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PASIUNEA
NOASTRĂ
Sunt mândru să vă prezint gama de produse SNEP.
Realizarea societății SNEP reprezintă visul vieții mele, iar în acest
vis era o gamă de produse extraordinare. În această perioadă,
colaborând cu personal care dă dovadă de o înaltă calitate și
experiență, am creat cele mai bune produse, dar și cele mai sigure
și mai importante pentru starea de bine a oricărei persoane.
Filozofia noastră este și va fi mereu de a oferi oamenilor produse
care să aibă o capacitate reală de a ajuta nevoile fiecăruia, pentru
a păstra și/sau îmbunătăți forma fizică. Producția noastră
cuprinde o gamă de produse care pot ajuta persoanele să își țină
sub control greutatea, produse care pot fi integrate în alimentația
lor și băuturi benefice care pot să îi ajute în momentele de relaxare.
Totul este produs cu comorile pe care ni le oferă pământul, exclusiv
non OGM.
În calitate de italian, mă simt mândru să vă prezint în acest
catalog, o serie de produse realizate în firme italiene, pentru
a demonstra (dacă mai este cazul) că și în Italia știm să facem
lucrurile bine, fără să fie nevoie să importăm produse de peste
ocean. Am dat o atenție deosebită prețurilor, pe care, sigur, le veți
găsi interesante: am încercat să obținem prețuri avantajoase și
accesibile, păstrând însă neafectată calitatea care va trebui să ne
ajute întotdeauna să ne distingem.
În fine, vă invit personal să urmați sfaturile și sprijinul pe care vi-l
poate oferi responsabilul nostru pentru vânzări. Reprezentantul
este persoana însărcinată cu comunicarea cu clienții, și doar prin
intermediul lui dorim să aducem aceste produse în casele tuturor
oamenilor. Veți putea profita de experiența reprezentantului nostru
care, cu atenția cuvenită, vă va sprijini în alegerile făcute. Veți putea
beneficia de serviciul post-vânzare pe care reprezentantul nostru
vi-l va oferi gratuit. Vă mulțumesc că ați ales produsele noastre și
profit de ocazie pentru a vă transmite salutări călduroase.

OUR
PASSION
I am proud to introduce you the SNEP products.
The realization of the SNEP company is the dream of my life,
and the dream included a set of outstanding products. With the
cooperation of people of the highest quality and experience, we
created in this period the best, safest and important products for
the wellness of everybody.
Our philosophy is - and will always be to bring to the people
products that have a real ability to help the daily requirements, in
order to maintain and / or improve their fitness. Our production
includes a range of products that can help people to control their
weight: those products can be integrated with their diet, can be
beneficial drinks to gladden their relax moments, and are produced
with the treasures that the earth offers us, exclusively not GMO.
Beeing italian, I am proud to introduce you, in this catalogue,
a set of products made in italian factories: that demonstrate you
(in case you need it) that also in Italy we know how to do things
well, and we do not need to import products from overseas. A
particular attention was reserved to prices, that you will find very
interesting: we tried to get affordable and accessible prices, while
maintaining the same quality value that always must distinguish us.
Lastly, I personally invite you to follow the advice and support that
our sales representative can give you. He is the person in charge of
the communication with our costumers, and is just through him that
we want to bring those products into the homes of all people. You
can take advantage of the experience of our sales representative,
who will follow you in your choices, with due care. You can also use
the after-selling service, that our staff will provide free.
I thank you for choosing our products, and for the occasion I please
you with my best regards.

NOI DE
SNEP
La Snep avem un singur obiectiv: să oferim clienților noștri cele mai
bune produse oferindu-le cel mai bun serviciu.
Credem cu firmament în cercetare și dezvoltare, pentru a aduce
pe piață numai produse de cea mai înaltă calitate și eficacitate, în
deplină conformitate cu reglementările europene și legile italiene.
Definim constant standarde de siguranță de producție extrem de
inalte.
Etică, transparență și calitate sunt cuvintele cheie în procesul de
selecție al partenerilor noștri, aleși riguros în zona noastră, de la
care ne așteptăm doar la cele mai bune, pentru a oferi pieței toată
excelența Made în Italy.

WE,
SNEP
We, SNEP company have only one aim, which consists in offering
our customers the best product and also providing them the best
service.
We do believe in research and development, to bring on the market
only products of maximum quality and efficiency, following entirely
the European regulations and Italian laws.
We constantly define high production safety standards.
Ethics, transparency and quality are the keywords in the selection
process of our partners, exclusevely chosen in our area. We only
expect the best, in order to give and offer to the whole market the
excellence of “Made in Italy”.

Efortul de a ajunge la produsul terminat implică o lucrare nu
întotdeauna vizibilă din exterior, un studiu complex și atent pentru
a viza excelența și este urmat într-un mod constant și analitic de
către personalul nostru tehnic științific, care lucrează pentru a
atinge standarde mai ridicate de calitate a producției, și certifică
eficiența a tot ceea ce aducem pe piață.

The resources and effort that we put in having the product finished
are often invisible from the outside, a very careful and complicated
study to achieve the excellence is followed by a constant and
analytical way, done by our technical scientific staff, which works
to achieve a higher production quality standards and certifies the
effectiveness of everything we bring to the market.

Operăm în sectorul bunăstării persoanei la 360 °. Toate produsele,
alimentele, produsele de înlocuire a meselor, suplimentele, dar
și produsele pentru frumusețe, îngrijirea corpului și sănătatea
mediului, sunt concepute și formulate pentru a garanta satisfacția
consumatorii noștri. Nu lăsăm nimic la voia întâmplării, deoarece la
Snep vrem întotdeauna mai mult.
Pentru noi și pentru clienții noștri.

We aim and operate in every possible way for our custumers wellbeing.
All of our products, food, meal replacements, supplements, but
also beauty products, body care and environmental health, are
designed and formulated to ensure our consumers satisfaction.
Obviously, we work taking anything for granted.
Because at Snep we always want more. For us and for our
customers.

SNEP
Your well•being solution

SNEP
Your well•being solution
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CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

Tot mai des suntem prinși într-un ritm frenetic și stresant în
viața de zi cu zi, încât nu mai acordăm atenția și timpul necesare
alimentației corecte și pentru a rămâne în formă, făcând ca multe
persoane să aibă o greutate corporală foarte ridicată.

More and more often we are subjected to the frenetic and stressful
pace in the life of every day, not paying more attention and time to
eat well and stay fit, leading many people to have a too high body
weight.

Pentru a obține o combinație excelentă de nutrienți este necesară o
dietă echilibrată, bogată în legume, fructe, cereale, lactate și pește;
cu toate acestea, multe persoane au un regim alimentar neadecvat
și incapabil să furnizeze un aport zilnic ideal de substanțe nutritive.
Din această cauză am creat SNEP PLUS, înlocuitorul de masă
care ajută la slăbit și a rămâne în formă, furnizând nutrienți
sănătoși pentru sănătatea psihică și fizică pe perioadă îndelungată.
Pentru a ține greutatea sub control și pentru a slăbi, este
indispensabil un regim alimentar sănătos și echilibrat.
Înlocuitorul nostru de masă SNEP PLUS te ajută la limitarea
aportului în calorii, furnizându-ți în același timp vitamine, minerale
esențiale, fibre, carbohidrați și proteine de înaltă calitate.

To obtain an optimal combination of nutrients is required a
balanced diet, rich in vegetables, fruits, grains, dairy products and
fish; many people, however, will often take diet unfit and unable to
provide an ideal daily nutrient intake.
So we created the SNEP PLUS meal replacement that helps you
lose weight and stay in shape by providing a healthy nutrients
support for a lasting psycho-physical well-being over time.
To control and lose weight is essential to a healthy and balanced
diet.
Our substitute SNEP PLUS meal helps you limit the intake in calories
at the same time gives you vitamins, minerals, fiber, carbohydrates
and high quality protein.

Atât bărbații cât și femeile care doresc pierderea în menținerea
greutății în timp, găsesc în SNEP PLUS un aliat foarte eficace.
Alimente sănătoase și echilibrate, combinate cu un stil de
viață la fel de sănătos, lipsit de sedentarism, este tot ce putem
oferi mai bun organismului nostru pentru a rămâne sănătoși.

Men and women who want to lose weight and stay in shape in time,
find in SNEP PLUS a very effective ally. healthy and balanced foods
combined with a style of life just as healthy, sedentary is not the
best we can offer to our body to stay healthy.

De ce să utilizați SNEP PLUS:
•
Conține doar și exclusiv ingrediente de calitate CERTIFICATĂ.
•
Ingredientele sale sunt 100% naturale.
•
Ingredientele sale nu provin din culturi OMG.
SNEP PLUS VĂ AJUTĂ ÎN MOD CONCRET ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI
DE PIERDERE A GREUTĂȚII CORPORALE ȘI VĂ AJUTĂ SĂ AVEȚI O
EFICIENȚĂ PSIHICĂ ȘI FIZICĂ GENERALĂ MAI BUNĂ.

Why use SNEP PLUS:
•
It contains only the CERTIFIED quality ingredients.
•
It contains 100% natural ingredients.
•
GMO Free.
SNEP PLUS HELPS YOU ACTUALLY IN TARGET OF LOSING WEIGHT
AND HELPS TO HAVE IMPROVED EFFICIENCY PSYCHO-PHYSICS.

CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

VEGAN PLUS CACAO
cu extras de Ganoderma lucidum
VEGAN PLUS COCOA
with Ganoderma lucidum extract

Art./Item 4000101 - 550 g - 143,00 RON - 18 Pv
Art. / Item 4000111 - 780 g - 194,37 RON - 27 Pv
Art. / Item 4000106 - Pliculețe/Sachets - 114,42 RON- 13 Pv

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Soia (35%); Fructoză; Praf de cacao olandez; Fibre
din mere; Citrat de potasiu; Ulei de germeni de grâu (Triticum
aestivum L. oleum germinis) pulbere; Citrat de magneziu; Inulină;
Agent de îngroșare (Gumă de xantan); Fosfat de calciu tribazic;
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat
(200 mg); Maltodextrină; Vitamina C (Acid L-ascorbic); Gluconat de
zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Sulfat de fier; Aromă cocoa;
Gluconat de mangan; Niacina (Nicotinamida); Vitamina E (Acetat
de tocoferil alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru;
Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol);
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină);
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă);
Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit
de sodiu; D-Biotină; Vitamina B12 (Cianocobalamină).

Soy protein isolate (35%); Fructose; Dutch cocoa powder; Apples
fiber; Potassium citrate; Wheat germ oil (Triticum aestivum L.
oleum germinis) powder; Magnesium citrate; Inulin; Thickeners
(Xanthan gum); Tribasic phosphate calcium; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract (200 mg); Maltodextrin;
Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate; Anti-caking agent
(Silicon dioxide); Iron sulfate; Cocoa flavour; Manganese gluconate;
Niacin (Nicotinamide); Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate);
Vitamin A (Retinyl acetate); Copper gluconate; Vitamin B5
(Calcium D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin
B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B1
(Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K (Phylloquinone); Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid); Potassium iodide; Sodium selenite;
D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
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Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250 ml
de lapte semidegresat.
Fiecare porție oferă 216,91 kcal.
Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă
într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea
greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică
care trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică
regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of low-fat
milk.
Each serving provides 216,91 kcal.
The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. CONȚINE SOIA. Nu
conține produse de derivație OMG și nici produse derivate din
animale.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years
of age. Gluten free. IT CONTAINS SOY. it does not contain GMOderived products or animal-derived products.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

911,88 kj
(216,91 kcal)

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg

40%

100 mcg

50%

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

Potasiu / Potassium

760 mg

38%

Calciu / Calcium

397 mg

50%

Fosfor / Phosphorus

280 mg

68%

Magneziu / Magnesium

150 mg

40%

Fier / Iron

5,3 mg

38%

Zinc / Zinc

3,8 mg

38%

Cupru / Copper

0,4 mg

40%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

22 mcg

40%

60 mcg

40%

Grași din care / Fat of which

7,23 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

4,03 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

1,67 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

1,29 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,08 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

18,48 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

17,95 g

-

1,9 g

-

Proteine / Protein

18,53 g

-

Sare / Salt

0,593 g

-

320 mcg

40%

2 mcg

40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8 mg

40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32 mg

40%

Fibre alimentare / Dietary fibers

Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D / Vitamin D

Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals

Iod / Iodine
Sodiu / Sodium

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44 mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56 mg

40%

6,4 mg

40%

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

237,41 mg

-

200 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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PLUS VANILIE
cu extras de Ganoderma lucidum
PLUS VANILLA
with Ganoderma lucidum extract

Art./Item 4000102 - 550 g - 143,00 RON - 18 Pv
Art. / Item 4000112 - 780 g - 194,37 RON - 27 Pv
Art. / Item 4000107 - Pliculețe/Sachets - 114,42 RON- 13 Pv

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Soia (35%); Fructoză; Fibre din mere; Citrat
de potasiu; Lapte praf; Maltodextrină; Ulei de germeni de grâu
(Triticum aestivum L. oleum germinis) pulbere; Citrat de magneziu;
Inulină; Agent de îngroșare (Gumă de xantan); Fosfat de calciu
tribazic; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
Extract uscat (200 mg); Aromă vanilie; Vitamina C (Acid L-ascorbic);
Gluconat de zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Sulfat de fier;
Gluconat de mangan; Niacina (Nicotinamida); Vitamina E (Acetat
de tocoferil alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru;
Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol);
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină);
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă);
Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit
de sodiu; D-Biotină; Vitamina B12 (Cianocobalamină)

Soy protein isolate (35%); Fructose; Apples fiber; Potassium citrate;
Powdered milk; Maltodextrin; Wheat germ oil (Triticum aestivum
L. oleum germinis) powder; Magnesium citrate; Inulin; Thickeners
(Xanthan gum); Tribasic phosphate calcium; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract (200 mg); Vanilla flavour;
Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate; Anti-caking agent (Silicon
dioxide); Iron sulfate; Manganese gluconate; Niacin (Nicotinamide);
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate); Vitamin A (Retinyl acetate);
Copper gluconate; Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate); Vitamin
D3 (Cholecalciferol); Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin
B2 (Riboflavin); Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K
(Phylloquinone); Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic acid); Potassium
iodide; Sodium selenite; D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
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Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250 ml
de lapte semidegresat.
Fiecare porție ofer 215,13 kcal.
La sostituzione di due pasti giornalieri principali di una dieta
ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di
peso.
La sostituzione di un pasto giornaliero principale di una dieta
ipocalorica con un sostituto di pasto contribuisce al mantenimento
di peso dopo la perdita di peso.
Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e
varia, abbinata ad un sano stile di vita.
Il prodotto è concepito per essere abbinato ad una dieta ipocalorica
che deve prevedere il consumo di altri alimenti e ad una regolare
attività fisica.
E’ necessario mantenere un adeguato apporto di liquidi ed è
importante seguire la Cum se folosește.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of low-fat
milk.
Each serving provides 215,13 kcal.
The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. CONȚINE LAPTE PRAF
ȘI SOIA. Nu conține produse de derivație OMG și nici produse
derivate din animale.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years of
age. Gluten free. IT CONTAINS POWDER MILK AND SOYA. it does
not contain GMO-derived products or animal-derived products.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

905,67 kj
(215,13 kcal)

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg 40%
100 mcg 50%
1,25 mcg 50%

Grași din care / Fat of which

6,79 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

2,95 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

2,29 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

1,55 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,08 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

22,06 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

19,77 g

-

Fibre alimentare / Dietary fibers

1,29 g

-

Proteine / Protein

16,7 g

-

0,614 g

-

Sare / Salt
Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D / Vitamin D

320 mcg 40%
2 mcg 40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8 mg 40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32 mg 40%

Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)

0,44 mg 40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56 mg 40%
6,4 mg 40%

20 mcg 40%
22,5 mcg 30%
2,4 mg 40%

Minerale / Minerals
Potasiu / Potassium

760 mg 38%

Calciu / Calcium

397 mg 49,6%

Fosfor / Phosphorus

280 mg 40%

Magneziu / Magnesium

150 mg 40%

Fier / Iron

5,3 mg 38%

Zinc / Zinc

3,8 mg 38%

Cupru / Copper

0,4 mg 40%

Mangan / Manganese

0,8 mg 40%

Seleniu / Selenium

22 mcg 40%

Iod / Iodine
Sodiu / Sodium

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

60 mcg 40%
245,44 mg
200 mg

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

PLUS CAPPUCCINO
cu extras de Ganoderma lucidum
PLUS CAPPUCCINO
with Ganoderma lucidum extract

Art./Item 4000103 - 550 g - 143,00 RON - 18 Pv
Art. / Item 4000113 - 780 g - 194,37 RON - 27 Pv
Art. / Item 4000108 - Pliculețe/Sachets - 114,42 RON- 13 Pv

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Soia (35%); Fructoză; Fibre din mere; Lapte praf;
Citrat de potasiu; Ulei de germeni de grâu (Triticum aestivum L.
oleum germinis) pulbere; Cafeaua (Coffea arabica L.) solubilă; Citrat
de magneziu; Maltodextrină; Inulină; Agent de îngroșare (Gumă de
xantan); Fosfat de calciu tribazic; Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. Sporophorum Extract uscat (200 mg); Aromă cappuccino;
Vitamina C (Acid L-ascorbic); Gluconat de zinc; Antiaglomerant
(Dioxid de siliciu); Sulfat de fier; Gluconat de mangan; Niacina
(Nicotinamida); Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL); Vitamina
A (Retinil acetat); Gluconat de cupru; Vitamină B5 (Pantotenat de
calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina B6 (Clorhidrat
de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină); Vitamina B1 (Tiamină
clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă); Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; D-Biotină;
Vitamina B12 (Cianocobalamină).

Soy protein isolate (35%); Fructose; Apples fiber; Powdered milk;
Potassium citrate; Wheat germ oil (Triticum aestivum L. oleum
germinis) powder; Coffee (Coffea arabica L.) soluble; Magnesium
citrate; Maltodextrin; Inulin; Thickeners (Xanthan gum); Tribasic
phosphate calcium; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Dry extract (200 mg); Cappuccino flavour; Vitamin C
(L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate; Anti-caking agent (Silicon dioxide);
Iron sulfate; Manganese gluconate; Niacin (Nicotinamide); Vitamin
E (DL-alpha-tocopheryl acetate); Vitamin A (Retinyl acetate); Copper
gluconate; Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate); Vitamin D3
(Cholecalciferol); Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin
B2 (Riboflavin); Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K
(Phylloquinone); Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic acid); Potassium
iodide; Sodium selenite; D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
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Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250 ml
de lapte semidegresat.
Fiecare porție oferă 214,65 kcal.
Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă
într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea
greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică
care trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică
regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of low-fat
milk.
Each serving provides 214,65 kcal.
The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. Fără OMG. CONȚINE
LAPTE PRAF SI SOIA. Contine cafea.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years of
age. Gluten free. GMO free. IT CONTAINS POWDER MILK AND
SOYA. Contains coffee.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

906,63 kj/
214 ,65 kcal

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg

40%

100 mcg

50%

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

Potasiu / Potassium

760 mg

38%

Calciu / Calcium

397 mg

50%

Fosfor / Phosphorus

280 mg

40%

Magneziu / Magnesium

150 mg

40%

Fier / Iron

5,3 mg

38%

Zinc / Zinc

3,8 mg

38%

Cupru / Copper

0,4 mg

40%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

22 mcg

40%

60 mcg

40%

Grași din care / Fat of which

6,79 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

2,95 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

2,29 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

1,55 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,08 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

21,67 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

18,49 g

-

1,29 g

-

Proteine / Protein

16,97 g

-

Sare / Salt

0,443 g

-

320 mcg

40%

2 mcg

40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8 mg

40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32 mg

40%

Fibre alimentare / Dietary fibers

Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D / Vitamin D

Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals

Iod / Iodine
Sodiu / Sodium

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44 mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56 mg

40%

6,4 mg

40%

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

177,2 mg

-

200 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

PLUS PASSION FRUIT
cu extras de Ganoderma lucidum
PLUS PASSION FRUIT
with Ganoderma lucidum extract

Art./Item 4000104 - 550 g - 143,00 RON - 18 Pv
Art. / Item 4000114 - 780 g - 194,37 RON - 27 Pv
Art. / Item 4000108 - Pliculețe/Sachets - 114,42 RON- 13 Pv

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Soia (35%); Fructoză; Fibre din mere; Citrat
de potasiu; Lapte praf; Maltodextrină; Ulei de germeni de grâu
(Triticum aestivum L. oleum germinis) pulbere; Citrat de magneziu;
Inulină; Agent de îngroșare (Gumă de xantan); Fosfat de calciu
tribazic; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract
uscat (200 mg); Aromă passion fruit; Vitamina C (Acid L-ascorbic);
Gluconat de zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Sulfat de fier;
Gluconat de mangan; Niacina (Nicotinamida); Vitamina E (Acetat
de tocoferil alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru;
Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol);
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină);
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; D-Biotină;
Vitamina B12 (Cianocobalamină); Vitamina K (Phyllochinonă).

Soy protein isolate (35%); Fructose; Apples fiber; Potassium citrate;
Powdered milk; Maltodextrin; Wheat germ oil (Triticum aestivum
L. oleum germinis) powder; Magnesium citrate; Inulin; Thickeners
(Xanthan gum); Tribasic phosphate calcium; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract (200 mg); Passion
fruit flavour; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate; Anticaking agent (Silicon dioxide); Iron sulfate; Manganese gluconate;
Niacin (Nicotinamide); Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate);
Vitamin A (Retinyl acetate); Copper gluconate; Vitamin B5
(Calcium D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin
B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B1
(Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K (Phylloquinone); Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid); Potassium iodide; Sodium selenite;
D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
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Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250 ml
de lapte semidegresat.
Fiecare porție oferă 215,13 kcal
Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă
într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea
greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică
care trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică
regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of low-fat
milk.
Each serving provides 215,13 kcal
The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. Fără OMG. CONȚINE
LAPTE PRAF SI SOIA. Contine cafea.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years of
age. Gluten free. GMO free. IT CONTAINS POWDER MILK AND
SOYA.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

905,67 kj
(215,13 kcal)

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg

40%

100 mcg

50%

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

Grași din care / Fat of which

6,79 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

2,95 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

2,29 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

1,55 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,08 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

22,06 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

19,77 g

-

Fibre alimentare / Dietary fibers

1,29 g

-

Proteine / Protein

16,7 g

-

0,614 g

-

320 mcg

40%

2 mcg

40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8 mg

40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32 mg

40%

Sare / Salt
Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D / Vitamin D

Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals
Potasiu / Potassium

760 mg

38%

Calciu / Calcium

397 mg

49,6%

Fosfor / Phosphorus

280 mg

40%

Magneziu / Magnesium

150 mg

40%

Fier / Iron

5,3 mg

38%

Zinc / Zinc

3,8 mg

38%

Cupru / Copper

0,4 mg

40%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

22 mcg

40%

60 mcg

40%

Iod / Iodine
Sodiu / Sodium

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44 mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56 mg

40%

6,4 mg

40%

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

245,44 mg

-

200 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

PLUS GOJI & ACAI
cu extras de Ganoderma lucidum
PLUS GOJI & ACAI
with Ganoderma lucidum extract

Art./Item 4000105 - 550 g - 143,00 RON - 18 Pv
Art. / Item 4000115 - 780 g - 194,37 RON - 27 Pv
Art. / Item 4000110 - Pliculețe/Sachets - 114,42 RON- 13 Pv

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Soia (35%); Fructoză; Fibre din mere; Lapte praf;
Citrat de potasiu; Ulei de germeni de grâu (Triticum aestivum
L. oleum germinis) pulbere; Maltodextrină; Citrat de magneziu;
Inulină; Agent de îngroșare (Gumă de xantan); Fosfat de calciu
tribazic; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract
uscat (200 mg); Aromă fructe roșii; Açai (Euterpe oleracea Mart.)
fruct Extract uscat tit. 10% polifenol; Goji (Lycium barbarum L.)
fruct Extract uscat tit 50% polizaharide; Vitamina C (Acid L-ascorbic);
Gluconat de zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Sulfat de fier;
Gluconat de mangan; Niacina (Nicotinamida); Vitamina E (Acetat
de tocoferil alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru;
Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol);
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină);
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă);
Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit
de sodiu; D-Biotină; Vitamina B12 (Cianocobalamină)

Soy protein isolate (35%); Fructose; Apples fiber; Powdered milk;
Potassium citrate; Wheat germ oil (Triticum aestivum L. oleum
germinis) powder; Maltodextrin; Magnesium citrate; Inulin;
Thickeners (Xanthan gum); Tribasic phosphate calcium; Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract (200 mg); Red
fruits flavour; Açai (Euterpe oleracea Mart.) fruit Dry extract tit
10% polyphenols; Goji (Lycium barbarum L.) fruit Dry extract tit
50% polysaccharides; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate;
Anti-caking agent (Silicon dioxide); Iron sulfate; Manganese
gluconate; Niacin (Nicotinamide); Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl
acetate); Vitamin A (Retinyl acetate); Copper gluconate; Vitamin B5
(Calcium D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin
B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B1
(Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K (Phylloquinone); Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid); Potassium iodide; Sodium selenite;
D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
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Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250 ml
de lapte semidegresat.
Fiecare porție ofer 214,81 kcal.
Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă
într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea
greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică
care trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică
regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of low-fat
milk.
Each serving provides 214,81 kcal.
The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. Fără OMG. CONȚINE
LAPTE PRAF SI SOIA.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years of
age. Gluten free. GMO free. IT CONTAINS POWDER MILK AND
SOYA.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

904,31 kj
(214,81kcal)

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg

40%

100 mcg

50%

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

16,7 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

21,98 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

19,69 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

6,39 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

2,95 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

2,29 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

0,47 g

-

Fibre alimentare / Dietary fibers

1,08 g

-

Proteine / Protein

1,29 g

-

0,3 g

-

Grași din care / Fat of which

Sare / Salt
Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D / Vitamin D
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)
Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

320 mcg

40%

2 mcg

40%

4,8 mcg

40%

32 mg

40%

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)
Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals
Potasiu / Potassium

760 mg

38%

Calciu / Calcium

397 mg

49,60%

Fosfor / Phosphorus

280 mg

40%

Magneziu / Magnesium

150 mg

40%

Fier / Iron

5,3 mg

38%

Zinc / Zinc

3,8 mg

38%

Cupru / Copper

0,4 mg

40%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

22 mcg

40%

60 mcg

40%

Iod / Iodine
Sodiu / Sodium

245,44 mg

-

200 mg

-

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44 mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

0,56 mg

40%

Goji ES / DE

50 mg

-

Açai ES / DE

50 mg

-

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

6,4 mg

40%

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

VEGAN PLUS COCOS
cu extras de Ganoderma lucidum
VEGAN PLUS COCONUT
with Ganoderma lucidum extract

Art./Item 4000158 - 550 g - 143,00 RON - 18 Pv
Art. / Item 4000159 - 780 g - 194,37 RON - 27 Pv
Art. / Item 4000222 - Pliculețe/Sachets - 114,42 RON- 13 Pv

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Lupin (40%); Fructoză; Maltodextrină; Ulei de
germeni de grâu (Triticum aestivum L. oleum germinis) pulbere;
Inulină; Citrat de potasiu; Citrat de magneziu; Fibre din mere;
Fosfat de calciu tribazic; Agent de îngroșare (Gumă de xantan);
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat
(200 mg); Aromă cocos; Vitamina C (Acid L-ascorbic); Gluconat de
zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Sulfat de fier; Gluconat de
mangan; Niacina (Nicotinamida); Vitamina E (Acetat de tocoferil
alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru; Vitamină
B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina
B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină); Vitamina
B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă); Vitamina B9
(Acid pteroil-monoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit de sodiu;
D-Biotină; Vitamina B12 (Cianocobalamină).

Lupine protein isolate (40%); Fructose; Maltodextrin; Wheat germ
oil (Triticum aestivum L. oleum germinis) powder; Inulin; Potassium
citrate; Magnesium citrate; Apples fiber; Tribasic phosphate
calcium; Thickeners (Xanthan gum); Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. Sporophorum Dry extract (200 mg); Cocco flavour; Vitamin C
(L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate; Anti-caking agent (Silicon dioxide);
Iron sulfate; Manganese gluconate; Niacin (Nicotinamide); Vitamin
E (DL-alpha-tocopheryl acetate); Vitamin A (Retinyl acetate); Copper
gluconate; Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate); Vitamin D3
(Cholecalciferol); Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin
B2 (Riboflavin); Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K
(Phylloquinone); Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic acid); Potassium
iodide; Sodium selenite; D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
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Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250
ml de lapte Soia
Fiecare porție oferă 234,17 kcal.
Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă
într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea
greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică
care trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică
regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of Soy milk.
Each serving provides 234,17 kcal.
The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. Fără OMG. CONȚINE
LUPIN.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years of
age. Gluten free. IT CONTAINS LUPIN. GMO free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

983, 65 kj
(234,17 kcal)

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg

40%

100 mcg

50%

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22,5 mcg

40%

2,4 mg

40%

Potasiu / Potassium

800 mg

40%

Calciu / Calcium

312 mg

39%

Grași din care / Fat of which

7,35 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

1,21 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

2,57 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

2,87 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,08 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

24,92 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

17,65 g

-

4,77 g

-

14,68 g

-

0,45 g

-

Fibre alimentare / Dietary fibers
Proteine / Protein
Sare / Salt
Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)

320 mcg

40%

2 mcg

40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8 mg

40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32 mg

40%

Vitamina D / Vitamin D

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44 mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56 mg

40%

6,4 mg

40%

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)
Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals

Fosfor / Phosphorus
Magneziu / Magnesium

332,5 mg

47,5%

150 mg

40%

Fier / Iron

5,3 mg

38%

Zinc / Zinc

3,8 mg

38%

Cupru / Copper

0,4 mg

40%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

22 mcg

40%

Iod / Iodine

60 mcg

40%

Sodiu / Sodium

180 mg

-

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

200 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

VEGAN PLUS ANANAS
cu extras de Ganoderma lucidum
VEGAN PLUS PINEAPPLE
with Ganoderma lucidum extract

Art./Item 4000165 - 550 g - 143,00 RON - 18 Pv
Art. / Item 4000166 - 780 g - 194,37 RON - 27 Pv
Art. / Item 4000221 - Pliculețe/Sachets - 114,42 RON- 13 Pv

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Lupin (40%); Fructoză; Maltodextrină; Ulei de
germeni de grâu (Triticum aestivum L. oleum germinis) pulbere;
Inulină; Citrat de potasiu; Citrat de magneziu; Fibre din mere;
Fosfat de calciu tribazic; Agent de îngroșare (Gumă de xantan);
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat
(200 mg); Aromă ananas; Vitamina C (Acid L-ascorbic); Gluconat
de zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Sulfat de fier; Gluconat
de mangan; Niacina (Nicotinamida); Vitamina E (Acetat de tocoferil
alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru; Vitamină
B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina
B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină); Vitamina
B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă); Vitamina B9
(Acid pteroil-monoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit de sodiu;
D-Biotină; Vitamina B12 (Cianocobalamină).

Lupine protein isolate (40%); Fructose; Maltodextrin; Wheat germ
oil (Triticum aestivum L. oleum germinis) powder; Inulin; Potassium
citrate; Magnesium citrate; Apples fiber; Tribasic phosphate
calcium; Thickeners (Xanthan gum); Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. Sporophorum Dry extract (200 mg); Ananas flavour; Vitamin
C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate; Anti-caking agent (Silicon
dioxide); Iron sulfate; Manganese gluconate; Niacin (Nicotinamide);
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate); Vitamin A (Retinyl acetate);
Copper gluconate; Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate); Vitamin
D3 (Cholecalciferol); Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin
B2 (Riboflavin); Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K
(Phylloquinone); Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic acid); Potassium
iodide; Sodium selenite; D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
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Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250
ml de lapte de Soja
Fiecare porție oferă 234,17 kcal.
Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă
într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea
greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică
care trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică
regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of Soy milk.
Each serving provides 234,17 kcal.
The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. Fără OMG. CONȚINE
LUPIN.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years of
age. Gluten free. IT CONTAINS LUPIN. GMO free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

983,65 kj
(234,17 kcal)

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg

40%

100 mcg

50%

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

Potasiu / Potassium

800 mg

40%

Calciu / Calcium

312 mg

39%

Grași din care / Fat of which

7,35 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

1,21 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

2,57 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

2,87 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,08 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

24,92 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

17,65 g

-

4,77 g

-

14,68 g

-

0,45 g

-

Fibre alimentare / Dietary fibers
Proteine / Protein
Sare / Salt
Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)

320 mcg

40%

2 mcg

40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8 mg

40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32 mg

40%

Vitamina D / Vitamin D

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44 mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56 mg

40%

6,4 mg

40%

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)
Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals

Fosfor / Phosphorus
Magneziu / Magnesium

332,5 mg

47,5%

150 mg

40%

Fier / Iron

5,3 mg

38%

Zinc / Zinc

3,8 mg

38%

Cupru / Copper

0,4 mg

40%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

22 mcg

40%

Iod / Iodine

60 mcg

40%

Sodiu / Sodium

180 mg

-

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

200 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

PLUS CREMĂ ȘI BISCUIT
cu extras de Ganoderma lucidum
PLUS CREAM AND COOKIE
with Ganoderma lucidum extract

Art./Item 4000224 - 550 g - 143,00 RON - 18 Pv
Art. / Item 4000225 - 780 g - 194,37 RON - 27 Pv
Art. / Item 4000226 - Pliculețe/Sachets - 114,42 RON- 13 Pv

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Lupin (40%); Fructoză; Boabe de biscuiți cu
picături de ciocolată (11,5%) (Zahăr (Zahăr; Amidon de cartofi);
Făina de orez; Picături de ciocolată neagră (14,6%) (Zahăr; Pastă
cu aromă de ciocolată; Unt de cacao; Emulsionant: lecitină de
soia; Aroma naturală de vanilie); Faina de porumb; Amidon de
porumb; Unt (derivat din lapte); Ulei de măsline (4,7%); Agenți de
creștere: carbonat de sodiu hidrogen; Carbonat de hidrogen de
amoniu; Sare; îngroșător: gumă de guar; Dextroză; Aroma naturală
de vanilie); Ulei de germeni de grâu (Triticum aestivum L. oleum
germinis) pulbere; Inulină; Citrat de potasiu; Citrat de magneziu;
Fibre din mere; Fosfat de calciu tribazic; Agent de îngroșare (Gumă
de xantan); Maltodextrină; Aromă biscuit și lapte; Vitamina C (Acid
L-ascorbic); Gluconat de zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu);
Dioxid de siliciu; Sulfat de fier; Gluconat de mangan; Niacina
(Nicotinamida); Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL); Vitamina
A (Retinil acetat); Gluconat de cupru; Vitamină B5 (Pantotenat de
calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina B6 (Clorhidrat
de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină); Vitamina B1 (Tiamină
clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă); Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; D-Biotină;
Vitamina B12 (Cianocobalamină)

Lupine protein isolate (40%); Fructose; Biscuit grains with chocolate
chips (11.5%) (Sugar (Sugar; Potato starch); Rice flour; Drops of dark
chocolate (14.6%) (Sugar; Chocolate aroma pasta; Cocoa butter;
Emulsifier: Soy lecithin; Natural vanilla flavor); Cornflour; Corn
starch; Butter (milk derivative); Olive oil (4.7%); Raising agents:
sodium hydrogen carbonate; Ammonium hydrogen carbonate;
Salt; Thickeners: Xanthan gum; Dextrose; Natural vanilla flavor);
Wheat germ oil (Triticum aestivum L. oleum germinis) powder;
Inulin; Potassium citrate; Magnesium citrate; Apples fiber; Tribasic
phosphate calcium; Thickeners (Xanthan gum); Maltodextrin;
Cookie and milk flavour; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate;
Anti-caking agent (Silicon dioxide); Iron sulfate; Manganese
gluconate; Niacin (Nicotinamide); Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl
acetate); Vitamin A (Retinyl acetate); Copper gluconate; Vitamin B5
(Calcium D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin
B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B1
(Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K (Phylloquinone); Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid); Potassium iodide; Sodium selenite;
D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
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Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250 ml
de lapte semidegresat.
Fiecare porție oferă 235,66 kcal.
Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă
într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea
greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică
care trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică
regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of low-fat
milk.
Each serving provides 216.91 kcal.
The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. Fără OMG. Conține
lupin, soia (lecitină) și derivați de lapte.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years of
age. Gluten free. GMO free. Contains Lupine, soy (lecithin) and
milk derivatives.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

989,39 kj
(235,66 kcal)

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg

40%

100 mcg

50%

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22.5 mcg

30%

2.4 mg

40%

Potasiu / Potassium

800 mg

40%

Calciu / Calcium

312 mg

39%

Grași din care / Fat of which

7,77 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

1,41 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

2,57 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

2,87 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,08 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

24,2 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

18,7 g

-

Fibre alimentare / Dietary fibers

4,84 g

-

14,81 g

-

0,45 g

-

Proteine / Protein
Sare / Salt
Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)

320 mcg

40%

2 mcg

40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8 mg

40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32 mg

40%

Vitamina D / Vitamin D

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44 mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56 mg

40%

6,4 mg

40%

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)
Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals

Fosfor / Phosphorus
Magneziu / Magnesium

332,5 mg

47,5%

150 mg

40%

Fier / Iron

5,3 mg

38%

Zinc / Zinc

3,8 mg

38%

Cupru / Copper

0,4 mg

40%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

22 mcg

40%

Iod / Iodine

60 mcg

40%

Sodiu / Sodium

180 mg

-

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

200 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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PLUS-Z

COMING
SOON

fără zahar cu extras de
Ganoderma lucidum
without sugar with
Ganoderma lucidum extract

Art/Item 4000351

CACAO
COCOA
Art/Item 4000352

Art/Item 4000353

COCCOS
COCONUT

VANILIE
VANILLA

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Păstrați ambalajul închis într-un loc
răcoros și uscat. Data de expirare se referă la produsul în ambalaj
intact, păstrat în mod corespunzător. Fără gluten. Nu conține
produse de derivație OMG și nici produse derivate din animale.
Senza glutine. Senza OGM

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years of
age. Store in a cool, dry place. The expiry date refers to the product
when unopened and properly stored. Gluten free. GMO free.

CACAO: CONȚINE SOIA.
VANILIE: CONȚINE LAPTE PRAF ȘI SOIA.
COCOS: CONȚINE LUPIN.
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COCOA: IT CONTAINS SOY.
VANILLA: IT CONTAINS POWDER MILK AND SOYA.
COCONUT: IT CONTAINS LUPIN.

CACAO - COCOA

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Soia (35%); Agent de volumizare (Maltodextrină);
Praf de cacao olandez; Indulcitor (Eritritol); Citrat de potasiu; Ulei
de floarea soarelui; Citrat de magneziu; Agent de îngroșare (Gumă
de xantan); Fosfat de calciu tribazic; Ganoderma lucidum (Curtis)
P. Karst. Sporophorum corp fungic fructifiant Extract uscat 200 mg;
Aromă cocoa; Inulină; Fibre din mere; Vitamina C (Acid L-ascorbic);
Gluconat de zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Sulfat de fier;
îndulcitor (Glicozide cu steviol); Gluconat de mangan; Niacina
(Nicotinamida); Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL); Vitamina
A (Retinil acetat); Gluconat de cupru; Vitamină B5 (Pantotenat de
calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina B6 (Clorhidrat
de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină); Vitamina B1 (Tiamină
clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă); Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; D-Biotină;
Vitamina B12 (Cianocobalamină).

Lupine protein isolate (40%); Bulking agent (Maltodextrin);
Sweetener (Erythritol); Sunflower oil; Potassium citrate; Magnesium
citrate; Inulin; Tribasic phosphate calcium; Apples fiber; Thickeners
(Xanthan gum); Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
fungal fruiting body Dry extract 200 mg; Cocco flavour; Vitamin
C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate; Anti-caking agent (Silicon
dioxide); Iron sulfate; Sweetener (Steviol glycosides); Manganese
gluconate; Niacin (Nicotinamide); Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl
acetate); Vitamin A (Retinyl acetate); Copper gluconate; Vitamin B5
(Calcium D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin
B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B1
(Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K (Phylloquinone); Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid); Potassium iodide; Sodium selenite;
D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250 ml
de lapte semidegresat. Fiecare porție oferă 204,43 kcal. Înlocuirea
la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă într-o
dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea greutății
corporale. Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor
de masă, contribuie la menținerea greutății după pierderea în
greutate. Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată
și variată, combinată cu un stil de viață sănătos. Produsul este
conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică care trebuie
să includă consumul altor alimente și o activitate fizică regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of Soy milk.
Each serving provides 204,43 kcal.
The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss. The substitution of
one main and daily meal of a low calories diet with meal substitutes
contributes the maintaining of weight after weight loss. Use this
product as a part of a balanced and varied diet, combined with a
healthy lifestyle. The product is conceived to be combined with a
low-calorie diet, which has to include the consumption of other
foods and a regular physical activity. It is necessary to maintain
adequate fluid intake and it is important to follow the directions
for use.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

859,79kJ /
204,43 kcal

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg

40%

100 mcg

50%

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

Grași din care / Fat of which

6,79 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

3,67 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

1,85 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

1,27 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,08 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

18,94 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

12,75 g

-

1,1 g

-

Proteine / Protein

16,34 g

-

Sare / Salt

0,594 g

-

320 mcg

40%

2 mcg

40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8 mg

40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32 mg

40%

Fibre alimentare / Dietary fibers

Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D / Vitamin D

Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals
Potasiu / Potassium

760 mg

38%

Calciu / Calcium

397 mg

49,6%

Fosfor / Phosphorus

280 mg

40%

Magneziu / Magnesium

150 mg

40%

5,3 mg

38%

Fier / Iron
Zinc / Zinc

3,8 mg

38%

Cupru / Copper

0,4 mg

40%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

22 mcg

40%

60 mcg

40%

Iod / Iodine
Sodiu / Sodium

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44 mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56 mg

40%

6,4 mg

40%

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

237,6 mg

-

200 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință /
Nutrient Reference Value
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VANILIE - VANILLA
Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Soia (35%); Agent de volumizare (Maltodextrină);
Indulcitor (Eritritol); Citrat de potasiu; Lapte praf; Ulei de floarea
soarelui; Citrat de magneziu; Inulină; Fibre din mere; Agent de
îngroșare (Gumă de xantan); Fosfat de calciu tribazic; Aromă
vanilie; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum corp
fungic fructifiant Extract uscat 200 mg; Vitamina C (Acid L-ascorbic);
Gluconat de zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Sulfat de fier;
îndulcitor (Glicozide cu steviol); Gluconat de mangan; Niacina
(Nicotinamida); Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL); Vitamina
A (Retinil acetat); Gluconat de cupru; Vitamină B5 (Pantotenat de
calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina B6 (Clorhidrat
de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină); Vitamina B1 (Tiamină
clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă); Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; D-Biotină;
Vitamina B12 (Cianocobalamină).

