori, neoplasme,
hemoragii. debilitate fizică și psihică, infecții
virale, reumatism infecțios, streptococi,
stafilococi.

Ingrediente: miere, propolis, polen,
lăptișor de matcă, extract de tuia,
năpraznic, vâsc, muguri de plop,
cișmir, rășină, orz verde, ulei de
sâmburi de struguri, mumio, argilă,
cărbune medicinal, uleiuri esențiale
de lavandă, tea-tree, brad.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, după masă
Copii: (6-12 ani): 1 linguriță x 3/zi,
după masă.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

Tonic Sedativ Sorina

Tonic Hepato E-lite

Un somn bun peste noapte regenerează organismul și
împrospătează mintea. O lipsă cronică de somn reduce performanțele
fizice și intelectuale din timpul zilei și poate genera anxietate, depresie
sau alte probleme.
Tonicul sedativ “Sorina” este un supliment alimentar cu efect
sedativ, calmant și de liniștire a sistemului nervos. Vine în ajutorul
persoanelor
care
suferă de insomnie,
anxietate,
depresie,
atac
de
panică,
hiperactivitate în cazul
copiilor

Ficatul este cel mai mare organ
multifuncțional iar funcționarea lui corectă
sau defectuasă are un impact major asupra
sănătății noastre. Tonicul hepato
“E-lite” are un puternic efect
antiinﬂamator,
antiinfecțios,
regenerant
celular,
trofic
hepatic, detoxifiant, antiviral,
vitaminizant, antiedematos,
calmant al durerilor hepatice.
Formula
complexă
a
acestui produs este eficientă
în cazuri de hepatită cronică
și virală, steatoză hepatică,
ascită
hepatică,
pancreatită,
hepatomegalie, dureri hepatice sau
pancreatice, intoxicații hepatice cu alcool,
tutun sau medicamente.

Pentru un somn odihnitor

Ingrediente: miere, propolis, polen,
tincturi de valeriană, hamei, passiﬂora,
salvie, păducel, talpa gâștei, tei argintiu,
lavandă, orz, ovăz, sunătoare și vâsc,
uleiuri esențiale din lavandă, mentă și
portocal.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe seara, înainte de
culcare.
Copii 1 linguriță seara, înainte de culcare.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

Susţine buna funcţionare a ﬁcatului

Ingrediente: miere, propolis, polen,
lăptișor de matcă, cărbune vegetal,
extracte din armurariu, sunătoare,
chlorella, rostopască, țelină, coacăz
negru, muguri de alun, măceș, radice
de secară, ulei esențial de ienupăr,
salvie, cimbru, lavandă.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, după masă
Copii: (6-12 ani): 1 linguriță x 3/zi,
după masă.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

Tonic Antihem E-lite

Tonic Antirem E-lite

Colonul are o structură adaptată în special pentru funcția de
rezervor al reziduurilor rezultate în urma digestiei, dar nu numai. Un
colon curat ne ferește de o mulțime de probleme de sănătate. Tonicul
antihem E-lite acționează la nivelul
întregului tract digestiv, dovedinduse deosebit de eficient prin efectul
său antiinﬂamator, antitumoral,
antioxidant, antivaricos, antilipidic,
antihemoragic
trofic
venos
antihemoroidal și cicatrizant.
Combinația unică de
ingrediente din acest produs îl fac
eficient în hemoroizi, varice, polipi
anali, hemoragii pe colon, fisuri
anale, constipații, afecțiuni ale
colonului, cheaguri pe vasele de
sânge.

Menținerea sănătății articulațiilor
are o importanță virală. Cele mai frecvente
cauze ale apariției deformărilor articulare sunt
supraponderabilitatea, o dietă neadecvată și un
mod de viață sedentar. Tonicul antirem “E-lite”
are efect antiinﬂamator, antireumatic, antigutos,
antiartritic, antiedematos, calmant al durerilor
reumatice, depurativ și este eficient în cazul
persoanelor care suferă de reumatism cronic,
poliatrită reumatoidă. spondiloză cervicală,
artroză, gonartroză, osteoporoză, coxatroză,
gută, edeme, adenopatii, inﬂamații de diverse
etiologii, bursite.

Pentru sănătatea colonului

Ingrediente: miere, propolis, polen, cărbune
vegetal, extracte de castan, muguri de
plop, muguri de nuc, tuia, coada șoricelului,
iederă, ulei de in, ulei esențial de lavandă,
cimbru, fenicul.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, după masă.
Copii (6-12 ani): 1 linguriță x 3/zi,
după masă
Administrarea la copii se va face numai cu
acordul specialistului.
Se amestecă bine înainte de administrare.