Soy protein isolate (35%); Bulking agent (Maltodextrin); Sweetener
(Erythritol); Potassium citrate; Powdered milk; Sunflower oil;
Magnesium citrate; Inulin; Apples fiber; Thickeners (Xanthan gum);
Tribasic phosphate calcium; Vanilla flavour; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum fungal fruiting body Dry extract
200 mg; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate; Anti-caking
agent (Silicon dioxide); Iron sulfate; Sweetener (Steviol glycosides);
Manganese gluconate; Niacin (Nicotinamide); Vitamin E (DL-alphatocopheryl acetate); Vitamin A (Retinyl acetate); Copper gluconate;
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol);
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2 (Riboflavin);
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K (Phylloquinone);
Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic acid); Potassium iodide; Sodium
selenite; D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250
ml de lapte semidegresat. Fiecare porție oferă 206.9 kcal. Înlocuirea
la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă într-o
dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea greutății
corporale. Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor
de masă, contribuie la menținerea greutății după pierderea în
greutate. Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată
și variată, combinată cu un stil de viață sănătos. Produsul este
conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică care trebuie
să includă consumul altor alimente și o activitate fizică regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of lowfat milk. Each serving provides 206.9 kcal. The substitution of two
main and daily meals of a low calories diet with meal substitute
contributes to weight loss. The substitution of one main and daily
meal of a low calories diet with meal substitutes contributes the
maintaining of weight after weight loss. Use this product as a part
of a balanced and varied diet, combined with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity. It is necessary to maintain adequate fluid intake
and it is important to follow the directions for use.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

869,78 kJ /
206,9 kcal

%VNR*

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

6,4mg

40%

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56mg

40%

100mcg

50%

1,25mcg

50%

Grași din care / Fat of which

6,75g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

3,49g

-

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

1,85g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

1,41g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acid linoleic / linoleic acid

1,08g

-

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)
Vitamina K / Vitamin K

Carbohidrați / Carbohydrates

19,21g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

13,12g

-

2,3g

-

Proteine / Protein

16,18g

-

Sare / Salt

0,614g

-

Fibre alimentare / Dietary fibers

Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D / Vitamin D

320mcg

40%

2mcg

40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8mg

40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32mg

40%

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56mg

40%

26

20mcg

40%

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

Potasiu / Potassium

760 mg

38%

Calciu / Calcium

397 mg

49,6%

Fosfor / Phosphorus

280mg

40%

Magneziu / Magnesium

Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals

150mg

40%

Fier / Iron

5,3mg

38%

Zinc / Zinc

3,8mg

38%

Cupru / Copper

0,4mg

40%

Mangan / Manganese

0,8mg

40%

Seleniu / Selenium

22mcg

40%

Iod / Iodine

60mcg

40%

Sodiu / Sodium
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

245,44mg

-

200mg

-

*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento / Nutrient Reference Value

COCOS - COCONUT

Ingrediente

Ingredients

Izolat proteic din Lupin (40%); Agent de volumizare (Maltodextrină);
Indulcitor (Eritritol); Ulei de floarea soarelui; Citrat de potasiu;
Citrat de magneziu; Inulină; Fosfat de calciu tribazic; Fibre din
mere; Agent de îngroșare (Gumă de xantan); Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum corp fungic fructifiant Extract uscat
200 mg; Aromă cocos; Vitamina C (Acid L-ascorbic); Gluconat de
zinc; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Sulfat de fier; îndulcitor
(Glicozide cu steviol); Gluconat de mangan; Niacina (Nicotinamida);
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat);
Gluconat de cupru; Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina
D3 (Colecalciferol); Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina
B2 (Riboflavină); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina
K (Phyllochinonă); Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic);
Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; D-Biotină; Vitamina B12
(Cianocobalamină)

Lupine protein isolate (40%); Bulking agent (Maltodextrin);
Sweetener (Erythritol); Sunflower oil; Potassium citrate; Magnesium
citrate; Inulin; Tribasic phosphate calcium; Apples fiber; Thickeners
(Xanthan gum); Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
fungal fruiting body Dry extract 200 mg; Cocco flavour; Vitamin
C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate; Anti-caking agent (Silicon
dioxide); Iron sulfate; Sweetener (Steviol glycosides); Manganese
gluconate; Niacin (Nicotinamide); Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl
acetate); Vitamin A (Retinyl acetate); Copper gluconate; Vitamin B5
(Calcium D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin
B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B1
(Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K (Phylloquinone); Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid); Potassium iodide; Sodium selenite;
D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Cum se folosește

How to use

A se amesteca două linguri (26 g) sau două pliculețe (26 g) cu 250
ml de lapte Soia. Fiecare porție oferă 220.27 kcal. Înlocuirea la două
mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă într-o dietă cu
conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos. Produsul este conceput
pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică care trebuie să includă
consumul altor alimente și o activitate fizică regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of lowfat milk. Each serving provides 204,43 kcal. The substitution of two
main and daily meals of a low calories diet with meal substitute
contributes to weight loss. The substitution of one main and daily
meal of a low calories diet with meal substitutes contributes the
maintaining of weight after weight loss. Use this product as a part
of a balanced and varied diet, combined with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity. It is necessary to maintain adequate fluid intake
and it is important to follow the directions for use.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

924,77 kJ /
220,27 kcal

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,56 mg

40%

100 mcg

50%

1,25 mcg

50%

20 mcg

40%

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

Grași din care / Fat of which

7,29 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

1,27 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

2,16 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

3,86 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,08 g

-

21,84 g

-

10 g

-

4,53 g

-

14,56 g

-

0,45 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates
Din care: zaharuri / of which sugars
Fibre alimentare / Dietary fibers
Proteine / Protein
Sare / Salt
Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)

320 mcg

40%

2 mcg

40%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

4,8 mg

40%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

32 mg

40%

Vitamina D / Vitamin D

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,44 mg

40%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,56 mg

40%

6,4 mg

40%

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)
Vitamina K / Vitamin K
Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)
Minerale / Minerals
Potasiu / Potassium

800 mg

40%

Calciu / Calcium

312,5 mg

39%

Fosfor / Phosphorus

332,5 mg

47,5%

Magneziu / Magnesium
Fier / Iron

150 mg

40%

5,3 mg

38%

Zinc / Zinc

3,8 mg

38%

Cupru / Copper

0,4 mg

40%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

22 mcg

40%

Iod / Iodine

60 mcg

40%

Sodiu / Sodium

225 mg

-

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract usca / Dry extract

200 mg

-

*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
/ Nutrient Reference Value
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PRACTIC,
COMPLECT,
BUN!
EASY, COMPLETE, YUMMY!
ADAUGA CROCANTE
LA MASA TA ZILNICA
YOUR CRISPY DAILY MEAL

VEGAN

CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

CROCKIS

Art. / Item 4000306 - 166,02 RON - 21 Pv
14 pliculețe da 54 g cadauna
14 sachets of 54 g cadauna

Descriere

Description

Masă pentru o dietă care are ca obiectiv controlul greutății.
Snep Crockis este un produs care înlocuiește mesele și asigură un
aport echilibrat de proteine, vitamine și minerale.

Meal for a diet geared towards weight control.
Snep Crockis is a meal replacement product that provides a
balanced supply of proteins, vitamins and minerals.

Ingrediente

Ingredients

Fulgi de spelta (27,8%); Fulgi de ovăz (18,52%) ; Izolat proteic
din Soia (17,6%); Maltodextrină; Orez umflat (9,26%); Semințe
de floarea-soarelui (8,3%); Citrat de potasiu; Citrat de magneziu;
Ortofosfat de calciu; Migdale boabe (0,93%); Clorură de sodiu;
Vitamina C (Acid L-ascorbic); Gluconat de zinc; Sulfat de fier;
Gluconat de mangan; Niacina (Nicotinamida); Vitamina E (Acetat
de tocoferil alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru;
Pantotenat de calciu-D; Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina B6
(Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină); Vitamina
B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina K (Phyllochinonă); Acid pteroilmonoglutamic; Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; D-Biotină;
Vitamina B12 (Cianocobalamină)

Spelt flakes (27,8%); Oat flakes (18,52%); Soy protein isolate
(17,6%); Maltodextrin; Puffed rice (9,26%); Sunflower seeds (8,3%);
Potassium citrate; Magnesium citrate; Calcium orthophosphate;
Almond granules (0,93%); Sodium chlorine; Vitamin C (L-Ascorbic
Acid); Zinc gluconate; Iron sulfate; Manganese gluconate; Niacin
(Nicotinamide); Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate); Vitamin
A (Retinyl acetate); Copper gluconate; Calcium D-pantothenate;
Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride);
Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine);
Vitamin K (Phylloquinone); Pteroil-monoglutamic acid; Potassium
iodide; Sodium selenite; D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
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Cum se folosește

How to use

Snep Crockis poate fii gustat singur sau adăugat la diferite tipuri de
alimente, cum poate fii laptele sau băuturi, iaurt sau salate.

Snep Crockis can be eaten as it is or added to a variety of foods
such as milk or drinks, yoghurt or salads.

Înlocuirea
la
două
mese
principale
zilnice
cu
un
înlocuitor de masă într-o dietă cu conținut scăzut de
calorii
contribuie
la
pierderea
greutății
corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată
și variată, combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a fi combinat cu o dietă hipocalorică care
trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle. The product is conceived to be combined
with a low-calorie diet, which has to include the consumption of
other foods and a regular physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul utilizării pe termen lung
a acestui program pentru controlul greutății, este recomandabil
să consultați un medic, în special persoanele cu afecțiuni renale
cronice sau diabet. Păstrați ambalajul închis într-un loc răcoros și
uscat. Termenul minim de păstrare se referă la produsul în ambalaj
nedeschis și păstrat în mod corect. FĂRĂ OMG. CONȚINE GLUTEN.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable
to consult a physician, specially in people with chronic kidney
diseases or diabetes. Keep out of the reach of children below three
years of age. GMO free, Contains Lupine, soy (lecithin) and milk
derivatives.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică
Energetic value

100g
1579,2 kJ
(374,3 kcal)

%VNR*

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

1,04 mg

74,3%

185,2 mcg

92,4%

2,31 mcg

92,4%

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)

37,04 mcg

74,08%

Vitamina K / Vitamin K

41,67 mcg

55,56%

Grași din care / Fat of which

6,78 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

0,74 g

-

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

1,54 g

-

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

2,02 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1,93 g

-

51,52 g

-

Din care: zaharuri / of which sugars

1,74 g

-

Fibre alimentare / Dietary fibers

6,48 g

-

Proteine / Protein

23,57 g

-

Sare / Salt

0,798 g

-

Carbohidrați / Carbohydrates

Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)

592,6 mcg

74,08%

Vitamina D / Vitamin D

3,7 mcg

74%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

8,89 mg

74,08%

59,26 mg

74,86%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,81 mg

73,64%

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

1,04 mg

74,3%

11,85 mg

74,06%

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

Per 100g

Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)

4,44 mg

74%

Minerale / Minerals
Potasiu / Potassium

925,93 mg

46,3%

Calciu / Calcium

444,44 mg

55,55%

Fosfor / Phosphorus

388,89 mg

55,55%

Magneziu / Magnesium

208,33 mg

55,55%

Fier / Iron

9,81 mg

70,07%

Zinc / Zinc

7,04 mg

70,4%

Cupru / Copper

0,74 mg

74%

Mangan / Manganese
Seleniu / Selenium

1,48 mg

74%

40,74 mcg

74,07%

Iod / Iodine

111,11mcg

74,07%

Sodiu / Sodium

319,44 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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BATOANE PENTRU ÎNLOCUIREA MESII
CU GUST DE COCOS ȘI CIOCOLATA
MEAL REPLACEMENT BAR
Coconut & Chocolate

Art./Item 4000230 - 1 PACK - 109,60 RON - 11 Pv
Art./Item 4000232 - 3 PACK - 328,91 RON - 33 Pv

Ingrediente

Ingredients

Proteine din lapte; Sirop de glucoză; 16% Ciocolată neagră (Pastă
cu aromă de ciocolată; Zahăr; Unt de cacao; Emulsionant: lecitină
de soia; Aroma naturală de vanilie); Pastă cu aromă de ciocolată;
Zahăr; Unt de cacao; Emulsionant: lecitină de soia; Aroma naturală
de vanilie; Isomaltooligozaharide; Sirop de fructoză; Ulei de floarea
soarelui; Umidificator: Sorbitol; Pasta de ciocolată (Ciocolată
pudră (Cacao; Zahăr)); Uleiuri vegetale (floarea soarelui, nucă de
cocos); Pudră de cacao cu conţinut scăzut de grăsimi; Amestec
de vitamine şi săruri minerale (Fosfat di Potasiu; Citrat de Sodiu;
Fosfat de Calciu; Oxid de Magneziu; Gluconat de fier; Gluconat
de zinc; Vitamina E acetată; Vitamina A (Retinil acetat); Niacină;
Gluconat de mangan; Pantotenat de calciu-D; Gluconat de cupru;
Vitamina D (Colecalciferol); Riboflavină; Vitamina B6 (Clorhidrat
de piridoxină); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Acid pteroilmonoglutamic; Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; Acid L-ascorbic;
Vitamina K (Phyllochinonă); Vitamina H (Biotina); Vitamina B12
(Cianocobalamină)); Fosfat di Potasiu; Citrat de Sodiu; Fosfat
de Calciu; Oxid de Magneziu; Gluconat de fier; Gluconat de zinc;
Vitamina E acetată; Vitamina A (Retinil acetat); Niacină; Gluconat
de mangan; Pantotenat de calciu-D; Gluconat de cupru; Vitamina D
(Colecalciferol); Riboflavină; Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină);
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Acid pteroil-monoglutamic;
Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; Acid L-ascorbic; Vitamina K
(Phyllochinonă); Biotina; Vitamina B12 (Cianocobalamină); Cocos
rapè; Conservant (Sorbat de potasiu).

Milk proteins; Glucose syrup; 16% Dark chocolate (Chocolate aroma
pasta; Sugar; Cocoa butter; Emulsifier: Soy lecithin; Natural vanilla
flavor); Chocolate aroma pasta; Sugar; Cocoa butter; Emulsifier:
Soy lecithin; Natural vanilla flavor; Isomaltooligosaccharide;
Fructose syrup; Sunflower oil; Humidifier: Sorbitol; Chocolate paste
(Powdered chocolate (Cocoa; Sugar)); Vegetable oils (sunflower,
coconut); Cocoa powder with low fat contents; Mix of vitamins
and mineral salts (Potassium phosphate; Sodium citrate; Calcium
phosphate; Magnesium oxide; Iron gluconate; Zinc gluconate;
Vitamin E acetate; Vitamin A (Retinyl acetate); Niacin; Manganese
gluconate; Calcium D-pantothenate; Copper gluconate; Vitamin D
(Cholecalciferol); Riboflavin; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride);
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Pteroil-monoglutamic acid;
Potassium iodide; Sodium selenite; L-Ascorbic Acid; Vitamin K
(Phylloquinone); Vitamin H (Biotin); Vitamin B12 (Cyanocobalamin));
Potassium phosphate; Sodium citrate; Calcium phosphate;
Magnesium oxide; Iron gluconate; Zinc gluconate; Vitamin E acetate;
Vitamin A (Retinyl acetate); Niacin; Manganese gluconate; Calcium
D-pantothenate; Copper gluconate; Vitamin D (Cholecalciferol);
Riboflavin; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B1
(Chlorhydrate of Thiamine); Pteroil-monoglutamic acid; Potassium
iodide; Sodium selenite; L-Ascorbic Acid; Vitamin K (Phylloquinone);
Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin); Coco rapè; Preservative
(Potassium sorbate)

32

Cum se folosește

How to use

Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă
într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea
greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a combinat cu o dietă hipocalorică
care trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică
regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Păstrați ambalajul închis într-un loc răcoros
și uscat. Data de expirare se referă la produsul în ambalaj intact,
păstrat în mod corespunzător.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep Out Of Reach Of Children. Store in a cool, dry
place. The expiry date refers to the product when unopened and
properly stored.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES
Pe bară 50 g

Valoare energetică / Energetic value

%VNR*

Per 100 g

846 kj/ 202 kcal

-

1693 kj/ 403 kcal

Grași din care / Fat of which

6,5 g

-

13 g

Acizi grași saturați / Saturated fatty acids

2,9 g

-

5,7 g

Carbohidrați / Carbohydrates

21 g

-

42 g

din care zaharuri / of which sugars

17 g

-

34 g

din care polioli / of which polyols

1,3 g

-

2,5 g

3,5 g

-

7g

13,5 g

-

27 g

0,440 g

-

0,880g

240 mcg

30%

Fibre alimentare / Dietary fibers
Proteine / Protein
Sare / Salt
Vitamina A (Retinil acetat) / Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D / Vitamin D

1,5 mcg

30%

Vitamina E / Vitamin E

3,6 mg

30%

Vitamina K / Vitamin K

22,5 mcg

30%

24 mg

30%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)
Tiamina / Thiamine

0,33 mg

30%

Riboflavină / Riboflavin

0,42 mg

30%

Niacină / Niacin

4,8 mg

30%

Vitamina B6 / Vitamin B6

0,42 mg

30%

Vitamina B9 / Vitamin B9

60 mcg

30%

0,75 mcg

30%

15 mcg

30%

Vitamina B12 / Vitamin B12
Biotina / Biotin
Vitamina B5 / Vitamin B5

1,8 mg

30%

Calciu / Calcium

240 mg

30%

Fosfor / Phosphorus

210 mg

30%

Potasiu / Potassium

500 mg

30%

Fier / Iron

4,2 mg

30%

Zinc / Zinc

3 mg

30%

Cupru / Copper

0,3 mg

30%

Iod / Iodine

45 mcg

30%

Seleniu / Selenium

16,5 mcg

30%

Sodiu / Sodium

172,5 mg

-

Magneziu / Magnesium

112,5 mg

30%

0,6 mg

30%

Mangan

*VNR = Valorea Nutrițională de
Referință / Nutrient Reference
Value
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CONTROLUL GREUTĂȚII
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BATOANE PENTRU ÎNLOCUIREA MESII
CU GUST DE ALUNE DE PADURE
MEAL REPLACEMENT BAR
Hazelnut

Art./Item 4000231 - 1 PACK - 109,60 RON - 11 Pv
Art./Item 4000233 - 3 PACK - 328,91 RON - 33 Pv

Ingrediente

Ingredients

Proteine din lapte; Sirop de glucoză; 16% Ciocolată neagră (Pastă
cu aromă de ciocolată; Zahăr; Unt de cacao; Emulsionant: lecitină
de soia; Aroma naturală de vanilie); Pastă cu aromă de ciocolată;
Zahăr; Unt de cacao; Emulsionant: lecitină de soia; Aroma naturală
de vanilie; Isomaltooligozaharide; Sirop de fructoză; Ulei de floarea
soarelui; Umidificator: Sorbitol; Pâte de noisette (Alune); Alune
tocate; Lapte crisp (Protéine de lactosérum); Pudră de cacao;
Amestec de vitamine şi săruri minerale (Fosfat di Potasiu; Citrat
de Sodiu; Fosfat de Calciu; Oxid de Magneziu; Gluconat de fier;
Gluconat de zinc; Vitamina E acetată; Vitamina A (Retinil acetat);
Niacină; Gluconat de mangan; Pantotenat de calciu-D; Gluconat
de cupru; Vitamina D (Colecalciferol); Riboflavină; Vitamina B6
(Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Acid
pteroil-monoglutamic; Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; Acid
L-ascorbic; Vitamina K (Phyllochinonă); Vitamina H (Biotina);
Vitamina B12 (Cianocobalamină)); Fosfat di Potasiu; Citrat de
Sodiu; Fosfat de Calciu; Oxid de Magneziu; Gluconat de fier;
Gluconat de zinc; Vitamina E acetată; Vitamina A (Retinil acetat);
Niacină; Gluconat de mangan; Pantotenat de calciu-D; Gluconat
de cupru; Vitamina D (Colecalciferol); Riboflavină; Vitamina B6
(Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Acid
pteroil-monoglutamic; Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; Acid
L-ascorbic; Vitamina K (Phyllochinonă); Biotina; Vitamina B12
(Cianocobalamină); Conservant (Sorbat de potasiu); Arome

Milk proteins; Glucose syrup; 16% Dark chocolate (Chocolate aroma
pasta; Sugar; Cocoa butter; Emulsifier: Soy lecithin; Natural vanilla
flavor); Chocolate aroma pasta; Sugar; Cocoa butter; Emulsifier: Soy
lecithin; Natural vanilla flavor; Isomaltooligosaccharide; Fructose
syrup; Sunflower oil; Humidifier: Sorbitol; Hazelnut pasta (Hazelnut);
Chopped hazelnut; Crisp milk (Buttermilk protein); Cocoa powder;
Mix of vitamins and mineral salts (Potassium phosphate; Sodium
citrate; Calcium phosphate; Magnesium oxide; Iron gluconate; Zinc
gluconate; Vitamin E acetate; Vitamin A (Retinyl acetate); Niacin;
Manganese gluconate; Calcium D-pantothenate; Copper gluconate;
Vitamin D (Cholecalciferol); Riboflavin; Vitamin B6 (Pyridoxine
hydrochloride); Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Pteroilmonoglutamic acid; Potassium iodide; Sodium selenite; L-Ascorbic
Acid; Vitamin K (Phylloquinone); Vitamin H (Biotin); Vitamin B12
(Cyanocobalamin)); Potassium phosphate; Sodium citrate; Calcium
phosphate; Magnesium oxide; Iron gluconate; Zinc gluconate;
Vitamin E acetate; Vitamin A (Retinyl acetate); Niacin; Manganese
gluconate; Calcium D-pantothenate; Copper gluconate; Vitamin D
(Cholecalciferol); Riboflavin; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride);
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Pteroil-monoglutamic
acid; Potassium iodide; Sodium selenite; L-Ascorbic Acid; Vitamin
K (Phylloquinone); Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin);
Preservative (Potassium sorbate); Aromas
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Cum se folosește

How to use

Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă
într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la pierderea
greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și variată,
combinată cu un stil de viață sănătos.
Produsul este conceput pentru a combinat cu o dietă hipocalorică
care trebuie să includă consumul altor alimente și o activitate fizică
regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este
important să urmați modul de utilizare.

The substitution of two main and daily meals of a low calories diet
with meal substitute contributes to weight loss.
The substitution of one main and daily meal of a low calories diet
with meal substitutes contributes the maintaining of weight after
weight loss.
Use this product as a part of a balanced and varied diet, combined
with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity.
It is necessary to maintain adequate fluid intake and it is important
to follow the directions for use.

Avertizări

Warnings

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Păstrați ambalajul închis într-un loc răcoros
și uscat. Data de expirare se referă la produsul în ambalaj intact,
păstrat în mod corespunzător.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep Out Of Reach Of Children. Store in a cool, dry
place. The expiry date refers to the product when unopened and
properly stored.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES
Per barretta 50 g

Valoare energetică / Energetic value
Grași din care / Fat of which
Acizi grași saturați / Saturated fatty acids

%VNR*

Per 100 g

838 kj/ 200 kcal

-

1676 kj/ 399 kcal

6,5 g

-

13 g

2g

-

4g

20 g

-

40 g

din care zaharuri / of which sugars

16 g

-

32 g

din care polioli / of which polyols

1,2 g

-

2,4 g

Fibre alimentare / Dietary fibers

3,5 g

-

7g

Proteine / Protein

14 g

-

28 g

0,440 g

-

0,880 g

240 mcg

30%

Carbohidrați / Carbohydrates

Sare / Salt
Vitamina A (Retinil acetat) / Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D / Vitamin D

1,5 mcg

30%

Vitamina E / Vitamin E

3,6 mg

30%

Vitamina K / Vitamin K

22,5 mcg

30%

24 mg

30%

Tiamina / Thiamine

0,33 mg

30%

Riboflavină / Riboflavin

0,42 mg

30%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

Niacină / Niacin

4,8 mg

30%

Vitamina B6 / Vitamin B6

0,42 mg

30%

Vitamina B9 / Vitamin B9

60 mcg

30%

0,75 mcg

30%

15 mcg

30%

Vitamina B12 / Vitamin B12
Biotina / Biotin
Vitamina B5 / Vitamin B5

1,8 mg

30%

Calciu / Calcium

240 mg

30%

Fosfor / Phosphorus

210 mg

30%

Potasiu / Potassium

500 mg

30%

Fier / Iron

4,2 mg

30%

Zinc / Zinc

3 mg

30%

Cupru / Copper

0,3 mg

30%

Iod / Iodine

45 mcg

30%

Seleniu / Selenium

16,5 mcg

30%

Sodiu / Sodium

172,5 mg

-

Magneziu / Magnesium

112,5 mg

30%

0,6 mg

30%

Mangan

*VNR = Valorea Nutrițională de
Referință / Nutrient Reference
Value
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CONTROLUL GREUTĂȚII
WEIGHT CONTROL

VEGAN MIX SUPA
VEGAN MIX SOUP

COMING
SOON

Descriere

Description

Viteza de preparare a unei mese, cu valoarea proteinelor vegetale;
toate într-unul.
Vegan mix este un produs care conține doar ingrediente vegetale
pentru a satisface nevoile specifice ale persoanelor care au un
stil de viață vegan sau vegetarian sau pentru cei care caută pur și
simplu o alternativă vegetală. Vegan mix este o supă de legume
calibrată pentru a înlocui o masă și pentru a oferi toate elementele
necesare și esențiale pentru bunăstarea organismului nostru.
Formula simplă și completă garantează o masă sănătoasă și
gustoasă, completată cu toți nutrienții precum proteine, vitamine,
săruri minerale, fără proteine de origine animală.
Varietatea mare de legume folosite pentru Vegan mix îl face un
produs exclusiv, care nu poate fi repetat nici măcar de mâncarea
gătită acasă. Simplitatea preparării, calitatea excelentă a produsului,
sunt caracteristici unice care fac din Vegan mix un înlocuitor al
mesei principale, complet și rapid care reflectă stilul de viață italian
și aromele dietei mediteraneene.

The speed of a prepared soup with the value of vegetable proteins;
all in one.
Vegan mix contains only vegetable ingredients to meet the specific
needs of people who follow a vegan or vegetarian lifestyle or for
those who simply are looking for a green alternative.
Vegan mix is a vegetable soup calibrated to replace a meal and to
provide all the necessary and essential elements for the wellbeing
of our body.
The simple and complete formulation guarantees a healthy
and tasty meal, complete with all the nutrients such as proteins,
vitamins, minerals, without proteins of animal origin.
The great variety of vegetables used in the Vegan mix makes it an
exclusive product, not even repeatable in home cooking.
The easy preparation, the excellent quality of the product, are
unique features that make the Vegan mix a substitute for the
unique, comprehensive and fast meal that reflects the Italian
lifestyle and the flavors of the Mediterranean diet.

Cum se folosește

How to use

Fierbeți 250 ml de apă (pentru fiecare porție de pregătit).
Amestecați 5 linguri de supă cu praf (50 g) în apa care fierbe și lăsați
să fiarbă 3 - 5 minute.
Serviți adăugând jumătate de lingură (7,5 ml circa) de ulei extravirgin
de măsline pentru fiecare porție. Fiecare porție aduce 210 kCal.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de masă,
contribuie la menținerea greutății după pierderea în greutate.

Boil 250 ml of water (per each portion you want to prepare
Mix 5 tablespoons of powder (50 g) in boiling water and let it cook
for 3 - 5 min.
Serve adding 10 ml of extra virgin olive oil per serving.
Each serving intakes 210 kCal.
For weight control: in a low-calorie diet, replacing one of the main
meals with Snep Vegan Mix can contribute to weight loss.
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Ingrediente

Indredients

Proteic din Soia; Ardeii deshidratați; Spanac deshidratat; Agent de
volumizare (Maltodextrină); Făina instantă pre-fiartă; Năut; Linte;
Fasole Borlotti; Fasole cannellini; Fibre din mere; Clorură de sodiu;
Țelina deshidratată; Morcov deshidratat; Ceapă deshidratată;
Fistic tocat; Citrat de potasiu; Inulină; Citrat de magneziu; Fosfat de
calciu tribazic; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
fungic fructifiant Extract uscat tit. 10% în polizaharide; Vitamina
C (Acid L-ascorbic); Gluconat de zinc; Antiaglomerant (Dioxid de
siliciu); Sulfat de fier; Gluconat de mangan; Niacina (Nicotinamida);
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat);
Gluconat de cupru; Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina
D3 (Colecalciferol); Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina
B2 (Riboflavină); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina
K (Phyllochinonă); Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic);
Iodură de potasiu; Selenit de sodiu; D-Biotină; Vitamina B12
(Cianocobalamină)

Soy protein; Dehydrated peppers; Dehydrated spinach; Bulking
agent (Maltodextrin); Fave instant pre-cooked flours; Chickpeas;
Lentils; Borlotti beans; Cannellini beans; Apples fiber; Sodium
chlorine; Dehydrated celery; Dehydrated carrot; Dehydrated
onion; Chopped Pistachios; Potassium citrate; Inulin; Magnesium
citrate; Tribasic phosphate calcium; Ganoderma lucidum (Curtis)
P. Karst. Sporophorum fungal fruiting body Dry extract tit. 10%
in polysaccharides; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Zinc gluconate;
Anti-caking agent (Silicon dioxide); Iron sulfate; Manganese
gluconate; Niacin (Nicotinamide); Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl
acetate); Vitamin A (Retinyl acetate); Copper gluconate; Vitamin B5
(Calcium D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin
B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B1
(Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin K (Phylloquinone); Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid); Potassium iodide; Sodium selenite;
D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru controlul
greutății, este recomandabil să consultați un medic, în special
persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Păstrați ambalajul închis într-un loc
răcoros și uscat. Termenul minim de păstrare se referă la produsul
în ambalaj nedeschis și păstrat în mod corect.
CONȚINE SOIA ȘI CEDAR

Pe porție 50 g cu o jumătate de lingură (aproximativ 7,5 ml) de
ulei de măsline / per serving 50 g with half a tablespoon (about
7,5 ml) of olive oil.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years of
age. Store in a cool, dry place. The minimum storage term refers to
the product in an intact and correctly stored package.
IT CONTAINS SOY AND CELERY

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)

6,64 mg

41,5%

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) /
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,91 mg

65%

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid)

158 mcg

79%

Vitamina B12 (Cianocobalamină) /
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

1,25 mcg

50%

Vitamina H (Biotina) / Vitamin H (Biotin)

20 mcg

40%

Vitamina K / Vitamin K

22,5 mcg

30%

2,4 mg

40%

Valoare energetică
Energetic value

875,03 kj /
210 kcal

Grași din care / Fat of which

7,73 g

-

Acizi grași saturați /
Saturated fatty acids

1,2 g

-

Acizi grași mononesaturați /
monounsaturated fatty acids

5,03 g

-

Acizi grași poli nesaturați /
Unsaturated poly fatty acids

0,5 g

-

Acid linoleic / linoleic acid

1g

-

Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) /
Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)

Carbohidrați / Carbohydrates

17,6 g

-

Minerale / Minerals

Din care: zaharuri / of which sugars

3,024 g

-

Potasiu / Potassium

1300 mg

65%

Fibre alimentare / Dietary fibers

7,35 g

-

Calciu / Calcium

280 mg

39%

Proteine / Protein

13,3 g

-

Fosfor / Phosphorus

224 mg

32%

Sare / Salt

2,375 g

Magneziu / Magnesium

150 mg

40%

Fier / Iron

8,51 mg

60,7%

Zinc / Zinc

4,28 mg

42,8%

Cupru / Copper

0,51 mg

51%

Mangan / Manganese

0,8 mg

40%

Seleniu / Selenium

0,22 mcg

40%

%VNR*

Vitamine / Vitamins
Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)

700 mcg

87,5%

Vitamina D / Vitamin D

2,5 mcg

50%

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa D) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

8,29 mg

69%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

Iod / Iodine

60 mcg

40%

129,71 mg

162%

Sodiu / Sodium

950 mg

-

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) /
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,6 mg

54,5%

200 mg

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Estratto secco / Dry
extract

0,56 mg

40%

-

*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
/ Nutrient Reference Value
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PROGRAME
PROGRAMS

„Trupurile noastre sunt grădinile noastre, dorințele
noastre sunt adevărații grădinari.”

“Our bodies are our gardens to which our wills are
gardeners.”

W. Shakespeare.

W. Shakespeare

Basic, Strong, Extra Strong și Detox sunt programele
gândite pentru a te introduce în lumea Snep în mod
simplu și imediat. Alege-l pe cel care corespunde cel
mai mult cerințelor tale și începe imediat programul
pentru a putea regăsi cea mai bună versiune a ta.

Basic, Strong, Extra Strong and Detox are the programs
designed to introduce you easily and instantly to the
world of Snep. To get the best version of yourself,
choose the one that better suits your needs and start
the program right now!

PROGRAME
PROGRAMS

CACAO - COCOA
318,31 RON - 44 Pv

BASIC

Art./Item 4000700
VANILIE - VANILLA
Art./Item 4000701
CAPPUCCINO
Art./Item 4000702
GOJI & ACAI
Art./Item 4000703
PASSION FRUIT
Art./Item 4000704
COCOS - COCONUT
Art./Item 4000705
ANANAS - PINEAPLLE
Art./Item 4000706
CREMĂ ȘI BISCUIT
CREAM & COOKIE
Art./Item 4000707

STRONG

432,72 RON - 57 Pv

CACAO - COCOA
Art./Item 4000710
VANILIE - VANILLA
Art./Item 4000711
CAPPUCCINO
Art./Item 40007112
GOJI & ACAI
Art./Item 40007113
PASSION FRUIT
Art./Item 40007114
COCOS - COCONUT
Art./Item 40007115
ANANAS - PINEAPLLE
Art./Item 40007116
CREMĂ ȘI BISCUIT
CREAM & COOKIE
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Art./Item 40007117

CACAO - COCOA

EXTRA STRONG

528,04 RON - 69 Pv

Art./Item 4000720
VANILIE - VANILLA
Art./Item 4000721
CAPPUCCINO
Art./Item 4000722
GOJI & ACAI
Art./Item 4000723
PASSION FRUIT
Art./Item 4000724
COCOS - COCONUT
Art./Item 4000725
ANANAS - PINEAPLLE
Art./Item 4000726
CREMĂ ȘI BISCUIT
CREAM & COOKIE
Art./Item 4000727

DETOX - ALOE 7 FRUCTE
537,56 RON - 71 Pv

+ FREE SHAKER

CACAO - COCOA
Art./Item 4000730F
VANILIE - VANILLA
Art./Item 4000731F
CAPPUCCINO
Art./Item 4000732F
GOJI & ACAI
Art./Item 4000733F
PASSION FRUIT
Art./Item 4000734F
COCOS - COCONUT
Art./Item 4000735F
ANANAS - PINEAPLLE
Art./Item 4000736F
CREMĂ ȘI BISCUIT-CREAM & COOKIE
Art./Item 4000737F
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PROGRAME
PROGRAMS

DETOX - OLIVÒX

+ FREE SHAKER

CACAO - COCOA
Art./Item 4000730O

593,23 RON - 77 Pv

VANILIE - VANILLA
Art./Item 4000731O
CAPPUCCINO
Art./Item 4000732O
GOJI & ACAI
Art./Item 4000733O
PASSION FRUIT
Art./Item 4000734O
COCOS - COCONUT
Art./Item 4000735O
ANANAS - PINEAPLLE
Art./Item 4000736O
CREMĂ ȘI BISCUIT-CREAM & COOKIE
Art./Item 4000737O

DETOX - OLIVÒX 40
598,74 RON - 77 Pv

+ FREE SHAKER

CACAO - COCOA
Art./Item 4000730O4
VANILIE - VANILLA
Art./Item 4000731O4
CAPPUCCINO
Art./Item 4000732O4
GOJI & ACAI
Art./Item 4000733O4
PASSION FRUIT
Art./Item 4000734O4
COCOS - COCONUT
Art./Item 4000735O4
ANANAS - PINEAPLLE
Art./Item 4000736O4
CREMĂ ȘI BISCUIT-CREAM & COOKIE
Art./Item 4000737O4
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DETOX - ALOE 100

+ FREE SHAKER

552,46 RON - 74 Pv

CACAO - COCOA
Art./Item 4000730OA
VANILIE - VANILLA
Art./Item 4000731OA
CAPPUCCINO
Art./Item 4000732OA
GOJI & ACAI
Art./Item 4000733OA

PASSION FRUIT
Art./Item 4000734OA
COCOS - COCONUT
Art./Item 4000735OA
ANANAS - PINEAPLLE
Art./Item 4000736OA
CREMĂ ȘI BISCUIT-CREAM & COOKIE
Art./Item 4000737OA
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SUPLIMENTE
FOOD SUPPLEMETS

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi
vivere per sempre.”

“Take good care of your body, it’s the only place you have
to live forever.”

Jim Rohn

Jim Rohn

Snep offre una gamma completa di integratori
alimentari, eccellenti per la qualità delle materie prime
e per la loro sapiente miscelazione, che forniscono tutti
i nutrienti utili ad aiutarti a raggiungere e mantenere
un completo benessere fisico e mentale.

Snep offers a complete range of food supplements,
excellent for the quality of the raw ingredients and
for their great blending, which provide all the useful
nutrients to help you achieve and keep a complete
physical and mental well-being.

SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Art./Item 4000120 - Pliculețe/Sachets - 76,26 RON - 9 Pv

REALVITA

Art. / Item 4000132 - Comprimate/Tablets - 66,73 RON - 8 Pv

Descriere

Description

Realvita este un supliment alimentar pe bază de Acid Folic, Vitamine
Grupa B, L-Carnitină, Vitamina C și Jelly Regal.
Acidul folic este esential pentru cresterea celulara si de reproducere,
împreună cu vitamina B12 joacă o funcție antianemic și este, de
fapt esential in producerea hemoglobinei. Împreună cu Vit B6 și
B12 este implicat în metabolismul homocisteinei. Vitaminele B
au funcții multiple la nivel metabolic, cele mai importante sunt:
antidermatitica proprietăți, menținerea integrității membranelor
mucoase, metabolismul lipidelor, carbohidraților și proteinelor.
Vitaminele B sunt implicate în transformarea alimentelor în energie
și sunt necesare pentru funcționarea sistemului nervos.
Vitamina C: efectuează mai multe funcții în organism, este un
antioxidant cunoscut, este important pentru buna funcționare a
sistemului imunitar și pentru sinteza collagene.
Risulta atunci un adjuvant în fragilitatea capilară și promovează
absorbția și utilizarea fierului.
Vitamina C este, de asemenea, necesară pentru producerea de
neurotransmițători și hormoni suprarenale.
L-carnitina: este un aminoacid care este sintetizat automat de catre
organism din metionina si lizina. La nivelul corpului L-carnitina
este situat mai mult în mușchi, unde facilitează trecerea în celula
de acizi grași în mitocondrii unde sunt oxidați pentru a produce
energie. Jeleu regal: este o substanță produsă de albine este foarte
complexă și unică, cu proprietăți asupra vitalității și a sistemului
imunitar surprinzător. Realvita este un supliment care poate fi util
pentru astenie si convalescenta, in timpul si dupa tratamentul cu
antibiotice, pentru a contrasta hiperhomocisteinemia și susținerea
performanței musculare.

Realvita is a dietary supplement based on Folic acid, Vitamins of
B-group, L-carnitine, Vitamin C and Royal jelly. Folic Acid isessential
for cell growth and reproduction, and together with Vitamin B12
it has an anti-anemic function, being essential in the production
of hemoglobin. Together with Vitamins B6 and B12, is involved in
homocysteine metabolism. Vitamins of B-group have multiple
functions in metabolism, and the most important are: anti
dermatitis properties, maintaining of mucous membranes integrity,
metabolism of lipids, carbohydrates and protides. Vitamins of
B-group are involved in the transformation of food into energy
and are necessary for the functioning of the nervous system.
Vitamin C performs multiple functions in the body, is a known
antioxidant, it is important for a proper functioning of the immune
system and for collagen synthesis. It is therefore a coadjuvant
in the capillary fragility and it encourages the absorption and
utilization of iron. Vitamin C is also necessary for the production
of neurotransmitters and adrenal hormones. L-carnitine: it is an
amino acid that is independently synthesized by the body from
methionine and lysine. In human body, L-carnitine is mainly in
muscles, where it facilitates the passage of fatty acids into the
cell, inside the mitochondria, where they are oxidized to produce
energy. Royal jelly: it is a substance produced by bees, unique
and highly complex, and with amazing properties on vitality and
immune system. Real Vita is a supplement that can be useful for
asthenia and convalescence, during and after antibiotic treatments,
to counteract hyperhomocysteinemia and support the muscle
performance.

Avertizări

Warnings

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten. Vegan.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children below three years of age. Gluten free. Vegan.
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REALVITA PLICURI/SACHETS
Ingrediente

Ingredients

Apă; Fructoză; Acid citric; Lactat de sodiu sol. 60 %; L-carnitină
tartrat; Vitamina C (Acid L-ascorbic); Aromă portocalie; Conservant
(Sorbat de potasiu); Vitamina B3 (Nicotinamida); Vitamină B5
(Pantotenat de calciu-D); Lăptișor de matcă; Vitamina B6 (Clorhidrat
de piridoxină); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina B2
(Riboflavină); Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic); D-Biotină;
Vitamina B12 (Cianocobalamină).

Water; Fructose; Citric acid; Sodium lactate sol. 60%; L-carnitine
tartrate; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Orange aroma; Preservative
(Potassium sorbate); Vitamin B3 (Nicotinamide); Vitamin B5
(Calcium D-pantothenate); Royal jelly; Vitamin B6 (Pyridoxine
hydrochloride); Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin
B2 (Riboflavin); Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic acid); D-Biotin;
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Cum se folosește

How to use

A se administra conținutul unui plic direct în gură sau dizolvat întrun pahar de apă.

1 sachet per day, directly into the mouth or diluted with water.

per doză zilnică de plic de 10 ml / per daily dose of a 10 ml sachet

mg x plic / mg x sachet

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

60 mg

%VNR*
75%

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) / Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

2,1 mg

190,9%

Vitamina B2 (Riboflavină) / Vitamin B2 (Riboflavin)

2,4 mg

171,4%

Vitamina B3 (Nicotinamida) / Vitamin B3 (Nicotinamide)

23,5 mg

146,9%

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) / Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

3 mg

214.3%

Vitamina B12 / Vitamin B12

1.5 mcg

60%

Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) / Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)

9 mg

150%

Acid folic / Folic Acid

400 mcg

200%

Biotina / Biotin

45 mcg

90%

L-carnitină / L-Carnitine

100 mg

-

Lăptișor de matcă / Royal jelly

10 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value

REALVITA COMPRIMATE/TABLETS
Ingrediente

Ingredients

Agent de aglomerare (Izomalt; Celuloză microcristalină);
Maltodextrină; L-carnitină tartrat; Vitamina C (Acid L-ascorbic);
Vitamina B3 (Nicotinamida); lăptişor de matcă liofilizat; Aromă
portocalie; Îndulcitor (Sucraloză); Vitamină B5 (Pantotenat
de calciu-D); Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină); Agenți
antiaglomeranți (Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor
grași); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina B2 (Riboflavină);
Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic); Vitamina H (Biotina);
Vitamina B12 (Cianocobalamină).

Bulking agent (Isomalt; Microcrystalline cellulose); Maltodextrin;
L-carnitine tartrate; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Vitamin B3
(Nicotinamide); Freeze-dried royal jelly; Orange aroma; Sweetener
(Sucralose); Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate); Vitamin B6
(Pyridoxine hydrochloride); Anti-caking agents (Silicon dioxide;
Magnesium salts of fatty acids); Vitamin B1 (Chlorhydrate of
Thiamine); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic
acid); Vitamin H (Biotin); Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea a 2 comprimate pe zi, în timpul
micului dejun sau mesei principale.

The recommended dosage is 2 tablets per day, during breakfast or
main meal.
mg x 2 comprimate / tablets

%VNR*

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

60 mg

75%

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) / Vitamin B1 (Chlorhydrate of
Thiamine)

2,1 mg

190,9%

Vitamina B2 (Riboflavină) / Vitamin B2 (Riboflavin)

2,4 mg

171,4%

Vitamina B3 (Nicotinamida) / Vitamin B3 (Nicotinamide)

23,5 mg

146,9%

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) / Vitamin B6 (Pyridoxine
hydrochloride)

3 mg

214,3%

Vitamina B12 / Vitamin B12

1,5 mcg

60%

Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) / Vitamin B5 (Calcium
D-pantothenate)

9 mg

150%

Acid folic / Folic Acid

400 mcg

200%

Biotina / Biotin

45 mcg

90%

Lăptişor de matcă liofilizat / Freeze-dried royal jelly

10 mg

L-carnitină / L-Carnitine

100 mg

*VNR = Valorea
Nutrițională de
Referință / Nutrient
Reference Value

47

SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Art./Item 4000121 - Pliculețe/Sachets - 85,79 - 10 Pv

REALFIBRE

Art. / Item 4000133 - Comprimate/Tablets - 76,26 RON - 13 Pv

Descriere

Description

Realfibre este un supliment alimentar bazat pe fibre care
favorizează menținerea și dezvoltarea sănătoasă a flori intestinale.
Acestea pot fi utile în caz de constipație, disbioză datorată hrănirii
necorespunzătoare sau aportului de antibiotice.
Principalele caracteristici ale prebioticelor sunt reprezentate de
rezistența la procesele digestive ale tractului gastrointestinal
superior și de fermentația selectivă pentru unul sau un număr
limitat de microorganisme ale florei intestinale.
Prebioții reprezintă hrană pentru flora intestinală bună, creând
astfel condiții nefavorabile pentru microorganismele patogene.
Alimentele FOS (fructo-oligozaharide) nu sunt hidrolizate de
enzimele intestinale și ajung la intestinul intestinal intact.
Consumul lor mărește masa fecală și, prin urmare, poate contribui
la combaterea constipației. Inulina este o oligozaharidă formată din
lanțuri lungi de fructoză.
O caracteristică deosebită este aceea de a favoriza prezența
Bifidobacteriilor în intestin.
În general, aceste efecte se traduc într-o funcție intestinală mai
bună în ceea ce privește absorbția nutrienților și ajutorul pentru
tranzitul intestinal, favorizând bunăstarea intestinului și, prin
urmare, a întregului organism.

RealFibre is a dietary supplement based on fibres that promote the
maintenance and development of a healthy intestinal flora.
It can be useful in case of constipation, or dysbiosis due to an
improper diet or antibiotics taking.
The main characteristics of prebiotics are represented by the
resistance to digestive processes of the upper gastrointestinal tract
and by the selective fermentation for one or for a limited number
of micro-organisms of the intestinal flora.
Prebiotics are the nourishment for the good intestinal flora, thus
creating unfavorable conditions for pathogenic microorganisms.
FOS (fructo-oligosaccharides) are not hydrolyzed by intestinal
enzymes and reach the cecum structurally intact.
Their consumption increases fecal bulk and thus may help to
combat constipation.
Inulin is an oligosaccharide formed by long chains of fructose.
Its peculiar characteristic is to favor the presence of Bifidobacteria
in the intestine.
Overall, these effects translate into a better intestinal function
in absorption of nutrients, and into an aid for intestinal transit,
improving the well-being of the intestine and therefore of the
whole organism.
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Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten. Vegan. Sugar free.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free. Vegan. Sugar free.

REALFIBRE PLICURI/SACHETS
Ingrediente

Ingredients

Inulină; Fibre din mere; FOS (Oligozaharide din fructe); Aromă de
ananas

Inulin; Apples fiber; FOS (fruit-oligosaccharides); Aroma of pineapple

Cum se folosește

How to use

A se administra conținutul unui pliculeț direct în gură sau diluat cu
apă.

1 sachet per day, directly into the mouth or diluted with water.

mg x plic / mg x sachet
Inulină / Inulin

3500 mg

Fibre din mere / Apples fiber

400 mg

Fructoozaharide / Fructo-oligosaccharides

100 mg

REALFIBRE COMPRIMATE/TABLETS
Ingrediente

Ingredients

Inulină; Agent de aglomerare (Izomalt; Celuloză microcristalină);
Fibre din mere; Fructoozaharide; Spirulina (Spirulina maxima
(Setchell & Gardner) Geitler) pulbere thallus; Îndulcitor (Sucraloză);
Agenți antiaglomeranți (Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale
acizilor grași)

Inulin; Bulking agent (Isomalt; Microcrystalline cellulose); Apples
fiber; Fructo-oligosaccharides; Spirulina (Spirulina maxima (Setchell
& Gardner) Geitler) thallus powder; Sweetener (Sucralose); Anticaking agents (Silicon dioxide; Magnesium salts of fatty acids).

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea de la 4 la 8 comprimate

The recommended dosage is 4 to 8 tablets

Cantități per doză zilnică maximă recomandată (6 comprimate) /
Quantities per recommended maximum daily dose (6 tablets)
Inulină / Inulin

3.500 mg

Fibre din mere / Apples fiber

400 mg

Fructoozaharide / Fructo-oligosaccharides

100 mg

Spirulina / Spiruline

80 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

REALCOMPLEX

Art./Item 4000122 - Pliculețe/Sachets - 95,31 RON - 12 Pv
Art. / Item 4000134 - Comprimate/Tablets - 76,26 RON - 10 Pv

Descriere

Description

Snep RealComplex este un supliment alimentar care poate fi util
pentrua favoriza purificarea organismului prin ficat și rinichi.
Papadia favorizează detoxifierea prin ficat a substanțelor toxice și
a metaboliților acumulate în corpul nostru.
Mesteacănul poate încuraja activitatea de diureză atribuită
conținutului de flavonoide și poate fi, de asemenea, utilă pentru
prevenirea pietrelor renale și a renelei.
Anghinarea poate promova o acțiune coleretică datorită prezenței
de substanță amară cynarină care stimulează secreția de bilă, alte
funcții atribuibuite acestei plante sunt cele epeptice și de stomac.
Snep RealComplex are în formula sa și sărurile minerale, dintre
care Fier Bisglicinato, este alcătuită dintr-o moleculă de fier feros
legată de două molecule de glicină.
Acest compus care conține fier este bine tolerat și bine absorbit de
sistemul gastrointestinal.
Vitamina C este un antioxidant important care poate contrasta
acțiunea radicalilor liberi, deci poate fi un ajutor pentru organism
împotriva poluanților, efectele fumatului și îmbătrânirea țesuturilor;
este de asemenea important pentru absorbția și utilizarea fierului.
Citratul de magneziu poate fi util pentru relaxarea musculară,
citratul poate sprijini corpul în situații de oboseală și poate contrasta
cu mesteacănul apariția unor tipuri de pietre la rinichi Carbonatul
de calciu poate avea o funcție importantă pentru oase împreună cu
vitamina D și o acțiune liniștitoare pentru aciditatea gastrică.
Snep RealComplex cu componentele sale poate reprezenta un
ajutor valid pentru purificarea organismului, pentru a-l proteja
împotriva radicalilor liberi și a menține o bunăstare fiziologică.

Snep Realcomplex is a dietary supplement that may be useful to
facilitate the body purification through the liver and kidneys.
The taraxacum promotes through the liver the drain out of toxic
substances and metabolites accumulated in the body.
The birch can promote diuresis, activity attributed to flavonoids;
it may also be useful for preventing kidney stones and gallstones.
The artichoke can promote a choleretic action for the presence of
cynarin, a bitter substance that stimulates the secretion of bile; to
this plant are attributed also the eupeptic and stomachic functions.
Snep Real Complex has in its form also some Mineral Salts,
including Iron Bisglycinate, which is constituted by a molecule of
ferrous iron bound to two molecules of glycine.
This compound containing iron seems to be well tolerated and well
absorbed by the gastrointestinal system.
Vitamin C is an important antioxidant that can counteract the
action of free radicals, so it can help the body against pollutants,
smoking effects and tissues aging; it is also important for the
absorption and utilization of iron.
Magnesium citrate can be useful for the relaxation of the muscles:
the citrate may support the body in weariness situations, and such
as birch can counteract the onset of some types of kidney stones.
Calcium carbonate may have important function for the bones,
together with Vitamin D, and soothing effect to the stomach acid.
With its components, Snep Real Complex can be a great help to
purify the body, to protect it against free radicals, and to maintain
a physiological wellbeing.

Avertizări

Warnings

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor sub trei ani. Fără gluten.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children below three years of age. Gluten free.
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REALCOMPLEX PLICURI/SACHETS
Ingrediente

Ingredients

Citrat de magneziu; Citrat de potasiu; Fosfat de Calciu; Acidifiant
(acidul tartric; Acid citric); Corectarea acidității (Bicarbonat de
sodiu); Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice Extract
uscat tit. 2% în inulina; Frunze de mesteacăn (Betula pendula R.)
Extract uscat tit. 2% în hiperosid; Anghinare (Cynara scolymus L.)
frunze Extract uscat tit. 2,5% în acid clorogenic; Vitamina C (Acid
L-ascorbic); îndulcitor (Izomalt); Maltodextrină; Aromă portocalie;
Fier bisglicinat; Îndulcitor (Sucraloză); Vitamina D (Colecalciferol).

Magnesium citrate; Potassium citrate; Calcium phosphate;
Acidifying (Tartaric acid; Citric acid); Acidity regulator (Sodium
bicarbonate); Dandelion (Taraxacum officinale Weber) root Dry
extract tit. 2% in inulin; Birch (Betula pendula R.) leaves Dry extract
tit. 2% in hyperoside; Artichoke (Cynara scolymus L.) leaves Dry
extract tit. 2,5% in chlorogenic acid; Vitamin C (L-Ascorbic Acid);
Sweetener (Isomalt); Maltodextrin; Orange aroma; Bisglycinated
iron; Sweetener (Sucralose); Vitamin D (Cholecalciferol).

Cum se folosește

How to use

A se administra conținutul unui plic pe zi direct în gură sau dizolvat
într-un pahar de apă. A nu se depăși doza zilnică recomandată.

1 sachet per day, directly into the mouth or diluted with water. Do
not exceed recommended daily dose.

Informații nutriționale per doză (1 plic) / Nutritional information per dose (1 Sachet)

mg x plic / mg x sachet

Magneziu / Magnesium

300 mg

%VNR*
80%

Calciu / Calcium

400 mg

50%

Potasiu / Potassium

400 mg

20%

Fier / Iron

14 mg

100%

Vitamina D / Vitamin D

10 mcg

200%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

160 mg

200%

Păpădie (Taraxacum officinale Weber) Extract uscat tit 2% / Dandelion Dry extract tit 2%

400 mg

-

Inulină / Inulin

8 mg

-

Mesteacăn (Betula pendula R.) Extract uscat tit 2% / Birch (Betula pendula R.) Dry extract tit 2%

400 mg

-

Anghinare (Cynara scolimus L.) Extract uscat tit. 2% /
Artichoke (Cynara scolimus L.) Dry extract 2%

200 mg

-

din care acid clorogenic / of which chlorogenic acid

4 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value

REALCOMPLEX COMPRIMATE/TABLETS
Ingrediente

Ingredients

Citrat de magneziu; Citrat de potasiu; Carbonat de calciu; Tarassaco
(Taraxacum officinale Weber) radice Extract uscat tit. 2% în inulina;
Frunze de mesteacăn (Betula pendula R.) Extract uscat tit. 2% în
hiperosid; Agent de volumizare (Izomalt); Anghinare (Cynara
scolimus L.) frunze de Extract uscat tit. 2% în scorțișoară; Vitamina
C (Acid L-ascorbic); Agent de volumizare (Celuloză microcristalină);
Fier bisglicinat; Gluconat de cupru; Agenți antiaglomeranți (Stearat
de magneziu vegetal; Siliciu Micronizat); Vitamina D3 (Colecalcifero).

Magnesium citrate; Potassium citrate; Calcium carbonate;
Dandelion (Taraxacum officinale Weber) root Dry extract tit. 2%
in inulin; Birch (Betula pendula R.) leaves Dry extract tit. 2% in
hyperoside; Bulking agent (Isomalt); Artichoke (Cynara scolimus
L.) leaves Dry extract tit. 2% in cynarine; Vitamin C (L-Ascorbic
Acid); Bulking agent (Microcrystalline cellulose); Bisglycinated
iron; Gluconate copper; Anti-caking agents (Magnesium stearate
vegetable; Micronized silica); Vitamin D3 (Cholecalciferol).

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea între 2 și 6 comprimate pe zi, de
preferat în timpul mesei.

We recommend taking 2 to 6 tablets per day, preferably with meals.

Cantități per doză zilnică maximă recomandată (6 comprimate) /
Quantities per recommended maximum daily dose (6 tablets)

mg per capsulă /
mg for capsule

Magneziu / Magnesium

300 mg

%VNR*
80%

Calciu / Calcium

320 mg

40%

Potasiu / Potassium

200 mg

20%

Fier / Iron

14 mg

100%

Vitamina D3 (Colecalciferol) / Vitamin D3 (Cholecalciferol)

10 mcg

200%

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

160 mg

200%

Păpădie (Taraxacum officinale Weber) Extract uscat /
Dandelion (Taraxacum officinale Weber) Dry extract

300 mg

100%

Mesteacăn (Betula pendula R.) Extract uscat /
Birch (Betula pendula R.) Dry extract

300 mg

-

Anghinare (Cynara scolimus L.) Extract uscat /
Artichoke (Cynara scolimus L.) Dry extract

150 mg

-

Cupru / Copper

1 mg

*VNR = Valorea
Nutrițională de Referință /
Nutrient Reference Value

100%
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

THÈ MIX

Art./Item 4000118 - Praf/Powder - 123,94 RON - 17 Pv
Art./Item 4000178 - Pliculețe/Sachets - 138,23 RON - 16 Pv

Descriere

Description

Dezintoxicarea organismului are, de asemenea, efecte benefice
asupra metabolismului și retenției lichidelor corporale.
Purificarea corpului nostru afectează, de asemenea, frumusețea
noastră.
Retenția de apă este tendința organismului de a reține lichide, care
în general stagnează în zonele predispuse la acumularea de grăsimi
(abdomen, coapse și fese), determină umflarea țesuturilor (edem)
din cauza acumulării de lichide în care găsim numeroase toxine.
Cauzele stagnării lichide și producția de toxine pot fi multe, inclusiv
stresul care dezechilibrează producția de hormoni, probleme cu
circulația venoasă, poluarea produsă de societatea modernă și, nu
în ultimul rând, nutriția incorectă.
SNEP THE MIX are un efect de drenare și antioxidant datorită
numeroaselor sale componente naturale, care cu acțiune sinergică
ajută la drenarea excesului de lichide și la eliminarea toxinelor și
restabilirea unui echilibru metabolic corect.
SNEP THE MIX poate ajuta funcționalitatea circulației venoase,
microcirculația și drenarea fluidelor corporale.
Antioxidantii continuti in SNEP THE MIX pot ajuta ficatul si rinichii sa
elimine toxinele prezente in lichide.
TRIMITE MIX-ul combinat cu un stil de viață sănătos, non-sedentar
și o dietă bogată în fibre ajută la prevenirea și rezolvarea retenției
de apă și a problemelor metabolice și estetice aferente.
SNEP THE MIX conține substanțe naturale de calitate CERTIFICATĂ.

The detoxication of the body has beneficial effects also on
metabolism and retention of body fluids.
Cleanse our body affects so even our beauty.
Water retention is the body tendency to retain fluids, which generally
stagnate in the accumulation of fat proper areas (abdomen, thighs
and buttocks): it causes a swelling of tissues (edema) due to the
accumulation of fluids, in which we find numerous toxins.
The causes of the stagnation of fluids and toxin production can be
various: the stress that unbalances the production of hormones,
a venous circulation problem, the pollution produced by modern
society, and not least a wrong diet.
SNEP THE MIX has a draining and antioxidant effect, due to its
numerous natural components that act synergistically to help
draining excessive fluids, removing toxins and restoring a proper
metabolic balance.
SNEP THE MIX can help the functionality of the venous circulation
and microcirculation, and drainage of body fluids.
Antioxidants may help the liver and kidneys to drain away the
toxins present in fluids.
SNEP THE MIX, combined with a healthy lifestyle, not sedentary and
a high-fiber diet, help prevent and resolve water retention and the
related metabolic and aesthetic problems. SNEP THE MIX contains
natural substances with CERTIFIED quality.
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Cum se folosește

How to use

Dizolvați 1 - 2 lingurițe sau 1 plic de praf într-un pahar (250 ml) de
apă.
Pentru a pregăti o băutură sănătoasă și revigorantă, folosiți între 4
și 6 lingurițe sau 2-3 pliculeț de produs la un litru de apă și păstrați
la frigider. A se consuma în 24 de ore de la preparare.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

Dissolve 1-2 measuring cups or 1 sachet of powder in a glass
(250ml) of water.
To prepare a healthy and refreshing drink, dissolve 4 to 6 measuring
cups or 2-3 sachets of product per liter of water, keep refrigerated
and consume within 24 hours of preparation.
Do not exceed the recommended daily dose.

Ingrediente

Indredients

Agent de volumizare (Maltodextrină); Frunzele roșii de Rooibos
(Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) EU; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% in polizaharide;
Ceai verde (Camellia sinensis (L.)Kuntze) frunze Extract uscat 95%
în polifenoli; Açai (Euterpe oleracea Mart.) fruct Extract uscat tit.
10% polifenol; Goji (Lycium barbarum L.) fruct Extract uscat tit 50%
polizaharide; Acid citric; Extract uscat de fructe de măceșe titrat la
70 % în vitamina C; Mangustan (Garcinia manostanstana L.) pulpă
de fructe Extract uscat tit. 10% în manostin; Antiaglomerant (Siliciu
Micronizat); Aromă fructe roșii; Bacopa monnieri (L.) Pennel de
plante Extract uscat tit. 20% în bacozide; Centella asiatica (L.) Urb.
iarbă Extract usca tit. 2% în asiaticozide; Rădăcini de Rhodiola rosea
L. EU tit 1% salidrosideozide.

Bulking agent (Maltodextrin); The red Rooibos (Aspalathus linearis
(Burm. f.) R. Dahlgren) leaves DE; Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. Sporophorum Dry extract tit. 10% in polysaccharides; Green
tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) leaves Dry extract tit. 95% in
polyphenols; Açai (Euterpe oleracea Mart.) fruit Dry extract tit 10%
polyphenols; Goji (Lycium barbarum L.) fruit Dry extract tit 50%
polysaccharides; Citric acid; Rosehip fruit dry extract titrated at 70
% in Vitamin C; Mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit pulp
Dry extract tit. 10% in mangostin; Antiplatelet (Micronized silica);
Red fruits flavour; Bacopa monnieri (L.) Pennel Herb Dry extract
tit. 20% in bacosides; Centella asiatica (L.) Urb. grass Dry extract
tit. 2% in asiaticoside; Rhodiola rosea L. roots Dry extract tit. 1% in
salidrosideosides.

Avertizări

Warnings

A se păstra în loc rece și uscat, departe de surse de căldură.
Odată deschis sigiliul, produsul poate absoarbe umiditate, păstrați
flaconul bine închis. Termenul minim de păstrare se referă la
produsul în ambalaj nedeschis și păstrat în mod corect.

Store in a cool dry place.
After opening the product is moisture sensitive, keep tightly closed.
The minimum storage term refers to the product in an intact and
correctly stored package.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Cantități per doză zilnică recomandată (2 Lingurite dozatoare) / 1 Plic
Quantities per recommended daily dose (2 Measuring cups) / 1 Sachet

mg x dose

Extract rooibos roșu (Aspalathus linearis) / Red Rooibos extract (Aspalathus linearis)

400 mg

Extract uscat de ceai verde / Green Tea Dry extract

100 mg

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract

200 mg

Acai extract uscat / Acai Dry extract

100 mg

Goji (Lycium barbarum L.) Extract uscat / Goji (Lycium barbarum L.) Dry extract

100 mg

Extract uscat de Măceșe / Rosehip Dry extract

10 mg

Mangostan (Garcinia mangostana L.) Extract uscat / Mangosteen (Garcinia mangostana L.) Dry extract

10 mg

Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Extract uscat / Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Dry extract

200 mcg

Centella asiatica Extract uscat / Centella asiatica Dry extract

200 mcg

Rhodiola rosea extract uscat / Rhodiola rosea dry extract

200 mcg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Art./Item 4000119 - Praf/Powder - 123,94 RON - 22 Pv

THÈ LEMON

Art./Item 4000179 - Pliculețe/Sachets - 138,23 RON - 16 Pv

Descriere

Description

Dezintoxicarea organismului are, de asemenea, efecte benefice
asupra metabolismului și retenției lichidelor corporale.
Purificarea corpului nostru afectează, de asemenea, frumusețea
noastră.
Retenția de apă este tendința organismului de a reține lichide, care
în general stagnează în zonele predispuse la acumularea de grăsimi
(abdomen, coapse și fese), determină umflarea țesuturilor (edem)
din cauza acumulării de lichide în care găsim numeroase toxine.
Cauzele stagnării lichide și producția de toxine pot fi multe, inclusiv
stresul care dezechilibrează producția de hormoni, probleme cu
circulația venoasă, poluarea produsă de societatea modernă și, nu
în ultimul rând, nutriția incorectă.
SNEP THE LEMON are un efect drenant și antioxidant datorită
numeroaselor sale componente naturale care, cu acțiune sinergică,
ajută la scurgerea excesului de lichide și la eliminarea toxinelor și
restabilirea unui echilibru metabolic corect.
SNEP THE LEMON poate ajuta funcționalitatea circulației venoase,
microcirculația și drenarea fluidelor corporale.
Antioxidanții conținuți în SNEP THE LEMON pot ajuta ficatul și
rinichii să elimine toxinele prezente în lichide.
SNEP THE LEMON combinat cu un stil de viață sănătos, nonsedentar și o dietă bogată în fibre ajută la prevenirea și rezolvarea
retenției de apă și problemele metabolice și estetice aferente.
SNEP THE LEMON
conține substanțe naturale de calitate
CERTIFICATE.

The detoxication of the body has beneficial effects also on
metabolism and retention of body fluids.
Cleanse our body affects so even our beauty.
Water retention is the body tendency to retain fluids, which generally
stagnate in the accumulation of fat proper areas (abdomen, thighs
and buttocks): it causes a swelling of tissues (edema) due to the
accumulation of fluids, in which we find numerous toxins.
The causes of the stagnation of fluids and toxin production can be
various: the stress that unbalances the production of hormones,
a venous circulation problem, the pollution produced by modern
society, and not least a wrong diet.
SNEP THE LEMON has a draining and antioxidant effect, due to
its numerous natural components that act synergistically to help
draining excessive fluids, removing toxins and restoring a proper
metabolic balance.
SNEP THE LEMON can help the functionality of the venous
circulation and microcirculation, and drainage of body fluids.
Antioxidants may help the liver and kidneys to drain away the
toxins present in fluids.
SNEP THE LEMON combined with a healthy lifestyle, not sedentary
and a high-fiber diet, help prevent and resolve water retention and
the related metabolic and aesthetic problems.
SNEP THE LEMON contain natural substances with CERTIFIED
quality.
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Cum se folosește

How to use

Se dizolvă 1 plic într-un pahar (250 ml) de apă caldă sau rece.
Pentru a pregăti o băutură sănătoasă și răcoritoare, dizolvați 2
până la 3 pliculețe de produs la un litru de apă, păstrați în frigider și
consumați în 24 de ore de la preparare.
Nu depășiți doza zilnică recomandată.

Dissolve 1-2 measuring cups or 1 sachet of powder in a glass
(250ml) of water.
To prepare a healthy and refreshing drink, dissolve 4 to 6 measuring
cups or 2-3 sachets of product per liter of water, keep refrigerated
and consume within 24 hours of preparation.
Do not exceed the recommended daily dose.

Ingrediente

Indredients

Maltodextrină; Frunzele roșii de Rooibos (Aspalathus linearis
(Burm. f.) R. Dahlgren) EU; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract uscat tit. 10% in polizaharide; Acid citric;
Ceai verde (Camellia sinensis (L.)Kuntze) frunze Extract uscat 95%
în polifenoli; Rosehold fructe Extract uscat tit. 70% în vitamina C;
Mangustan (Garcinia manostanstana L.) pulpă de fructe Extract
uscat tit. 10% în manostin; Aromă de lămâie; Antiaglomerant
(Siliciu Micronizat); Bacopa monnieri (L.) Pennel de plante Extract
uscat tit. 20% în bacozide; Centella asiatica (L.) Urb. iarbă Extract
usca tit. 2% în asiaticozide; Rădăcini de Rhodiola rosea L. EU tit 1%
salidrosideozide.

Maltodextrin; The red Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.)
R. Dahlgren) leaves DE; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Dry extract tit. 10% in polysaccharides; Green
tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) leaves Dry extract tit. 95% in
polyphenols; Citric acid; Rosehip fruit dry extract titrated at 70
% in Vitamin C; Mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit pulp
Dry extract tit. 10% in mangostin; Antiplatelet (Micronized silica);
Lemon flavour; Bacopa monnieri (L.) Pennel Herb Dry extract tit.
20% in bacosides; Centella asiatica (L.) Urb. grass Dry extract tit.
2% in asiaticoside; Rhodiola rosea L. roots Dry extract tit. 1% in
salidrosideosides.

Avertizări

Warnings

A se păstra în loc rece și uscat, departe de surse de căldură.
Odată deschis sigiliul, produsul poate absoarbe umiditate, păstrați
flaconul bine închis. Termenul minim de păstrare se referă la
produsul în ambalaj nedeschis și păstrat în mod corect.

Store in a cool dry place.
After opening the product is moisture sensitive, keep tightly closed.
The minimum storage term refers to the product in an intact and
correctly stored package.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Cantități per doză zilnică recomandată (2 Lingurite dozatoare) / 1 Plic
Quantities per recommended daily dose (2 Measuring cups) / 1 Sachet

mg x dose

Extract rooibos roșu (Aspalathus linearis) / Red Rooibos extract (Aspalathus linearis)

400 mg

Extract uscat de ceai verde / Green Tea Dry extract

100 mg

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract

200 mg

Extract uscat de Măceșe / Rosehip Dry extract

10 mg

Mangostan (Garcinia mangostana L.) Extract uscat / Mangosteen (Garcinia mangostana L.) Dry extract

10 mg

Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Extract uscat / Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Dry extract

200 mcg

Centella asiatica Extract uscat / Centella asiatica Dry extract

200 mcg

Rhodiola rosea extract uscat / Rhodiola rosea dry extract

200 mcg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

KALOSNEP

Art./Item 4000145 - Pliculețe/Sachets - 219,26 RON - 28 Pv
34 pliculețe de 12 ml
34 sachets of 12 ml

Descriere

Description

Formulată folosind cultura veche de medicina Ayurvedica bazate pe
cunoaștiinta proprietăților de plante, totul fiind aplicat cunostiintei
și raționalitati fitoterapiei occidentale moderne.
KALOSNEP cu proprietățile sale pot ajuta la imbunatatirea si
reglarea metabolismului, actionand asupra etapelor-cheie ale
aceluiași, creând astfel condițiile pentru o reechilibrare a greutății
corporale și a bunăstării la un nivel fizic.
KALOSNEP poate contribui la pierderea în greutate și poate ajuta
îmbunătățirea fizică, fără a sacrifica plăcerea de alimente, ajutând
la controlul poftei de mancare si poate avea un efect purificator
în ficat și intestin, poate ajuta, de asemenea, pentru a menține
rezultatele de a lungul timpului.
Prin acțiunea sinergică a curcuminei - Berberina, Cassia nomane,
Guarana - CoQ10, Emblica officinalis, ghimbir, Piperine, KALOSNEP
poate ajuta, de asemenea, pentru a corecta dezvoltarea anormala
a masei de grăsime și poate fi un real ajutor pentru a echilibra
greutatea corporală și au o eficiență fizică mai bună.
Produsele de protecție a plantelor pot avea rezultate mai
semnificative atunci când sunt combinate cu o dieta adecvata, un
mod sănătos de viață, și o activitate fizică (chiar ușoară). Conține
doar ingrediente de calitate CERTIFICATE.
Ingredientele sale sunt 100% naturale.

KALOSNEP is a product formulated taking advantage of the
millenary AYURVEDIC medicine culture, based on knowledge of the
properties of plants, applied to the awareness and rationality of
modern Western phytotherapy.
KALOSNEP with its properties can help improve and regulate
metabolism, acting in the key steps of it, thus creating the conditions
for a rebalancing of body weight and a well-being at a physical level.
KALOSNEP can contribute to weight loss and can help to improve
fitness, without sacrifice the pleasure of food: it helps appetite
control, and can have a purifying action in the liver and intestine,
and can also help to maintain the result over time.
Through the synergetic action of Curcumin - Berberine, Cassia
nomame, Guarana, CoQ10, Emblica officinalis, Ginger and Piperine,
KALOSNEP can also help to correct the anomalous development of
fat mass and it can be a concrete help to rebalance the body weight
and have a better physical efficiency.
Herbal products can have more significant results if combined with
an adequate diet, a healthy lifestyle, and physical activity (even
moderate).
It only contains ingredients of CERTIFIED quality.
Its ingredients are 100% natural.
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Cum se folosește

How to use

A se administra de la o ora pana la 10 minute inainte de mesele
principale continutul unui pliculet.
Doza zilnica recomandata 1- 2 pliculete pe zi.

Take the contents of one sachets between 1 hour and 10 minutes
before meals. Suggested dose: 1 -2 sachets per day.

Ingrediente

Indredients

Apă; Unt de cacao; Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extract
uscat 95% în intensitate; Emblica (Phyllanthus emblica L.) fructe
Extract uscat tit. 30% în tanini; Miere; Cassia (Cassia mimosoides
var. nomame (Siebold) Makino) părăsește Extract uscat tit. 8% în
flavonoide; Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semințe Extract uscat
tit. 10% cafeină; Agent de îngroșare (Alginat de sodiu); Zenzero
(Zingiber officinale Rosc.) rizoma Extract uscat tit. 5% în gingeroli;
Berberis (Berberis aristata DC.) root Extract uscat tit. 97% în
Berberin; Corectarea acidității (Lactat de sodiu sol. 60 %); Agenți de
creștere: carbonat de sodiu hidrogen; Emulsionant: lecitină de soia;
îndulcitor (Glicozide cu steviol); Coenzima Q10; Arome; Conservant
(Sorbat de potasiu); Piper negru (Piper nigrum L.) fructe Extract
uscat tit. 95% în piperină; CONȚINE LECITINĂ DE SOIA, UNT DE
CACAO

Water; Cocoa butter; Turmeric (Curcuma longa L.) rhizome Dry
extract tit. 95% in curcuminoids; Emblica (Phyllanthus emblica
L.) fruits Dry extract tit. 30% in tannins; Honey; Cassia (Cassia
mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) leaves Dry extract
tit. 8% in flavonoids; Guaranà (Paullinia cupana Kunth) seeds Dry
extract tit. 10% in caffeine; Thickener (Sodium alginate); Ginger
(Zingiber officinale Rosc.) rhizome Dry extract tit. 5% in gingerols;
Berberis (Berberis aristata DC.) root Dry extract tit. 97% in Berberin;
Acidity regulator (Sodium lactate sol. 60%); Raising agents: sodium
hydrogen carbonate; Emulsifier: Soy lecithin; Sweetener (Steviol
glycosides); Coenzyme Q10; Aromas; Preservative (Potassium
sorbate); Black pepper (Piper nigrum L.) fruit Dry extract tit. 95% in
piperine; CONTAINS SOY LECITHIN AND COCOA BUTTER.

Avertizări

Warnings

Conține cafeină: nu este recomandat pentru copii, în timpul
sarcinii și al alăptării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani.
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca o
dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. Produsul nu este
recomandat în caz de modificări ale funcției hepatice, biliare sau
pietre ale căilor biliare. Dacă luați medicamente, este indicat să vă
consultați cu medicul dvs. Termenul minim de păstrare se referă la
produsul în ambalaj nedeschis și păstrat în mod corect.
A nu se depasi doza zilnică recomandata.

It contains caffeine: not suitable for children, during pregnancy
or breastfeeding. Keep out of the reach of children below three
years of age. Supplement should not be considered as substitute
for a varied and balanced diet and healthy lifestyle. In case of
changes in the liver, biliary function or gallstones, the use of the
product is not recommended. If you are taking any medications,
you should seek medical advice. The minimum storage term refers
to the product in an intact and correctly stored package. Do not
exceed the recommended daily dose.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Per doză zilnică (2 plicuri) / Per daily dose (2 sachets)
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extract uscat tit. 95% /
Turmeric (Curcuma longa L.) rhizome Dry extract tit. 95%

800 mg

din care curcumaroids / of which turmericoids

760 mg

Emblica (Phyllanthus emblica L.) Estratto secco tit. 30% / Emblica (Phyllanthus emblica L.) Dry extract tit. 30%

600 mg

din care taninuri / of which tannins

180 mg

Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Extract uscat tit. 8% /
Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Dry extract tit. 8%

600 mg

din care flavonoide / of which flavonoids

48 mg

Guarana (Paullinia cupana Kunth) Extract uscat tit. 10% / Guarana (Paullinia cupana Kunth) Dry extract tit. 10%

600 mg

din care cafeină / of which Caffeine

60 mg

Berberis (Berberis aristata DC) Extract uscat tit. 97% / Berberis (Berberis aristata DC) Dry extract 97%

400 mg

din care berberina / of which berberine

388 mg

Zingiber officinalis Extract uscat 5% / Zingiber officinalis Dry extract 5%

400 mg

din care gingeroli / of which gingeroli

20 mg

Piper nigrum Extract uscat 95% / Piper nigrum Dry extract 95%

5 mg

din care piperină / of which piperine

4,75 mg

Coenzima Q10 / Coenzyme Q10

50 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

KALOSNEP

Art./Item 4000209 - Capsule/Capsules - 210,15 RON - 27 Pv
120 capsule da 545 mg cadauna
120 capsule of 545 mg each

Descrizione

Description

Formulată folosind cultura veche de medicina Ayurvedica bazate pe
cunoaștiinta proprietăților de plante, totul fiind aplicat cunostiintei
și raționalitati fitoterapiei occidentale moderne.
KALOSNEP cu proprietățile sale pot ajuta la imbunatatirea si
reglarea metabolismului, actionand asupra etapelor-cheie ale
aceluiași, creând astfel condițiile pentru o reechilibrare a greutății
corporale și a bunăstării la un nivel fizic.
KALOSNEP poate contribui la pierderea în greutate și poate ajuta
îmbunătățirea fizică, fără a sacrifica plăcerea de alimente, ajutând
la controlul poftei de mancare si poate avea un efect purificator
în ficat și intestin, poate ajuta, de asemenea, pentru a menține
rezultatele de a lungul timpului.
Prin acțiunea sinergică a curcuminei - Berberina, Cassia nomane,
Guarana - CoQ10, Emblica officinalis, ghimbir, Piperine, KALOSNEP
poate ajuta, de asemenea, pentru a corecta dezvoltarea anormala
a masei de grăsime și poate fi un real ajutor pentru a echilibra
greutatea corporală și au o eficiență fizică mai bună.
Produsele de protecție a plantelor pot avea rezultate mai
semnificative atunci când sunt combinate cu o dieta adecvata, un
mod sănătos de viață, și o activitate fizică (chiar ușoară). Conține
doar ingrediente de calitate CERTIFICATE.
Ingredientele sale sunt 100% naturale.

KALOSNEP is a product formulated taking advantage of the
millenary AYURVEDIC medicine culture, based on knowledge of the
properties of plants, applied to the awareness and rationality of
modern Western phytotherapy.
KALOSNEP with its properties can help improve and regulate
metabolism, acting in the key steps of it, thus creating the conditions
for a rebalancing of body weight and a well-being at a physical level.
KALOSNEP can contribute to weight loss and can help to improve
fitness, without sacrifice the pleasure of food: it helps appetite
control, and can have a purifying action in the liver and intestine,
and can also help to maintain the result over time.
Through the synergetic action of Curcumin - Berberine, Cassia
nomame, Guarana, CoQ10, Emblica officinalis, Ginger and Piperine,
KALOSNEP can also help to correct the anomalous development of
fat mass and it can be a concrete help to rebalance the body weight
and have a better physical efficiency.
Herbal products can have more significant results if combined with
an adequate diet, a healthy lifestyle, and physical activity (even
moderate).
It only contains ingredients of CERTIFIED quality.
Its ingredients are 100% natural.
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Cum se folosește

How to use

4 capsule pe zi, înghițite cu multă apă

4 capsules per day to be swallowed with plenty of water.

Ingrediente

Indredients

Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extract uscat 95% în intensitate;
Hidroxipropilmetilceluloză; Berberis (Berberis aristata DC.) root
Extract uscat tit. 97% în Berberin; Emblica (Phyllanthus emblica L.)
fructe Extract uscat tit. 30% în tanini; Cassia (Cassia mimosoides
var. nomame (Siebold) Makino) părăsește Extract uscat tit. 8%
în flavonoide; Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma Extract
uscat tit. 5% în gingeroli; Unt de cacao; Piper negru (Piper nigrum
L.) fructe Extract uscat tit. 95% în piperină; Coenzima Q10; Agenți
antiaglomeranți (Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor
grași)

Turmeric (Curcuma longa L.) rhizome Dry extract tit. 95% in
curcuminoids; Hydroxypropyl methylcellulose; Berberis (Berberis
aristata DC.) root Dry extract tit. 97% in Berberin; Emblica
(Phyllanthus emblica L.) fruits Dry extract tit. 30% in tannins;
Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) leaves
Dry extract tit. 8% in flavonoids; Ginger (Zingiber officinale Rosc.)
rhizome Dry extract tit. 5% in gingerols; Cocoa butter; Black pepper
(Piper nigrum L.) fruit Dry extract tit. 95% in piperine; Coenzyme
Q10; Anti-caking agents (Silicon dioxide; Magnesium salts of fatty
acids).

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Produsul nu este recomandat în caz de modificări ale
funcției hepatice, biliare sau pietre ale căilor biliare. Dacă luați
medicamente, este indicat să vă consultați cu medicul dvs. Produsul
trebuie să fie folosit în cadrul unei diete hipocalorice adecvate,
urmând un stil de viață sănătos cu un bun nivel de activitate
fizică. Dacă dieta este urmată perioade lungi de timp, de peste 3
săptămâni, se recomandă a se consulta medicul. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. In case of changes in the liver, biliary function or gallstones,
the use of the product is not recommended. If you are taking any
medications, you should seek medical advice. The product must
be consumed within an adequate hypo-caloric diet and healthy
lifestyle and good physical activity. For long-term diet, over 3 weeks,
please, it is recommended to consult your doctor. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

mg pentru 4 capsule / mg for 4 capsule
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extract uscat 95% / Turmeric (Curcuma longa L.) rhizome Dry extract tit. 95%

600 mg

din care curcumaroids / of which turmericoids

570 mg

Berberis (Berberis aristata DC) Extract uscat 97% / Berberis (Berberis aristata DC) Dry extract 97%

300 mg

din care berberina / of which berberine

291 mg

Emblica (Phyllanthus emblica L.) Extract uscat tit. 30% / Emblica (Phyllanthus emblica L.) Dry extract tit. 30%

200 mg

din care taninuri / of which tannins

60 mg

Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Extract uscat tit. 8% / Cassia (Cassia mimosoides var.
Nomame (Siebold) Makino) Dry extract tit. 8%

200 mg

din care flavonoide / of which flavonoids

16 mg

Extract de ghimbir uscat tit.5% / Ginger Dry extract tit.5%

200 mg

din care gingeroli / of which gingeroli

10 mg

Ardei negru (Piper nigrum L.) Extract uscat tit. 95% / Black pepper (Piper nigrum L.) Dry extract tit. 95%

20 mg

din care piperină / of which piperine

19 mg

Coenzima Q10 / Coenzyme Q10

20 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Art./Item 4000164

BURNER

Capsule/Capsules - 114,42 RON - 13 Pv
60 capsule de 510 mg
60 capsule of 510 mg each

Descriere

Description

Produsul este un supliment pe baza de extract vegetal si picolinat
de crom.
Cassia nomame: metabolismul trigliceridelor și colesterolului.
Echilibrul greutății corporale.
Gymnema
Sylvestre
favorizeaza
metabolismul
carbohidratilor,lipidelor si controlul senzatiei de foame.
Cromul contribuie mentinerea livelului normal al glucozei din
sange.

Food supplement based on plant extracts and chromium picolinate.
Garcinia Cambogia promotes lipid metabolism, body weight
balance and hunger’s control.
Gymnema Sylvestre promotes the metabolism of carbohydrates
and lipids and hunger’s control.
Chromium contributes to the maintenance of normal levels of
glucose in the blood.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea de 2 capsule pe zi,în momentul
meselor principale.

The recommended dosage is 2 capsules per day, preferably during
main meals.

Ingrediente

Indredients

Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino)
părăsește Extract uscat tit. 8% în flavonoide; Gymnema
(Gymnema sylvestre R. BR.) lasa Extract uscat 25% acizi gimnazici;
Hidroxipropilmetilceluloză; Agent de volumizare (Maltodextrină);
Picolinate de chrome; Culoare (Dioxid de titan); Oxid de fier galben.

Garcinia (Garcinia Kambodscha G. D.) fruits Dry extract 60%
Hydroxycitric acid; Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) leaves
Dry extract 25% gymnemic acids; Hydroxypropyl methylcellulose;
Bulking agent (Maltodextrin); Chromium picolinate.

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de
viată sănătos. Produsul trebuie să fie folosit în cadrul unei diete
hipocalorice adecvate, urmând un stil de viață sănătos cu un bun
nivel de activitate fizică. Dacă dieta este urmată perioade lungi de
timp, de peste 3 săptămâni, se recomandă a se consulta medicul.
Fără gluten.

Supplement should not be considered as substitute for a varied and
balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of children
below three years of age. Do not exceed the recommended daily
dose. The product must be consumed within an adequate hypocaloric diet and healthy lifestyle and good physical activity. For longterm diet, over 3 weeks, please, it is recommended to consult your
doctor. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Cantități per doză zilnică maximă recomandată (2 capsule) /
Quantities per recommended maximum daily dose (2 capsules)
Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Extract uscat tit.
60% / Garcinia (Garcinia cambogia G. D.) Dry extract tit. 60%
din care flavonoide / of which flavonoids

%VNR*
400 mg
240 mcg

-

Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Extract uscat tit. 25% /
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Dry extract tit. 25%

400 mg

din care acid gymnemic / of which gymnemic acid

100 mg

-

200 mcg

500%

Crom / Chrome
60

-

*VNR = Valorea
Nutrițională de Referință /
Nutrient Reference Value

Art./Item 4000168

GLUCOSAMINA

Capsule/Capsules - 97,18 RON - 13 Pv

GLUCOSAMINE

90 capsule de 630 mg
90 capsule of 630 mg each

Descriere

Description

Produsul este un supliment alimentar cu sulfat de glucozamină, util
pentru obținerea unei părți integrative a acestui nutrient în cazurile
de aport redus sau de nevoi fiziologice crescute.

Food supplement of Glucosamine sulphate, useful to make a
supplementary share of this nutrient in cases of reduced intake or
increased physiological need.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea unei capsule pe zi, cu multă apă.

The recommended dosage is 1 capsule per day with plenty of water

Ingrediente

Indredients

Sulfat d-glucozamină 2 kcl; Hidroxipropilmetilceluloză; Agent de
volumizare (Maltodextrină); Antiaglomerant (Dioxid de siliciu).

D-glucosamine sulfate 2 Kcl; Hydroxypropyl methylcellulose;
Bulking agent (Maltodextrin); Anti-caking agent (Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănăto. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Cantități per doză zilnică recomandată (1 capsulă) / Quantities per recommended daily dose (1 capsule)
Sulfat de glucozamină / Glucosamine sulphate

500 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

KALOGEL

Art./Item 4000210 - Pliculețe/Sachets - 209,73 RON - 23 Pv
Art./Item 4000212 - Praf/Powder - 181,10 RON - 24 Pv

Descriere

Description

Kalogel este un supliment alimentar pe baza de policosanol si
componente vegetale precum Ispagul, care ajuta sa moduleze
si in acelasi timp sa reduca asimilarea nutrientilor, contribuie
la metabolismul carbohidratilor si lipidelor, are efect prebiotic;
Griffonia ajuta la controlul senzatiei de foame.
Contine in plus fermenti lactici vii care favorizeaza echilibrul florei
intestinale.

Kalogel is a food supplement based on polycosanols and plant
components such as Ispagul which helps to modulate and
limit nutrient absorption, contributes to the metabolism of
carbohydrates and lipids and has a prebiotic effect; Griffonia that
helps control the sense of hunger.
It also contains live milk enzymes that promote the balance of
intestinal flora.
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Cum se folosește

How to use

A utiliza conținutul unei lingurițe dozatoare ( 13g) 2 ori pe zii, de
preferat la mesele principale. A se dizolva conținutul unei lingurițe
dozatoare în 250 ml de apă, a se agita înainte de a se consuma.

Take the contents of a sachet (about 13 g) or a sachet 2 times a day,
preferably with main meals. Dissolve the contents of a sachet in
250 ml of water, shake and drink.

Ingrediente

Indredients

Maltodextrină; Ispagul (Plantago ovata Forsk.) tegument de pudră
de semințe; Zmeura (Rubus idaeus L.) pulbere de fructe; Agent de
îngroșare (Alginat de sodiu); Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.)
Baill.) Semință Extract uscat tit. 20% în 5 hidroxitriptofan; acidifiant
(Acid citric); Aromă portocalie; Îndulcitor (Sucraloză); Policosanol tit.
5% în octacosanol; Bifidum bacterium scurt B-3; Antiaglomerant
(Dioxid de siliciu).

Maltodextrin; Ispagul (Plantago ovata Forsk.) tegument of seed
powder; Raspberry (Rubus idaeus L.) fruits powder; Thickener
(Sodium alginate); Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.)
seed Dry extract tit. 20% in 5-hydroxytryptophan; Acidifying (Citric
acid); Orange aroma; Sweetener (Sucralose); Policosanol tit. 5%
in octacosanol; Short Bifidum bacterium B-3; Anti-caking agent
(Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Per doză zilnică maximă (26g) / Per maximum daily dose (26g)
Ispagul (Plantago ovata Forsk.)

10 g

Zmeura (Rubus idaeus L.) pulbere de fructe / Raspberry (Rubus idaeus L.) fruits powder

1g

Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.) Extract uscat tit 20% /
Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.) Dry extract tit 20%

500 mg

din care 5-hidroxitriptofan / of which 5-hydroxytryptophan

100 mg

Policosanoli / Policosanols

20 mg

din care octacosanol / of which octacosanol

1 mg

Bifidobacterium scurt B-3 / Bifidobacterium short B-3

1x10⁹ UFC
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Art./Item 4000214 - 200ml
6 Sticle/Bottles - 168,12 RON - 20 Pv

ALOE DRINK 7 FRUTTI

Art. / Item 4000116 - 1000ml

ALOE DRINK 7 FRUITS

123,94 RON - 15 Pv

Descriere

Description

Nutriția zilnică este adesea bogată în elemente rafinate, dar
cu conținut redus de fibre, care sunt foarte importante pentru
bunăstarea tractului nostru digestiv, Seven Fruits Aloe Drink
este bogat în fibre de Aloe și Acai, care pot ajuta funcționalitatea
intestinului nostru ajutând la purificarea și regularitatea acestora
din urmă.
Seven Fruits Aloe Drink este un preparat care combină proprietățile
de reglare, liniștitoare și emoliente ale Aloe și Acai pentru tractul
intestinal gastro,proprietăți drenante și antioxidante Ceaiul verde,
afine, Noni, Mangosteen și Goji.
Fructele lor bogate în polifenoli și antocianozide pot ajuta la buna
întreținere și funcționare a microcirculației și la drenarea lichidelor
corporale și la eliminarea toxinelor conținute în ele.

Everyday nutrition is often rich in refined elements but low in fiber
which are very important for the well-being of our digestive system,
Seven Fruits Aloe Drink is rich in Aloe and Acai fibers, which can
help the functionality of our intestine helping the purification and
regularity of the latter.
Seven Fruits Aloe Drink is a preparation that combines the
regularizing, soothing and emollient properties of Aloe and Acai for
the gastro intestinal tract and draining and antioxidant properties
Green tea, Blueberry, Noni, Mangosteen and Goji.
Their fruits rich in polyphenols and anthocyanosides can help the
good maintenance and functioning of the microcirculation and the
drainage of body fluids and the elimination of toxins contained in
them.
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Cum se folosește

How to use

O măsură de 20 ml, o dată sau de două ori pe zi, diluată într-un
pahar cu apă.

A 20 ml measure once or twice a day, dissolved in a glass of water.

Ingrediente

Indredients

Apă; Aloe vera (aloe barbadensis mill.) gel fără epidermidă;
Corectarea acidității (Lactat de sodiu sol. 60 %); Acid citric; Açai
(Euterpe oleracea Mart.) fruct Extract uscat tit. 10% polifenol;
Goji (Lycium barbarum L.) fruct Extract uscat tit 50% polizaharide;
Mangustan (Garcinia manostanstana L.) pulpă de fructe Extract
uscat tit. 10% în alfa-manostină; Suc de fructe de noni (Morinda
citrifolia L.) liofilizat; L-carnitină tartrat; Ceai verde (Camellia
sinensis (L.)Kuntze) frunze Extract uscat 95% în polifenoli; Miridio
(Vaccinium myrtillus L.) frutto EU tit. 1% în anicanină; Aromă passion
fruit; Conservant (Sorbat de potasiu); Agent de îngroșare (Gumă de
xantan); Îndulcitor (Sucraloză); Colorant: Betacaroten; Vitamina
B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic);
Vitamina B12 (Cianocobalamină).