Pentru articulaţii sănătoase

Ingrediente: miere, propolis, polen,
lăptişor de matcă liofilizat, sulfat de
Glucozamină, sulfat de Condroitină,
extracte gemoterapice din mlădițe
de Viță-de-vie sălbatică, muguri de
Frasin şi muguri de Jneapan, tincturi
din răşină de Brad, scoarță de Salcie
şi rădăcini de Brusture, uleiuri
esențiale de Pin, Salvie, Lavandă şi
Geranium.
Mod de administrare:
Adulți: 2 lingurițe x 3/zi, după masă
Copii: (6-12 ani): 1 linguriță x 3/zi,
după masă.
Se amestecă bine înainte de
administrare.

Unt de corp
Nutritiv și hrănitor

Ingrediente: Miere, ceară de albine,
unt de cacao, unt de sheea, ulei de
migdale, ulei esențial de lămâie
verde, verbină lanolină, vaselină,
stearină, colesterol, borax.
Mod de utilizare: se aplică pe pielea
curată și se masează până la
pătrunderea completă.

Unt de corp
Cu efect răcoritor

Ingrediente: Miere, argilă, ceară de
albine, tinctură de castan, iederă și
mesteacăn, unt de sheea, unt de cacao,
ulei esențial de lămâie, mentă, vaselină,
stearină, lanolină, colesterol, borax,
camfor.

Mod de utilizare: se aplică pe
pielea curată și se masează până la
pătrunderea completă.

Ulei de corp
Ulei de corp
Nutritiv și hrănitor

Ingrediente: ulei măsline, ulei
esențial de verbină exotică, lămâi,
portocal.
Uleiul de măsline este un ulei
fin, bun emoilent pentru orice
tip de piele în special pentru cea
sensibilă sau uscată, ideal pentru
masaj facial, corporal şi în masajul
bebeluşilor.

Cu efect răcoritor

Ingrediente: ulei măsline, ulei esențial de
tea-tree, pin și mentă.
Acțiune: oferă o senzație de răcorire și
hrănește pielea.
Mod de administrare: se aplică pe pielea
uscată sau puțin umedă.
Contraindicații: la unele persoane
alergice la oricare din componentele
produsului și mai ales la copii pentru că
au pielea mai sensibilă.

Unt de corp
Cu efect încălzitor

Ingrediente: miere, ceară de albine,
argilă, tinctură de ardei iute, castan,
ulei chilli, unt sheea, unt cacao,
lanolină,
vaselină,
colesterol,
borax, stearină, ulei esențial de pin,
ienupăr, geraniu, ulei de măsline.
Mod de utilizare: se aplică pe pielea
curată și se masează până la
pătrunderea completă.

Ulei de corp
Cu efect încălzitor

Ingrediente: ulei măsline, ulei chilli, ulei
ardei iute, ulei esențial de ienupăr și
geraniu.
Mod de administrare: se aplică pe pielea
curată și uscată.
Uleiul chilli favorizează diminuarea
țesutului adipos, stimulează circulația
sanguină, este util în compozițiile
anticelulitice și remodelante și pentru
suplețe poate fi folosit în masaj aplicat
pe depozitele inestetice de grăsime și pe
zonele cu reținere de apă.

Lux facial
Cremă antirid

Este o gamă de creme cu ingrediente BIO, creată
pentru tenurile uscate, ridate și mature.
Este o gamă cu o formulă inovatoare, care îmbină
armonios beneficiile medicinei tradiționale
apreciată încă din Antichitate, prin ingrediente
valoroase, cum ar fi uleiurile de cocos, argan,
sâmburi de struguri, sau extractele din miere,
lăptișor de matcă, alge marine, ginseng, laptele de
măgariță.
Toate acestea se completează sinergic cu
formulele speciale oferite de cele mai înalte
standarde ale medicinei farmacologice moderne:
acidul hialuronic, colagenul, dar mai ales
ingredientul de senzație, care personalizează
eficiența gamei Lux Facial creându-i imaginea de
unicitate Gemoderivatul din mlădițe de Cedru.
Gama Lux Facial conține: mască Nutritivă Lux
Facial, Cremă antirid de zi, Cremă antirid de noapte,
Cremă contur ochi.

Ser antirid
Conceput special pentru ten mixt, cu un amestec de
ingrediente bogat în vitamine, pentru a îmbunătăți
elasticitatea pielii, pentru a netezi ridurile și pentru
încetinirea procesului de îmbătrânire a pielii.
Ingrediente: acid hilauronic, ulei de sâmburi de
struguri, ulei esențial de portocală, glicerină și morcov.
Pentru un efect mai intens, se recomandă folosirea
serului antirid împreună cu crema antirid LUX FACIAL.
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