Water; Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel without epidermis;
Acidity regulator (Sodium lactate sol. 60%); Citric acid; Açai (Euterpe
oleracea Mart.) fruit Dry extract tit 10% polyphenols; Goji (Lycium
barbarum L.) fruit Dry extract tit 50% polysaccharides; Mangosteen
(Garcinia mangostana L.) fruit pulp Dry extract tit. 10% in alphamangostine; Noni (Morinda citrifolia L.) freeze-dried juice; L-carnitine
tartrate; Green tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) leaves Dry extract
tit. 95% in polyphenols; Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) frutto DE
tit. 1% in antocianina; Passion fruit flavour; Preservative (Potassium
sorbate); Thickeners (Xanthan gum); Sweetener (Sucralose); Dye:
Betacarotene; Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid); Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de
viată sănătos. Produsul trebuie să fie folosit în cadrul unei diete
hipocalorice adecvate, urmând un stil de viață sănătos cu un bun
nivel de activitate fizică. Dacă dieta este urmată perioade lungi de
timp, de peste 3 săptămâni, se recomandă a se consulta medicul.
Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. The product must be consumed within an adequate hypocaloric diet and healthy lifestyle and good physical activity. For longterm diet, over 3 weeks, please, it is recommended to consult your
doctor. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES
mg x dose
40 ml

Aloe vera (aloe barbadensis mill.) gel fără epidermidă /
Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel without epidermis

%VNR*
-

6000 mg

Acai extract uscat / Acai Dry extract

120 mg

-

Mangostan (Garcinia mangostana L.) Extract uscat / Mangosteen (Garcinia mangostana L.) Dry extract

120 mg

-

Goji (Lycium barbarum L.) Extract uscat / Goji (Lycium barbarum L.) Dry extract

120 mg

-

Suc de fructe de noni (Morinda citrifolia L.) liofilizat / Noni (Morinda citrifolia L.) freeze-dried juice

120 mg

-

L-carnitină tartrat / L-carnitine tartrate

120 mg

-

Ceai verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) Extract uscat / Green tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) Dry extract

60 mg

-

Extract uscat de afine / Blueberry dry extract

40 mg

-

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) / Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

40 mg

100%

Acid folic / Folic Acid
Vitamina B12 (Cianocobalamină) / Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

200 mcg

100%

2,5 mcg

100%

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Art./Item 4000303
2 Sticle/Bottles - 270,86 RON - 36 Pv

ALOE 100

Art. / Item 4000301 - 1000ml
138,84 RON - 18 Pv

Descriere

Description

Aloe pură 100% biologică. Supliment alimentar pe bază de Aloe
Vera Biologică Suc și pulpă de Aloe Vera obținută din parenchimul
intern al frunzelor de aloe vera.

100% pure Aloe organic Food supplement based on organic
Aloe Vera Juice and pulp of Aloe Vera obtained from the internal
parenchyma of aloe vera leaves.

Conținut de Aloină < 1 ppm.

Aloin content 0.1 pp.

Cum se folosește

How to use

Beţi 50 ml o dată sau de două ori pe zi, înainte de mese, diluat întrun pahar cu apă.

Drink 50 ml once or twice daily, before meals, dissolved in a glass
of water.

Ingrediente

Indredients

99,8ml de Aloe Vera BIO* (din agricultură biologică) (Aloe
barbadensis Mill.) (247,5mg polizaharide/99ml); Acid citric natural;
Acid L-ascorbic;
*din agricultură biologică

99,8ml Aloe Vera BIO* (from organic farming) (Aloe barbadensis
Mill.) (247,5mg polysaccharides/99ml); Natural citric acid; L-Ascorbic
Acid;
*from biological agriculture

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. Produsul este un supliment
alimentar și nu trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și
un stil de viată sănătos. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă
sunteți gravidă și alăptați. A nu se folosi pe perioade lungi fără a
consulta medicul. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Supplement should
not be considered as substitute for a varied and balanced diet
and healthy lifestyle. Consult your doctor if you are pregnant and
breastfeeding. Do not use for prolonged periods without consulting
your doctor. Keep Out Of Reach Of Children. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică / Energetic value
Grăsime / Fat
din care saturate / of which saturated

100 ml

50 ml

211,88 kJ (50,46 kcal)

100,94 kJ (25,23 kcal)

1,5 g

0,75 g

0g

0g

Carbohidrați / carbohydrates

0,2 g

0,1 g

din care zaharuri / of which sugars

0,1 g

0,05 g

Fibre alimentare / dietary fibers

1,4 g

0,8 g

Proteine / Protein

8,34 g

4,17 g

Sare / Salt

0,02 g

0,01 g
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ALOE & PIERSICĂ

Art./Item 4000172 - 132,81 RON - 16 Pv

ALOE & PEACH

Descriere

Description

Aloe Piersică Drink este bogată în fibre de Aloe, care pot ajuta
funcționalitatea intestinului nostru ajutând la purificare și
regularitatea acestuia din urmă.

Aloe Peach Drink is rich in Aloe fiber, which can help the functionality
of our intestine by helping purification and the regularity of the
latter.

Cum se folosește

How to use

Două măsură de 20 ml o dată sau de două ori pe zi, diluat într-un
pahar de apă.

A 20 ml measure once or twice a day, dissolved in a glass of water.

Ingrediente

Indredients

Aloe vera (aloe barbadensis mill.) gel fără epidermidă (98%);
Corectarea acidității (Lactat de sodiu sol. 60 %); acidifiant (Acid
citric); Aromă de piersici; Conservant (Sorbat de potasiu)
*din agricultură biologică

Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel without epidermis (98%);
Acidity regulators (Sodium lactate sol. 60%); Acidifying (Citric acid);
Peach flavour; Preservative (Potassium sorbate)
*from biological agriculture

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES
x dose 40 ml

Aloe vera (aloe barbadensis mill.) gel fără epidermidă / Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel without epidermis

39,2 g
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

ALOE & MIERE DRINK

Art./Item 4000117 - 124,92 RON - 15 Pv

ALOE & HONEY DRINK

Descriere

Description

Nutriția zilnică este adesea bogată în elemente rafinate, dar săracă
în fibre, care sunt foarte importante pentru bunăstarea sistemului
nostru digestiv, Aloe Honey Drink este bogată în fibre de Aloe, care
pot ajuta funcționalitatea intestinului nostru ajutând la purificare și
regularitatea acestuia din urmă.

Everyday nutrition is often rich in refined elements but low in
fiber which are very important for the well-being of our digestive
system, Aloe Honey Drink is rich in Aloe fiber, which can help
the functionality of our intestine by helping purification and the
regularity of the latter.

Cum se folosește

How to use

Un misurino da 20 Ml da 1 a 2 volte al giorno diluito in un bicchiere
di acqua.

A 20 ml measure once or twice a day, dissolved in a glass of water.

Ingrediente

Indredients

Aloe vera (aloe barbadensis mill.) gel fără epidermidă (90%); Miere
organică italiană; Corectarea acidității (Lactat de sodiu sol. 60 %);
Acid citric; Vitamina C (Acid L-ascorbic); Conservanți (Sorbat de
potasiu)
*din agricultură biologică

Aloe Vera* (Aloe barbadensis Mill.) gel without epidermis; Italian
organic honey; Acidity regulators (Sodium lactate sol. 60%); Citric
acid; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Preservatives (Potassium sorbate).
*from biological agriculture

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

mg x dose
Aloe vera (aloe barbadensis mill.) gel fără epidermidă /
Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel without epidermis

36000 mg

Vitamina C / Vitamin C

80 mg

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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%VNR*
100%

ALOE + GLUCOZAMINĂ

Art./Item 4000131 - 119,18 RON - 15 Pv

ALOE + GLUCOSAMINE

Descriere

Description

Aloe + Glucozamină este un Supliment alimentar pe bază de Aloe
vera, Vitamina C, Sulfat de glucozamină și MSM, care este util
în toate cazurile de nevoie crescută sau aport redus al acestor
substanțe nutritive.

Aloe Glucosamine is a food supplement based on Aloe vera, Vitamin
C, Glucosamine sulphate and MSM, which can be useful in all cases
of increased needs or reduced supply of these nutrients.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă o doză de 40 ml de produs pe zi, de preferat în
timpul meselor.
A se folosi paharul dozator pentru a măsura cantitatea indicată.

The recommended dosage is 40 ml of product per day, preferably
during meals. Use the special dosing cup to measure the indicated
amount.

Ingrediente

Indredients

Apă; Aloe vera (aloe barbadensis mill.) gel fără epidermidă(70%)*;
Miere; Fructoză; Sulfat d-glucozamină 2 kcl; Vitamina C (Acid
L-ascorbic); Metilsulfonilmetan (MSM); Corectarea acidității (Lactat
de sodiu sol. 60 %); Acid citric; Aroma acru; Conservant (Sorbat de
potasiu); Îndulcitor (Sucraloză)
*din agricultură biologică

Water; Aloe Vera* (Aloe barbadensis Mill.) gel without epidermis;
Honey; Fructose; D-glucosamine sulfate 2 Kcl; Vitamin C (L-Ascorbic
Acid); Methylsulfonylmethane (MSM); Acidity regulator (Sodium
lactate sol. 60%); Citric acid; Sour cherry aroma; Preservative
(Potassium sorbate); Sweetener (Sucralose)
*from biological agriculture

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES
mg x doză
40 ml

Sulfat de glucozamină / Glucosamine sulphate
MSM (Metilsulfonilmetan) / MSM (Methylsulfonilmethane)

500 mg

%VNR*
-

200 mg

-

Aloe vera (aloe barbadensis mill.) gel fără epidermidă /
Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel without epidermis

16.000 mg

-

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

500 mg

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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625 %

SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

COLLAGEN

Art./Item 4000186 - 119,18 RON - 15 Pv
30 pliculețe de 5 g - Greutatea netă 150 g
30 sachets of 5 g - Net weight 150 g

Descriere

Description

Produsul este un supliment alimentar de hidrolizat de colagen,
vitamina C, vitamina E, acid folic, biotină și seleniu, util pentru a face
o cotă suplimentară a acestor nutrienți în cazurile de aport redus
sau de nevoie fiziologică crescută.

The product is a food supplement of Hydrolyzed collagen, Vitamin
C, Vitamin E, Folic acid, Biotin and Selenium, useful to supply
an additional amount of said nutrients in cases of low intake or
increased nutritional requirements.

Cum se folosește

How to use

A se administra conținutul unui pliculeț într-un pahar de apă.

1 packet a day, dissolved in water.

Ingrediente

Indredients

Colagen hidrolizat; Acidifiant (acidul tartric; Acid citric); Corectarea
acidității (Bicarbonat de sodiu); Maltodextrină; Vitamina C (Acid
L-ascorbic); îndulcitor (Izomalt); Zmeură pudră (Rubus Idaeus
frutti); Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL); Aromă de lămâie;
Îndulcitor (Sucraloză); Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Vitamina
B9 (Acid pteroil-monoglutamic); D-Biotină; Selenit de sodiu.

Hydrolyzed collagen; Acidifying (Tartaric acid; Citric acid); Acidity
regulator (Sodium hydrogen carbonate); Maltodextrin; Vitamin C
(L-Ascorbic Acid); Sweetener (Isomalt); Raspberry powder (Rubus
Idaeus fruits); Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate); Lemon
flavour; Sweetener (Sucralose); Anti-caking agent (Silicon dioxide);
Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic acid); D-Biotin; Sodium selenite

Avertizări

Warnings

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

pentru 1 plic / for 1 sachet
Colagen hidrolizat’ / Hydrolyzed collagen
Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL) / Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

%VNR*
2500 mg

-

140 mg

175%

30 mg

250%

Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic acid)

300 mcg

150%

Biotina / Biotin

200 mcg

400%

55 mcg

100%

Seleniu / Selenium
*VNR =Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SNEP KRILL

Art./Item 4000140 - 190,68 RON - 25 Pv

Descriere

Description

Krill-ul este un set de specii de animale nevertebrate (în special crustacee)
incluse în ordinul Euphausiacea.
Este zooplanktonul, care împreună cu fitoplanctonul și alte microorganisme
formează PLANTONUL. Planctonul (prin urmare, de asemenea, krill) este
o sursă de hrană esențială a numeroase specii marine, cum ar fi: cetacee,
rechini, balene, pește albastru și păsări de apă.
Krill reprezintă a doua etapă a lanțului alimentar marin. Uleiul de krill este o
sursă de acizi grași polinesaturați esențiali ai familiei omega3. Uleiul de krill,
în comparație cu uleiurile comestibile derivate din plante, conține mai presus
de acid eicosapentaenoic omega3 (EPA) și acid docosahexaenoic omega3
(DHA), care sunt foarte disponibile și active biologic. Uleiul de krill conține, de
asemenea, fosfatidilcolina, un fosfolipid legat de colină și puternic prezent pe
suprafața membranelor celulare; fosfatidilcolina este principalul constituent
de lectină o moleculă care poate fi de ajutor în controlul colesterolului.
În uleiul de krill există și o cantitate considerabilă de antioxidanți; cum ar
fi retinolul (vitamina A), tocoferolii (vitamina E) și anstaxantina (un anumit
carotenoid, precursor al vit A).

Krill is a set of species of invertebrate animals (mainly shellfish) topic
on krill. It is zooplankton, which together with the phytoplankton, other
microorganisms goes to constitute the PLANKTON.
Plankton (hence the krill) is an essential food source for many marine species
such as whales, sharks, whales, blue fish and waterfowl. Krill is the second
step of the marine food chain. Krill oil is a source of essential polyunsaturated
fatty acids of the omega-3 family. The krill oil, in comparison of edible oils
derived from plants, contains mostly omega-3 eicosapentaenoic acid (EPA)
and omega-3 docosahexaenoic acid (DHA), which are highly available
and biologically active. The Krill oil also contains phosphatidylcholine, a
phospholipid and strongly linked to the choline present on the surface of
cell membranes; phosphatidylcholine is the main constituent of lecithin, a
molecule that may be useful in controlling cholesterol. Krill oil there are also a
considerable amount of antioxidants; such as retinol (vitamin A), tocopherols
(vitamin E) and anstaxanthina (a particular carotenoid, a precursor of vitamin
A).

Cum se folosește

How to use

1 trei capsule pe zii in timpul meselor.

1-3 softgel per day, during meals.

Ingrediente

Indredients

Ulei de krill extras din Euphasia superba (derivat din crustacee);
Gelatina alimentară; Agenții de întărire (Glicerol).

Krill oil extracted from Euphasia superba (derived from crustaceans);
Jelly food; Strength agents (Glycerol)

Avertizări

Warnings

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se depasi
doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub
trei ani. Conține crustacee (Krill): în caz de alergie la crustacee,
sarcină, alăptare sau dacă luați medicamente, consultați medicul
înainte de a lua produsul. Fără gluten.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Do not exceed the
recommended daily dose. Keep out of the reach of children below
three years of age. Contains shellfish (Krill): in case of shellfish
allergy, pregnancy, breastfeeding or if you are taking medication,
consult your doctor before taking the product. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Valoare energetică / Energy Value
Proteine / Protein

Pentru 1 perlă / For 1 pearl

Pentru 3 perle / For 3 Pearls

22,1 Kj / 5,26 Kcal

66,3 Kj / 15,8 Kcal

144 mg

432 mg

47 mg

141 mg

0 mg

0 mg

Grăsime / Fat

500 mg

1500 mg

din care: saturate / of which: saturated

150 mg

450 mg

Fosfolipide / Phospholipids

200 mg

600 mg

DHA (acid docosahexaenoic) /
DHA (docosahexaenoic acid)

27,5 mg

82,5 mg

EPA (acid eicosapentaenoic) /
EPA (eicosapentaenoic acid)

50 mg

150 mg

Astaxantin / Astaxanthin

0,1 mg

0,3 mg

0g

0g

Carbohidrați / carbohydrates
din care zaharuri / of which sugars

Sare / Salt
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

OMEGA TRIS

Art./Item 4000151 - 102,46 RON - 13 Pv

Descriere

Description

Toate beneficiile cardiovasculare ale acizilor grași Omega 3 sunt
susținute de acidul linolenic gamma (GLA) și acidul linoleic (CLA).
Acidul gras GLA face parte din uleiurile esențiale și este transformat
de organism în acid linolenic diomogamma (DGLA), care poate
promova producerea prostaglandinelor din seria 1 (PGE1), care
au activitate antiinflamatoare, antiplachetară, cardioprotectoare și
vasodilatatoare.
Este, de asemenea, un antagonist al prostaciclinei și de PGE2 (care
au efecte opuse PGE1).
Poate avea efecte benefice asupra pielii, asupra funcționalității
membranelor celulare și este utilă și în combaterea tulburărilor
ciclului menstrual.
Acidul gras CLA este definit esențial, deoarece corpul uman nu
este capabil să-l sintetizeze. Acidul linoleic este util pentru creștere,
pentru formarea de energie, pentru construcția membranelor
celulare, pentru sexualitate și reproducere, pentru bunăstarea
pielii, pentru producția de hemoglobină și scăderea colesterolului
total. O dietă corectă și integrată cu acizi grași Omega 3 6 9 poate
promova menținerea sistemului cardiovascular și funcționalitatea
corectă a acestuia, împreună cu bunăstarea fizică a persoanei.

All the benefits to the cardiovascular level of Omega 3 fatty acids
are aided by the acid gamma-linolenic acid (GLA) and linoleic acid
(CLA). The fatty acid GLA is part of the essential oils and is converted
by the body into diomogamma-linolenic acid (DGLA), which can
promote the production of prostaglandins of the series 1 (PGE1),
equipped with anti-inflammatory activity, anti-platelet aggregation,
vasodilating and cardioprotective. It ‘s also an antagonist of
prostacyclin and PGE2 (that have opposite effects to PGE1). It may
have beneficial effects on the skin, on cell membranes function,
and is also useful in combating disorders of the menstrual cycle.
The CLA fatty acid is defined essential because the human
organism is not able to synthesize it. The linoleic acid is useful
for growth, for the formation of energy, for the construction of
cellular membranes, for sexuality and reproduction, for being of
the skin, for the production of hemoglobin and decrease the total
cholesterol.
A correct and integrated power supply with Omega 3-6-9 fatty
acids, can promote the upkeep cardiocirculatory and its correct
functionality, together with a person’s physical well-being.
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Cum se folosește

How to use

Due-tre capsule al giorno durante i pasti.
Non eccedere con la dose raccomandata.

Two to three capsules a day with meals.
Do not exceed the recommended daily dose.

Ingrediente

Indredients

Tit pește ulei. 18% EPA și 12% ADH; Primrose de seară (Oenothera
biennis L.) ulei de tit. 10% GLA; Inul (Linum usitatissimum L.) ulei
din tit. 65% CLA; Gelatina alimentară; Agenții de întărire (Glicerol);
Vitamina E (D-alfa-tocoferol); Antioxidant (Extract bogat în
tocoferol).

Tit fish oil. 18% EPA and 12% DHA; Evening primrose (Oenothera
biennis L.) oil tit. 10% GLA; Flax (Linum usitatissimum L.) oil tit.
65% CLA; Jelly food; Strength agents (Glycerol); Vitamin E (D-alphatocopherol); Antioxidant (Tocopherol-rich extract).

Avertizări

Warnings

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor sub trei ani. Data de expirare se referă la
produsul în ambalaj intact, păstrat în mod corespunzător.
Fără gluten.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children below three years of age. The expiry date refers to the
product when unopened and properly stored. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

mg pentru 3 capsule / mg for 3 capsules
Ulei de pește / fish oil

%VNR*
498 mg

-

din care EPA / of which EPA

89,64 mg

-

din care DHA / of which DHA

59,76 mg

-

Ulei de Primrose seara / Evening Primrose Oil

498 mg

-

din care GLA / of which GLA

49,8 mg

-

Ulei de semințe de in / Linseed oil

498 mg

-

din care CLA / of which CLA
Vitamina E / Vitamin E

323,7 mg
5 mg

41,7 %

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

OMEGA 3

Art./Item 4000150 - 100,08 RON - 13 Pv

Descriere

Description

Dieta noastră nu este întotdeauna echilibrată și potrivită stilului de
viață pe care îl facem.
Alimentele grele bogate în zaharuri și grăsimi, combinate cu o
predispoziție genetică și comportament sedentar, pot modifica
nivelurile plasmatice optime de colesterol și trigliceride și pot
favoriza apariția problemelor la nivel cardiovascular.
Omega Three conține acizi grași Omega 3 care pot ajuta și îmbunătăți
activitatea ficatului prin suprimarea producției de lipoproteine
trigliceride în timp ce accelerează, în parte, îndepărtarea lor.
Acțiunea are loc mai ales la nivelul hepatocitelor și este legată de
o producție redusă de lipoproteine VLDL cu un conținut ridicat de
trigliceride.
Acizii grași Omega 3 pot promova, de asemenea, o creștere a
EDRF (factorul de relaxare a musculaturii vasculare), activitatea
fibrinolitică, deformarea eritrocitelor și creșterea HDL. HDL
sunt lipoproteine bune ale colesterolului care realizează funcția
importantă de a îndepărta excesul de colesterol din țesuturile
periferice pentru a-l aduce la ficat unde poate fi metabolizat.
O dietă bogată în acizi grași Omega 3, împreună cu un stil de viață
sănătos și o alimentație adecvată, pot ajuta la prevenirea bolilor
cardiovasculare și la menținerea sistemului cardiovascular sănătos.

Not always our diet is balanced and suited to the lifestyle we do.
Heavy foods rich in sugar and fat, combined with a genetic
predisposition and sedentary behavior that may affect the optimal
plasma levels of cholesterol and triglycerides, and promote the
occurrence of problems in the cardiovascular level.
Omega tre contains Omega-3 fatty acids that can help and improving
hepatic activity, suppressing the production of triglyceride rich
lipoproteins accelerating at the same time, in part, their removal.
The action takes place mostly in hepatocyte level and is linked to
a reduced production of VLDL lipoprotein with a high content of
triglycerides. Omega-3 fatty acids can also promote the increase
dell’EDRF (relaxation factor of vascular muscle), fibrinolytic activity,
the deformability of red blood cells and the increase in HDL. HDL
lipoproteins are “good cholesterol” which play an important role in
removing excess cholesterol from peripheral tissues to bring it to
the liver where it can be metabolized.
A diet rich in Omega-3, together with a healthy lifestyle and a
healthy diet, can help the prevention of cardiovascular disease and
the maintenance of a healthy circulatory apparatus.

Cum se folosește

How to use

Două - trei capsule pe zi, la mesele principale.
A nu se depasi doza zilnică recomandata.

Two to three capsules a day with meals.
Do not exceed the recommended daily dose.

Ingrediente

Indredients

Tit pește ulei. 35% EPA și 25% ADH; Gelatina alimentară; Agenții de
întărire (Glicerol); Vitamina E (D-alfa-tocoferol); Antioxidant (Extract
bogat în tocoferol)

Tit fish oil. 35% EPA and 25% DHA; Jelly food; Strength agents
(Glycerol); Vitamin E (D-alpha-tocopherol); Antioxidant (Tocopherolrich extract).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor sub trei ani. Data de expirare se referă la
produsul în ambalaj intact, păstrat în mod corespunzător.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children below three years of age. The expiry date refers to the
product when unopened and properly stored.

mg pentru 3 capsule / mg for 3 capsules
Ulei de pește / fish oil

%VNR*
1500 mg

-

din care EPA / of which EPA

525 mg

-

din care DHA / of which DHA

375 mg

-

Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL) / Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)
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5 mg

41,7 %

*VNR = Valorea
Nutrițională de
Referință / Nutrient
Reference Value

CUORE DI GRANO

Art./Item 4000152 - 104,84 RON - 13 Pv

Descriere

Description

Germenul de grâu este o sursă foarte bogată de vitamina E, dar
există, de asemenea, acizi grași polinesaturați, minerale și o
substanță numită ocatcosanol, o moleculă solubilă în grăsimi
care pare foarte utilă pentru cei care practică activitatea fizică
prin creșterea disponibilității glicogenului și a oxigenului la nivel
muscular, poate fi util și în tratamentul artritei.
Uleiul de germeni de grâu reprezintă cea mai bună sursă de
vitamina E, această vitamină este un agent antioxidant foarte
puternic, indispensabil în lupta împotriva radicalilor liberi, în
protecția sănătății și în prevenirea îmbătrânirii.
Uleiul de germeni de grâu conține, de asemenea, numeroși acizi,
calciu, cupru, mangan, magneziu, vitamine B și fosfor, toți aliați ai
sănătății noastre.

The wheat germ is a very rich source of vitamin E, but also contains
polyunsaturated fats, mineral acids and a substance called
ocatcosanolo, fat-soluble molecule that seems very useful for
those who practice physical activity by increasing the availability of
glycogen and oxygen in muscles, it may also be beneficial in the
treatment of arthritis.
The wheat germ oil is the best source of vitamin E, this vitamin is
a powerful antioxidant, is essential in the fight to free radicals, the
protection of health and the prevention of aging.
The wheat germ oil also contains many acids, calcium, copper,
manganese, magnesium, B vitamins and phosphorus all allies of
our health.

Cum se folosește

How to use

Doua trei capsule pe zii in timpul meselor.

2-3 softgel per day, during meals.

Ingrediente

Indredients

Ulei din germeni de grâu (Triticum aestivum L. oleum germinis);
Gelatina alimentară; Agenții de întărire (Glicerol); Vitamina E (D-alfatocoferol); Antioxidant (Extract bogat în tocoferol)

Wheat germ oil (Triticum aestivum L. oleum germinis); Jelly
food; Strength agents (Glycerol); Vitamin E (D-alpha-tocopherol);
Antioxidant (Tocopherol-rich extract).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor sub trei ani. Data de expirare se referă la
produsul în ambalaj intact, păstrat în mod corespunzător.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children below three years of age. The expiry date refers to the
product when unopened and properly stored.

mg pentru 3 capsule / mg for 3 capsules
Ulei din germeni de grâu (Triticum aestivum L. oleum germinis) /
Wheat germ oil (Triticum aestivum L. oleum germinis)
Vitamina E / Vitamin E

%VNR*
1500 mg
3,75 mg

-

*VNR = Valorea
Nutrițională de
Referință / Nutrient
Reference Value

31,25%
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

STICLE / BOTTLE 1000 ml

OLIVOX

Art./Item 4000170 - PROMO x2 - 181,10 RON - 21 Pv
Art./Item 4000312 - PROMO x6 - 500,48 RON - 63 Pv
60 CAPSULE / 60 CAPSULES
Art./Item 4000313 - PROMO x2 -181,10 RON - 21 Pv
Art./Item 4000314 - PROMO x6 - 500,48 RON - 63 Pv

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de extracte titrate de măsline,
anghinare și tamarind:

Food supplement based on titrated extracts of Olive, Artichoke and
Tamarind:

•

•

•
•

Măslin: metabolismul glucidelor și lipidelor; circulația normală
a sângelui; regularitatea tensiunii arteriale; antioxidant
Anghinare: funcție digestivă; funcția hepatică; eliminarea
gazelor intestinale; funcțiile de purificare a organismului;
metabolismul lipidic; antioxidant
Tamarind: regularitatea tranzitului intestinal; volumul normal
și consistența scaunului.

•
•

Olive: metabolism of carbohydrates and lipids; normal blood
circulation; regularity of blood pressure; antioxidant
Artichoke: digestive function; liver function; intestinal gas
elimination; purifying functions of the organism; lipid
metabolism; antioxidant
Tamarind: regularity of intestinal transit; normal volume and
consistency of stool.

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos.
Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.
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OLIVOX BOTTIGLIA/BOTTLE
Cum se folosește

How to use

Diluaţi 20 ml de produs, de două ori pe zi.

Take 20 ml of the pure product, 2 times per day.

Ingrediente

Indredients

Apă; Miere de flori sălbatice; Corectarea acidității (Lactat de sodiu);
acidifiant (Acid citric); Frunze de măsline (Olea europaea L.) Extract
uscat 15% în oleuropeină; Anghinare (Cynara scolymus L.) frunze
Extract uscat tit. 2,5% în acid clorogenic; Tamarin (Tamarindus
indica L.) fructe Extract uscat; Conservant (Sorbat de potasiu);
Aromă de lămâie.

Water; Wildflower honey; Acidity regulator (Sodium lactate);
Acidifying (Citric acid); Olive (Olea europaea L.) leaves Dry extract
tit. 15% in oleuropein; Artichoke (Cynara scolymus L.) leaves Dry
extract tit. 2,5% in chlorogenic acid; Tamarind (Tamarindus indica
L.) fruits Dry extract; Preservative (Potassium sorbate); Lemon
flavour

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Doza zilnică recomandată / Recommended daily intake

40 ml

Extract uscat de măslin tit.15% / Olive Tree Dry extract tit.15%

350 mg

din care oleoeuropeină / of which oleoeuropeine

52.5 mg

Anghinare extract uscat tit. 2,5% / Artichoke Dry extract tit. 2,5%

286 mg

din care acid clorogenic / of which chlorogenic acid

7,15 mg

Extract uscat de tamarind / Tamarind Dry extract

200 mg

OLIVOX CAPSULE/CAPSULES
Cum se folosește

How to use

2 capsule pe zi, înghițite cu multă apă.

2 capsules per day with plenty of water.

Ingrediente

Indredients

Frunze de măsline (Olea europaea L.) Extract uscat 40% în
oleuropeină; Anghinare (Cynara scolymus L.) frunze Extract uscat
tit. 2,5% în acid clorogenic; Tamarin (Tamarindus indica L.) fructe
Extract uscat; Hidroxipropilmetilceluloză; Agenți antiaglomeranți
(Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor grași).

Olive (Olea europaea L.) leaves Dry ectract tit. 40% in oleuropein;
Artichoke (Cynara scolymus L.) leaves Dry extract tit. 2,5% in
chlorogenic acid; Tamarind (Tamarindus indica L.) fruits Dry extract;
Hydroxypropyl methylcellulose; Anti-caking agents (Silicon dioxide;
Magnesium salts of fatty acids).

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Doza zilnică recomandată / Quantities per recommended daily dose

2 capsule

Extract uscat de măslin tit. 40% / Olive Tree Dry extract tit. 40%

350 mg

din care oleoeuropeină / of which oleoeuropeine

140 mg

Anghinare extract uscat tit. 2,5% / Artichoke Dry extract tit. 2,5%

286 mg

din care acid clorogenic / of which chlorogenic acid

7,15 mg

Extract uscat de tamarind / Tamarind Dry extract

200 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Art./Item 4000316 - PROMO x2 - 185,12 RON - 21 Pv

OLIVOX 40

Art./Item 4000317 - PROMO x6 - 509,03 RON - 63 Pv

Descriere

Description

•

•

•
•

Rozmarin: Funcția digestivă; funcția hepatică. Motilitate
gastro intestinală normală și eliminarea gazelor. Antioxidant.
Funcționare normală a aparatului cardiovascular.
Măslin: Metabolismul carbohidraţilor și lipidelor; circulația
normală a sângelui; regularitatea presiunii arteriale;
Antioxidant.
Curcuma: Funcția digestivă; funcția sistemului digestiv.
Antioxidant. Funcția articulară. Ajută la combaterea
tulburărilor ciclului menstrual.

•
•

Rosemary: Digestive function. Liver function. Regular
gastrointestinal motility and elimination of gas. Antioxidant.
Regular functionality of the cardiovascular system.
Olive Tree: Metabolism of carbohydrates and lipids; normal
blood circulation; regularises arterial tension; antioxidant.
Tumeric: Digestive function; Digestive system functionality.
Antioxidant. Joint functionality. Contrast of menstrual cycle
disorders.

Cum se folosește

How to use

Pentru o folosire alimentară corectă recomandăm să luați 50 ml de
produs de două ori pe zi.

For correct food use, we recommend taking 50 ml of product twice
a day.

Ingrediente

Indredients

Apă; Extract de idorglicerină din măslin (Olea europaea L. ceață;
Apă; Glicerol); Extract de turmeric gliceric (Rizom de curcuma
(Curcuma longa L.); Apă; Glicerol); Extract hidroglicer de rozmarin
(frunze de Rosmarinus officinalis L., apă, glicerol); Olivattiva 40®
(Olea europea L. Extract uscat tit. 40% în oleuropeina); Conservanți
(Sorbat de potasiu); acidifiant (Acid citric).

Water; Olive extract idorglicerico (Olea europaea L. leaves; Water;
Glycerol); Turmeric extract hydroglyceric (Turmeric (Curcuma
longa L.) rhizome; Water; Glycerol); Rosemary hydroglceric extract
(Rosmarinus officinalis L. leaves, water, glycerol); Olivattiva 40®
(Olea europea L. Dry extract tit. 40% in oleuropein); Preservatives
(Potassium sorbate); Acidifying (Citric acid).

Avertizări

Warnings

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Conține curcumă: în cazul afectării funcției hepatice,
biliare sau de calculi ai căilor biliare, utilizarea produsului nu este
recomandată. Dacă luați medicamente, trebuie să vă adresați
medicului dumneavoastră. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Contains turmeric: In case of alterations in liver function,
biliary or gallstones, the use of the product is not recommended.
If you are taking any medications, you should seek medical advice.
Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Pentru doza zilnică maximă (100 ml) / For a maximum daily dose of 100 ml
Frunze de măsline / Olive leaves

6g

Curcuma longa L. rizoma / Turmeric longa L. rhizome

5g

Frunze de rozmarin / Rosemary leaves

5g

Olivattiva 40

200 mg

din care oleuropeină / of which oleuropein

80 mg
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COMING
SOON

OLIVÒ

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de extracte de măsline, tamarindo și
anghinare:
•
Măslin: Metabolismul carbohidraţilor și lipidelor; circulația
normală a sângelui; regularitatea presiunii arteriale;
antioxidant
•
Anghinare: Funcția digestivă; funcția hepatică; eliminarea
gazelor intestinale; funcţii de purificare a organismului;
metabolismul lipidelor; antioxidant
•
Tamarindo: Regularitatea tranzitului intestinal; volum și
consistență normale ale scaunului

Food supplement based on titrated extracts of Olive, Artichoke and
Tamarind:
•
Olive: carbohydrate and lipid metabolism; normal blood
circulation; regularity of pressure blood; antioxidant
•
Artichoke: digestive function; liver function; elimination
intestinal gases; depurative functions of the organism; lipid
metabolism; antioxidant
•
Tamarindo: regularity of intestinal transit; normal stool
volume and consistency.

Cum se folosește

How to use

2 capsule pe zi pentru a fi înghițite cu multă apă

2 capsules a day to be swallowed with plenty of water

Ingrediente

Indredients

Apă; Miere de flori sălbatice; Corectarea acidității (Lactat de sodiu);
acidifiant (Acid citric); Frunze de măsline (Olea europaea L.) Extract
uscat 15% în oleuropeină; Anghinare (Cynara scolymus L.) frunze
Extract uscat tit. 2,5% în acid clorogenic; Tamarin (Tamarindus
indica L.) fructe Extract uscat; Conservant (Sorbat de potasiu);
Aromă de lămâie.

Water; Wildflower honey; Acidity regulator (Sodium lactate);
Acidifying (Citric acid); Olive (Olea europaea L.) leaves Dry extract
tit. 15% in oleuropein; Artichoke (Cynara scolymus L.) leaves Dry
extract tit. 2,5% in chlorogenic acid; Tamarind (Tamarindus indica
L.) fruits Dry extract; Preservative (Potassium sorbate); Lemon
flavour.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (2 capsule) / Quantities per maximum daily dose (2 capsules)
Măslin Extract uscat tit. 40% / Olive Tree Dry extract tit. 40%

800 mg

din care oleuropeină / of which oleuropein

320 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

MORINDA

Art./Item 4000354 - 102,74 RON - 13 Pv
Flacone da 50 ml
50 ml vial

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de suc liofilizat de Noni are o acțiune
antioxidantă și tonică, deosebit de utilă în caz de oboseală fizică și
mentală.

Food supplement based on lyophilised noni juice has antioxidant
and tonic action, recommended for physical and mental fatigue.

Cum se folosește

How to use

Luați 10 până la 20 de picături de produs de 2-3 ori pe zi direct în
gură.

Take 10 to 20 drops 2-3 timer per day directly in the mouth.

Ingrediente

Indredients

Apă; Suc de fructe de noni (Morinda citrifolia L.) liofilizat; Corectarea
acidității; Lactat de sodiu; acidifiant (Acid citric); Conservant (Sorbat
de potasiu).

Water; Noni (Morinda citrifolia L.) freeze-dried juice; Acidity
regulators; Sodium lactate; Acidifying (Citric acid); Preservative
(Potassium sorbate)

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (3 ml = 60 picături) / Quantities per maximum daily dose (3 ml = 60 drops)
Suc de fructe de noni (Morinda citrifolia L.) liofilizat / Noni (Morinda citrifolia L.) freeze-dried juice
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350 mg

MORINDA PIÙ

Art./Item 00355 - 32,00€ - 22 Pv
Flacone da 50 ml
50 ml vial

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de suc liofilizat de Noni cu Vitamine
B1 și B3 și cu Zinc, Crom și Coenzima Q10.
•
Noni: are o acțiune antioxidantă și tonică, deosebit de utilă în
caz de oboseală fizică și mentală
•
Vitamina B1: contribuie la metabolismul energetic normal
•
Vitamina B3: contribuie la metabolismul energetic normal și la
reducerea oboselii și extenuării
•
Zinc: contribuie la protejarea celulelor de stresul oxidativ
•
Crom: contribuie la menținerea nivelului normal de glucoză în
sânge.

Food supplement based on lyophilised noni juice with B1 and B3
Vitamins and Zinc, Chrome and Q10 Coenzyme.
•
Noni: antioxidant and tonic action , recommended for
physical and mental fatigue
•
Vitamin B1: for normal energetic metabolism
•
Vitamin B3: for normal energetic metabolism and reduction of
fatigue and extenuation
•
Zinc: protects cells against oxidative stress
•
Chrome: maintains normal level of blood glucose.

Cum se folosește

How to use

Assumere dalle 10 alle 20 gocce di prodotto per 2 volte al giorno
direttamente in bocca.

Take 10 to 20 drops 2 timer per day directly in the mouth.

Ingrediente

Indredients

Apă; Suc de fructe de noni (Morinda citrifolia L.) liofilizat; Corectarea
acidității (Lactat de sodiu); Gluconat de zinc; acidifiant (Acid citric);
Conservant (Sorbat de potasiu); Vitamina B3 (Nicotinamida);
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Coenzima Q10; îndulcitor
(Glicozide cu steviol); Picolinate de chrome.

Water; Noni (Morinda citrifolia L.) freeze-dried juice; Acidity
regulator (Sodium lactate); Zinc gluconate; Acidifying (Citric acid);
Preservative (Potassium sorbate); Vitamin B3 (Nicotinamide);
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Coenzyme Q10; Sweetener
(Steviol glycosides); Chromium picolinate.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (2 ml = 40 picături) /
Quantities per maximum daily dose (2 ml = 40 drops)
Suc de fructe de noni (Morinda citrifolia L.) liofilizat /
Noni (Morinda citrifolia L.) freeze-dried juice
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) / Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

%VNR*
160 mg
1 mg

90,9

Vitamina B3 (Nicotinamida) / Vitamin B3 (Nicotinamide)

2,4 mg

15

Zinc

2,5 mg

25

Crom / Chrome

10 mcg

25

Coenzima Q10 / Coenzyme Q10

1 mg

*VNR = Valorea
Nutrițională de
Referință / Nutrient
Reference Value
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Art./Item 4000194 - 114,42 RON - 14 Pv

VITAMINA C

Art./Item 4000250 - PROMO x3 - 238,31 RON - 28 Pv

Descriere

Description

Produsul este un supliment alimentar pe bază de vitamina C, util
în toate cazurile de nevoi crescute sau de aport nutritiv redus de
acest nutrient.
Vitamina C contribuie la menținerea funcției normale a sistemului
imunitar în timpul și după un exercițiu fizic intens.
Vitamina C contribuie la formarea normală de colagen necesară
pentru funcționalitatea normală a vaselor de sânge, cartilaj, oase,
piele și dinți.
Vitamina C contribuie la formarea normală de colagen necesară
pentru funcționalitatea normală a vaselor de sânge, cartilaj, oase,
piele și dinți. Vitamina C contribuie la metabolismul energetic
normal. Vitamina C contribuie la protecția celulelor împotriva
stresului oxidativ.
Vitamina C contribuie la reducerea oboselii și oboselii.
Vitamina C crește absorbția fierului.

Food supplement based on vitamin C, useful in all cases of increased
need or reduced nutritional intake of this nutrient.
Vitamin C contributes to the maintenance of the normal function of
the immune system during and after intense exercise.
Vitamin C contributes to the normal formation of collagen necessary
for the normal function of blood vessels, cartilage, bones, skin and
teeth.
Vitamin C contributes to normal energy metabolism.
Vitamin C contributes to the protection of cells from oxidative
stress.
Vitamin C contributes to the reduction of tiredness and fatigue.
Vitamin C increases the absorption of iron.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea la 1-2 capsule pe zi, în timpul meselor
principale.

The recommended dosage is 1-2 capsules per day, preferably
during main meals.

Ingrediente

Indredients

Vitamina C (Acid L-ascorbic); Agent de volumizare (Maltodextrină);
Hidroxipropilmetilceluloză; Agenți antiaglomeranți (Dioxid de
siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor grași); Coloranți (Oxid de fier
galben; Dioxid de titan; Oxid de fier roșu).

Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Bulking agent (Maltodextrin);
Hydroxypropyl methylcellulose; Anti-caking agents (Silicon dioxide;
Magnesium salts of fatty acids); Coloring (Yellow iron oxide;
Titanium dioxide; Red iron oxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică recomandată (2 capsule) /
Quantities per recommended daily dose (2 capsules)
Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

%VNR*
1000 mg

1250%

*VNR =Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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Art./Item 4000235 - 119,18 RON - 16 Pv

EXTRA-D

Art./Item 4000245 - PROMO x3 - 247,84 RON - 32 Pv

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de astragalus și extracte de poligoniu
cu ulei esențial de arbore de ceai și Vitamina D.
•
Astragalus: apărarea naturală a organismului, tonic-adaptogen
•
Polygonum: antioxidant, fluiditatea secrețiilor bronșice.
•
Arborele de ceai: funcționalitatea tractului respirator superior

Food supplement based on titrated Astragalus and Polygonum
extracts with Green Tea essential oil and Vitamin D.
•
Astragalus: natural defenses of the organism, tonic-adaptogen.
•
Polygonum: antioxidant, fluidity of bronchial secretions.
•
Green Tea: functionality of the upper respiratory tract

Cum se folosește

How to use

2-3 capsule pe zi, înghițite cu multă apă

2-3 capsules per day to be swallowed with plenty of water.

Ingrediente

Indredients

Agent de volumizare (Maltodextrină); Astragalus (membrana
Astragalus Moench) rădăcini Extract uscat tit. 16% în polizaharide;
Hidroxipropilmetilceluloză; Polygonum (Polygonum cuspidatum
Siebold & Zucch.) rădăcină Extract uscat tit. 98% în resveratrol;
Agenți antiaglomeranți (Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale
acizilor grași); Vitamina D (Colecalciferol); Tea tree (Melaleuca
alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ulei esențial.

Bulking agent (Maltodextrin); Astragalus (Astragalus membranaceus
Moench) root Dry Extract tit. 16% in polysaccharides; Hydroxypropyl
methylcellulose; Polygonum (Polygonum cuspidatum Siebold
& Zucch.) root Dry extract tit. 98% in resveratrol; Anti-caking
agents (Silicon dioxide; Magnesium salts of fatty acids); Vitamin D
(Cholecalciferol); Tea tree (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche)
Cheel) essential oil.

Avertizări

Warnings

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Cantități per doză zilnică recomandată (3 capsule) / Quantities per maximum daily dose (3 capsules)
Astragalus (membrana Astragalus Moench) rădăcini Extract uscat tit. 16% în polizaharide / Astragalus
(Astragalus membranaceus Moench) root Dry Extract tit. 16% in polysaccharides
din care polizaharide / of which polysaccharides
Polygonum Extract uscat tit. 98% / Polygonum Dry extract tit. 98%
din care resveratrol / of which resveratrol

%VNR*
-

600 mg
96 mg

-

153,1 mg

-

150 mg

-

Tea tree OE / Tea tree EO

1,2 mg

-

Vitamina D / Vitamin D

50 mcg

1000

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Art./Item 4000223 - 123,94 RON - 15 Pv

ECDEFENSE

Art./Item 4000260 - PROMO x3 - 252,60 RON - 29 Pv

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de extracte de plante.
Măceșe: prezintă acțiune de susținere și de restabilire, precum și
antioxidant.
Echinacea purpurea: ajută funcționalitatea tractului respirator
superior.
Uncaria: contribuie la apărarea naturală a organismului.

Dietary supplement based on vegetal extracts.
Rosehip: support and restorative action; antioxidant.
Echinacea purpurea: functionality of the upper respiratory trat
Uncaria: helps the body’s naturale defensed

Cum se folosește

How to use

3 capsule pe zi, înghițite cu multă apă.

3 capsules per day with plenty of water.

Ingrediente

Indredients

Măceșe (Rosa canina L.) pseudofrutto Extract uscat tit. 70% în
Vitamina C.; Uncaria (Uncaria tomentosa Willd. (Ex Schult.) DC.)
scoarță Extract uscat tit. 2% în alcaloizi totali; Echinacea purpurea
(Echinacea purpurea Moench) Iarbă Extract uscat tit. 4% în
polifenoli; Hidroxipropilmetilceluloză; Agenți antiaglomeranți
(Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor grași).

Rosehip (Rosa canina L.) pseudo-fruit Dry extract tit. 70% in Vitamin
C; Uncaria (Uncaria tomentosa Willd. (ex Schult.) DC.) bark Dry
extract tit. 2% in total alkaloids; Echinacea purpurea (Echinacea
purpurea Moench) grass Dry extract tit. 4 % in polyphenols;
Hydroxypropyl methylcellulose; Anti-caking agents (Silicon dioxide;
Magnesium salts of fatty acids).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică recomandată / Quantities per recommended daily dose

mg pentru 3 capsule /
mg for 3 capsules

%VNR*

Extract de Măceșe uscat / Rosehip Dry extract

600 mg

-

din care vitamina C / of which vitamin C

420 mg

525

Uncaria Extract uscat / Uncaria Dry extract

300 mg

-

din care alcaloizi totali / of which total alkaloids
Echinacea purpurea (Echinacea purpurea Moench) Extract uscat /
Echinacea purpurea (Echinacea purpurea Moench) Dry extract
din care polifenoli / of which polyphenols

6 mg

-

300 mg

-

12 mg

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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QUERCETINA MAX

Art./Item 4000280 - 84,85 RON - 11 Pv
60 capsule de 500 mg
60 capsules of 500 mg

Descriere

Description

Suplimente alimentare pe bază de Quercetin

Quercetin-based food supplements

Cum se folosește

How to use

1 capsulă pe zi, înghițite cu multă apă

1 capsule per day with plenty of water.

Ingrediente

Indredients

Quercetin; Hidroxipropilmetilceluloză; Agent de volumizare
(Maltodextrină); Agenți antiaglomeranți (Dioxid de siliciu; Săruri de
magneziu ale acizilor grași).

Quercetin; Hydroxypropyl methylcellulose; Bulking agent
(Maltodextrin); Anti-caking agents (Silicon dioxide; Magnesium salts
of fatty acids).

Avertizări

Warnings

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Cantități per doză zilnică recomandată (1 capsula) / Quantities per recommended daily dose (1 capsule)
Quercetin / Quercetin

200mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

L&Z - LACTOFERINĂ & ZINC
L&Z - LACTOFERRIN & ZINC

Art./Item 4000356 - 140,10 - 18 Pv
60 capsule de 500 mg
60 capsules of 500 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de lactoferină și zinc.

Food supplement based on lactoferrin and zinc.

Zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Zinc contributes to normal functioning of immune system and
protects stress against oxidative stress.

Cum se folosește

How to use

1 capsulă pe zi, cu o cantitate mare de apă.

1 capsule per day, with plenty of water.

Ingrediente

Indredients

Agent de volumizare (Maltodextrină); Hidroxipropilmetilceluloză;
Gluconat de zinc; Lactoferină (derivat din lapte); Agenți
antiaglomeranți (Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor
grași)

Bulking agent (Maltodextrin); Hydroxypropyl methylcellulose; Zinc
gluconate; Lactoferrin (milk derivative); Anti-caking agents (Silicon
dioxide; Magnesium salts of fatty acids)

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (1 capsulă) / Quantities per maximum daily dose (1 capsule)

%VNR*

Lactoferină / Lactoferrin

50 mg

-

Zinc

10 mg

100

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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REDRIS

Art./Item 4000356 - 128,71 RON - 18 Pv
60 capsule de 550 mg
60 capsules of 550 mg

Descriere

Description

Produsul este un supliment alimentar pe bază de orez roșu
fermentat și extracte din plante.
Monacolin K din orez roșu contribuie la menținerea nivelului normal
de colesterol din sânge. Efectul benefic se obține cu un aport zilnic
de 10 mg de Monacolin K.
Berberis favorizează funcția digestivă și hepatică; regularitatea
tranzitului intestinal și funcționalitatea sistemului digestiv și
funcționalitatea regulată a sistemului cardiovascular.
Schinduful promovează funcția digestivă, metabolismul glucidelor,
trigliceridelor și colesterolului.

The product is a food supplement based on fermented red rice and
plant extracts.
Monacolin K from red rice contributes to the maintenance of
normal blood cholesterol levels.
The beneficial effect is obtained with a daily intake of 10 mg of
Monacolin K. Berberis promotes digestive and hepatic function; the
regularity of intestinal transit and the functionality of the digestive
system and the regular functionality of the cardiovascular system.
Fenugreek promotes digestive function, the metabolism of
carbohydrates, triglycerides and cholesterol.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea la 2 capsule pe zii, de administrat
preferabil cu stomacul plin.

It is recommended to take 2 capsules a day, to be taken preferably
on a full stomach.

Ingrediente

Indredients

Orez fermentat roșu (Oryza sativa L., Monascus purpureus W.,
semințe) Extract uscat tit. 3% în Monacolin; Berberis (Berberis
aristata DC) Extract uscat tit. 97% în berberin; Extract uscat
de semințe de schinduf (Trigonella foenum-grecum L.) 1:4;
Hidroxipropilmetilceluloză; Agent de volumizare (Maltodextrină);
Agenți antiaglomeranți (Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale
acizilor grași); Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic).

Fermented Red Rice (Oryza sativa L., monascus purpureus W.,
seeds) Dry extract tit. 3% in Monacoline; Berberis (Berberis
aristata DC) bark Dry extract tit. 97% in berberin; Fenugreek
(Trigonella foenum-grecum L.) seed Dry extract 1:4; Hydroxypropyl
methylcellulose; Bulking agent (Maltodextrin); Anti-caking agents
(Silicon dioxide; Magnesium salts of fatty acids); Vitamin B9 (Pteroilmonoglutamic acid).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Pentru utilizarea produsului se recomandă consultarea
medicului. A nu se utiliza în timpul sarcinii, alăptării și în cazul
terapiei cu medicamente hipolipemiante. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. For the use of the product it is advisable to consult the
doctor’s opinion. Do not use during pregnancy, lactation and in
case of therapy with lipid-lowering drugs. Gluten free.

Cantități per doză zilnică recomandată (2 capsule) /
Quantities per recommended daily dose (2 capsules)
Orez roșu fermentat Extract uscat tit. 3% / Fermented red rice Dry extract tit. 3%
din care Monacolina K / of which Monacolina K
Berberis aristata Extract uscat tit. 97% /
Berberis aristata Dry extract tit. 97%
din care berberina / of which berberine

%VNR*
334 mg

-

10 mg

-

309,3 mg

-

300 mg

-

Schinduf (Trigonella foenum-grecum L.) Extract uscat 4/1 / Fenugreek (Trigonella
foenum-grecum L.) Dry extract 4/1

200 mcg

-

Folate

400 mcg

200%

*VNR = Valorea
Nutrițională de
Referință / Nutrient
Reference Value
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

AM & PM

Art./Item 4000190 - 123,94 RON - 15 Pv
60 capsule de 550 mg
60 capsules of 550 mg

Descriere

Description

Produsul este un supliment alimentar bazat pe fermenți lactici vii
și fibre prebiotice, util în toate cazurile cu necesități crescute sau
aport redus de nutrienți.
Fermentii lactici și fibrele prebiotice pot promova echilibrul florei
intestinale.

The product is a food supplement based on live lactic ferments and
prebiotic fibers, useful in all cases of increased needs or reduced
nutritional intake of these nutrients.
Lactic ferments and prebiotic fibers can promote the balance of
intestinal flora.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea la 1-2 capsule pe zi, de preferință,
departe de mese.

Recommended consumption: 1-2 capsules per day, preferably
between meals.

Ingrediente

Indredients

Inulină; Hidroxipropilmetilceluloză; Agent de volumizare
(Maltodextrină); Fermenți lactici vii (B. coagulans; B. bifidum; L.
bulgaricus; L. acidophilus; S. thermophilus); Agenți antiaglomeranți
(Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor grași); (Dioxid de
titan; Indigotină)

Inulin; Hydroxypropyl methylcellulose; Bulking agent (Maltodextrin);
Live lactic ferments (B. coagulans; B. bifidum; L. bulgaricus; L.
acidophilus; S. thermophilus); Anti-caking agents (Silicon dioxide;
Magnesium salts of fatty acids); (Titanium dioxide; Indigotine).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă recomandată (2 capsule) /
Quantities per recommended maximum daily dose (2 capsules)
B. coagulans

2mld / 1mld

B. bifidum

2 mld / 1 mld

L.bulgaricus

2 mld / 1 mld

L.acidophilus

2 mld / 1 mld

S.termophilus

2 mld / 1 mld

Inulină / Inulin

600 mg / 300 mg
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BUONANOTTE

Art./Item 4000321 - 84,06 RON - 10 Pv
60 capsule de 510 mg
60 capsules of 510 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de melatonină, cu extracte titrate
de păducel și balsam de lămâie care promovează relaxarea și
bunăstarea mentală.
Administrarea a 1 mg de Melatonină chiar înainte de culcare
contribuie la reducerea timpului necesar adormirii.

Melatonin-based food integrator, with extract containing
concentration of Hawthorn and Melissa which improves relaxation
and mental wellness.
The administration of one mg of Melatonin before going to sleep
contributes to the reduction of time necessary to fall asleep.

Cum se folosește

How to use

Luați 1 capsulă pe zi, seara chiar înainte de culcare.

Take a capsule per day, in the evening, shortly before going to sleep.

Ingrediente

Indredients

Păducel (Crataegus oxyacantha auct.) frunze Extract uscat tit. 3% în
vitexin; Melisă (Melissa officinalis L.) frunze Extract uscat tit. 12% în
acid rozmarinic; Hidroxipropilmetilceluloză; Agenți antiaglomeranți
(Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor grași); Melatonină.

Hawthorn (Crataegus oxyacantha auct.) leaves Dry extract tit. 3% in
vitexina; Melissa (Melissa officinalis L.) leaves Dry extract tit. 12% in
rosmarinic acid; Hydroxypropyl methylcellulose; Anti-caking agents
(Silicon dioxide; Magnesium salts of fatty acids); Melatonin.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Quantitativi per dose giornaliera massima consigliata (1 capsulă) /
Quantities per recommended maximum daily dose (1 capsule)

/ 200 mg

Păducel EU tit. 3% / Hawthorn DE tit. 3%

200 mg

din care vitexin / of which vitexina

6 mg

Melisa EU tit. 12% / Lemon balm DE tit. 12%

200 mg

din care acid rozmarinic / of which rosmarinic acid

24 mg

Melatonină / Melatonin

1 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

SNEP NIGHT

Art./Item 4000124 - 252,60 RON - 35 Pv
30 pliculețe de 5 g
30 sachets of 5 g

Descriere

Description

Snep night este un supliment pe bază de L-arginină, L-Citrulină,
L-Taurină, vitamina c , vitamina E și acid folic, formulat pentru a
favoriza binestarea aparatului cardiocirculator.

Snep Night is a supplement based on L-Arginine, L-Citrulline,
L-Taurine, Vitamin C, Vitamin E and Folic Acid, formulated to help
the well-being of cardiovascular system.

Buna funcționare a aparatului cardiocirculator este legat de
producția oxidului nitric ( NO ) , care lasă musculatura fină a vaselor
sanguine, deci poate avea un efect benefic pentru regolarizarea
tensiunii arteriale și a hrănirii țesuturilor.
Poate ajuta de altfel la modularea transmiterii nervoasea și
neuromusculară.

The proper functioning of cardiovascular system is connected to
the production of Nitric Oxide (NO), which releases the smooth
muscles of blood vessels, and thus can have a beneficial effect on
blood pressure regulation and on the nourishment of the tissues.
It can also help the modulation of nerve and neuromuscular
transmission.

Oxidul Nitric este produs din arginină; citrulina este un perscursor
a acestei ultime, iar împreună cu taurina favorizează producția de
oxid nitric.

Nitric Oxide is produced starting from Arginine; the Citrulline is
a precursor of the latter, and together with the Taurine favor the
production of NO.

Acidul folic este important pentru sinteza de metionină , care ste
produsă plecând de la Omocisteină, a cărora acumulare poate fi
dăunătoare aparatului cardiocirculator.
Snep night, cu vitamina c și e pe lângă faptul că favorizează o
acțiune antioxidantă, poate contribui a menține în sănătate
aparatul cardiocirculator.
Poate fi util și sfătuit chiar și pentru sportivi deoarece favorizează
afluxul de sânge a mușchilor și promovează o acțiune antioxidantă.

Folic acid is important for the synthesis of methionine which is
produced starting from homocysteine, the accumulation of which
can be harmful to the cardiovascular system.
Snep Night with vitamins C and E foster an antioxidant action, and
also contribute to maintain healthy the cardiovascular system and
all tissues.
It is therefore helpful and recommended to athletes, helping the
blood supply to the muscles and promoting an antioxidant action.
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Cum se folosește

How to use

Se dizolvă conținutul unui plic în apă. Se recomandă să luați
produsul seara, înainte de a merge la culcare.
A nu se depasi doza zilnică recomandata.

Dissolve in water the contents of one sachet once a day, preferably
in the evening before bedtime.
Do not exceed the recommended daily dose.

Ingrediente

Indredients

L-Arginină; acidifiant (Acid citric); L-Citrulină; Agent de volumizare
(Maltodextrină); Taurină; Vitamina C (Acid L-ascorbic); Corectarea
acidității (Bicarbonat de sodiu); Aromă; Vitamina E (Acetat de
tocoferil alfa DL); diosmină; Îndulcitor (Sucraloză); Antiaglomerant
(Dioxid de siliciu); Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic).

L-Arginine; Acidifying (Citric acid); L-Citrulline; Bulking agent
(Maltodextrin); Taurine; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Acidity
regulator (Sodium hydrogen carbonate); Aroma; Vitamin E (DLalpha-tocopheryl acetate); Diosmin; Sweetener (Sucralose); Anticaking agent (Silicon dioxide); Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic
acid).

Avertizări

Warnings

În prezența bolilor cardiovasculare, consultați medicul înainte de a
lua produsul. Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie
să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Termenul minim de
păstrare se referă la produsul în ambalaj nedeschis și păstrat în
mod corect. Fără gluten.

In the presence of cardiovascular disease, consult your doctor
before taking the product. Supplement should not be considered as
substitute for a varied and balanced diet and healthy lifestyle. Keep
out of the reach of children below three years of age. The minimum
storage term refers to the product in an intact and correctly stored
package. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

pentru 1 plic / for 1 sachet

%VNR*

L-Arginină / L-Arginine

2000 mg

-

Taurină / Taurine

300 mg

-

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

300 mg

175 %

Vitamina E ((Acetat de tocoferil alfa DL) / Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

30 mg

250 %

Acid folic / Folic Acid

300 mcg

150 %

Diosmină / Diosmin

30 mg

/ 175%

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

ALKALYNE

Art./Item 4000163 - 71,50 RON - 9 Pv
120 comprimate de 670 mg
120 tablets of 670 mg

Descriere

Description

Alkalyne este un supliment alimentar de săruri minerale alcalizante
(carbonat de Calciu, bicarbonat de Sodiu și hidroxid de Magneziu),
care poate fi util în toate cazurile cu necesități crescute sau cu un
aport redus de nutrienți.

Food supplement of alkalizing mineral salts (Calcium carbonate,
Sodium bicarbonate and Magnesium hydroxide) that can be useful
in all cases of increased need or reduced intake of these nutrients.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea între 2 și 4 comprimate pe zi, de
preferat în timpul mesei.

The recommended dosage is 2 to 4 tablets per day, preferably
during meals.

Ingrediente

Indredients

Agent de volumizare (Izomalt); Carbonat de calciu; Bicarbonat de
sodiu; Hidroxid de magneziu; agent de aglomerare (Maltodextrină;
Celuloză microcristalină); Agenți antiaglomeranți (Dioxid de siliciu;
Săruri de magneziu ale acizilor grași).

Bulking agent (Isomalt); Calcium carbonate; Sodium bicarbonate;
Magnesium
hydroxide;
Charging
agents
(Maltodextrin;
Microcrystalline cellulose); Anti-caking agents (Silicon dioxide;
Magnesium salts of fatty acids).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

pentru doza zilnică maximă (4 comprimate) / for maximum daily dose (4 tablets)

%VNR*

Carbonat de calciu / Calcium carbonate

400 mg

-

Din care calciu / Of which calcium

160 mg

20%

Bicarbonat de sodiu / Sodium bicarbonate

400 mg

-

Hidroxid de magneziu / Magnesium hydroxide

400 mg

-

Din care magneziu / Of which Magnesium

167 mg

44%

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SUPER-CAL

Art./Item 4000162 - 85,79 RON - 10 Pv
30 pliculețe de 5,5 g
30 sachets of 5,5 g

Descriere

Description

Super – cal este un supliment de calciu și de vitaminele C, K2 și D3.
Componenetele prezentein Super cal pot favoriza menținerea
normală a oaselor ( calciu, vitamina d și vitamina k), favoriza
normala absorbție de calciu și fosfor ( vitamina d) și contribui la
normala formare a colagenului pentru normala funcționare a
oaselor (Vitamina C).

Food supplement of Calcium and Vitamins C, K2 and D3.
The components present in Super-Cal can promote normal bone
maintenance (Calcium, Vitamin D and Vitamin K), promote normal
absorption of calcium and phosphorus (Vitamin D) and contribute
to the normal formation of collagen for normal bone function
(Vitamin C).

Cum se folosește

How to use

Unui plic pe zi de preferință, departe de mese.

1 sachet per day, preferably away from meals.

Ingrediente

Indredients

Fosfat de calciu tribazic; Agent de volumizare (Maltodextrină);
Glicerofosfat de calciu; Acidifiant (acidul tartric; Acid citric);
Corectarea acidității (Bicarbonat de sodiu); Aromă ananas; îndulcitor
(Izomalt); Vitamina C (Acid L-ascorbic); Vitamină K2 (Menachinonă);
Vitamina D3 (Colecalciferol); Colorant: Betacaroten.

Calcium phosphate tribasic; Bulking agent (Maltodextrin); Calcium
glycerophosphate; Acidifying (Tartaric acid; Citric acid); Acidity
regulator (Sodium hydrogen carbonate); Ananas flavour; Sweetener
(Isomalt); Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Vitamin K2 (Menaquinone);
Vitamin D3 (Cholecalciferol); Dye: Betacarotene.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Super Cal conține
Isomalt, prin urmare consumul excesiv poate avea efecte laxative.
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. Nu depășiți
doza zilnică recomandată. Termenul minim de păstrare se referă
la produsul în ambalaj nedeschis și păstrat în mod corect. Fără
gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Super
Cal contains Isomalt, therefore excessive consumption can have
laxative effects. Supplement should not be considered as substitute
for a varied and balanced diet and healthy lifestyle. Do not exceed
the recommended daily dose. The minimum storage term refers to
the product in an intact and correctly stored package. Gluten free.

pentru plic de 5,5 g / per 5,5 g sachet
Calciu / Calcium
Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)
Vitamina K2 / Vitamin K2
Vitamina D3 (Colecalciferol) / Vitamin D3 (Cholecalciferol)

%VNR*
800 mg

100%

80 mg

100%

50 mcg

66,6%

5 mcg

100%

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value

93

SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

TATAPROS

Art./Item 4000320 - 93,40 RON - 12 Pv
60 capsule de 560 mg
60 capsules of 560 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de extracte vegetale titrate uscate de
Serenoa , Ortosifon și urzică:
•
Serenoa: funcționalitatea prostatei; drenarea lichidelor
corporale; Funcția tractului urinar
•
Ortosifon: drenarea fluidelor corporale; Funcția tractului
urinar
•
Urzica: funcția prostatei.

Food supplement based on dry titrated vegetal extracts of Serenoa,
Ortosifon and nettle:
•
Serenoa : function of prostate; drain of body fluids; Function
of urinary tract
•
Ortosifon : drain of body fluids; Function of urinary tract
•
Nettle: function of prostate.

Cum se folosește

How to use

De la 2 la 3 capsule pe zi, înghițite cu multă apă.

2 - 3 capsules per day with plenty of water.

Ingrediente

Indredients

Serenova (Serenova repens (W. Bartram) (mici) fructe Extract
uscat tit. 45% în acizi grași; Ortosifon (Orthosiphon aristatus
(Blume) Miq.) Frunze Extract uscat tit. 0,1% în sinensetin; Urzică
(Urtica urens L.) rădăcină Extract uscat tit. 0,8% în beta-sitosteroli;
Hidroxipropilmetilceluloză; Agenți antiaglomeranți (Dioxid de
siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor grași).

Serenoa (Serenoa repens (W. Bartram) Small) fruits Dry extract
tit. 45% in fatty acids; Ortosifon (Orthosiphon aristatus (Blume)
Miq.) leaves Dry extract tit. 0.1% in sinensetin; Nettle (Urtica urens
L.) root Dry extract tit. 0.8% in betasitosterols; Hydroxypropyl
methylcellulose; Anti-caking agents (Silicon dioxide; Magnesium
salts of fatty acids).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Nu este recomandat pentru femei la vârsta fertilității și
la persoane de ambele sexe la vârsta pre-pubertății. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. It is not recommended to women on fertile age and
subjects of both sexes on pre-adult age. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (3 capsule) / Quantities per maximum daily dose (3 capsules)
Serenoa extract uscat tit 45% / Serenoa Dry extract tit 45%

600 mg

din care acizi grași / of which fatty acids

270 mg

Ortosifon (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) Extract uscat tit. 0,1% /
Ortosifon (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) Dry extract tit. 0.1%

450 mg

din care sinensetine / of which sinensetine

0,45 mg

Urzică (Urtica urens L.) Extract uscat tit. 0,8% / Nettle (Urtica urens L.) Dry extract tit. 0.8%

300 mg

din care betasitosteroli / of which betasitosterols

2,4 mg
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TRIBUX BLUE

Art./Item 4000169 - 185,87 RON - 26 Pv
90 capsule de 532 mg
90 capsules of 532 mg

Descriere

Description

Tribux Blue este un supliment alimentar din L- Citrulline și Acetil
carnitină, cu extracte de Tribulus terrestris, Ashwagandha, Muira
puama și Gingko biloba.

Tribux Blue is a dietary supplement of L-citrulline and Acetyl
carnitine, with extracts of Tribulus terrestris, Ashwagandha, Muira
puama and Gingko biloba.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă administrarea de 3 comprimate pe zii de preferat
înainte de masă.

The recommended dosage is 3 capsule per day, preferably during
main meals.

Ingrediente

Indredients

L-Citrulină; Tribulus Terrestris (Tribulus Terrestris L.) fructe EU tit.
40% în Saponine; Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal)
rădăcină Extract uscat tit. 2,5% în witanhanide; Muira puama
(Ptyopetalum Olacoides B.) scoarță Extract uscat 4:1; Acetil
l-carnitină HCI; Ginkgo biloba (ginkgo biloba L.) frunze extract uscat
3% ginkgoflavonoids; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); (Dioxid de
titan; Indigotină).

L-Citrulline; Tribulus Terrestris (Tribulus Terrestris L.) fruits DE tit.
40% in Saponine; Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) root
Dry extract tit. 2.5% in withanolides; Muira Puama (Ptychopetalum
Olacoides B.) bark Dry extract 4:1; Acetyl L-carnitine HCI; Ginkgo
biloba (Ginkgo biloba L.) leaves Dry extract 3% ginkgoflavonoids;
Anti-caking agent (Silicon dioxide); (Titanium dioxide; Indigotine)

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Dacă se administreaza medicamente anticoagulante sau
medicamente antiplachetare, a se consulta medicul inainte de a
lua produsul. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Fără
gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. If you are taking anticoagulants or antiplatelet agents,
consult your doctor before taking the product. Do not use during
pregnancy or breastfeeding. Gluten free.

Cantitatea per doză zilnică maximă (3 capsule) /
Quantity per maximum daily dose (3 capsules)
L-Citrulină / L-Citrulline

450 mg

Tribulus terrestris (Tribulus terrestris L.) Extract uscat tit. 40% /
Tribulus terrestris (Tribulus terrestris L.) Dry extract tit. 40%

300 mg

din care saponine / of which saponins

120 mg

Ashwagandha extract uscat tit. 2,5% / Ashwagandha Dry extract tit. 2,5%

150 mg

din care withanolide / of which withanolids

3,75 mg

Muira puama (Ptychopetalum olacoides B.) Extract uscat /
Muira Puama (Ptychopetalum olacoides B.) Dry extract

150 mg

Acetil carnitină / Acetyl Carnitine

120 mg

din care carnitina / of which carnitine

3,75 mg

Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba L.) Extract uscat tit. 3 % /
Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba L.) Dry extract tit. 3%

120 mg

din care flavonoide / of which flavonoids

3,6 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

REISHI
GANODERMA LUCIDUM

REISHI 90 CAPSULE/CAPSULES
Art./Item 4000130 - 147,76 RON - 21 Pv
REISHI 200 CAPSULE/CAPSULES
Art./Item 4000130 - 300,28 RON - 48 Pv

Descriere

Description

Ganoderma este o ciuperca care creste pe lemn, de preferat castan
si stejar degradant, si este bine cunoscuta in tarile estice, unde i se
atribuie multe proprietati terapeutice.
Este o ciupercă foarte coriacee bogată în tanini, deci cu un interes
mic de gastronomie.
Extractul uscat al acestei ciuperci conține în mod natural triterpene
și betaglucani; folosit ca supliment la alimente, poate ajuta la
apărarea naturală a organismului.
Ganoderma poate ajuta la îmbunătățirea apărării naturale a
organismului în fiecare zi.

The Ganoderma is a fungus that grows on wood, preferably
chestnut and decaying oak, is well known in the eastern countries
where they are attributed many therapeutic properties.
It is a very coriaceous mushroom rich in tannins and therefore with
little gastronomic interest.
Among the many active ingredients contained in Ganoderma
lucidum we must remember the Beta-glucans, which are rich in the
cell walls of the fungus.
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Cum se folosește

How to use

3 capsule in timpul micului dejun sau in timpul mesei principale.

We recommend taking 3 capsules a day, at breakfast time or at the
main meal.

Ingrediente

Indredients

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum fungic fructifiant
Extract uscat tit. 10% în polizaharide; Hidroxipropilmetilceluloză;
Agenți antiaglomeranți (Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale
acizilor grași).

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum fungal fruiting
body Dry extract tit. 10% in polysaccharides; Hydroxypropyl
methylcellulose; Anti-caking agents (Silicon dioxide; Magnesium
salts of fatty acids).

Avertizări

Warnings

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos.
Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle.
Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Cantități per doză zilnică maximă (3 capsule) / Quantities per maximum daily dose (3 capsules)
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 30% /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract tit. 30%

1200 mg

din care polizaharide / of which polysaccharides

360 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

AURI-C

Art./Item 4000220 - 257,36 RON - 33 Pv
180 capsule de 550 mg
180 capsules of 550 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de extract Auricularia și extract de
măceș.
•
Auricularia: apărarea naturală a organismului.
•
Rosehip: acțiune de susținere și restaurare; antioxidant.

Food supplement based on Auricularia extract and Rosehip extract.
•
Auricularia: natural defenses of the organism.
•
Rosehip: supportive and restorative action; antioxidant.

Cum se folosește

How to use

3 capsule in timpul micului dejun sau in timpul mesei principale.

3 capsules per day with plenty of water after main meals.

Ingrediente

Indredients

Auricularia
(Auricularia
auricula-Judae
(Bull.Fr.)
Wetts)
fructe organism fungic pulbere tit. 2% polizaharide;
Hidroxipropilmetilceluloză; Măceșe (Rosa canina L.) pseudofrutto
Extract uscat tit. 70% în Vitamina C.; Antiaglomerant (Dioxid de
siliciu).

Auricularia (Auricularia auricula-Judae (Bull.Fr.) Wetts) fruit
body fungal powder tit. 2% polysaccharides; Hydroxypropyl
methylcellulose; Rosehip (Rosa canina L.) pseudo-fruit Dry extract
tit. 70% in Vitamin C; Anti-caking agent (Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (3 capsule) / Quantities per maximum daily dose (3 capsules)
Auricularia (Auricularia auricula-Judae (Bull.: Fr.) Wettst.) Sporophore Extract uscat /
Auricularia (Auricularia auricula-Judae (Bull .: Fr.) Wettst.) Sporophore Dry extract
din care polizaharide / of which polysaccharides

%VNR*
1,2 g
24 mg

-

Extract de Măceșe uscat / Rosehip Dry extract

150 mg

-

din care vitamina C / of which vitamin C

105 mg

131,25

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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AGARICUS

Art./Item 4000215 - 224,02 RON - 30 Pv
180 capsule de 500 mg
180 capsules of 500 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar bazat pe Agaricus care promovează apărarea
naturală a organismului și metabolismul carbohidraților.

Food supplement based on Agaricus that helps the body’s naturale
defensed and promotes the metabolism of carbohydrates.

Cum se folosește

How to use

3 capsule in timpul micului dejun sau in timpul mesei principale.

3 capsules per day with plenty of water after main meals.

Ingrediente

Indredients

Agaricus (Agaricus blazei) spori pulbere tită. polizaharide 7%;
Hidroxipropilmetilceluloză; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu).

Agaricus (Agaricus blazei) sporophore powder tit. 7%
polysaccharides; Hydroxypropyl methylcellulose; Anti-caking agent
(Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (3 capsule) / Quantities per maximum daily dose (3 capsules)
Agaricus (Agaricus blazei) praf sporofor / Agaricus (Agaricus blazei) sporophore powder

1,2 g

din care polizaharide / of which polysaccharides

84 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

MAITAKE

Art./Item 4000216 - 224,02 RON - 30 Pv
180 capsule de 500 mg
180 capsules of 500 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de Maitake care promovează apărarea
naturală a organismului.

Food supplement based on Maitake that promotes the body’s
natural defenses.

Cum se folosește

How to use

3 capsule in timpul micului dejun sau in timpul mesei principale.

3 capsules per day with plenty of water after main meals.

Ingrediente

Indredients

Maitake (Grifola fronddossa (Dicks.) Gray) spioforo Extract uscat
tit. 20% în polisacaridi; Hidroxipropilmetilceluloză; Antiaglomerant
(Dioxid de siliciu).

Maitake (Grifola frondosa (Dicks.) Gray) sporophore Dry extract
tit. 20% in polysaccharides; Hydroxypropyl methylcellulose; Anticaking agent (Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (3 capsule) / Quantities per maximum daily dose (3 capsules)
Maitake Extract uscat / Maitake Dry Extract

1,2 g

din care polizaharide / of which polysaccharides

240 mg
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SHIITAKE

Art./Item 4000217 - 209,73 RON - 28 Pv
180 capsule de 500 mg
180 capsules of 500 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de Shiitake care promovează apărarea
naturală a organismului.

Food supplement based on Shiitake that promotes the body’s
natural defenses.

Cum se folosește

How to use

3 capsule in timpul micului dejun sau in timpul mesei principale.

3 capsules per day with plenty of water after main meals.

Ingrediente

Indredients

Shiitake [Lentinula edodes (Berk.)] Pegler) sportivă Extract uscat
tit. 8% în polizaharide ; Hidroxipropilmetilceluloză; Antiaglomerant
(Dioxid de siliciu).

Maitake (Grifola frondosa (Dicks.) Gray) sporophore Dry extract
tit. 20% in polysaccharides; Hydroxypropyl methylcellulose; Anticaking agent (Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (3 capsule) / Quantities per maximum daily dose (3 capsules)
Shiitake Extract uscat / Shiitake Dry Extract

1,2 g

din care polizaharide / of which polysaccharides

96 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

HERI-C

Art./Item 4000218 - 257,36 RON - 33 Pv
180 capsule de 500 mg
180 capsules of 500 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de extract de Hericium și extract de
măceș.
•
Rosehip: acțiune de susținere și restaurare; antioxidant.

Food supplement based on Hericium extract and Rosehip extract.
•
Rosehip: supportive and restorative action; antioxidant.

Cum se folosește

How to use

3 capsule in timpul micului dejun sau in timpul mesei principale.

3 capsules per day with plenty of water after main meals.

Ingrediente

Indredients

Herium (Herium erinaceus) sporor Extract uscat tit. 10% în
polizaharide; Hidroxipropilmetilceluloză; Măceșe (Rosa canina L.)
pseudofrutto Extract uscat tit. 70% în Vitamina C.; Antiaglomerant
(Dioxid de siliciu).

Hericium (Hericium erinaceus) sporophore Dry extract tit. 10% in
polysaccharides; Hydroxypropyl methylcellulose; Rosehip (Rosa
canina L.) pseudo-fruit Dry extract tit. 70% in Vitamin C; Anti-caking
agent (Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (3 capsule) / Quantities per maximum daily dose (3 capsules)
Hericium (Hericium erinaceus) Extract uscat / Hericium (Hericium erinaceus) Dry extract

%VNR*
1,2 g

-

din care polizaharide / of which polysaccharides

120 mg

-

Extract de Măceșe uscat / Rosehip Dry extract

150 mg

-

din care vitamina C / of which vitamin C

105 mg

131,25

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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CORDY-C

Art./Item 4000219 - 257,36 RON - 33 Pv
180 capsule de 500 mg
180 capsules of 500 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de extract de Cordyceps și extract de
Rosehip.
•
Cordyceps: funcționalitatea tractului respirator superior;
apărarea naturală a organismului; acțiune de susținere tonică
și metabolică.
•
Rosehip: acțiune de susținere și restaurare; antioxidant.

Food supplement based on Cordyceps extract and Rosehip extract.
•
Cordyceps: functionality of the upper respiratory tract; natural
defenses of the organism; tonic and metabolic support action.
•
Rosehip: supportive and restorative action; antioxidant.

Cum se folosește

How to use

3 capsule in timpul micului dejun sau in timpul mesei principale.

3 capsules per day with plenty of water after main meals.

Ingrediente

Indredients

Cordyceps (Cordyceps sinensis) miceliu Extract uscat tit. 30% în
polizaharide; Hidroxipropilmetilceluloză; Măceșe (Rosa canina L.)
pseudofrutto Extract uscat tit. 70% în Vitamina C.; Antiaglomerant
(Dioxid de siliciu).

Cordyceps (Cordyceps sinensis) mycelium Dry extract tit. 30% in
polysaccharides; Hydroxypropyl methylcellulose; Rosehip (Rosa
canina L.) pseudo-fruit Dry extract tit. 70% in Vitamin C; Anti-caking
agent (Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică maximă (3 capsule) / Quantities per maximum daily dose (3 capsules)

%VNR*

Cordyceps (Cordyceps sinensis) Extract uscat / Cordyceps (Cordyceps sinensis) Dry extract

1,2 g

-

din care polizaharide / of which polysaccharides

360 mg

-

Extract de Măceșe uscat / Rosehip Dry extract

150 mg

-

din care vitamina C / of which vitamin C

105 mg

131,25

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

SNACK PLUS CEREAL
cu Ganoderma lucidum
CEREAL SNACK BAR
with Ganoderma lucidum

Art./Item 4000123 - 79,11 RON -7 Pv
10 baruri
10 bars

Descriere

Description

Consumul de gustări care satisfac pofta de mâncare, permițând în
același timp să nu introducă prea multe calorii este obiectivul cu
care SNEP a pus la dispoziție aceste batoane de cereale; Snack Plus
cu un gust plăcut și crocant, care au avantajul unui conținut redus
de calorii (96,5 calorii pe porție).
CONȚINE GLUTEN.
Poate conține urme de alte nuci și alune.
Proprietățile cerealelor:
cerealele sunt alimente fundamentale în dietă, deoarece oferă
organismului,nu numai energie, dar mai ales substanțele care
joacă un rol central în prevenirea și tulburările diferitelor organe
ale corpului.
Consumul de cereale, împreună cu alte alimente, face ca alimentația
noastră să fie sănătoasă și echilibrată.
Adăugarea de 10% extract de Ganoderma Lucidum (Reishi) 10%
din organism contribuie cu 200 mg pe porție de acest element
antioxidant prețios.
Snack Plus Bar este excelent pentru întreruperea spațiilor dintre
mesele principale, poate ajuta la controlul foamei cu doar 96,5 Kcal.
Este recomandabil să bei unul sau doi pahare de apă după ce ai
mâncat barurile Snack.

Consuming snacks that satisfy the appetite, allowing at the same
time not to introduce too many calories is the goal with which SNEP
has made these cereal bars available; Snack Plus with a pleasant
and crunchy taste, which have the advantage of a reduced calorie
content (96.5 calories per serving).
CONTAINS GLUTEN.
It may contain traces of other nuts and peanuts.
Properties of Cereals:
cereals are fundamental foods in the diet because they provide the
body, not only energy but above all substances that play a central
role in the prevention and disorders of the various organs of the
body.
Eating cereals, together with other foods, makes our diet healthy
and balanced.
The addition of 10% titrated Ganoderma Lucidum (Reishi) extract
helps to make our body 200 mg per serving of this precious
antioxidant element.
The Snack Plus Bar is excellent for interrupting the spaces between
main meals,it can helps keep hunger under control with only 96.5
Kcal.
It is advisable to drink one or two glasses of water after eating the
Snack bars.
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Cum se folosește

How to use

Snack Plus este excelent pentru întreruperea spațiilor dintre mesele
principale, poate ajuta la controlul foamei cu numai 96,5 kcal.
Este recomandabil să beți unul sau două pahare de apă după ce ați
mâncat Snack Plus.
Cerealele Snack Plus nu sunt destinate înlocuirii unei mese și se
recomandă să nu depășiți 2 porții pe zi.

Snack Plus Bar is optimal to break the time between the main
meals, it can help to control hunger with only 96.5 Kcal.
It is advisable to drink one or two glasses of water after eating
Snack Plus Bar.
Snack Plus Bar shall not be considered as a substitute for a meal,
and it is recommended not to exceed 2 units per day.

Ingrediente

Indredients

Miere; Sirop de orez; Alune tocate; Susan decojit 8%; Semințe de
floarea-soarelui 8%; Semințe de dovleac 7%; Fulgi de ovăz 7%; Mei
suflat 6%; Spelt suflat 6%; Stafidă (Stafidă; Ulei de floarea soarelui);
Fructe de tip bacă; Fulgi de grâu 5%; Fulgi de porumb 3%; Gel de
quinoa; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Extract uscat de
Sporophorum 0,03%.

Honey; Rice syrup; Chopped hazelnut; Sesame peeled 8%;
Sunflower seeds 8%; Pumpkin seeds 7%; Oat flakes 7%; Millet
blown 6%; Blown spelt 6%; Raisin (Raisin; Sunflower oil); Red fruits;
Wheat flakes 5%; Corn flakes 3%; Puffed quinoa; Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract 0.03%.

Avertizări

Warnings

Suplimentele alimentare sau gustările cu cereale nu trebuie să
înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține gluten. Poate conține
urme de alte nuci și arahide.

Supplements or cereals Snack should not be considered as
substitute of a varied and balanced diet and healthy lifestyle. Keep
Out Of Reach Of Children. Contains gluten. May contain traces
of other nuts and peanuts.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES
100 g

pentru bar de 25 g /
for 25 g bar

1608/386

402/96,5

Gras din care: / fats referred to

19 g

4,75 g

Acizi grași saturați

2g

0,5 g

Energie jk / kcal / Jk / kcal energy

Carbohidrați din care: / Carbohydrates of which:

42 g

10,5 g

Zaharuri / Sugars

21 g

5,25 g

Fibre / Fiber

5g

1,25 g

Proteine / Protein

10 g

2,5 g

Sare / Salt

0,025 g

0,0062 g

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum

800 mg

200 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

COMING
SOON

PASTA PROTEICA
PROTEIN PASTA

Descriere

Description

Pastele proteice Snep sunt produse în Italia, cu ingrediente naturale
și cu adaos de extract de Ganoderma lucidum.

Snep protein pasta is made in Italy, made exclusively with 100%
Italian wheat flours, with the addition of Ganoderma lucidum
extract.

Ingrediente

Indredients

Griș din grâu dur; Gluten de grâu; Ganoderma lucidum (Curtis)
P.Karst. Sporophorum Extract uscat (400 mg).

Durum wheat semolina; Wheat gluten; Ganoderma lucidum (Curtis)
P.Karst. Sporophorum Dry estract (400 mg).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Conține gluten. Poate conține urme de soia.

Contains gluten. May contain traces of soy.

per 100 g
Valoare energetică / Energetic value
Gras / Fat

343Kcal/1455Kj
0,4g

din care acizi grași saturați / of which saturated fatty acids

<0,1g

Carbohidrati / Carbohydrates

65,1g

din care zaharuri / of which sugars

2,8g

Fibre / Fibers

2,1g

Proteine / Protein

19,6g

Sare / Salt

0,02g

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract
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400mg

COMING
SOON

PASTA PROTEICA
PROTEIN PASTA

Descriere

Description

Pastele proteice Snep sunt produse în Italia, cu ingrediente naturale
și cu adaos de extract de Ganoderma lucidum.

Snep protein pasta is made in Italy, made exclusively with 100%
Italian wheat flours, with the addition of Ganoderma lucidum
extract.

Ingrediente

Indredients

Griș din grâu dur; Gluten de grâu; Ganoderma lucidum (Curtis)
P.Karst. Sporophorum Extract uscat (400 mg).

Durum wheat semolina; Wheat gluten; Ganoderma lucidum (Curtis)
P.Karst. Sporophorum Dry estract (400 mg).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Conține gluten. Poate conține urme de soia.

Contains gluten. May contain traces of soy.

per 100 g
Valoare energetică / Energetic value
Gras / Fat

343Kcal/1455Kj
0,4g

din care acizi grași saturați / of which saturated fatty acids

<0,1g

Carbohidrati / Carbohydrates

65,1g

din care zaharuri / of which sugars

2,8g

Fibre / Fibers

2,1g

Proteine / Protein

19,6g

Sare / Salt

0,02g

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract

400mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

MORINGA CAPSULE
MORINGA CAPSULES

Art./Item 00160 - 38,11€ - 26 Pv
90 capsule da 500 mg
90 capsules of 500 mg

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de extract uscat de frunze de Moringa
și pudră de semințe de Moringa.
Semințele de moringa ajută funcția digestivă, fluiditatea secrețiilor
bronșice și regularitatea procesului de transpirație; de asemenea,
promovează circulația normală a sângelui, metabolismul lipidelor
și menținerea echilibrului greutății corporale.

Food supplement based on dry extract of Moringa leaves and
Moringa seed powder.
Moringa seeds help digestive function, the fluidity of bronchial
secretions and the regularity of the sweating process; they also
promote normal blood circulation, lipid metabolism and the
maintenance of body weight balance.

Cum se folosește

How to use

3 capsule pe zi înainte de mese.

3 capsules a day before meals

Ingrediente

Indredients

Moringa
oleifera
Lam.
Frunze
extract
uscat
4/1;
Hidroxipropilmetilceluloză; Pudră de semințe de oleifera Lamk;
Antiaglomerant (Dioxid de siliciu).

Moringa oleifera Lam. leaves dry extract 4/1; Hydroxypropyl
methylcellulose; Moringa Oleifera Lamk seed powder; Anti-caking
agent (Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Produsul este
un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca o dietă
variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Fără OMG. Fără gluten. Produs adecvat
pentru dietele vegane sau vegetariene.

Keep out of the reach of children below three years of age.
Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Do not exceed the
recommended daily dose. GMO free. Gluten free. Product
suitable for vegetarian or vegan diets.

mg pentru 3 capsule / mg for 3 capsules
Extract uscat de Moringa oleifera / Moringa oleifera Dry extract

1050 mg

Moringa oleifera semen

150 mg
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MORINGA PULBERE
LIOFILIZATĂ

Art./Item 4000161 - 104,84 RON - 13 Pv
100 g (20 porții de 5 g)
100 g (20 portions of 5 g)

LYOPHILIZED
POWDER MORINGA

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de extract uscat de frunze de Moringa
și pudră de semințe de Moringa.
Semințele de moringa ajută funcția digestivă, fluiditatea secrețiilor
bronșice și regularitatea procesului de transpirație; de asemenea,
promovează circulația normală a sângelui, metabolismul lipidelor și
menținerea echilibrului greutății corporale.

Food supplement based on dry extract of Moringa leaves and
Moringa seed powder.
Moringa seeds help digestive function, the fluidity of bronchial
secretions and the regularity of the sweating process; they also
promote normal blood circulation, lipid metabolism and the
maintenance of body weight balance.

Cum se folosește

How to use

1-2 lingurițe dozatoare (2,5 – 5 grame).

1-2 scoops (2.5 – 5 grams) per day.

Ingrediente

Indredients

Moringa oleifera Lamk pulbere frunze; Pudră de semințe de
oleifera Lamk

Moringa Oleifera Lamk powdered leaves; Moringa Oleifera Lamk
seed powder.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Produsul este
un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca o dietă
variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. Produsul trebuie să
fie folosit în cadrul unei diete hipocalorice adecvate, urmând un
stil de viață sănătos cu un bun nivel de activitate fizică. Dacă dieta
este urmată perioade lungi de timp, de peste 3 săptămâni, se
recomandă a se consulta medicul. Fără gluten. Fără OMG. Produs
adecvat pentru dietele vegane sau vegetariene.

Keep out of the reach of children below three years of age.
Supplement should not be considered as substitute for a varied and
balanced diet and healthy lifestyle. The product must be consumed
within an adequate hypo-caloric diet and healthy lifestyle and
good physical activity. For long-term diet, over 3 weeks, please, it
is recommended to consult your doctor. Gluten free. GMO free.
Product suitable for vegetarian or vegan diets.

Pentru doza zilnică (5g.) / For daily dose (5g.)
Frunze de Moringa oleifera / Moringa oleifera leaves

4,375 mg

Semințe de Moringa oleifera / Moringa oleifera seeds

675 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

ORANGE AMARĂ
BITTER ORANGE

Art./Item 4000362 - 46,70 RON - 6 Pv
10 ml

Descriere

Description

ULEI ESENȚIAL PURITATE 100%
Supliment alimentar pe bază de ulei esențial de portocală amară.

PURE 100% ESSENTIAL OIL
Food supplement based on Bitter Orange Essential Oil

Cum se folosește

How to use

A se administra 2 picături de OLÈORAL Portocală amară diluate
într-o linguriță de ulei vegetal de 1-2 ori pe zi, după mese.

It is recommended to take 2 drops of OLÈORAL Bitter Orange
diluted in a vegetable oil teaspoon 1-2 times a day, after meals.

Ingrediente

Indredients

Ulei esențial de Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel.
Extras din frunze printr-un curent de abur.

Citrus aurantium var. amara. The essential oil are obtained from
pericarp. Cold-pressed extraction

Efecte fiziologice

Physiological results

Funcție digestivă. Reglarea motilității gastro-intestinale și eliminarea
gazelor.

Digestive function. Regular gastrointestinal motility and following
gas removal.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Nu se recomandă consumarea produsului de către copii
cu vârsta sub 12 ani, în timpul sarcinii, alăptării sau, în orice caz,
pentru perioade prelungite, fără consultarea unui medic. Consultați
medicul înainte de utilizare dacă prezentați condiții cardiovasculare
specifice.
Durata ciclului de utilizare nu trebuie să depășească niciodată 8-10
zile consecutive de administrare.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the
reach of children below three years of age. Supplement should
not be considered as substitute for a varied and balanced diet
and healthy lifestyle. It is not recommended to take the product to
children under the age of 12, during pregnancy and breastfeeding.
Consult your doctor before using the product if your cardiovascular
conditions are not well or if you have any kind of problems related
to it. The cycle duration should go from 8 to a maximum of 10
consecutive days of intake.

Cantități per doză zilnică maximă recomandată / Quantities per maximum daily dose

4 drops

Portocale amare UE / Bitter orange EO

100 mg

Conținut de sinefrină / Contained in synephrine

10 mg
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ULEIU ESENȚIAL
ESSENTIAL OILS
EUCALIPT
EUCALYPTUS

Art./Item 4000364 - 46,70 RON - 6 Pv
10 ml

Descriere

Description

ULEI ESENȚIAL PURITATE 100%

Food supplement - PURE 100% ESSENTIAL OIL

Supliment alimentar pe bază de ulei esențial de eucalipt.

Cum se folosește

How to use

A se administra 3 picături de OLEÒRAL Eucalipt diluate în 1 linguriță
de ulei vegetal de 1-2 ori pe zi, după mese.

It is recommended to take 3 drops of OLÈORAL Eucalyptus diluted
in a vegetable oil teaspoon 1-2 times a day, after meals.

Ingrediente

Indredients

Eucalyptus globulus Labill. ulei esențial
Extras într-un curent de abur

Eucalyptus globulus Labill, essential oil, extracted during a flowing
steam.

Efecte fiziologice

Physiological results

Efect balsamic. Acțiune emolientă și calmantă pentru mucoasa
orofaringiană și pentru tonalitatea vocii.

Balsamic effect. Used for its emollient and soothing action
(oropharyngeal mucosa) and for tone of voice.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos.
Durata ciclului de utilizare nu trebuie să depășească niciodată 8-10
zile consecutive de administrare.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle.
The cycle duration should go from 8 to a maximum of 10 consecutive
days of intake.

Cantități per doză zilnică maximă recomandată / Quantities per maximum daily dose

6 drops

Eucalipt UE / Eucalyptus EO

150 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

LAVANDA MONTE BIANCO
LAVENDER MONT BLANC

Art./Item 4000363 - 46,70 RON - 6 Pv
10 ml

Descriere

Description

ULEI ESENȚIAL PURITATE 100%.
Supliment alimentar pe bază de ulei esențial de lavandă Mont
Blanc.

Food supplement - PURE 100% ESSENTIAL OIL

Cum se folosește

How to use

A se administra 2-3 picături de OLÈORAL Lavandă Mont Blanc
diluate într-o linguriță de ulei vegetal 1-2 ori pe zi, după mese.

It is recommended to take 2-3 drops of lavender mont blanc
essential oil diluted in a vegetable oil teaspoon 1-2 times a day,
after meals.

Ingrediente

Indredients

Moara Lavandula angustifolia. Ulei esențial Extras într-un curent de
abur.

Lavandula angustifolia Mill. essential oil, extracted during a flowing
steam

Efecte fiziologice

Physiological results

Relaxare (somn; în caz de stres). Stare de spirit normală. Funcție
digestivă. Reglarea motilității gastro-intestinale și eliminarea
gazelor.

Relaxing (sleep; in case of stress). Mood enhancing. Digestive
function. Regular gastrointestinal motility and elimination of gas.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos.
Durata ciclului de utilizare nu trebuie să depășească niciodată 8-10
zile consecutive de administrare.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle.
The cycle duration should go from 8 to a maximum of 10 consecutive
days of intake.

Cantități per doză zilnică maximă recomandată / Quantities per maximum daily dose

6 gocce / drops

Lavandă UE / Lavender EO

150 mg
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ULEIU ESENȚIAL
ESSENTIAL OILS
MENTĂ
MINT

Art./Item 4000363 - 46,70 RON - 6 Pv
10 ml

Descriere

Description

ULEI ESENȚIAL PURITATE 100%.
Supliment alimentar pe bază de ulei esențial de mentă

Food supplement - PURE 100% ESSENTIAL OIL

Cum se folosește

How to use

A se administra 1 picătură de OLEÒRAL Mentă diluată în 1 linguriță
de ulei vegetal de 2-3 ori pe zi, după mese.

It is recommended to take 1 drop of mint essential oil diluted in a
vegetable oil teaspoon 2-3 times a day, after meals.

Ingrediente

Indredients

Mentha arvensis L. ulei esențial Extracție cu abur.

Mentha arvensis L. essential oil, extracted during a flowing steam.

Efecte fiziologice

Physiological results

Reglarea motilității gastro-intestinale și eliminarea gazelor. Funcție
digestivă. Funcție hepatică. Efect balsamic. Descongestionarea
nasului și gâtului.

Regular gastrointestinal motility and elimination of gas. Digestive
function. Hepatic function. Balsamic effect. Wellness of nose and
throat.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos.
Durata ciclului de utilizare nu trebuie să depășească niciodată 8-10
zile consecutive de administrare.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle.
The cycle duration should go from 8 to a maximum of 10 consecutive
days of intake.

Cantități per doză zilnică maximă recomandată / Quantities per maximum daily dose

3 drops

Mentă UE / Mint EO

90 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

SAGE
SAGEBRUSH

Art./Item 4000366 - 56,04 RON - 7 Pv
10 ml

Descriere

Description

ULEI ESENȚIAL PURITATE 100%

Food supplement - PURE 100% ESSENTIAL OIL

Supliment alimentar pe bază de ulei esențial de salvie.

Cum se folosește

How to use

A se administra 1 picătură de OLÈORAL Salvie diluată într-o linguriță
de ulei vegetal 1-2 ori pe zi, după mese.

It is recommended to take 1 drop of sagebrush essential oil diluted
in a vegetable oil teaspoon 1-2 times a day, after meals.

Ingrediente

Indredients

SSalvia officinalis L. ulei esențial Extras într-un curent de abur.

Salvia officinalis L. essential oil, extracted during a flowing steam.

Efecte fiziologice

Physiological results

Funcție digestivă. Eliminarea gazelor. Combaterea tulburărilor de
menopauză. Reglarea procesului de transpirație. Descongestionarea
nasului și gâtului. Antioxidant. Tonic (oboseală fizică, mintală).

Digestive function. Elimination of intestinal gases. Contrast of
menopause disorders. Steadiness of sweating process. Wellness of
nose and throat. Antioxidant. Tonic (physical fatigue, mental).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos.
Durata ciclului de utilizare nu trebuie să depășească niciodată 8-10
zile consecutive de administrare.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle.
The cycle duration should go from 8 to a maximum of 10 consecutive
days of intake.

Cantități per doză zilnică maximă recomandată / Quantities per maximum daily dose

2 drops

Salvie UE / Sagebrush EO

50 mg

114

ULEIU ESENȚIAL
ESSENTIAL OILS
TEA TREE

Art./Item 4000361 - 46,70 RON - 6 Pv
10 ml

Descriere

Description

ULEI ESENȚIAL PURITATE 100%

Food supplement - PURE 100% ESSENTIAL OIL

Supliment alimentar pe bază de ulei esențial de Tea Tree

Cum se folosește

How to use

A se administra 1 picătură de OLEÒRAL Tea Tree diluată în 1
linguriță de ulei vegetal de 1-2 ori pe zi, după mese.

It is recommended to take 1 drop of tea tree essential oil diluted in
a vegetable oil teaspoon 1-2 times a day, after meals.

Ingrediente

Indredients

Arbore de ceai (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ulei
esențial Extracție din frunze într-un curent de abur.

Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel essential oil.
Steam-flow leaf oil extraction.

Efecte fiziologice

Physiological results

Buna funcționare a căilor respiratorii superioare.

Functionality of the used to relieve upper respiratory tract.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos.
Durata ciclului de utilizare nu trebuie să depășească niciodată 8-10
zile consecutive de administrare.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle.
The cycle duration should go from 8 to a maximum of 10 consecutive
days of intake.

Cantități per doză zilnică maximă recomandată / Quantities per maximum daily dose

2 drops

Tea tree UE / EO

50 mg
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Art./Item 90187 - 104,75 - 7 Pv

DIFUZOR CU ULTRASUNETE PENTRU
ULEIURI ESENȚIALE
ULTRASONIC DIFFUSER
OF ESSENTIAL OILS

SELECT YOUR
FAVORITE LIGHT

DIFFERENT
FREQUENCES

CREATE YOUR OWN
PERFECT ENVIRONMENT

THE COLD DIFFUSION MAINTAINS THE
PROPERTIES OF ESSENTIAL OILS

SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

COMING
SOON

CACAO DE PROTEINĂ
DE RICE ȘI LUPINE VEGAN
VEGAN RICE AND LUPIN
PROTEIN COCOA

Descriere

Description

Orezul și Lupinul Mix este un supliment pudrat cu un conținut
ridicat de proteine, util pentru creșterea conținutului de proteine
care contribuie la menținerea și creșterea masei musculare.
Este un produs formulat cu proteine vegetale, orez și lupin.
Merge ușor cu băuturi reci sau calde.

Rice and Lupin Mix is a powder supplement with high protein
content, useful for increasing the amount of protein, that
contributes to the maintenance and growth of muscle mass. It is
a product formulated with only vegetable protein of rice and and
lupine.
It fits easily with cold or hot drinks.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă să se ia 2 – 4 linguri pe zi.

We recommend taking 2 to 4 tablespoons a day

Ingrediente

Indredients

Concentrat proteic de lupin (Lupinus A. Semi) (33.3%); Concentrat
proteic din orez (Oryza sativa L.semi) (33.3 %); Pudră de cacao;
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat
tit. 10% in polizaharide; Gumă de xantan; Îndulcitor (Sucraloză).

Lupin protein concentrate (Lupinus A. semi) (33.3%); Rice protein
concentrate ( Oryza sativa L.semi) (33.3 %); Cocoa powder;
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract tit.
10% in polysaccharides; Xanthan gum; Sweetener (Sucralose).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. A nu se folosi în timpul sarcinii. A nu se folosi pe perioade
lungi fără a consulta medicul. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Do not use in pregnancy. Do not use for prolonged periods
without consulting your doctor. Gluten free.

Pentru doza zilnică maximă (24 g) / For maximum daily dose (24 g)

100 g

Valoare energetică / Energetic value

373,28 KJ/
89 Kcal

Grăsime / Fat

2,48 g

10,33 g

din care acizi grași saturați / of which saturated fatty acids

1,22 g

5,08 g

Carbohidrati / Carbohydrates

2,14 g

8,92 g

din care zaharuri / of which sugars

0,84 g

3,5 g

Fibre / Fibers

3,74 g

15,58 g

Proteine / Protein

12,66 g

52,75 g

Sare / Salt

0,01 g

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum

400 mg

1666,7 mg

din care polizaharide / of which polysaccharides

40 mg

166,67 mg
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( 1553,3 kj/ 370,83 kcal) /
( 1553,3 kj/ 370,83 kcal)

0,042 g

COMING
SOON

VEGAN LUPINE PROTEIN
PORTOCALE ȘI ZMEURĂ
VEGAN LUPIN PROTEIN
ORANGE AND RASPBERRY

Descriere

Description

Lupino Mix este un supliment de pulbere cu conținut ridicat de
proteine, util pentru creșterea conținutului de proteine care
contribuie la menținerea și creșterea masei musculare. Este un
produs formulat cu proteine vegetale exclusiv din lupin.
Merge ușor cu băuturi reci sau calde.

Lupin Mix is a powder supplement with high protein content,
useful for increasing the amount of protein, that contibuites to the
maintenance and growth of muscle mass.
It is a product formulated with only vegetable protein of lupine,
orange and raspberry powder.
It fits easily with cold or hot drinks.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă să se ia 2 – 4 linguri pe zi.

We recommend taking 2 to 4 tablespoons a day

Ingrediente

Indredients

Concentrat proteic de lupin (Lupinus A. semi-); Pudră de portocale
(fructe Citrus Sinensis); Zmeură pudră (Rubus Idaeus frutti);
Maltodextrină; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
Extract uscat tit. 10% in polizaharide; Aromă portocalie; Îndulcitor
(Sucraloză).

Lupin protein concentrate (Lupinus A. semi); Orange powder
(Citrus Sinensis fruits); Raspberry powder (Rubus Idaeus fruits);
Maltodextrin; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
Dry extract tit. 10% in polysaccharides; Orange aroma; Sweetener
(Sucralose).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Produsul este
un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca o dietă
variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. A nu se folosi în timpul sarcinii. A nu se folosi
pe perioade lungi fără a consulta medicul. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Do not use in pregnancy. Do not use for prolonged periods
without consulting your doctor. Gluten free.

Pentru doza zilnică maximă (24 g) / For maximum daily dose (24 g)
Energie / Energy
Grăsime / Fat
din care acizi grași / of which fatty acids
Carbohidrati / Carbohydrates
din care zaharuri / of which sugars
Fibre / Fibers

374,63 KJ / 88,86 Kcal
1,34 g
0,42 g
10,22 g
3,59 g
2,7 g

Proteine / Protein

7,63 g

Sare / Salt

0,01 g

Pulbere portocalie / Orange powder

6,4 g

Pulbere de zmeură / Raspberry powder

3,2 g

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
din care polizaharide / of which polysaccharides

400 mg
40 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

COMING
SOON

PROTEIN VEGAN MIX

Descriere

Description

Vegan Protein Mix este un supliment de pulbere cu un conținut
ridicat de proteine, util pentru creșterea conținutului de proteine
care contribuie la menținerea și creșterea masei musculare.
Vegan Protein Mix este un produs formulat exclusiv cu proteine
vegetale, soia și orez.
Se combină ușor cu băuturi reci sau calde.

Vegan Protein Mix is a powder supplement with a high protein
content, useful for increasing the protein content that contributes
to the maintenance and growth of muscle mass. Vegan Protein Mix
is a product formulated with exclusively vegetable, soy and rice
proteins.
It is easily combined with cold or hot drinks.

Cum se folosește

How to use

De la 2 la 6 linguri pe zi (de la 12 la 36 grame).
O lingură conține 6 grame de produs.
Vegan Protein Mix cu gust natural este ideal pentru utilizarea cu
shake-uri, băuturi, sosuri, supe și condimente.
Produsul nu conține arome, sare și zaharuri adăugate.

From 2 to 6 tablespoons per day (from 12 to 36 grams).
A tablespoon contains 6 grams of product.
With its natural flavor, Vegan Protein Mix is ideal for use in shakes,
drinks, sauces, soups and condiments.
The product contains no added aromas, salt or sugar.

Ingrediente

Indredients

Izolat proteic de soia (Glycine max Seeds) (50 %) (Conținut de
izoflavonă în doza maximă recomandată (36 grame): 9 mg);
Proteine de orez (Oryza sativa Seeds) (50%) ; Conținut de izoflavonă
în doza maximă recomandată (36 grame): 9 mg

Soy Protein Isolate (Glycine Max seeds) (50%) (Isoflavone content
by maximum recommended dose (36 grams): 9 mg); Rice Protein
(Oryza Sativa seeds) (50%); Isoflavone content by maximum
recommended dose (36 grams): 9 mg.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

În cazul utilizării pe termen lung a acestui program pentru
controlul greutății, este recomandabil să consultați un medic, în
special persoanele cu afecțiuni renale cronice sau diabet. A nu se
lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza zilnică
recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie
să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos.
A nu se folosi în timpul sarcinii. Fără OMG.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years
of age. Do not exceed the recommended daily dose. Supplement
should not be considered as substitute for a varied and balanced
diet and healthy lifestyle. Do not use in pregnancy. GMO free.

Pentru doza zilnică maximă (36 g) / For maximum daily dose (36 g)
Valoare energetică / Energetic value

100 g
570,3 kj/
134,4 kcal

1584,2 kj /
373,33 kcal

Gras / Fat

0,252 g

0,7 g

din care acizi grași saturați / of which saturated fatty acids

0,018 g

0,05 g

Carbohidrati / Carbohydrates

2,19 g

6,08 g

din care zaharuri / of which sugars

0,18 g

0,5 g

Fibre / Fibers

1,08 g

3g

Proteine / Protein

30,3 g

84,2 g

0,681 g

1,89 g

Sare / Salt
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BCAA AMINOACIZI
BCAA AMINO ACIDS

Art./Item 4000191 - 162,05 RON - 19 Pv
300 capsule de 600 mg
300 capsules of 600 mg

Descriere

Description

Produsul este un supliment alimentar pe bază de aminoacizi
ramificați, util în toate cazurile cu nevoi crescute sau cu aport redus
de nutrienți.

The product is a food supplement based on branched amino acids,
useful in all cases of increased needs or reduced nutritional supply
of these nutrients.

Cum se folosește

How to use

Se recomandă să luați maximum 10 capsule pe zi pentru a fi
împărțite într-o rație de pregătire prealabilă și un post-antrenament.

Recommended consumption: up to 10 capsules per day, to be
divided in a pre-training and post-training ration.

Ingrediente

Indredients

Aminoacizi cu lanț ramificat BCAA (l-Leucină: L-izoleucină:
L-valină
(2:1:1);
Agent
de
volumizare
(Maltodextrină);
Hidroxipropilmetilceluloză; Agenți antiaglomeranți (Dioxid de
siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor grași); (Dioxid de titan;
Indigotină).

Branched-chain amino acids BCAA (L-Leucine : L-Isoleucine :
L-Valine (2:1:1)); Bulking agent (Maltodextrin); Hydroxypropyl
methylcellulose; Anti-caking agents (Silicon dioxide; Magnesium
salts of fatty acids); (Titanium dioxide; Indigotine).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Pentru femei în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare,
se recomandă a se consulta părerea medicului. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. In case of pregnancy or breastfeeding, and for children,
consult your doctor. Gluten free.

mg pentru 10 capsule / mg per 10 capsules
L-leucină / L-leucine

2500 mg

L-izoleucină / L-isoleucine

1250 mg

L-valină / L-valine

1250 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

L.M.MACA

Art./Item 4000192 - 107,41 RON - 13 Pv
120 g praf
120 g powder

Descriere

Description

Supliment pur pe bază de Maca.
Maca acționează ca un tonic adaptogen (oboseală fizică, mentală) și
are o acțiune de susținere tonică și metabolică.

Integral Maca based supplement.
Maca functions as a Tonic-adaptogen (physical fatigue, mental) and
has a tonic and metabolic support action.

Cum se folosește

How to use

1 sau 2 măsuri de 2 sau 3 ori pe zi, exceptând avizul contrar al
medicului.

1 or 2 scoops 2 or 3 times a day unless otherwise advised by the
doctor.

Ingrediente

Indredients

Maca (Lepididium meyenii, root) Extract uscat 4:1

Maca (Lepidium meyenii, root) Dry extract 4:1.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Evitați în caz de hipersensibilitate constatată la unul sau
mai multe ingrediente ale produsului. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Fără gluten.

Do not use during pregnancy or breastfeeding. Do not exceed the
recommended daily dose. Supplement should not be considered
as substitute for a varied and balanced diet and healthy lifestyle.
Avoid in case of ascertained hypersensitivity to one or more
ingredients of the product. Keep out of the reach of children below
three years of age. Gluten free.

Pentru doza 2 g / 1 measuring cup of 2 g
Extract uscat de Maca / Maca Dry extract
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2000 mg

BRAIN

Art./Item 4000330 - 140,10 RON - 22 Pv
60 capsule de 510 mg
60 capsules of 510 mg

Descriere

Description

Snep Brain este un produs pregătit dintr-un amestec de plante
tonice adaptogene utile în toate sporturile care este nevoie de
concentrare.
Favorizează memoria și funcțiile cognitive și devine util în toate
activitățile în care sunt necesare abilități de coordonare (oculomotorie, anticipare motorie, echilibru, sincronizare) și tactică.
Principalele funcții ale acestui supliment nutritiv sunt de a promova
memoria, relaxarea și tonusul fizic și mental.

Snep Brain is a product prepared of a mix of useful adaptogenic
tonic plants for all sports involving concentration.
It improves memory and cognitive functions and becomes useful
in all activities entailing coordination skills (ocular-motor, motor
anticipation, balance, synchronisation) and tactic. The main
functions of this nutritive supplement are to promote memory,
relaxation and physical and mental tonus.

Cum se folosește

How to use

2 capsule pe zi, înghițite cu multă apă.

2 capsules per day to be swallowed with plenty of water.

Ingrediente

Indredients

Bacopa [Bacoopa monieri (L.) Piesă antenă Extract uscat tit.) 20%
în bacatublaterale; Rhodiola (Rhodiola rosea L.) rădăcină Extract
uscat tit. 3% în salidrosideozide; Ashwagandha (Withania somnifera
(L.) Dunal) rădăcină Extract uscat tit. 2,5% în witanhanide; L-teanină;
Hidroxipropilmetilceluloză; Agenți antiaglomeranți (Dioxid de
siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor grași).

Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) aerial part Dy extract tit.
20% in bacosides; Rhodiola (Rhodiola rosea L.) root Dry extract
tit. 3% in salidrosideosides; Ashwagandha (Withania somnifera
(L.) Dunal) root Dry extract tit. 2.5% in withanolides; L -theanine;
Hydroxypropyl methylcellulose; Anti-caking agents (Silicon dioxide;
Magnesium salts of fatty acids).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Fără gluten.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Gluten free.

Cantități per doză zilnică recomandată (2 capsule) / Quantities per recommended daily dose
(2 capsules)
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Extract uscat tit. 20% / Bacopa (Bacopa monnieri (L.)
Wettst.) Dry extract tit. 20%

200 mg

din care bacoside / of which bacosids

40 mg

Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Extract uscat tit. 3% / Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Dry extract
tit. 3%

200 mg

din care salidroside / of which salidroside

6 mg

Ashwagandha extract uscat tit. 2,5% / Ashwagandha Dry extract tit. 2,5%

200 mg

din care withanolide / of which withanolids

5 mg

L-teanină / L -theanine

200 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

COMING
SOON

TOTAL ENERGY

Descriere

Description

Total Energy este un supliment alimentar conceput și formulat
pentru bunăstarea psiho-fizică cu principalele sale componente
MACA, DAMIANA, GANODERMA și GUARANA.
Maca este o plantă originară din Anzi, rădăcina sa este bogată în
carbohidrați, proteine, calciu, fier, seleniu și zinc și are o valoare
nutrițională remarcabilă, este folosită pentru proprietățile sale
adaptogene, imunostimulante și afrodisiace.
Damiana este o plantă folosită în mod tradițional ca stimulent tonic
și neuromuscular și ca afrodisiac.
Componentele active sunt uleiuri esențiale, glicozide, rășini, acizi
grași, tanini și polizaharide.
Acțiunea tonică antidepresivă și stimulantă poate ajuta în caz de
oboseală fizică și psihică, stres și anxietate.
Ganoderma poate ajuta la prevenirea modificărilor metabolice, la
reglarea sistemului imunitar, la reducerea alergiilor și intoleranțelor
și, de asemenea, ca adaptogen.
Guarana conține guaranină analogă cafelei (Cafea verde).
Catecolaminele promovează creșterea metabolismului corpului și a
ritmului cardiac și respirator.
În sport este util în îmbunătățirea rezistenței psiho-fizice.
Energia totală, cu formulările sale atât în fiole cât și în capsule,
poate ajuta sportivul în activitatea neuromusculară și stresul psihofizic, acțiunea adaptogenă poate fi utilă pentru a face față stresului
și oboselii din viața de zi cu zi.

Total Energy is a food supplement designed and formulated for
the psycho-physical well-being with its main components MACA,
DAMIANA, GANODERMA and GUARANA.
Maca is a plant native to the Andes and its root is rich in
carbohydrates, proteins, calcium, iron, selenium and zinc and
has a significant nutritional value, it is used for its adaptogenic,
immunostimulant and aphrodisiac properties.
Damiana is a plant traditionally used as a tonic and neuromuscular
stimulant and as an aphrodisiac.
The active components are essential oils, glycosides, resins, fatty
acids, tannins and polysaccharides.
The antidepressive and stimulating tonic action can be helpful in
case of physical and mental fatigue, stress and anxiety.
Ganoderma can help in the prevention of metabolic alterations, in
the regulation of the immune system, in the reduction of allergies
and intolerances and also as adaptogen. Guarana contains the
analogous guaranine of caffeine (Green Coffee).
Catecholamines promote increased body metabolism and heart
and respiratory rate. In sports it is useful in improving psychophysical resistance.
Total Energy with its formulations both in vials and capsules can
assist the sportsman in neuromuscular activity and in psychophysical stress, adaptogenic action can also be useful to face stress
and fatigue in everyday life.
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Cum se folosește

How to use

1 sticlă pe zi

1 bottle a day

Ingrediente

Indredients

Apă; Fructoză; Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semințe Extract
uscat tit. 10% cafeină; Corectarea acidității (Lactat de sodiu sol. 60
%); Cafea verde (Coffea arabica L.) semințe Extract uscat tit. 45%
în acid clorogenic și 5% în cafeină; Ganoderma lucidum (Curtis)
P. Karst. Sporophorum fungic fructifiant Extract uscat tit. 10% în
polizaharide; Maca (Lepdium meyenii Walp.) rădăcini Extract uscat
4/1; Damiana (Turnera diffusa Wild. ex Schult.) frunze Extract uscat
4/1; Cafeaua (Coffea arabica L.) solubilă; Cafeina anhidră; Îndulcitor
(Sucraloză); Conservant (Sorbat de potasiu).

Water; Fructose; Guaranà (Paullinia cupana Kunth) seeds Dry
extract tit. 10% in caffeine; Acidity regulator (Sodium lactate sol.
60%); Green coffee (Coffea arabica L.) seeds Dry extract tit. 45% in
chlorogenic acid and 5% in caffeine; Ganoderma lucidum (Curtis)
P. Karst. Sporophorum fungal fruiting body Dry extract tit. 10%
in polysaccharides; Maca (Lepidium meyenii Walp.) roots Dry
extract 4/1; Damiana (Turnera spread Wild. ex Schult.) leaves Dry
extract 4/1; Coffee (Coffea arabica L.) soluble; Anhydrous caffeine;
Sweetener (Sucralose); Preservative (Potassium sorbate)

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Nu este recomandat copiilor, gravidelor și alăptării.
Produsul trebuie să fie folosit în cadrul unei diete hipocalorice
adecvate, urmând un stil de viață sănătos cu un bun nivel de
activitate fizică. Dacă dieta este urmată perioade lungi de timp, de
peste 3 săptămâni, se recomandă a se consulta medicul.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the
reach of children below three years of age. Supplement should
not be considered as substitute for a varied and balanced diet and
healthy lifestyle. Not recommended for children, pregnant and
breastfeeding. The product must be consumed within an adequate
hypo-caloric diet and healthy lifestyle and good physical activity.
For long-term diet, over 3 weeks, please, it is recommended to
consult your doctor.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Mg pentru Sticlă / Mg per bottle
Guarana (Paullinia cupana Kunth) Extract uscat tit. 10% / Guarana (Paullinia cupana Kunth) Dry extract tit. 10%

500 mg

din care cafeină / of which Caffeine

50 mg

Cafea verde (Coffea arabica L.) Extract uscat tit. 45% și 5% / Green coffee (Coffea arabica L.) Dry extract tit. 45% and 5%

200 mg

din care acid clorogenic / of which chlorogenic acid

90 mg

din care cafeină / of which Caffeine

10 mg

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% in polizaharide /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract tit. 10% in polysaccharides

200 mg

din care polizaharide / of which polysaccharides

20 mg

Damiana (Turnera răspândit Wild. Ex Schult.) Extract uscat / Damiana (Turnera spread Wild. Ex Schult.) Dry extract

100 mg

Extract uscat de Maca / Maca Dry extract

100 mg

Cafeina anhidră / Anhydrous caffeine

80 mg

Cofeina totală / Total caffeine

140 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

TOTAL ENERGY

CAPSULE / CAPSULES
Art./Item 4000154 - 95,31 RON - 11 Pv
90 capsule de 500 mg
90 capsules of 500 mg

Descriere

Description

Total Energy este un supliment alimentar conceput și formulat
pentru bunăstarea psiho-fizică cu principalele sale componente
MACA, DAMIANA, GANODERMA și GUARANA.
Maca este o plantă originară din Anzi, rădăcina sa este bogată în
carbohidrați, proteine, calciu, fier, seleniu și zinc și are o valoare
nutrițională remarcabilă, este folosită pentru proprietățile sale
adaptogene, imunostimulante și afrodisiace.
Damiana este o plantă folosită în mod tradițional ca stimulent tonic
și neuromuscular și ca afrodisiac.
Componentele active sunt uleiuri esențiale, glicozide, rășini, acizi
grași, tanini și polizaharide.
Acțiunea tonică antidepresivă și stimulantă poate ajuta în caz de
oboseală fizică și psihică, stres și anxietate.
Ganoderma poate ajuta la prevenirea modificărilor metabolice, la
reglarea sistemului imunitar, la reducerea alergiilor și intoleranțelor
și, de asemenea, ca adaptogen.
Guarana conține guaranină analogă cafelei (Cafea verde).
Catecolaminele promovează creșterea metabolismului corpului și a
ritmului cardiac și respirator.
În sport este util în îmbunătățirea rezistenței psiho-fizice. Energia
totală, cu formulările sale atât în fiole cât și în capsule, poate
ajuta sportivul în activitatea neuromusculară și stresul psiho-fizic,
acțiunea adaptogenă poate fi utilă pentru a face față stresului și
oboselii din viața de zi cu zi.

Total Energy is a food supplement designed and formulated for
the psycho-physical well-being with its main components MACA,
DAMIANA, GANODERMA and GUARANA.
Maca is a plant native to the Andes and its root is rich in
carbohydrates, proteins, calcium, iron, selenium and zinc and
has a significant nutritional value, it is used for its adaptogenic,
immunostimulant and aphrodisiac properties.
Damiana is a plant traditionally used as a tonic and neuromuscular
stimulant and as an aphrodisiac.
The active components are essential oils, glycosides, resins, fatty
acids, tannins and polysaccharides.
The antidepressive and stimulating tonic action can be helpful in
case of physical and mental fatigue, stress and anxiety.
Ganoderma can help in the prevention of metabolic alterations, in
the regulation of the immune system, in the reduction of allergies
and intolerances and also as adaptogen. Guarana contains the
analogous guaranine of caffeine (Green Coffee).
Catecholamines promote increased body metabolism and heart
and respiratory rate. In sports it is useful in improving psychophysical resistance.
Total Energy with its formulations both in vials and capsules can
assist the sportsman in neuromuscular activity and in psychophysical stress, adaptogenic action can also be useful to face stress
and fatigue in everyday life.
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Cum se folosește

How to use

3 capsule pe zi, înghițite cu multă apă

3 capsules per day with plenty of water.

Ingrediente

Indredients

Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semințe Extract uscat tit. 10%
cafeină; Cafea verde (Coffea arabica L.) semințe Extract uscat tit.
45% în acid clorogenic și 5% în cafeină; Ganoderma lucidum (Curtis)
P. Karst. Sporophorum fungic fructifiant Extract uscat tit. 10% în
polizaharide; Maca (Lepdium meyenii Walp.) rădăcini Extract uscat
4/1; Damiana (Turnera diffusa Wild. ex Schult.) frunze Extract uscat
4/1; Cafeina anhidră; Maltodextrină; Culoare (Dioxid de titan).

Guaranà (Paullinia cupana Kunth) seeds Dry extract tit. 10% in
caffeine; Green coffee (Coffea arabica L.) seeds Dry extract tit. 45%
in chlorogenic acid and 5% in caffeine; Ganoderma lucidum (Curtis)
P. Karst. Sporophorum fungal fruiting body Dry extract tit. 10% in
polysaccharides; Maca (Lepidium meyenii Walp.) roots Dry extract
4/1; Damiana (Turnera spread Wild. ex Schult.) leaves Dry extract
4/1; Anhydrous caffeine; Maltodextrin; Coloring (Titanium dioxide).

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Nu este recomandat copiilor, gravidelor și alăptării.
Produsul trebuie să fie folosit în cadrul unei diete hipocalorice
adecvate, urmând un stil de viață sănătos cu un bun nivel de
activitate fizică. Dacă dieta este urmată perioade lungi de timp, de
peste 3 săptămâni, se recomandă a se consulta medicul.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the
reach of children below three years of age. Supplement should
not be considered as substitute for a varied and balanced diet and
healthy lifestyle. Not recommended for children, pregnant and
breastfeeding. The product must be consumed within an adequate
hypo-caloric diet and healthy lifestyle and good physical activity.
For long-term diet, over 3 weeks, please, it is recommended to
consult your doctor.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

mg pentru 3 capsule / mg for 3 capsules
Guarana (Paullinia cupana Kunth) Extract uscat tit. 10% / Guarana (Paullinia cupana Kunth) Dry extract tit. 10%

500 mg

din care cafeină / of which Caffeine

50 mg

Cafea verde (Coffea arabica L.) Extract uscat tit. 45% și 5% / Green coffee (Coffea arabica L.) Dry extract tit. 45% and 5%

200 mg

din care acid clorogenic / of which chlorogenic acid

90 mg

din care cafeină / of which Caffeine

10 mg

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum

200 mg

din care polizaharide / of which polysaccharides

20 mg

Damiana (Turnera răspândit Wild. Ex Schult.) Extract uscat /
Damiana (Turnera spread Wild. Ex Schult.) Dry extract

100 mg

Extract uscat de Maca / Maca Dry extract

100 mg

Cafeina anhidră / Anhydrous caffeine

80 mg

Cofeina totală / Total caffeine

140 mg
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

Q10 SNEP 200

Art./Item 4000146 - 138,23 RON - 17 Pv
30 capsule da 504 mg
30 capsules of 504 mg

Descriere

Description

Q10 Snep200 este un supliment pe bază de coenzima Q10 (CoQ10),
tartrat de carnitină L, acid folic, vitamine B6 și B12. Q10.
Snep200 poate fi util pentru menținerea unui metabolism corp
sănătos și corect, pentru recuperarea musculară și pentru
eliminarea acidului lactic la sportivi.
Poate ajuta la menținerea nivelurilor optime de homocisteină
și poate promova oxidarea grăsimilor și menținerea fiziologică a
mecanismelor de reparare celulară.
CoQ10 este un element necesar pentru producerea corectă
de energie celulară ATP în mitocondrii care reprezintă plantele
energetice ale celulelor.
În condiții specifice, nivelurile CoQ10 pot scădea din cauza
îmbătrânirii, a anumitor boli și a consumului de droguri.
Prin urmare, integrarea sa poate ajuta la menținerea unui
metabolism sănătos, iar la sportivi integrarea CoQ10 poate fi utilă
pentru recuperarea musculară și eliminarea acidului lactic.
Acidul folic și vitamina B6 și B12 sunt utile la nivel metabolic și
pentru menținerea corectă a nivelurilor optime de homocisteină.
Concentrațiile prea mari ale acestui aminoacid pot reprezenta un
factor de risc pentru sistemul cardiovascular.
Tartratul de carnitină L este util pentru oxidarea grăsimilor și ajută
la menținerea mecanismelor fiziologice ale reparării celulare.

Q10 - Snep200 is a supplement containing coenzyme Q10 (CoQ10),
L-Carnitine Tartrate, folic acid, vitamins B6 and B12. Q10.
Snep200 can be helpful in maintaining a healthy and correct body
metabolism, muscle recovery and disposal of lactic acid in athletes.
It can help maintain optimal levels of homocysteine, and promote
fat oxidation and physiological maintenance of cellular repair
mechanisms.
CoQ10 is a necessary element for proper cellular energy production
of ATP in the mitochondria which are the energy powerhouses of
cells.
In specific conditions CoQ10 levels can drop due to aging, certain
diseases and to taking medication.
Its integration can therefore help to maintain a healthy metabolism
and in sports integration of CoQ10 can be useful for muscle
recovery and disposal of lactic acid produced during exercise.
Folic Acid and Vitamin B6 and B12 are helpful in metabolism and
for proper maintenance of optimal levels of homocysteine.
Too high concentrations of this amino acid may be a risk factor for
the cardiovascular system.
Carnitine L-Tartrate is useful for fat oxidation and helps maintain
the physiological cellular repair mechanisms.
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Cum se folosește

How to use

1 capsulă pe zi cu apă, de preferință la mese.
A nu se depasi doza zilnică recomandata.

1 capsule per day with water, preferably during meals.
Do not exceed the recommended daily dose

Ingrediente

Indredients

Coenzima Q10; Tartrat de l-carnitină; Hidroxipropilmetilceluloză;
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic); Vitamina B12 (Cianocobalamină); Culoare (Dioxid
de titan).

Coenzyme
Q10;
Carnitine
L-Tartrate;
Hydroxypropyl
methylcellulose; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin
B9 (Pteroil-monoglutamic acid); Vitamin B12 (Cyanocobalamin);
Coloring (Titanium dioxide).

Avertizări

Warnings

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se depasi
doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub
trei ani.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Do not exceed the
recommended daily dose. Keep out of the reach of children below
three years of age.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

pentru 1 capsulă de 404 mg / for 1 capsule of 404 mg

%VNR*

Coenzima Q10 / Coenzyme Q10

200 mg

-

Tartrat de l-carnitină / Carnitine L-Tartrate

200 mg

-

Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic) / Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic acid)

400 mcg

200%

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) / Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

3 mg

214%

Vitamina B12 (Cianocobalamină) / Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

7,5 mcg

300%

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SUPLIMENTE
DIETARY SUPPLEMENTS

COMING
SOON

SPORT PIÙ

Descriere

Description

Sportpiù este un supliment pe bază de proteine din soia, creatină,
aminoacizi cu lanț ramificat, vitamine și minerale.

Sportpiù is a supplement based on soy protein, creatine, branched
amino acids, vitamins and minerals.

Cum se folosește

How to use

Se amestecă două linguri (26 g) cu 250 ml de lapte degresat parțial.

Mix 2 table spoon (26 g) with 250 ml of low-fat milk.
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Ingrediente

Indredients

Izolat proteic din Soia (35%); Fructoză; Aminoacizi cu lanț ramificat
BCAA (l-Leucină: L-izoleucină: L-valină (2:1:1); Creatina; Citrat de
potasiu; Citrat de magneziu; Agent de îngroșare (Gumă de xantan);
Corectarea acidității (Acid citric); îndulcitor (Sucraloză); Zmeură
pudră (Rubus Idaeus frutti); Aromă portocalie; Vitamina C (Acid
L-ascorbic); Gluconat de zinc; Fersulfat; Ganoderma lucidum (Curtis)
P. Karst. Sporophorum Extract uscat (200 mg); Antiaglomerant
(Siliciu Micronizat); Nicotinamida; Vitamina E (Acetat de tocoferil
alfa DL); Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru; Vitamină
B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Gluconat
de mangan; Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina
B2 (Riboflavină); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina B9
(Acid pteroil-monoglutamic); Iodură de potasiu; Selenit de sodiu;
Vitamina H (Biotina); Vitamina B12 (Cianocobalamină)

Soy protein isolate (35%); Fructose; Branched-chain amino
acids BCAA (L-Leucine : L-Isoleucine : L-Valine (2:1:1)); Creatine;
Potassium citrate; Magnesium citrate; Thickeners (Xanthan gum);
Acidity regulator (Citric acid); Sweetener (Sucralose); Raspberry
powder (Rubus Idaeus fruits); Orange aroma; Vitamin C (L-Ascorbic
Acid); Zinc gluconate; Iron-sulfate; Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. Sporophorum Dry extract (200 mg); Antiplatelet (Micronized
silica); Nicotinamide; Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate);
Vitamin A (Retinyl acetate); Gluconate copper; Vitamin B5 (Calcium
D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Manganese
gluconate; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2
(Riboflavin); Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid); Potassium iodide; Sodium selenite;
Vitamin H (Biotin); Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Avertizări

Warnings

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. A nu se depasi doza
zilnică recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. A nu se folosi în timpul sarcinii. A nu se folosi pe perioade
lungi fără a consulta medicul. Datorită prezenței creatinei, produsul
este destinat doar adulților. Fără gluten.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Do not use in pregnancy. Do not use for prolonged periods
without consulting your doctor. Due to the presence of creatine,
the product is intended for adults only. Gluten free.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES
%VNR*

Valoare energetică / Energetic value

694,5 kj
(166 kcal)

-

Grăsime / Fat

4,33 g

-

din care acizi grași saturați / of which
saturated fatty acids

2,55 g

-

din care acizi grași mononesaturați / of
which monounsaturated fatty acids

0,2 g

-

din care acizi grași polinesaturați / of
which polyunsaturated fatty acids

0,2 g

-

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C
(L-Ascorbic Acid)
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) / Vitamin
B1 (Chlorhydrate of Thiamine)
riboflavina (vitamina b2) / riboflavin
(vitamin b2)

64 mg

80%

0,88 mg

80%

1,4 mg

100%

Niacina (Vitamina B3) / Niacin (Vitamin B3)

12,8 mg

80%

Piridoxină (Vitamina B6) / Pyridoxin
(Vitamin B6)

1,12 mg

80%

Acid folic / Folic Acid

200 mcg

100%

carbohidraților / carbohydrates

17,96 g

-

Vitamina B12 / Vitamin B12

2,50 mcg

100%

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Extract uscat / Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
Dry extract

200 mg

-

Vitamina H / Vitamin H

40 mcg

80%

Vitamină B5 / Vitamin B5

4,8 mcg

80%

BCAA

Minerale / Minerals
4g

-

Potasiu / Potassium

1520 mg

76%

654 mg

82%

956 mg

136%

Magneziu / Magnesium

300 mg

80%

Fier / Iron

10,6 mg

76%

Zinc / Zinc

7,6 mg

76%

Cupru / Copper

0,8 mg

80%

Mangan / Manganese

1,6 mg

80%

Seleniu / Selenium

44 mcg

80%

120 mcg

80%

din care: L-leucină / of which: L-leucine

2g

-

Calciu / Calcium

din care L-izoleucină / of which
L-isoleucine

1g

-

Fosfor / Phosphorus

"dintre care L-valină /
of which L-valine"

1g

-

Creatina / Creatine

3g

-

Vitamine: / Vitamins:
Vitamina A (Retinil acetat) / Vitamin A
(Retinyl acetate)
Vitamine D / Vitamin D
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)

640 mcg

80%

4 mcg

80%

9,6 mg

80%

Iod / Iodine

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / *NRV = Nutrient Reference Value
pentru 250 ml de produs gata de consum (porție de 25 g cu 250 ml lapte parțial degresat (1,5% grăsime)) / for
250 ml of ready-to-consume product (25 g portion with 250 ml partially skimmed milk (1.5% fat))
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SPORT ELEVEN

„Sportul constă din a-i delega corpului unele dintre cele mai mari virtuți
ale sufletului.”

“In sport, we delegate to the body some of the highest virtues of the
soul.”

Jean Giraudoux

Jean Giraudoux

O linie de produse unică în domeniul său, formulată de sportivi
pentru cerințele reale ale sportivului. Du-ți prestația la nivel maxim
și îmbunătățește fazele de recuperare musculară, cu ajutorul Sport
Eleven.

A unique line of products, developed by sportspeople for the real
sportsmen’s needs. Improve the muscle recovery by giving the
nourishment and supplies that need to be delivered so the process
can begin. With Sport Eleven, take your performance to the next
level.

SPORT 11

START

Art./Item 4000331 - 168,12 RON - 20 Pv
900 g

Descriere

Description

Snep Start este un produs conceput pentru a asigura aportul corect
și complet nutriţional indispensabil (macro și micro-nutrienți,
vitamine, antioxidanți specifici) pentru sportiv, maximizându-i
absorbția, disponibilitatea și utilizarea (mulţumită ficatului și
intestinelor sănătoase).
La începutul zilei, asigură nevoile de bază ale sportivului prin
carbohidrați complecși, proteine cu valoare biologică foarte ridicată
cu eliberare lentă, grăsimi “bune” și fibre. Glutationul ca antioxidant
general și, în special pentru a asigura funcțiile hepatice; fermenți
lactici pentru a asigura funcțiile corecte de absorbție a substanțelor
nutritive la nivelul intestinului și pentru a menține ridicat nivelul
imunitar al sportivului.
Asigurarea unei bune funcționări a ficatului și a intestinelor este un
aspect important pentru performanța sportivului.

Snep Start is a product conceived to provide the correct and
complete nutritional indispensable supply (macro and micronutrients, vitamins, specific antioxidants) to sportsman, maximizing
its absorption, availability and use (due to healthy liver and
intestines).
At the beginning of the day, it provides for the basic needs of
sportsman by complex carbohydrates, proteins with very high
biological value with free release, “good” fat and fibres. The
glutathione as general antioxidant and mainly for hepatic functions;
lactic ferments to provide for correct functions of absorption
of nutritive substances on intestine level and to maintain high
immunity level of sportsman.
A good functioning of liver and intestines is an important issue for
the performance of sportsman

Cum se folosește

How to use

Amestecați 30 g (o măsură) de produs de 1 până la 3 ori pe zi în 150200 ml de apă sau alt lichid adecvat, agitați puternic.

Mix 30 g (1 scoop) of product one to 3 times a day in 150-200 ml of
water or other suitable liquid, shake vigorously.
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Ingrediente

Indredients

Făină de ovăz; Pulbere de albuș de ou; Trigliceride cu lanț mediu
(conține derivat din lapte); Inulină; Pudră de cacao; Citrat de
potasiu; Fosfat de calciu tribazic; Indulcitor (Eritritol); Citrat de
magneziu; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Redus L glutation;
Aromă cocoa; Vitamina C (Acid L-ascorbic); Bifidum bacterium
scurt B-3; Gluconat de zinc; îndulcitor (Glicozide cu steviol); Sulfat
de fier; Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL); Gluconat de
mangan; Vitamina A (Retinil acetat); Gluconat de cupru; Vitamină
B5 (Pantotenat de calciu-D); Vitamina D3 (Colecalciferol); Vitamina
B6 (Clorhidrat de piridoxină); Vitamina B2 (Riboflavină); Vitamina
B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic);
Selenit de sodiu; D-Biotină; Vitamina B12 (Cianocobalamină);
Vitamina B3 (Nicotinamida); Iodură de potasiu.

Oatmeal; Egg white powder; Medium-chain triglycerides (contains
milk derivative); Inulin; Cocoa powder; Potassium citrate; Tribasic
phosphate calcium; Sweetener (Erythritol); Magnesium citrate;
Anti-caking agent (Silicon dioxide); Reduced L glutathione; Cocoa
flavour; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Short Bifidum bacterium
B-3; Zinc gluconate; Sweetener (Steviol glycosides); Iron sulfate;
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate); Manganese gluconate;
Vitamin A (Retinyl acetate); Copper gluconate; Vitamin B5
(Calcium D-pantothenate); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin
B6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin
B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin B9 (Pteroil-monoglutamic
acid); Sodium selenite; D-Biotin; Vitamin B12 (Cyanocobalamin);
Vitamin B3 (Nicotinamide); Potassium iodide.

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. A nu se folosi pe perioade lungi fără a consulta medicul.
Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Do not use for prolonged periods without consulting your
doctor. Do not use during pregnancy or breastfeeding.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES
100 g

Energie / Energy

%VNR*

1446,28 kJ / 344,5
kcal / 433,88
kJ/103,35 kcal

-

10,22 g

-

din care acizi grași saturați / of
which saturated fatty acids

7,94 g

-

din care trigliceride cu lanț
mediu / of which medium chain
triglycerides

6,67 g

-

33,89 g

-

0,36 g

-

Fibre / Fibers

10,04 g

-

Proteine / Protein

24,22 g

-

Sare / Salt

0,102 g

-

Grăsime / Fat

Carbohidrați / carbohydrates
Din care zaharuri / of which sugars

Vitamina A (Retinil acetat) /
Vitamin A (Retinyl acetate)
Vitamina D3 (Colecalciferol) /
Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Vitamina E (Acetat de tocoferil
alfa DL) / Vitamin E (DL-alphatocopheryl acetate)
Vitamina C (Acid L-ascorbic) /
Vitamin C (L-Ascorbic Acid)
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat)
/ Vitamin B1 (Chlorhydrate of
Thiamine)

533,33 mcg

66,67

3,33 mcg

66,6

8 mg

66,67

Vitamina B2 (Riboflavină) /
Vitamin B2 (Riboflavin)

0,93 mg

66,43

10,67 mg

66,69

0,93 mg

66,43

Vitamina B9 (Acid pteroilmonoglutamic) / Vitamin B9
(Pteroil-monoglutamic acid)

166,67 mcg

83,34

Vitamina B12 / Vitamin B12

2,083 mcg

83,32

Biotina / Biotin

33,33 mcg

66,66

Vitamina B3 (Nicotinamida) /
Vitamin B3 (Nicotinamide)
Vitamina B6 (Clorhidrat de
piridoxină) / Vitamin B6 (Pyridoxine
hydrochloride)

Vitamina B5 / Vitamin B5
Potasiu / Potassium
Calciu / Calcium

66,66

0,73 mg

66,36

63,67
63,33

666,67 mg

83,33

250 mg

66,67

Fier / Iron

8,83 mg

63,07

Zinc / Zinc

6,33 mg

63,3

Cupru / Copper

0,67 mg

67

Mangan

1,33 mg

66,5

36,67 mcg

66,67

100 mcg

66,67

Magneziu / Magnesium

Seleniu / Selenium
53,33 mg

4 mg
1266,67 mg

Iod / Iodine
L-glutation / L-glutathione
Bifidum bacterium scurt B-3 /
Short Bifidum bacterium B-3

277,78 mg

-

3,33x10⁹ UFC

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SPORT 11

POWERFECT

Art./Item 4000332 - 144,77 RON - 20 Pv
600 g

Descriere

Description

Produs care trebuie luat înainte de activitatea fizică studiat pentru
o abordare a activităților anaerobe sau care implică în principal
sistemele ATP-CP și anaerobe glicolitice. Aminoacizii ramificați
BCAA, beta-alanina, taurina, carbohidrații cu eliberare medie/lungă,
arginina și creatina sunt protagoniștii acestei formule destinate
tuturor sporturilor, atât individuale cât și pe echipe, care presupun,
prin natura lor, implicarea sistemelor energetice pe termen scurt.
Acoperirea efortului sportiv de tip anaerob și sinteză mai accentuată
de proteine într-un singur produs.

Product to be taken before the physical activity studied for an
approach of anaerobe activities or involving mainly the ATP-CP
systems and glycolytic anaerobe systems.
BCAA branched amino acids, beta-alanine, Taurine, carbohydrates
with average/long release, arginine and creatinine are the
protagonists of this formula for all sports, both individual and team
sports, which entail, by their nature, the involvement of energetic
systems of short-term.
Covering of sport effort type anaerobe and higher synthesis of
proteins in one product.

Cum se folosește

How to use

Amestecați o dată pe zi (seara înainte de culcare) 26 g (2 măsuri) de
produs în 150 ml-200 ml apă sau alt lichid adecvat, agitați puternic.

Mix 20 g (2 scoops) of product in 150-200 ml of water or other
suitable liquid once or twice a day, shake vigorously.
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Ingrediente

Indredients

Maltodextrină; Creatină monohidrat; L-arginina alfa -cetoglutarat;
L-leucină;
L-izoleucină;
L-valină;
Taurină;
Beta-alanină;
Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); acidifiant (Acid citric); Arome:
Lămâie,Portocală; îndulcitor (Glicozide cu steviol); Vitamina B6
(Clorhidrat de piridoxină).

Maltodextrin;
Monohydrate
creatinine;
L-arginine
alpha
Ketoglutaric; L-leucine; L-isoleucine; L-valine; Taurine; Beta-alanine;
Anti-caking agent (Silicon dioxide); Acidifying (Citric acid); Aromas:
Lime,Orange; Sweetener (Steviol glycosides); Vitamin B6 (Pyridoxine
hydrochloride).

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. A nu se
folosi pe perioade lungi fără a consulta medicul. Datorită prezenței
creatinei, produsul este destinat doar adulților.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Do not use during pregnancy or breastfeeding. Do not use
for prolonged periods without consulting your doctor. Due to the
presence of creatine, the product is intended for adults only.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Per doză zilnică maximă (40 g) / Per maximum daily dose (40 g)
Maltodextrină / Maltodextrin

%VNR*
30 g

-

Creatină monohidrat / Monohydrate creatinine

3g

-

L-Arginină / L-Arginine

1g

-

L-leucină / L-leucine

1,5 g

-

L-izoleucină / L-isoleucine

0,75 g

-

L-valină / L-valine

0,75 g

-

Taurină / Taurine

0,5 g

-

Beta-alanină / Beta-alanine
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) / Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,5 g

-

0,7 mg

50

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SPORT 11

ATHLETIVE

Art./Item 4000333 - 163,45 RON - 20 Pv
900 g

Descriere

Description

Produs care trebuie luat înainte de activitatea fizică, studiat pentru
o abordare a activităților aerobice.
Pentru o creștere a rezervelor de glicogen pre-antrenament,
produsul furnizează o doză de carbohidrați adecvată pentru
sporturile cu o componentă aerobă ridicată și cu o marcată doză
de rezistenţă.
Prezența carbohidraților și a TMC (susținute corespunzător de
vitaminele B1 și B5) servește la creșterea performanței sportivilor
în activitățile anaerobice, fierul și vitamina C sunt componente
esențiale pentru sportivii de la aceste discipline.
În cele din urmă, în completarea formulei, aminoacizi ramificați
BCAA, beta-alanină și arginină.

Product to be taken before the physical activity, studied for aerobic
activities.
For an increase of the reserves of pre- workout glycogen, the
product supplies a relevant dose of carbohydrates for the sports
with high aerobe component and high resistance. The presence of
carbohydrates and TMC (properly supported by vitamins B1 and B5)
serves the increase of sportsmen performance during anaerobic
activities, the iron and vitamin C are essential components for
sportsmen practicing such activities.
Eventually, to complete the formula, BCAA branched amino acids,
beta-alanine and arginine.

Cum se folosește

How to use

Amestecați 30 g (2 linguri) de produs de 1 până la 3 ori pe zi în 100
- 150 ml de apă sau alt lichid adecvat, agitați puternic.

Mix 30 g (2 scoops) of product in 100 150 ml of water or other
suitable liquid from one to three times a day, shake vigorously.
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Ingrediente

Indredients

Maltodextrină; Trigliceride cu lanț mediu (conține derivat din
lapte); Indulcitor (Eritritol); L-arginina alfa -cetoglutarat; L-leucină;
L-izoleucină; L-valină; Beta-alanină; acidifiant (Acid citric); Arome:
Lămâie,Portocală; Vitamina C (Acid L-ascorbic); Antiaglomerant
(Dioxid de siliciu); îndulcitor (Glicozide cu steviol); Fumarat feros;
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat); Vitamină B5 (Pantotenat de
calciu-D); Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină).

Maltodextrin; Medium-chain triglycerides (contains milk derivative);
Sweetener (Erythritol); L-arginine alpha Ketoglutaric; L-leucine;
L-isoleucine; L-valine; Beta-alanine; Acidifying (Citric acid); Aromas:
Lime,Orange; Vitamin C (L-Ascorbic Acid); Anti-caking agent
(Silicon dioxide); Sweetener (Steviol glycosides); Ferrous fumarate;
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine); Vitamin B5 (Calcium
D-pantothenate); Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride).

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Datorită prezenței creatinei, produsul este destinat doar
adulților. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. A nu se
folosi pe perioade lungi fără a consulta medicul.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Due to the presence of creatine, the product is intended
for adults only. Do not use during pregnancy or breastfeeding. Do
not use for prolonged periods without consulting your doctor.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Per doză zilnică maximă (90 g) / Per maximum daily dose (90 g)

%VNR*

Maltodextrină / Maltodextrin

20 g

-

TCM

4,67 g

-

L-Arginină / L-Arginine

0,333 g

-

L-leucină / L-leucine

0,5 g

-

L-izoleucină / L-isoleucine

0,25 g

-

L-valină / L-valine

0,25 g

-

Beta-alanină / Beta-alanine

0,167 g

-

Vitamina C (Acid L-ascorbic) / Vitamin C (L-Ascorbic Acid)

30 mg

37,5

Fier / Iron

5 mg

35,7

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) / Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

3,33 mg

302,7

Vitamina B5 (Pantotenat de calciu-D) / Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate)

3,33 mg

55,5

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) / Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,23 mg

16,4

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SPORT 11

ENERGY

Art./Item 4000335 - 65,38 RON - 6 Pv
6x200 ml

Descriere

Description

O lipsă a aportului de carbohidrați în timpul exercițiului prelungit
provoacă o scădere a energiei, limitând capacitatea sportivului.
Produsul Sport Energy este conceput pentru a răspunde nevoilor
fizice crescute în timpul antrenamentelor intense.
Suplimentul de carbohidraţi, Vitamina B1 si Vitamina B6 răspunde
nevoilor de energie din timpul activităţii sportive prelungite.
Administrarea este divizată în funcție de orele specifice de sport,
deoarece consumul într o administrare unică nu ar fi la fel de
eficient.
Vitamina B6 contribuie la reducerea oboselii și extenuării și,
împreună cu Vitamina B1, favorizează metabolismul energetic
normal. Absorbția este maximizată datorită amestecului de
carbohidrați propus.

An absence of the supply of carbohydrates during extended
exercise causes a decrease of energy, restricting the sportsman
capacity.
The product Sport Energy is conceived to cover increased physical
needs during intense workout.
The supplement of carbohydrates, Vitamin B1 and Vitamin B6
covers the energy necessities during extended sport activity.
The administration depends on specific hours of sport, since one
administration is not equally efficient.
Vitamin B6 reduced fatigue and exhaustion and, with Vitamin B1,
supports normal energetic metabolism.
Absorption is maximised due to the mix of carbohydrates proposed.

Cum se folosește

How to use

A se consuma pur sau diluat în apă, cu înghițituri mici, în timpul
activității fizice.

Take in pure state or diluted in water, in small gulps, during physical
activity.
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Ingrediente

Indredients

Aqua; D-glucoză; Maltodextrină; Fructoză; Corectarea acidității
(Lactat de sodiu sol. 60 %); Conservant (Sorbat de potasiu); acidifiant
(Acid citric); Arome: Lămâie,Portocală; Vitamina B6 (Clorhidrat de
piridoxină); Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat).

Aqua; D-glucose; Maltodextrin; Fructose; Acidity regulator (Sodium
lactate sol. 60%); Preservative (Potassium sorbate); Acidifying (Citric
acid); Aromas: Lime,Orange; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride);
Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine).

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

porție (200 ml) / per serving (200 ml)
Energie / Energy
Grăsime / Fat
din care acizi grași saturați / of which saturated fatty acids

%VNR*
1020 kJ / 240 kcal
-

-

-

-

Carbohidrați / Carbohydrates

60 g

-

din care maltodextrină / of which maltodextrin

18 g

-

din care zaharuri / of which sugars

42 g

-

din care D-glucoză / of which D-glucose

30 g

-

din care fructoză / of which fructose

12 g

-

-

-

Fibre / Fibers
Proteine / Protein

-

-

Sare / Salt

-

-

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) / Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

0,28 mg

20

Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) / Vitamin B1 (Chlorhydrate of Thiamine)

0,22 mg

20

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SPORT 11

HYDRA

Art./Item 4000334 - 102,74 RON - 14 Pv
30 Pliculețe
30 sachets

Descriere

Description

Hydra este un produs conceput pentru a furniza exclusiv sărurile
mineralele necesare în faza de antrenament și transpirație
abundentă.
Oferă magneziu, potasiu, sodiu și clorură, fără carbohidrați, pentru
o versatilitate totală a produsului, evitând să intervină în perioadele
de utilizare și reîncărcare ale altor carbohidrați luați în diferitele
faze ale antrenamentului.
Supliment alimentar pe bază de săruri minerale

Hydra is a product conceived to supply exclusively mineral salts
necessary during workout and abundant sweat.
Provides magnesium, potassium, sodium and chlorine, no
carbohydrates, for a complete versatility of product, avoiding
to interfere during the periods of use and recharge of other
carbohydrates taking during different phases of workout.
Food supplement based on mineral salts.

Cum se folosește

How to use

Se dizolvă conținutul unui plic în 500 ml de apă și se agită puternic.

Dissolve the contents of one sachet in 500 ml of water and shake
vigorously.
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Ingrediente

Indredients

Clorură de sodiu; acidifiant (Acid citric); Citrat de magneziu; Arome:
Lămâie,Portocală; Citrat de potasiu; Antiaglomerant (Dioxid
de siliciu); îndulcitorii (Eritritol; Glicozide cu steviol); Colorant:
Betacaroten.

Sodium chlorine; Acidifying (Citric acid); Magnesium citrate; Aromas:
Lime,Orange; Potassium citrate; Anti-caking agent (Silicon dioxide);
Sweetener (Erythritol; Steviol glycosides); Dye: Betacarotene.

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Porție (8 g) / per serving (8 g)
Sodiu / Sodium
Clorură / Chloride

%VNR*
787,2 mg

-

1212,8 mg

151,6

Potasiu / Potassium

300 mg

15

Magneziu / Magnesium

150 mg

40

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SPORT 11

UPGRATE

Art./Item 4000336 - 140,10 RON - 17 Pv
600 g

Descriere

Description

Upgrate este un produs conceput pentru a garanta o recuperare
rapidă a rezervelor de glicogen și pentru a limita cât mai bine
descompunerea proteinelor post-antrenament.
În această fază sunt fundamentale aprovizionarea cu glicogen
muscular și repararea și sinteza țesutului muscular.
În acest scop, Upgrate oferă un amestec de carbohidrați, proteine
cu absorbție rapidă, glutamină, aminoacizi cu catenă ramificată
BCAA și HMB, care satisfac această cerinţă.
Pentru ca formula să fie completă, a fost introdusă carnozină, utilă
pentru un echilibru corect acid-bază.
Supliment alimentar pe bază de proteine, HMB, L-glutamină, BCAA,
L-carnozină și Vitamina B6.

Upgrate is a product conceived to secure fast recovery of the
reserves of glycogen to improve the decomposition of postworkout proteins.
During this phase, it is fundamental the supply with muscle
glycogen and reparation of muscle tissue.
Therefore, Upgrate provides a mix of carbohydrates, proteins
with fast absorption, glutamine, amino acids with BCAA and HMB
branched catena, covering such requisite.
For a complete formula, carnitine was introduced, to support the
correct acid-base balance.
Food supplement based on proteins, HMB, L-glutamine, BCAA, Lcarnitine and Vitamin B6.

Cum se folosește

How to use

Amestecați 20 g (o măsură) de produs de 1 până la 3 ori pe zi în 150
ml de apă sau alt lichid adecvat, agitați puternic.

Mix one to three times a day 20 g (1 scoop) of product in 150 ml of
water or other suitable liquid, shake vigorously.
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Ingrediente

Indredients

D-glucoză; Izolat proteic din zer (conține derivați de soia);
Maltodextrină; Hidroximetilbutirat de calciu; Inulină; Pudră de
cacao; L-glutamină; L-leucină; L-valină; L-carnozină; Aromă cocoa;
Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Vitamina B6 (Clorhidrat de
piridoxină).

D-glucose; Whey protein isolate (contains soy derivatives);
Maltodextrin; Calcium hydroxymethylbutyrate; Inulin; Cocoa
powder; L-glutamine; L-leucine; L-valine; L-carnosine; Cocoa
flavour; Anti-caking agent (Silicon dioxide); Vitamin B6 (Pyridoxine
hydrochloride).

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. A nu se
folosi pe perioade lungi fără a consulta medicul.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Do not use during pregnancy or breastfeeding. Do not use
for prolonged periods without consulting your doctor.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES
100 g

Energie / Energy
Grăsime / Fat
din care acizi grași saturați / of which saturated fatty acids

%VNR*

1457,9 kJ /
344,05 kcal

-

1,3 g

-

0,69 g

-

Carbohidrați / carbohydrates

51,35 g

-

Din care zaharuri / of which sugars

35,25 g

-

Din care D-glucoză / of which D-glucose
Fibre / Fibers

35 g

-

5,25 g

-

Proteine / Protein

29,15 g

-

Sare / Salt

0,225 g

-

1,75 mg

125

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) / Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)
HMB

5g

-

L-glutamină / L-glutamine

1,66 g

-

L-leucină / L-leucine

1,66 g

-

L-izoleucină / L-isoleucine

0,835 g

-

L-valină / L-valine

0,835 g

-

L-carnozină / L-carnosine

0,835 g

-

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SPORT 11

REVELOP

Art./Item 4000337 - 182,13 RON - 23 Pv
390 g

Descriere

Description

Snep, în colaborare cu Wepa Science, a studiat Revelop, un produs
care promovează etapa de creștere musculară și garantează odihna
din timpul nopții, indispensabilă pentru orice sportiv.
Proteinele cu eliberare lentă, o doză mică de carbohidrați și
glutamină asigură o acoperire optimă pentru recuperarea
proteinelor pe timp de noapte.
Triptofanul promovează odihna.
Ingredientele din această formulă răspund la cererea crescută de
proteine, oferind în același timp atletului o odihnă adecvată, baza
unei bune performanțe sportive.

Snep, in collaboration with Wepa Science, has studied Revelop, a
product promoting the stage of muscle development and secures
rest during the night, indispensable to any sportsman.
Proteins with slow release, a low dose of carbohydrates and
glutamine provides for optimum cover for the recovery of proteins
during the night.
The tryptophan supports the rest.
The ingredients of this formula cover the increase demand of
proteins, providing simultaneously to the athlete a proper rest,
recommended for good sport results.

Cum se folosește

How to use

Amestecați o dată pe zi (seara înainte de culcare) 26 g (2 măsuri) de
produs în 150 ml-200 ml apă sau alt lichid adecvat, agitați puternic.
A se păstra în loc rece și uscat, departe de surse de căldură.

Mix once a day (in the evening before bedtime) 26 g (2 scoops) of
product in 150 ml-200 ml of water or other suitable liquid, shake
vigorously.
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Ingrediente

Indredients

Cazeina acida (derivat din lapte); Maltodextrină; L-glutamină;
L-triptofan; Pudră de cacao; Inulină; Indulcitor (Eritritol);
Antiaglomerant (Dioxid de siliciu); Arome (Cacao; Cookie); Îndulcitor
(Sucraloză).

Acid casein (milk derivative); Maltodextrin; L-glutamine;
L-tryptophan; Cocoa powder; Inulin; Sweetener (Erythritol); Anticaking agent (Silicon dioxide); Aromas (Cocoa; Cookie); Sweetener
(Sucralose).

Avertizări

Warnings

A nu se depasi doza zilnică recomandata. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor sub trei ani. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. A nu se
folosi pe perioade lungi fără a consulta medicul.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplement should not be
considered as substitute for a varied and balanced diet and healthy
lifestyle. Do not use during pregnancy or breastfeeding. Do not use
for prolonged periods without consulting your doctor.

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Porție de 26g. / per serving 26g.

100 g

Energie / Energy

304,82 kJ / 71,94 kcal

1172,38 kJ / 276,69 kcal

Grăsime / Fat

0,4 g

1,54 g

din care acizi grași saturați / of which saturated fatty acids

0,145 g

0,558 g

CCarbohidrați / carbohydrates

4,16 g

16 g

Din care zaharuri / of which sugars

0,004 g

0,015 g

Fibre / Fibers

0,85 g

3,27 g

Proteine / Protein

12,5 g

48,1 g

Sare / Salt

0,016 g

0,062 g

Glutamina / Glutamine

2g

7,69 g

Triptofan / Tryptophan

2g

7,69 g

*VNR = Valorea Nutrițională de Referință / Nutrient Reference Value
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SPORT 11

HEAT-UP

Art./Item 4075301 - 88,73 RON - 10 Pv
100 ml

Descriere

Description

Active Derma Complex™ EMULSIE FLUIDĂ ÎNAINTE DE ACTIVITATE
Spray de pre-antrenament cu acțiune de încălzire conceput pentru
a pregăti mușchii pentru efort fizic.
Ideal înainte de fiecare antrenament.
Emulsie fluidă cu efect de încălzire indicată pentru practicarea
activităţii sportive.
Acțiunea sinergică a Active Derma Complex™ și Visnadina, extracte
naturale din Sophora japonica și Ammi visnaga, favorizează
microcirculaţia epicutanată.
Emulsia este îmbogățită cu prebioticul AECTive®, care contribuie
la protejarea și reechilibrarea microbiotei pielii menținându-o
hidratată și suplă chiar și în timpul unei activități intense de
transpiraţie.
Agitați înainte de utilizare.
Picuraţi cantități mici de produs pe partea afectată, masând ușor,
cu mișcări circulare, până când este complet absorbit.
Precauții pentru utilizare: doar pentru uz extern.
Evitați contactul cu ochii, mucoasele și organele genitale.
Nu folosiți în timpul sarcini.

Active Derma Complex™ FLUID EMULSION BEFORE ANY ACTIVITY
Pre- workout Spray with heat action conceived to prepare the
muscles for physical effort. Ideal before any workout.
Fluid emulsion with heat effect recommended for sport activity.
Synergic action of Active Derma Complex™ and Visnadina,
natural extracts of Sophora japonica and Ammi visnaga, favours
epicutaneous microcirculation.
The emulsion is enriched with the prebiotic AECTive®, which
protects and balances the skin microbiota maintaining it hydrate
and supple even during a high sweat activity.
Mix before use.
Drip small quantities of product on the affected part, massaging
slightly, with circular movement, until absorbed completely.
Precautions for use: For external use only.
Avoid eye, mucous and genital organs contact.
Do not use during pregnancy.

Cum se folosește

How to use

Numai pentru utilizare în exterior. Evitați contactul cu ochii,
membranele mucoase și organele genitale. Nu folosiți în sarcină.

Shake before using. Dispense small quantities of product on the
affected part, massaging gently, with circular movements, until
completely absorbed.

Ingrediente

Indredients

Aqua; gaultheria procumbens (wintergreen) leaf oil; Caprylic/Capric Tryglycerides; menthol; methyl salicylate; camphor; troxerutin; glycerin;
peg-6 caprylic/capric glycerides; phenoxyethanol; glyceryl caprylate; squalane; vanillyl butyl ether; benzyl alcohol; acrylates/c10-30 alkyl
acrylate crosspolymer; linalool; lecithin; xanthan gum; ectoin; tetrasodium glutamate diacetate; cyclohexasiloxane; Dehydroacetic Acid;
Eugenol; visnadine; sodium hydroxide.

Avertizări

Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii, mucoasele și
organele genitale. A nu se folosi în timpul sarcinii.
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Warnings

For external use only. Avoid contact with eyes, mucous membranes
and genital organs. Do not use in pregnancy.

POSTUREASE

Art./Item 4075302 - 95,74 RON - 11 Pv
150 ml

Descriere

Description

Active Derma Complex™ MOUSSE POST - ANTRENAMENT Mousse
post-workout cu acțiune de liniștire pentru a contracara sentimentul
de oboseală musculară.
Ideal după fiecare antrenament.
Formulă cu o textură ușoară și impalpabilă, îmbogățită cu extracte
naturale pentru a facilita recuperarea musculară. Indicat pentru
a reduce disconfortul cauzat de încordarea mușchilor datorată
efortului.
Uleiurile esențiale de eucalipt și lămâie dau o senzație plăcută de
prospețime.
Complexul inovator de origine naturală Active Derma Complex™
și cofeina favorizează microcirculația la nivelul epidermei,
îmbunătățind hrănirea naturală a pielii.

Active Derma Complex™ MOUSSE POST – WORK-OUT Post-workout
Mousse with action of calming to set off fatigue.
Ideal after each workout.
Formula with light and impalpable texture, rich in natural extracts
to facilitate muscle recovery.
Recommended to reduce discomfort caused by the tension of
muscles due to effort.
Essential eucalypt and lime oils give a pleasant sensation of fresh.
Innovating complex of natural origin Active Derma Complex™ and
caffeine favours microcirculation on level of epidermis, improving
natural hydration of skin.

Cum se folosește

How to use

Se agită înainte de utilizare.
Turnați o piuliță a produsului în cablul mâinii și aplicați-l pe masa
musculară afectată masându-l ușor, cu mișcări circulare până când
este complet absorpit.

Shake before using.
Dispense small quantities of product on the affected part, massaging
gently, with circular movements, until completely absorbed.

Ingrediente

Indredients

Aqua; peg-8 caprylic/ capric glycerides; polysorbate 80; troxerutin; butane; imidazolidinyl urea; lecithin; citrus limon peel oil; eucalyptus
globulus leaf oil; isobutane; propane; phenoxyethanol; limonene; lactic acid; caffeine; citral; linalool.

Avertizări

Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii, mucoasele și
organele genitale. A nu se folosi în timpul sarcinii. Pericol: aerosol
extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă
este încălzit. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe
de surse de căldură, suprafețe calde, scântei, flăcări deschise sau
alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A nu se pulveriza pe
flăcări libere sau alte surse de aprindere. A nu se găuri sau arde,
nici măcar după folosire. A se proteja împotriva razelor soarelui. A
nu se expune la temperaturi mai mari de 50°C.

Warnings

For external use only. Avoid contact with eyes, mucous membranes
and genital organs. Do not use in pregnancy. Danger: Extremely
flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated.
Keep Out Of Reach Of Children. Keep away from heat, hot surfaces,
sparks, open flames or other sources of ignition. Not smoking. Do
not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce
or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to
temperatures above 50°C.
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SPORT 11

POSTUREASE INTENSE

Art./Item 4075303 - 95,74 RON - 11 Pv
150 ml

Descriere

Description

Mousse postworkout cu acțiune calmantă pentru contracararea
senzației de oboseală musculară legată de eforturi deosebit de
intense și activități sportive cu un angajament muscular ridicat.
Ideal după antrenamente intense și competiții în care musculatura
este solicitată la maximum.
Formulă cu o textură ușoară și impalpabilă, îmbogățită cu extracte
naturale pentru a facilita recuperarea musculară. Indicat pentru
a reduce disconfortul cauzat de încordarea mușchilor datorată
efortului.
Uleiurile esențiale de eucalipt și mentă piperată dau o senzație
intensă de prospețime.
Complexul inovativ de origine naturală Active Derma Complex™
favorizează kinetica microcirculației la nivelul epidermei, factor
important pentru recuperarea după activitatea sportivă și pentru a
reechilibra hrănirea naturală a pielii.

Post-workout Mousse with calming action to set off muscle fatigue
pursuant to extremely high efforts and extremely intense sport
activities.
Recommended after intense workout and competitions when
muscles are stressed on maximum.
Formula with light and impalpable texture, rich in natural extracts
to facilitate muscle recovery.
Recommended to reduce discomfort due to muscle stress caused
by effort.
Essential oils of eucalypt and peppermint to create a high fresh
sensation.
The innovating complex of natural origin Active Derma Complex™
supports kinetic of microcirculation on epidermis level, important
factor for recovery after sport activity and rebalance the natural
hydration of skin.

Cum se folosește

How to use

Se agită înainte de utilizare.
Turnați o piuliță a produsului în cablul mâinii și aplicați-l pe masa
musculară afectată masându-l ușor, cu mișcări circulare până când
este complet absorpit.

Shake before using.
Dispense a nut of product in the hollow of the hand and apply it on
the affected muscles, massaging gently, with circular movements
until completely absorbed.

Ingrediente

Indredients

Aqua; peg-8 caprylic/ capric glycerides; polysorbate 80; troxerutin; butane; menthol; mentha piperita (peppermint) oil; imidazolidinyl urea;
lecithin; eucalyptus globulus leaf oil; phenoxyethanol; isobutane; menthyl lactate; propane; limonene; lactic acid; linalool.

Avertizări

Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii, mucoasele și
organele genitale. A nu se folosi în timpul sarcinii. Pericol: aerosol
extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă
este încălzit. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe
de surse de căldură, suprafețe calde, scântei, flăcări deschise sau
alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A nu se pulveriza pe
flăcări libere sau alte surse de aprindere. A nu se găuri sau arde,
nici măcar după folosire. A se proteja împotriva razelor soarelui. A
nu se expune la temperaturi mai mari de 50°C.
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Warnings

For external use only. Avoid contact with eyes, mucous membranes
and genital organs. Do not use in pregnancy. Danger: Extremely
flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated.
Keep Out Of Reach Of Children. Keep away from heat, hot surfaces,
sparks, open flames or other sources of ignition. Not smoking. Do
not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce
or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to
temperatures above 50°C.

Your well being solution

DULCE PAUZE
SWEET BREAKS

„Am gusturi simple; mă mulțumesc întotdeauna cu ce e mai bun.”

“I’m a man of simple tastes. I’m always satisfied with the best.”

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Toți avem nevoie de o mică recompensă zilnică.
Oprește-te o clipă, ia o pauză și dăruiește-ți un moment plin de
gust, totul pentru tine.

We all need a little daily reward.
Treat yourself to a moment of relaxation and pleasure taking a
yummy sweat break. Offer yourself a moment full of taste, just for
you.

DULCE PAUZE
SWEET BREAKS

CHOCO CUP

Art./Item 00199 - 104,84 RON - 14 Pv
10 porți
10 portions

Descriere

Description

Ciocolata cu un pahar de Ganoderma 10 plicuri de 27 gr.

Soluble Chocolate with Ganoderma 10 sachets of 27 gr.

Cum se folosește

How to use

Câte un plic pe zi.
Nu recomandăm să luați produsul copiilor cu vârsta sub 3 ani,
în timpul sarcinii, alăptării sau, în orice caz, pentru perioade
prelungite, fără a asculta opinia medicului

One sachet a day.
We do not recommend taking the product to children under 3
years of age, during pregnancy, breastfeeding or in any case for
prolonged periods without hearing the opinion of the doctor.

Ingrediente

Indredients

Maltitol; Amidon de porumb; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Ciupercă Sporophorum partea superioară Extract uscat tit. 10% în
polizaharide 2g / plic de 27g

Maltitol; Corn starch; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum mushroom upper part Dry extract tit. 10% in
polysaccharides 2g / sachet of 27g.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A se administra conținutul unui plic pe zi. A nu se depasi doza zilnică
recomandata. Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie
să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos.
Nu se recomandă consumul produsului de către copii, în timpul
sarcinii și al alăptării, sau pe perioade prelungite fără a consulta
medicul. Cu edulcorant (maltitol).

One sachet a day. Do not exceed the recommended dose.
Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. It is not recommended to
take the product to children, during pregnancy and breastfeeding,
or for prolonged periods without consulting the doctor. With
sweetener (maltitol).

100 g praf / powder
Valoare energetică / Energetic value

408 kj / 98 Kcal

Grăsime din care / fats referred to

2,8 g

Acizi grași saturați / Saturated fatty acids

1,7 g

Carbohidrați / carbohydrates

71,5 g

Din care zaharuri / of which sugars

0,2 g

Proteine / Protein

6,9 g

Sare / Salt

0,08 g
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CHOCO MOON

Art./Item 00199 - 64,35 RON - 8 Pv
10 porți
10 portions

Descriere

Description

Supliment alimentar pe bază de cacao, cu Melatonină, Passiflora și
Griffonia și Ganoderma.
Util pentru reglarea stării de spirit, contribuind la reducerea
timpului necesar a somnului și la ameliorarea simptomelor de jet
leg.

Food supplement based on cocoa, with Melatonin, Passiflora,
Griffonia and Ganoderma.
Useful to adjust the mood, contribute to the reduction of the time
required to sleep and relieve the symptoms of jet leg.

Cum se folosește

How to use

1 tabletă ciocolată a se consuma înainte de culcare

1 chocolate to be consumed before bedtime.

Ingrediente

Indredients

Cacao; Pastă cu aromă de ciocolată; îndulcitor (Maltitol); Unt de
cacao; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Ciupercă Sporophorum
partea superioară Extract uscat tit. 10% în polizaharide 880mg/
ciocolată; Passiflora (Passiflora incarnata parti aeree Extract uscat)
160 mg/ciocolată; Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.)
Semințe Extract uscat 44 mg / ciocolată; Emulsionant: lecitină de
soia; Melatonină 1mg/ciocolată; Extract natural de vanilie.

Cocoa; Chocolate aroma pasta; Sweetener (Maltitol); Cocoa butter;
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum mushroom
upper part Dry extract tit. 10% in olysaccharides 880mg/chocolate;
Passiflora (Passiflora incarnata parti aeree Dry extract ) 160 mg/
chocolate; Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.) Seeds Dry
extract 44 mg / chocolate; Emulsifier: Soy lecithin; Melatonin 1mg/
chocolate; Natural extract of vanilla.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Nu se recomandă consumarea produsului de către copii cu vârsta
sub 12 ani, în timpul sarcinii, alăptării sau, în orice caz, pentru
perioade prelungite, fără consultarea unui medic. Nu depășiți
dozele recomandate. Produsul este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiasca o dietă variată,echilibrată și un stil de viată
sănătos. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Doza zilnică
recomandată: 1 baton de consumat înainte de culcare. A se păstra
în loc rece și uscat. Fără gluten. Conține maltodextrină din porumb.
Poate conține urme de nuci și proteine din lapte. Chocomoon
conține îndulcitor. Consumul excesiv poate avea efecte laxative.

per 100 g

It is not recommended to take the product to children under the
age of 12, during pregnancy, breastfeeding or in any case for
prolonged periods without consulting a doctor. Do not exceed the
recommended dose. Supplement should not be considered as
substitute for a varied and balanced diet and healthy lifestyle. Keep
out of the reach of children below three years of age. Recommended
daily dose: 1 chocolate to be consumed before going to bed. Store
in a cool dry place. Gluten free. Contains maize maltodextrin It
may contain traces of nuts and milk proteins. Chocomoon contains
sweetener. Excessive consumption can have laxative effects.

8,4 g

Valoare energetică / Energetic value

1889 kj / 452 kcal

159 kj/38kcal

Grăsime din care / fats referred to

30,7 g

2,6 g

Acizi grași saturați / Saturated fatty acids

18,4 g

1,5 g

Carbohidrați / Carbohydrates

47,9 g

4,0 g

Din care zaharuri: / of which sugars:

0,4 g

0,03 g

Proteine / Protein

6,6 g

0,6 g

Sare / Salt

0,2 g

0,02 g
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DULCE PAUZE
SWEET BREAKS

CAPPUCCINO SOLUBIL
cu Ganoderma lucidum

Art./Item 4000126 - 99,75 RON - 19 Pv
30 pliculețe de 6 g
30 sachets of 6 g

CAPPUCCINO SOLUBLE
with Ganoderma lucidum

Descriere

Description

În orice moment al zilei în care simțiți nevoia să te încarci cu energie,
este momentul adecvat pentru a gusta Snep Cappuccino.
Componentele acestui supliment alimentar îl fac să fie o băutură
bună, cu gust de ciocolată și cafea, care vă poate ajuta să vă reîncarci
cu energie atât la nivel mental cât și fizic. Ingredientele sale sprijină
funcțiile și starea de bine mentală, ajută micro-circulația (senzația
de picioare grele) și pot acționa ca tonic – adaptogen pentru
oboseala fizică. Datorită ambalajului practic, sub formă de plicuri,
puteți lua cu dvs. Snep Cappuccino când vreți și unde vreți.

At any moment of the day when you feel the need to recharge, this
is a good time to enjoy Snep Cappuccino.
Its ingredients make this supplement a good drink, the taste of
coffee and milk, which can help to recharge both mentally and
physically. Its ingredients assist the functionality and well-being of
mind, help the circulation of the microcirculation (heavy legs) and
can act as a tonic and adaptogen to physical fatigue.
With practice formulation in sachets you can have with you Snep
Cappuccino, whenever you want and wherever you want.

Cum se folosește

How to use

Dizolvați conținutul unui plic în apă caldă, 1 plicuri pe zi, îndulciți
după plac cu zahăr sau îndulcitor. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

Dissolve 1 sachet content in hot water, 1 time per day. Do not
exceed the recommended daily dose.

Ingrediente

Indredients

Lapte praf; Cafeaua (Coffea arabica L.) solubilă; Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% in
polizaharide; Aromă cappuccino; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu);
Rosa canina (Rosa canina L.) Extract uscat de fructe false; Bacopa
monnieri (L.) Pennel de plante Extract uscat tit. 20% în bacozide;
Centella asiatica (L.) Urb. iarbă Extract usca tit. 2% în asiaticozide;
Rădăcini de Rhodiola rosea L. EU tit 1% salidrosideozide

Powdered milk; Coffee (Coffea arabica L.) soluble; Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract tit. 10% in
polysaccharides; Cappuccino flavour; Anti-caking agent (Silicon
dioxide); Rosehip (Rosa canina L.) false fruit Dry extract; Bacopa
monnieri (L.) Pennel Herb Dry extract tit. 20% in bacosides; Centella
asian (L.) Urb. grass Dry extract tit. 2% in asiaticoside; Rhodiola
rosea L. roots Dry extract tit. 1% in salidrosideosides.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor sub trei ani. Produsul conține cofeină și
lapte praf. Fără gluten. Termenul minim de păstrare se referă la
produsul în ambalaj nedeschis și păstrat în mod corec.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children below three years of age. The product contains caffeine
and milk powder. Gluten free. The minimum storage term refers
to the product in an intact and correctly stored package.

1 plic / 1 sachet
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract
Extract de Măceșe uscat / Rosehip Dry extract
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Extract uscat / Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Dry extract

200 mg
2 mg
20 mcg

Centella Asiatica Extract uscat / Centella Asiatica Dry extract

20 mcg

Rhodiola Rosea extract uscat / Rhodiola Rosea dry extract

20 mcg
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CAFEA SPECIAL
cu Ganoderma lucidum

Art./Item 4000125 - 119,18 RON - 17 Pv
40 pliculețe de 4,1 g
40 sachets of 4,1 g

CAFFÈ SPECIAL
with Ganoderma lucidum

Descriere

Description

Snep Caffè Special este un supliment alimentar pe bază de cafea
solubilă cu extracte de ganoderma, măceș, bacopa, centella și
rhodiola.

Coffee Snep Special is a food supplement made from instant
coffee with ganoderma extract, rose hips, Bacopa, pennywort and
rhodiola.

Cum se folosește

How to use

Se dizolvă conținutul unui plic în apă fierbinte 2 ori pe zi.
Nu depășiți doza zilnică recomandată.

Dissolve 1 sachet content in hot water, 1 time per day. Do not
exceed the recommended daily dose.

Ingrediente

Indredients

Pulbere solubilă în semințe de cafea (Coffea arabica L.); Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum fungic fructifiant Extract
uscat tit. 10% în polizaharide; Aromă de cafea; Extract uscat de
fructe de măceșe titrat la 70 % în vitamina C; Antiaglomerant (Dioxid
de siliciu); Bacopa [Bacoopa monieri (L.) Piesă antenă Extract uscat
tit.) 20% în bacatublaterale; Centella asiatica (L.) Urb. iarbă Extract
usca tit. 2% în asiaticozide; Rodiola rosea L. rădăcini extract uscat
tit. 10 % în salinidrosid.

Coffee (Coffea arabica L.) seed soluble powder; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum fungal fruiting body Dry extract tit.
10% in polysaccharides; Coffee aroma; Rosehip fruit dry extract
titrated at 70 % in Vitamin C; Anti-caking agent (Silicon dioxide);
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) aerial part Dy extract tit.
20% in bacosides; Centella asian (L.) Urb. grass Dry extract tit. 2%
in asiaticoside; Rhodiola rosea L. roots dried extract tit. 10 % in
salidrosids.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor sub trei ani. Produsul conține cafeină
(naturalmente presente nel caffè solubile). Fără gluten.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children below three years of age. The product contains caffeine
(naturally present in instant coffee). Gluten free.

Per doză zilnică (2 plicuri) / Per daily dose (2 sachets)
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract tit. 10% in
polysaccharides

%VNR*
400 mg

-

din care polizaharide / of which polysaccharides

40 mg

-

Rosa canina Extract uscat tit. 70% / Rosa canina Dry extract tit. 70%

40 mg

-

din care vitamina C / of which vitamin C

14 mg

17,5%

Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Extract uscat /
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Dry extract

40 mcg

-

Centella Asiatica Extract uscat / Centella Asiatica Dry extract

40 mcg

-

Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Extract uscat / Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Dry extract

40 mcg

-

7,14 g

-

200 mg

-

Pudră de cafea (Coffea arabica L.) / Coffee (Coffea arabica L.) powder
din care cafeină / of which Caffeine

*VNR = Valorea
Nutrițională de Referință
/ Nutrient Reference
Value
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DULCE PAUZE
SWEET BREAKS

MOKACCINO
cu Ganoderma lucidum

Art./Item 4000127 - 99,75 RON - 19 Pv
30 pliculețe de 6 g
30 sachets of 6 g

MOKACCINO
with Ganoderma lucidum

Descriere

Description

Snep Mokaccino este un supliment alimentar pe bază de cafea
solubilă, lapte și cacao cu extracte de ganoderma, măceș, bacopa,
centella și rhodiola.

Snep Mokaccino is a dietary supplement made from milk and
instant coffee with Ganoderma extracts, Rosa Canina, Bacopa,
Centella and Rhodiola.

Cum se folosește

How to use

Dizolvați conținutul unui plic în apă caldă, între 2 și 4 plicuri pe zi,
îndulciți după plac cu zahăr sau îndulcitor.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic

Dissolve 1 sachet content in hot water, from 2 to 4 times per day.
Do not exceed the recommended daily dose.

Ingrediente

Indredients

Lapte praf; Pulbere solubilă în semințe de cafea (Coffea arabica L.);
Pudră de cacao; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
fungic fructifiant Extract uscat tit. 10% în polizaharide; Agent de
îngroșare (Gumă de xantan); Rosa canina (Rosa canina L.) Extract
uscat de fructe false; Aromă de cafea; Antiaglomerant (Dioxid de
siliciu); Bacopa monnieri (L.) Pennel de plante Extract uscat tit. 20%
în bacozide; Centella asiatica (L.) Urb. iarbă Extract usca tit. 2% în
asiaticozide; Rădăcini de Rhodiola rosea L. EU tit 1% salidrosideozide

Powdered milk; Coffee (Coffea arabica L.) seed soluble powder;
Cocoa powder; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
fungal fruiting body Dry extract tit. 10% in polysaccharides;
Thickeners (Xanthan gum); Rosehip (Rosa canina L.) false fruit Dry
extract; Coffee aroma; Anti-caking agent (Silicon dioxide); Bacopa
monnieri (L.) Pennel Herb Dry extract tit. 20% in bacosides; Centella
asian (L.) Urb. grass Dry extract tit. 2% in asiaticoside; Rhodiola
rosea L. roots Dry extract tit. 1% in salidrosideosides.

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca
o dietă variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor sub trei ani. Produsul conține cofeină, lapte
praf și cacao praf. Fără gluten. Termenul minim de păstrare se
referă la produsul în ambalaj nedeschis și păstrat în mod corect.

Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children below three years of age. The product contains caffeine,
milk powder and cocoa powder. Gluten free. The minimum
storage term refers to the product in an intact and correctly stored
package.

Cantități per 4 pliculețe: / Quantities per 4 sachets:
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% in polizaharide /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract tit. 10% in polysaccharides

800 mg

din care polizaharide / of which polysaccharides

80 mg

Extract de Măceșe uscat / Rosehip Dry extract

8 mg

Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Extract uscat / Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Dry extract

80 mcg

Centella Asiatica Extract uscat / Centella Asiatica Dry extract

80 mcg

Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Extract uscat / Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Dry extract

80 mcg

Pudră de cafea (Coffea arabica L.) / Coffee (Coffea arabica L.) powder

6g

din care cafeină / of which Caffeine

168 mg
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CAFEA SOLUBIL
cu Ganoderma lucidum

Art./Item 4000187- 90,55 RON - 10 Pv
30 pliculețe de 4 g
30 sachets of 4 g

GOLD COFFEE
with Ganoderma lucidum

Descriere

Description

Snep Coffee Solubile este un supliment alimentar pe bază de cafea
solubilă cu extract de ganoderma.

Dietary supplement based on soluble coffee, with Ganoderma
extract.

Cum se folosește

How to use

Dizolvați conținutul unui plic în apă caldă, dacă doriți, puteți îndulci
cu zahăr sau îndulcitor.

Dissolve the contents of one sachet in hot water; if you want to
sweeten, add sugar or sweetener.

Ingrediente

Indredients

Pulbere solubilă în semințe de cafea (Coffea arabica L.); Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum fungic fructifiant Extract
uscat tit. 10% în polizaharide; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu).

Coffee (Coffea arabica L.) seed soluble powder; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum fungal fruiting body Dry extract tit.
10% in polysaccharides; Anti-caking agent (Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Produsul este
un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca o dietă
variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. Produsul conține
cafeină (naturalmente presente nel caffè solubile). Fără
gluten. Fără OMG. Nu este recomandat copiilor, gravidelor și
alăptării. Termenul minim de păstrare se referă la produsul în
ambalaj nedeschis și păstrat în mod corect.

Keep out of the reach of children below three years of age.
Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. The product contains
caffeine (naturally present in instant coffee). Gluten free. GMO
free. Not recommended for children, pregnant and breastfeeding.
The minimum storage term refers to the product in an intact and
correctly stored package.

1 plic / 1 sachet
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum fungic fructifiant Extract uscat tit. 10% în polizaharide / Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum fungal fruiting body Dry extract tit. 10% in polysaccharides

200 mg

din care polizaharide / of which polysaccharides

20 mg

Cafea (Coffea arabica L.) / Coffee (Coffea arabica L.)

3,8 g

din care cafeină / of which Caffeine

114 mg
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SWEET BREAKS

ORZO SOLUBIL
cu Ganoderma lucidum

Art./Item 4000188 - 90,55 RON - 10 Pv
30 pliculețe de 4 g
30 sachets of 4 g

SOLUBLE BARLEY
with Ganoderma lucidum

Descriere

Description

Produsul este un supliment alimentar pe bază de Orz solubil cu
extract de ganoderma.

Food supplement based on Soluble barley with and Ganoderma
lucidum extract.

Cum se folosește

How to use

Dizolvați conținutul unui plic în apă caldă, dacă doriți, puteți îndulci
cu zahăr sau îndulcitor.
Se recomandă să luați 2 până la 4 plicuri pe zi a produsului.

Dissolve the contents of one sachet in hot water; if you want to
sweeten, add sugar or sweetener.
The recommended dosage is 2 to 4 sachets a day of product.

Ingrediente

Indredients

Orz solubil; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
Extract uscat tit. 10% in polizaharide; Antiaglomerant (Dioxid de
siliciu)

Soluble barley; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
Dry extract tit. 10% in polysaccharides; Anti-caking agent (Silicon
dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Produsul este
un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca o dietă
variată,echilibrată și un stil de viată sănătos.
Conține gluten. Fără OMG.

Keep out of the reach of children below three years of age.
Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle.
Contains gluten. GMO free.

Cantități pentru 4 pliculețe: / Quantities per 4 sachets:
Ganoderma lucidum EU / DE

800 mg

din care polizaharide / of which polysaccharides

80 mg
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GINSENG SOLUBIL
cu Ganoderma lucidum

Art./Item 4000189 - 90,55 RON - 10 Pv
30 pliculețe de 4 g
30 sachets of 4 g

SOLUBLE GINSENG
with Ganoderma lucidum

Descriere

Description

Snep Ginseng Solubile este un supliment alimentar pe bază de
ginseng și cafea solubilă cu extract de ganoderma.

Dietary supplement based on Ginseng, soluble coffee and
Ganoderma lucidum extract.

Cum se folosește

How to use

Dizolvați conținutul unui plic în apă caldă, dacă doriți, puteți îndulci
cu zahăr sau îndulcitor.
Se recomandă să luați 2 până la 4 plicuri pe zi a produsului.

Dissolve the contents of one sachet in hot water; if you want to
sweeten, add sugar or sweetener.
The recommended dosage is 2 to 4 sachets a day of product.

Ingrediente

Indredients

Lapte praf; Pulbere solubilă în semințe de cafea (Coffea arabica
L.); Maltodextrină; Ginseng (Panax ginseng C. A. Mey) rădăcină
Extract uscat tit. 5% în ginsenosidium; Ganoderma lucidum (Curtis)
P. Karst. Sporophorum fungic fructifiant Extract uscat tit. 10% în
polizaharide; Antiaglomerant (Dioxid de siliciu)

Powdered milk; Coffee (Coffea arabica L.) seed soluble powder;
Maltodextrin; Ginseng (Panax ginseng C. A. Mey) root Dry
extract tit. 5% in ginsenosidium; Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. Sporophorum fungal fruiting body Dry extract tit. 10% in
polysaccharides; Anti-caking agent (Silicon dioxide).

Avertizări

Warnings

VALORI NUTRITIVE

NUTRITIONAL VALUES

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani. Produsul este
un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiasca o dietă
variată,echilibrată și un stil de viată sănătos. Produsul conține
cafeină (naturalmente presente nel caffè solubile). Fără
gluten. Fără OMG.

Keep out of the reach of children below three years of age.
Supplement should not be considered as substitute for a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. The product contains
caffeine (naturally present in instant coffee). Gluten free. GMO
free.

Cantități pentru 4 pliculețe: / Quantities per 4 sachets:
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% in polizaharide /
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Dry extract tit. 10% in polysaccharides
din care polizaharide / of which polysaccharides
Ginseng (Panax ginseng C. A. Mey) Extract uscat tit. 5% /
Ginseng (Panax ginseng C. A. Mey) Dry extract tit. 5%
din care ginsenozide / of which ginsenosides
Cafea (Coffea arabica L.) / Coffee (Coffea arabica L.)
din care cafeină / of which Caffeine

800 mg
80 mg
800 mg
40 mg
5,6 g
168 mg
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CAFEA MACINATĂ
cu Ganoderma lucidum

Art./Item 4000129 - 47,68 RON - 6 Pv
250 g

COFFEE POWDER FOR MOKA
with Ganoderma lucidum

Descriere

Description

Sol Moka Caffe cu adaos de Ganoderma lucidum

Coffee powder for Moka Snep with Ganoderma.

Cum se folosește

How to use

Umpleți cu apă rezervorul cafetierei moka, adăugați în filtru cafea
Snep cu ganoderma, închideți moka, procedați ca de obicei.

Fill the mocha tank with water, add the Snep coffee powder with
ganoderma to the filter, close the mocha, proceed normally.

Conservare

Storage

A se păstra în loc rece și uscat, după deschidere produsul teme
umiditate, păstrați flaconul bine închis.
Data de valabilitate face referire la produsul ambalat intact,
conservat în mod corect.

Store in a cool dry place: after opening the product is moisture
sensitive, keep tightly closed.
The expiry date refers to the unopened product, properly preserved.
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ESPRESSO
cu Ganoderma lucidum
ESPRESSO
with Ganoderma lucidum

CAFEA IN FILTRU DE OREZ
WAFFLE POD IN RICE PAPER

Art./Item 4000135 - 133,47 RON - 14 Pv
NESPRESSO CAPSULES COMPATIBILE

Art./Item 4000128 - 123,94 RON - 14 Pv
LAVAZZA BLU COMPATIBILE

Art./Item 4000136 - 133,47 RON - 14 Pv
A MODO MIO COMPATIBILE

Art./Item 4000137 - 162,05 RON -18 Pv
LAVAZZA POINT COMPATIBILE

Art./Item 4000138 - 131,09 RON - 17 Pv

Descriere

Description

Amestec de cafea care conține cele mai exclusive cafele din lume cu
o explozie de arome foarte intense.
Lasă un gust curat de ciocolată neagră, nuci prăjite și caramel și
multe altele pentru cei care doresc maximum absolut, într-un
espresso ferm și catifelat.
Un adevărat espresso italian.
Cafeaua intensă care vă îmbunătățește ziua.
Considerați-o un lux necesar și o bucurie de băut în orice moment.
Având conținut scăzut de cofeină și fiind îmbogățită cu oleuropeină,
poate contribui la o trezire energetică a simțurilor și la îmbunătățirea
proceselor oxidative.

Coffee blend with the most exclusive coffee in the world with a
triumph of intense flavors.
Clean aftertaste with dark chocolate, roasted nuts and caramel and
much more for those who want the absolute maximum, expressed
in strong and velvety.
A true Italian espresso.
Coffee decided to improve your day. Think of it as a necessary
luxury and a joy to drink at any time.
Low caffeine content that is enriched with the valuable extrat
Ganoderma lucidum (Reishi) (400 mg coffee) can contribute to an
energetic awakening of the senses and to the improvement of the
oxidative processes.
Box of 75 pods 44 mm single-dose with 400 mg of extract of
Ganoderma lucidum.
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OLIMAX
con Oleuropeina
OLIMAX
with Oleuropein

CIALDA CARTA DI RISO - 75 Cialde
WAFFLE POD IN RICE PAPER - 75 Pods

Art./Item 4000171 - 116,75 RON - 11 Pv
CAPSULE NESPRESSO COMPATIBIL - 60 Capsule
NESPRESSO CAPSULES COMPATIBILE - 60 Capsules

Art./Item 4000270 - 98,07 RON - 9 Pv

Descriere

Description

Amestec de cafea care conține cele mai exclusive cafele din lume cu
o explozie de arome foarte intense. Lasă un gust curat de ciocolată
neagră, nuci prăjite și caramel și multe altele pentru cei care
doresc maximum absolut, într-un espresso ferm și catifelat. Un
adevărat espresso italian. Cafeaua intensă care vă îmbunătățește
ziua. Considerați-o un lux necesar și o bucurie de băut în orice
moment. Având conținut scăzut de cofeină și fiind îmbogățită cu
oleuropeină, poate contribui la o trezire energetică a simțurilor și la
îmbunătățirea proceselor oxidative.

Coffee blend with the most exclusive coffee in the world with a
triumph of intense flavors. Clean aftertaste with dark chocolate,
roasted nuts and caramel and much more for those who want the
absolute maximum, expressed in strong and velvety. A true Italian
espresso. Coffee decided to improve your day. Think of it as a
necessary luxury and a joy to drink at any time.
Low caffeine content that is enriched with Oleuropein can
contribute to an energetic awakening of the senses and to the
improvement of the oxidative processes.
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KIT OFERTĂ CAFEA
PROMO COFFEE MACHINE

KIT OFERTĂ: MAȘINA “1ESPRESSO”, CAPSULE NESPRESSO
PROMO KIT: 1ESPRESSO COFFEE MACHINE, NESPRESSO CAPSULES

Art./Item 4090165 - 452,01 RON - 20 Pv
KIT DE SERVICIU CAFEA 100PZ PLICULEȚE DE ZAHĂR
COFFEE SERVICE KIT 100PZ WITH BROWN SUGAR

Art./Item 90203 - 22,79 RON - 0 Pv

Kit de Serciciu /
Service Kit
Art/Item 90203

Descriere

Description

Cu achiziția acestui pachet promoțional, se platește cafeaua și se
primește cadou Expresorul, ce intră în posesia dvs. fără obligația de
a cumpăra în fiecare lună, cu doar 20€.
Așa că, prin achiziția a 3 pachete de capsule de cafea ce conțin
extract bogat din Ganoderma lucidum,veți primi mașina de cafea
espresso “1ESPRESSO“ ilustrată în imaginea de mai sus.
Mașina este nouă din fabricație și are 2 ani de garanție.
•
3 cutii cu 75 de capsule de cafea cu ganoderma
•
Mașina Snep mod. “1ESPRESSO”

By buying this promotional package, with only 20 € you pay for the
coffee and you receive the Espresso machine, which becomes your
property without obligation of monthly purchases.
In fact, with the purchase of 3 boxes of coffee capsules with the
precious Ganoderma lucidum extract or Oleuropein extract you
receive the “1ESPRESSO” espresso machine that you see in the
picture.
The machine is new and has 2 years warranty.
•
3 boxes with 75 capsules each of Coffee with Ganoderma
•
“1ESPRESSO” espresso machines
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MAȘINĂ DE CAFEA
COFFEE MACHINE

Art./Item 90700 - 409,98 RON - 15 Pv

Mașină de cafea exclusivă, compatibilă cu capsulele de tip
nespresso, ușoară și ușor de manevrat, practică și elegantă, cu
rezervor de apă de 0,75 l și un recipient pentru până la 10 capsule
folosite.

Exclusive coffee machine,
that can be used with nespresso pods, handy and light, practical
and refined. It has a size capacity of 0,75 litres and a collector that
can contain up to 10 used pods.

Două butoane cu care se obține o cafea lungă sau scurtă, care
păstrează toate calitățile și aromele cafelei Snep preferate.

Two buttons from which you can obtain a long or short Espresso
that keeps all the qualities and scents of your favourite Snep coffee.

Acordă-ți o binemeritată pauză și savurează o cafea cu 1Espresso.

Take a deserved break and enjoy a coffee, with 1Espresso

WITH GANODERMA
LUCIDUM EXTRACT

EXPRESSION OF THE
CLASSIC ITALIAN COFFEE

100% ARABICA

NESPRESSO
COMPATIBILE

WITH
OLEUROPEIN EXTRACT
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ÎNGRIJIREA CORPULUI
BODY CARE

„Pielea

este organul cel mai expus la stimulii externi,
organul cel mai mare al corpului nostru și cu o capacitate
senzorială fără egal. Îngrijirea pielii este unul din secretele
pentru a păstra un aspect sănătos, tânăr și îngrijit și care
te ajută să combați cât mai bine posibil efectele timpului”

“Skin is both the largest organ of our body and the most
exposed part to external stimuli, characterised by an
incomparable sensitive capacity. The skin care is one of
the secrets for a healthy, young and tidy aspect, helping
you to combat the aging skin process.”

Pasiunea cu care lucrăm este unul din ingredientele
fundamentale pentru realizarea produselor noastre,
pentru că tu și pielea ta meritați doar ce e mai bun.

One of the fundamental ingredient of our products
is the passion for the work we do. We are committed
to assure the protection and nourishment your skin
needs because you both need the best.

ÎNGRIJIREA CORPULUI
BODY CARE

DREAM VISION

Art./Item 75198 - 177,65 RON - 15 Pv

Descriere

Description

Acest dispozitiv de masaj al ochilor încălzit, cu vibraţii şi fotoni
include o vibraţie de frecvenţă ridicată, comprese fierbinţi şi lumină
roşie, şi se foloseşte împreună cu crema de ochii şi alte produse
de îngrijire a pielii pentru o piele radiantă şi fermă în jurul ochilor.
Modelul unic, uşor de transportat, oferă o experienţă de masaj a
ochilor confortabilă şi intimă.

This Intelligent eye beauty massager integrates high-frequency
vibration, hot compression and red light care, and is used together
with eye cream and other skin care products to make the eye skin
radiant and firm.
Unique design, easy to carry, it brings a comfortable and intimate
massage experience to the eyes.

Cum se folosește

How to use

Folosiţi o cantitate adecvată de cremă pentru ochii şi aplicaţi-o
uniform în zona tratată a pielii.
Apăsaţi butonul pornit/oprit, apăsaţi încă o dată butonul pentru a
schimba modul.
şi apăsaţi butoanele“+” / “-” pentru a ajusta nivelul temperaturii
corespunzător.
Luaţi dispozitivul şi folosiţi capătul de masare conform indicaţiilor.
Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a opri dispozitivul după fiecare
utilizare.
Curăţaţi capătul dispozitivului de masaj cu o cârpă uscată sau
şerveţel.

Use a relevant quantity of eye cream and apply it evenly in the
treated skin area.
Press the on/off button.
Press again the button to change the mode, and press the “+” / “-”
buttons to adjust the relevant temperature level.
Grab the device and use the massage head according to the
indications.
Press the on/off button to stop the device after each use.
Clean the massage device head with a dry towel or napkin.
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BEAUTY DREAM PRO

Art./Item 75200K - 750,70 RON - 60 Pv

Descriere

Description

Acest dispozitiv de înfrumusețare utilizează tehnologia termică cu
radiofrecvență (RF) pentru îngrijirea termică de mare frecvență a
pielii, înafară de tehnologia EMS pentru tratarea mușchilor facial.

This beauty care device employs radio frequency (RF) thermal
technology for high thermal skin care, together with EMS to treat
facial muscles.

Cum se folosește

How to use

Acest dispozitiv de înfrumusețare utilizează tehnologia termică cu
radiofrecvență (RF) pentru îngrijirea termică de mare frecvență a
pielii, înafară de tehnologia EMS pentru tratarea mușchilor faciali
Este dotat cu 4 capete de emitere RF, care produc unde RF de
milioane de vibrații pe secundă, precum și un cap de emitere EMS
pentru a alterna curentul electric la frecvență joasă. Tratamentul
termic și stimularea musculară pot fi realizate simultan. Senzorul
de temperatură al dispozitivului (termostatul) este utilizat pentru a
măsura temperatura, protejând pielea și garantând o senzație de
puțină căldură, cu temperaturi care se mențin în jurul celei de 40°C.

This beauty device employs radio frequency (RF) thermal technology
for high frequency thermal skin care, as well as EMS technology
for facial muscle treatment. It features 4 RF emission heads, which
produce RF waves at one million vibrations per second, as well
as an EMS emission head for alternating low frequency electric
current. Heat treatment and muscle stimulation can be performed
simultaneously. The temperature of the device (thermostat) is used
to measure the temperature, protecting the skin and ensuring a
feeling of light heat with temperatures that remain around 40 ° C.

171

ÎNGRIJIREA CORPULUI
BODY CARE

BEAUTY DREAM BODY

Art./Item 75033 - 107,92 RON - 12 Pv
200 ml

Descriere

Description

Beauty Dream body datorită unei compoziții unice de ingrediente
active de origine naturală, tonifică, combate celulita și tonifică pielea
pentru a ajuta la redobândirea siluetei. Conţine: gel de aloe pur
și extract de Ganoderma îmbogăţite cu următoarele ingrediente
active: Adifylină, Adipotrap, GC Radiodefender și Nano lipozomi de
slăbire.
Adifylină stimulează creșterea volumului țesuturilor adipoase
din pomeți, sâni și fese Adipotrap de slăbire, remodelator și anticelulită, derivat din Drosera Ramentacea cu proprietăți și bioactive
anti-inflamatorii.
GC Radiodefender pe bază de glicogen marin purificat,
protejează pielea de stresul oxidativ datorat expunerii la unde
electromagnetice, restabilindu-i funcția de protecție.
Nano lipozomi de slăbire au funcția de a pune în circulaţie
ingredientele active.
Sunt formulate pornind de la:
•
Cofeină: activează circulația sângelui și are o acțiune lipolitică
•
Laminaria digitata: puternică acțiune lipolitică
•
Hedera helix: reglează permeabilitatea capilară.

Beauty Dream body due to a unique composition of active and
natural ingredients, tonifies, combats cellulitis and fortifies the skin
to regain the silhouette.
Contents: pure aloe gel and extract of Ganoderm, with the following
active ingredients: Adifyline, Adipotrap, GC Radiodefender and
Nanoliposomes for loss of weight.
Adifyline stimulates the increase of volume of adipose tissues on
the level of cheekbones, breasts and nates.
Adipotrap for loss of weight, remodelling and anti-cellulitis, derived
from Drosera Ramentacea, with bioactive and anti-inflammatory
properties.
GC Radiodefender based on purified marine glycogen, protects skin
against oxidative stress caused by exposure to electromagnetic
waves, re-establishing the protective function. Nanoliposomes for
loss of weight are directing the active ingredients.
Their formula includes:
•
Caffeine: activates blood circulation and has lipolytic functionl
•
Laminaria digitata: strong lipolytic function
•
Hedera helix: adjust capillary permeability.

Cum se folosește

How to use

Aplicați gelul în doze mici, direct acolo unde este nevoie, făcându-l
să fie absorbit manevrând dispozitivul manual special cu mișcări
circulare ușoare și constante. Este important ca dispozitivul manual
să rămână mereu în contact cu pielea.

Apply the gel in small doses, directly where it is needed, make it
absorb by passing the specific handpiece with light and toasting
circular movements. It is important that the handpiece always
remains in contact with the skin.

Ingrediente

Ingredients

Aloe barbadensis leaf juice; Glicerin; Sodium Polyacrylate; Water; sorbitol; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract;
hydrolyzed Drosera ramentacea leaf extract; Laminaria digitata extract; Hedera helix (ivy) leaf extract; lecithin; acetyl hexapeptide-38;
propylene glycol; butylene glycol; caffeine; xanthan gum; phenoxyethanol; ethyl hexyl glicerin; sodium dehydroacetate; Caprylyl glycon;
tetrasodium glutamate diacetate; glyceryl caprylate; Parfum.
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BEAUTY DREAM FACE

Art./Item 75034 - 77,43 RON - 9 Pv
100 ml

Descriere

Description

Beauty Dream Face este o emulsie mătăsoasă, ușoară, extrem de
hrănitoare, cu un efect de creștere a volumului contururilor feței
urmată de reducerea și atenuarea ridurilor pielii. Conține: gel de
aloe pur și extract de Ganoderma, îmbogățite cu următoarele
ingrediente active: Adifylină, Trylagen, GC Radiodefende.
•
Adifylină este o peptidă puternică care stimulează creșterea
volumului țesuturilor adipoase în anumite zone ale corpului,
cum ar fi pomeții, sânii și fesele.
•
Trylagen: anti-îmbătrânire care acționează asupra ciclului
de producție a colagenului, promovând sinteza acestuia,
uniformizând spațiul dintre fibre și inhibând deteriorarea
pielii.
•
GC Radiodefende pe bază de glicogen marin purificat,
protejează pielea de stresul oxidativ datorat expunerii la unde
electromagnetice, restabilindu-i funcția de protecție.

Beauty Dream face is a silky, light, extremely nutritive emulsion
with an important effect of increase of volume of face contour and
reduces and attenuates wrinkles on the level of the skin.
Contents: pure aloe gel and Ganoderm extract, with the following
active ingredients: Adifyline, Trylagen, GC Radiodefende.
•
Adifyline is a strong peptide which stimulates the increase
of the volume of adipose tissues on the level of cheekbones,
breasts and nates.
•
Trylagen: anti-age acting over the cycle of production of
collagen facilitating its synthesis, homogenizing the space
between fibres and inhibiting the damage of skin.
•
GC Radiodefender based on purified marine glycogen,
protects skin against oxidative stress due to exposure to
electromagnetic waves, re-establishing the protective function.

Cum se folosește

How to use

Aplicați gelul în doze mici, direct acolo unde este nevoie, făcându-l
să fie absorbit manevrând dispozitivul manual special cu mișcări
circulare ușoare și constante. Este important ca dispozitivul manual
să rămână mereu în contact cu pielea.

Apply small quantities of gel, directly where needed, and make
slight circular and constant movements to be absorbed. It is highly
important to be in permanent contact with the skin.

Ingrediente

Ingredients

Aloe barbadensis leaf juice; Glicerin; Sodium Polyacrylate; Pseudoalteromonas ferment extract; Hydrolyzed wheat protein; hydrolyzed
soy protein; tripeptide-10 citrulline; tripeptide-1; lecithin; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; butylene glycol;
glycogen; acetyl hexapeptide-38; xanthan gum; carbomer; triethanolamine; phenoxyethanol; ethyl hexyl glicerin; sodium dehydroacetate;
tetrasodium glutamate diacetate; parfum; limonene.
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LAPTE DEMACHIANT
PH NEUTRU

Art./Item 4075030 - 84,43 RON - 9 Pv
250 ml

CLEANSING MILK
PH NEUTRAL

Descriere

Description

Demachiant fără spumă. Ideal pentru îndepărtarea impurităților de
pe față și gât.
Datorită componentelor sale naturale curăță pielea în profunzime
fără să o irite.
Special pentru demachiere în tratamentul anti-îmbătrânire.

Non-foaming makeup cleanser, suitable to remove face and neck
impurities.
Thanks to its natural components, it deeply cleanses the skin
without irritating it.
Ideal for the cleansing during the Antiaging treatment.

Cum se folosește

How to use

Ca lapte demachiant cu un tampon demachiant pentru curățarea
tradițională, cu sau fără clărire, sau cu apă ca săpun pentru igiena
întregului corp.

Being cleansing milk, with tissue paper or cotton for the traditional
cleaning, with or without rinsing. With running water, like soap for
personal hygiene of the entire body.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Rosa damascena flower water; Prunus amigdalus dulcis seed oil; Caprylic/Capric Tryglycerides; disodium cocoamphodiacetate;
cetearyl alcohol; glyceryl sterate; sodium lauroyl glutamate; sodium stearoyl lactylate; Glicerin; Hydrolyzed wheat protein; palmitoyl
decapeptide-21; decapeptide-22; oligopeptide-78; zinc palmitoyl nonapeptide-14; xanthan gum; Tocopheryl Acetate; Verbascum thapsum
flower extract; potassium sorbate; sodium dehydroacetate; parfum; sorbic acid; tetrasodium glutamate diacetate.
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MOUSSE DEMACHIANT
CLEANSING MOUSSE

Art./Item 4075005 - 84,43 RON - 10 Pv
150 ml

Descriere

Description

O spumă de curățare inovativă pentru protejarea pielii feței de o
îmbătrânire precoce: de mare valoare fi to-cosmetică, mulțumită
acidului hialuronic conținut și prin sinergia extractelor sale vegetale
prețioase (ganoderma și aloe vera), această spumă ușoară asigură
o activitate benefi că triplă pentru păstrarea sănătății pielii.
De fapt, acidul hialuronic creează un fi lm de protecție și de
hidratare invizibil, cu obiectivul de a regla rata de hidratare a
pielii, și ajută la favorizarea producției fi ziologice a colagenului,
proteina naturală a tinereții. În plus, spuma delicată produsă de
acest Mousse este generată datorită unui complex care combină
proteinele de grâu cu un agent tensioactiv vegetal, permițând
utilizarea frecventă a produsului. Pielea este astfel mai fermă și mai
compactă, atenunând semnele de expresie. Cea de-a treia acțiune
se datorează conținutului de citrat de argint, carte are o acțiune
antibacteriană, calmantă și dezinfectantă dovedită, utilă pentru a
face acest produs deosebit de potrivit pentru igiena zilnică (chiar
și intimă) și coadiuvant pentru soluționarea micilor imperfecțiuni
(puncte negre, piele grasă, roșeață) atât pentru femei cât și pentru
bărbați. Fără parabeni, SLS, derivați de petrol, coloranți sintetici.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală

An innovative detergent to protect the face skin from premature
aging: high phytocosmetic value, thanks to the Hyaluronic Acid
content and the synergy of its precious vegetal extracts (ganoderma
and aloe vera), this soft mousse provides a triple beneficial activity
to preserve skin health.
Hyaluronic Acid, in fact, creates an invisible protective and
moisturizing film, with the aim to regulate the rate of cutaneous
hydration, and it contributes to favour the physiological production
of Collagen, natural protein of youth.
Moreover, the delicate foam produced by this mousse it is
generated thanks to a complex that combines the wheat protein
with a vegetable surfactant, allowing a frequent use of the product.
So the skin reult to be more firm and compact, less furrowed by
lines of expression. The third action is due to silver citrate, which
has a demonstrated antibacterial, soothing and sanitizing action,
useful to make this product especially indicated for daily hygiene
(including intimate) and adjuvant for small imperfections solution
(blacks points, oily skin, redness) both male and female.
No parabens, SLS, Petrolates, synthetic dyes.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin

Cum se folosește

How to use

Distribuiți o cantitate de spumă cât o nucă pe față și pe gât, masând
cu delicatețe. Îndepărtați cu apă rece

Distribute a dab of Mousse to the face and neck, massaging gently.
Remove with fresh water.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; lauramidopropyl betaine; disodium cocoamphodiacetate; guar hydroxypropyl; trimonium chloride;
glycerin; Aloe barbadensis leaf extract; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; sodium
hyaluronate; parfum; ethyl lauroyl arginate; sorbic acid; silver citrate.
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TONICĂ ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE
TEN GRAS ȘI MIXT

Art./Item 4075028 - 65,71 RON - 7 Pv
250 ml

ANTI-AGING TONIC
OILY AND MIXED SKINS

Descriere

Description

Completează procesul de demachiere conferind o senzație de stare
de bine proaspătă.
Datorită componentelor sale naturale, curăță piele în profunzime
fără a o irita. Specială pentru demachierea pielii grase, cu impurități
și cu tendință acneică.

Completes the cleansing process, providing a feeling of fresh
wellbeing.
Thanks to its natural components it deeply cleanses the skin
without irritating it.
Specific for the cleansing of oily skin, prone to acne, by e ectively
removing skin impurities.

Cum se folosește

How to use

Cu un tampon demachiant umezit cu Loțiunea Tonică
AntiÎmbătrânire aplicați produsul direct pe piele, distribuind cu
mișcări ușoare, urmând linia feței și gâtului, până la absorbția
totală.

With a cotton ball soaked with Herbal Purifying Tonic Lotion, apply
the product directly on the skin, distributing with light movements,
following the lineaments of face and neck and lightly tapping until
product is fully absorbed.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Rosmarinus offcinalis leaf water; Aloe barbadensis leaf extract; Glicerin; sodium hyaluronate; xanthan gum; azelaic acid; Azelamide
mea; Verbascum thapsum flower extract; potassium sorbate; sodium dehydroacetate; parfum; sorbic acid; tetrasodium glutamate
diacetate.
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TONICĂ ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE
TEN USCAT

Art./Item 4075029 - 65,71 RON - 7 Pv
250 ml

ANTI-AGING TONIC
DRY SKINS

Descriere

Description

Completează procesul de demachiere, conferind o senzație de
stare de bine proaspătă.
Formula sa conține extracte vegetale de trandafi r de damasc și
măceș bogate în flavone, antociani și tanini și esențe volatile
prețioase cu un parfum caracteristic, ideal pentru tratamentul antiîmbătrânire regenerant și de tonifi ere a pielii relaxate.

Complete the cleansing process, providing a feeling of fresh
wellbeing.
Its formula contains Damask rose and Rosa canina (commonly
known as dog rose) vegetal extracts rich of flavones, anthocyanin
and tannin and of the precious volatile essence with its
characteristic fragrance, ideal for the regenerating anti-aging and
toning treatment of the relaxed skin.

Cum se folosește

How to use

Cu un tampon demachiant umezit cu Loțiunea Tonică
AntiÎmbătrânire aplicați produsul direct pe piele, distribuind cu
mișcări ușoare, urmând linia feței și gâtului, până la absorbția
totală.

Using a soaked cotton pad in Herbal purifying Tonic lotion apply
directly on the skin, distributing it with light movements, following
the lineaments of face and neck and lightly tapping until product is
fully absorbed.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Rosa damascena flower water; Glicerin; Hydrolyzed wheat protein; palmitoyl decapeptide-21; decapeptide-22; oligopeptide-78; zinc
palmitoyl nonapeptide-14; ubiquinone(q10); thioctic acid; rosa canina, olio del frutto; Tocopheryl Acetate; Verbascum thapsum flower
extract; potassium sorbate; sodium dehydroacetate; parfum; sorbic acid; tetrasodium glutamate diacetate.
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AQUA 3.0 SPRAY

Art./Item 4071010 - 56,04 RON - 6 Pv
150 ml

Descriere

Description

Un spray studiat pentru a furniza moleculele de acid hialuronic,
oligoelementele și elementele active prezente în formulă. Un
produs exclusiv, ideal pentru toate tipurile de piele, în orice moment
al zilei, și ca înlocuitorul al tonicului. Datorită faptului că este ușor,
acoperă pielea, având un efect hidratant care oferă confort.

A spray studied to supply molecules of hyaluronic acid,
oligoelements and active elements present in the formula. An
exclusive product, ideal for all types of skin, on any moment of the
day and which may substitute the tonic. Due to its soft texture, it
covers the skin, having an hydrating effect which provides comfort.

CONȚINE
Acid hialuronic
Complexul activator Acquaporine
Oligoelemente biodisponibile
Suc organic de Aloe Vera
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

CONTAINS
Hyaluronic acid
Active elements
Oligoelements
Aloe barbadensis leaf juice
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aloe barbadensis leaf juice(*); Propanediol; benzyl alcohol; polyglyceryl-4 caprate; Rosa centifolia flower water; Aqua; glycerin; tetrasodium
glutamate diacetate; ethyl hexyl glicerin; parfum; Arctium lappa root extract; Malva sylvestris (mallow) leaf extract; Saccharomyces/
magnesium ferment; sodium hyaluronate; Saccharomyces/copper ferment; Saccharomyces/iron ferment; Saccharomyces/silicon ferment;
Saccharomyces/zinc ferment; Jania rubens extract; potassium sorbate; phenoxyethanol.
*ingredients of biological agriculture

Cum se folosește

How to use

Perfect pentru orice moment al zilei, de folosit singur înainte de
ser sau de produsul obișnuit de tratament, pentru optimizarea
efectelor acestuia. Pulverizați ținând flaconul la circa 30 cm, evitând
contactul cu ochii

Perfect for any moment of the day, to be used before serum or
usual product of treatment, for optimum effects. Spray from
approximately 30 cm distance, avoiding contact with eyes.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
O ușoară variație a coloranților nu reprezintă modificarea
produsului, ci este o indicație a naturalețea acestuia. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor. A se păstra în loc rece și uscat. A se evita
contactul cu ochii.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Some slight variation in coloring does not represent alteration of
the product but is an indication of its naturalness. Keep Out Of
Reach Of Children. Store in a cool dry place. Avoid eyes contact.

NICKEL TESTED < 0,0001%
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ELIXIR 3.0

Art./Item 4071009 - 107,41 RON - 14 Pv
30 ml

Descriere

Description

Ser pentru față, ideal pentru tenul matur, conține un mix de
acid hialuronic cu masă moleculară mică, medie și mare, și un
exopolizaharid din microalge, care au efect de hidratare, volum și
de lifting. Pielea are aspect compact.

Face serum, ideal for mature skin, contains a mix of hyaluronic acid
with low, average and high molecular mass, and exopolysaccharides
from microalgae with hydrating, volume and lifting effect. The skin
has a compact aspect.

CONȚINE
Acid hialuronic cu greutate moleculară mică, medie și mare
Extract de alge anti-poluare iluminatoare
Exopolizaharide de microalge Efect de ridicare
Extract de Echinacea
Apă activă de muguri de trandafir
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

CONTAINS
Low, Medium, High Molecular Weight Hyaluronic Acid
Illuminating Antipollution Algae Extract
Microalgae exopolysaccharide Lift effect
Echinacea extract
Active Rose Buds Water
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Propanediol; glycerin; benzyl alcohol; sodium hyaluronate; polyglyceryl-4 caprate; parfum; tetrasodium glutamate diacetate; Betaine;
ethyl hexyl glicerin; Hydrolyzed hyaluronic acid; Rosa damascena flower extract (*); Alteromonas ferment extract; Phenethyl alcohol;
Echinacea angustifolia root extract; Rosa canina fruit extract (*); citric acid; geraniol; Scenedesmus rubescens extract; linalool; sodium
benzoate; phenoxyethanol; potassium sorbate.
*ingredients of biological agriculture

Cum se folosește

How to use

Aplicați zilnic, dimineața și seara, după curățarea feței și înainte
de produsul obișnuit de tratament, pentru a optimiza efectele
acestuia.

Use daily, in the morning and evening, after cleaning the face and
before your usual product of treatment, for optimum effects.
Gently massage with few drops, avoiding the eyes area.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
O ușoară variație a coloranților nu reprezintă modificarea
produsului, ci este o indicație a naturalețea acestuia. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor. A se păstra în loc rece și uscat. Orice reziduu
de produs din interiorul ambalajului original nu este o indicație de
modificare a produsului, ci a prezenței ingredientelor naturale și nu
afectează calitatea acestuia.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Some slight variation in coloring does not represent alteration of
the product but is an indication of its naturalness. Keep Out Of
Reach Of Children. Store in a cool dry place. Any product residue
inside the original packaging is not an indication of alteration of the
product but of the presence of natural ingredients and does not
affect the quality of the same.

NICKEL TESTED < 0,0001%
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SER PENTRU CONTURUL
OCHILOR ȘI BUZELOR

Art./Item 4075001 - 121,98 RON - 14 Pv
150 ml

EYES CONTOUR
AND LIPS SERUM

Descriere

Description

Serul pentru Față Anti-Îmbătrânire cu conținut de extract de
ganoderma lucidum, acid hialuronic, gluconolactona și luminescine
este unt tratament puternic anti-îmbătrânire, formulat special
pentru atenuarea liniilor și cutelor de expresie care apar cu
expresiile faciale, cum ar fi ridurile profunde ale frunții, conturul
ochilor și liniile subțiri din jurul buzelor. Încă de la prima aplicare
(datorită efectului său iluminant) aceste imperfecțiuni vor apărea
instantaneu netezite, iar pielea va avea un aspect mai tânăr, mai
elastic și luminos.

Anti-aging face serum containing extract of Ganoderma lucidum,
hyaluronic acid, gluconolactone and luminescine, is a powerful
antiaging treatment, specifically formulated to soften the lines and
the creases of expression that appears with facial movements,
such as the deepest wrinkles of the forehead, eye outline, and the
thin lines of the lips outline.
Already from the first application, (thanks to its illuminating effect)
these imperfections will appear instantly smoothed, the skin
younger, suppler and brighter.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; sodium hyaluronate; glycerin; polysorbate-20; hydrolyzed Verbascum thapsus flower extract; hydroxyethylcellulose; Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; sodium benzoate; potassium sorbate; caffeine; C.M. Betaglucan; Aloe barbadensis leaf
extract; undecylenic acid; parfum hexyl cinnamal; limonene; linalool; geraniol; citronellol; citral; Amyl cinnamal.

Cum se folosește

How to use

Dimineața, după o curățare minuțioasă, se aplică un strat subțire
de ser, masându-se ușor cu mișcări circulare.
Seara, înainte de culcare, curățați temeinic fața, îndepărtând toate
urmele de machiaj și aplicați un strat subțire de ser (aproximativ
5 picături pentru o parte laterală a feței) în zona ochilor și
buzelor, distribuind uniform cu vârfurile degetelor, ulterior masat
cu instrumentul special de termodifuziune, până la absorbția
completă.

After thorough morning cleansing, apply a thin layer of serum
letting it penetrate with light circular massages.
In the evening, before bedtime, thoroughly cleanse your face by
removing all traces of make-up, then apply a thin layer of serum
(about 5 drops per side of the face) on eyes contour and lips,
evenly distributing it with your fingertips, then rub with the specific
thermophoretic handpiece, until completely absorbed.
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CREMĂ DE FAȚĂ ANTIAGE PENTRU EL ȘI EA CU
PROTECȚIE SOLARĂ

Art./Item 4075002 - 145,42 RON - 18 Pv
150 ml

ANTI-AGING FACE CREAM
HIM/HER WITH SUNSCREEN

Descriere

Description

Crema biostimulantă de zi pentru față este o cremă de zi pentru
bărbați și pentru femei, cu o textură lejeră și non-grasă, cu acțiune
hidratantă și de iluminare.
Îmbogățită cu extract de Ganoderma Lucidum, aloe vera, vitamina
E, acid hialuronic, ulei de jojoba și Luminescine bio lichefi at vegetal,
asigură un nivel echilibrat de hidratare pentru toate tipurile de
piele și conferă o luminozitate excepțională.
Protejează pielea de razele solare (UVA și UVB), motivul îmbătrânirii
foto-indus. Calitatea materiilor prime și a formulării fac acest
produs extrem de delicat și bine tolerat și de tenurile cele mai
sensibile. Perfectă și pentru gât și decolteu.
Fără parabeni, SLS, derivați de petrol, coloranți sintetici.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală

Daytime Biostimulative Face Cream is a day cream for men
and women, with a light and not greasy texture, and hydrating
illuminating action.
Enriched with Ganoderma Lucidum extract, aloe vera, Vitamin E,
hyaluronic acid, jojoba oil and vegetable Luminescine bioliquefied,
it ensures a balanced moisture level on all types of skin, and gives
an exceptional brightness.
It protects the skin from sun rays (UVA and UVB), which cause
photo-induced aging. The quality of raw materials and formulation
makes this product extremely delicate and well tolerated even by
the most sensitive skins. Also perfect for neck and décolleté. No
parabens, SLS, Petrolates, synthetic dyes.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin

Ingrediente

Ingredients

Aqua; glyceryl sterate; cetearyl alcohol; sodium lauroyl glutamate; sodium stearoyl lactylate (caprylic capric triglicerides); cyclohexasiloxane;
hydrolyzed Verbascum thapsus flower extract; sodium hyaluronate; glycerin; Ethlhexyl Methoxycinnamate; buthyl methoxydibenzoyl
methane; ethyl hexyl stearate; ethylexyl palmitate; Simmondsia chinensis seed oil; Sodium Polyacrylate; Tocopheryl Acetate; potassium
sorbate; sodium benzoate; parfum; Amyl cinnamal; Benzyl salicylate; linalool; geraniol; coumarin; benzyl benzoate; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; Aloe barbadensis leaf extract; undecylenic acid; Retynyl Palmitate.

Cum se folosește

How to use

After accurate morning cleansing, apply a thin cream layer on the
face and décolleté, letting it penetrate with light circular massages.

After accurate morning cleansing, apply a thin cream layer on the
face and décolleté, letting it penetrate with light circular massages.
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CREMĂ-GEL AFTERSHAVE CU
EFECT DE CALMARE

Art./Item 4075006 - 93,82 RON - 10 Pv
50 ml

CREAMGEL SOOTHING
AFTERSHAVE

Descriere

Description

Cremă-gel non grasă, specială pentru calmarea roșeții pielii după
bărbierit.
Lasă piele moale, hidratată și protejată.
Plăcut parfumată, conferă imediat și pentru o lungă perioadă de
timp o senzație ușoară de senzație de bine.
Fără parabeni, SLS, derivați de petrol, coloranți sintetici.

Non-greasy Cremagel, specific to soothe redness skin after shaving.
LIt leaves skin soft, moisturized and protected.
Pleasantly scented, immediately and for a long time gives a light
feeling of fresh wellness.
No parabens, SLS, Petrolates, synthetic dye.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Glicerin; sodium hydroxymethyl cellulose; Aloe barbadensis leaf extract; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract;
potassium sorbate; menthol; tocopherol; sodium hyaluronate; sodium benzoate; lactic acid; parfum; menthyl lactate; Mentha piperita oil;
allantoin; sorbic acid.

Cum se folosește

How to use

După bărbierit sau la nevoie, aplicați o doză mică de cremă
aftershave răcoritoare, masând ușor până la absorbție.

After shaving or when necessary, apply a small dose of refreshing
aftershave cream, gently massaging until absorbed.
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GEL SCRUB OXIGENANT
PENTRU FAȚĂ

Art./Item 4075003 - 103,21 RON - 13 Pv
100 ml

OXYGENATING FACIAL
SCRUB GEL

Descriere

Description

Produs inovativ cu triplă acțiune.
Exfoliere manuală, cu sfere de micro-purificare obținute din
măcinarea cojilor de alun și migdală.
Scrub enzimatic (acid lactobionic) pentru a facilita exfolierea pielii.
Efect calmant imediat: un complex de extract de ganoderma, aloe,
extract de mușețel și nalbă pentru un efect calmant anti-înroșire
(ceea ce îl face potrivit și pentru pielea sensibilă). Fără parabeni,
SLS, derivați de petrol, coloranți sintetici.

Innovative product with triple action.
Mechanical Scrub with micro-purifying spheres, obtained by
grinding hazel and almond shells.
Enzyme Scrub (lactobionic acid) to encourage skin exfoliation.
Immediate soothing effect: a complex of ganoderma, aloe,
camomile and mallow extract for a soothing reddening effect
(making it also suitable for sensitive skin).
No parabens, SLS, petrolates, synthetic dyes.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Glicerin; Chamomilla recutita flover extract; Prunus amygdalus dulcis shell powder; Corylus avellana shell powder; xanthan gum;
Malva sylvestris (mallow) leaf extract; Aloe barbadensis leaf extract; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; potassium
sorbate; phenoxyethanol; sodium benzoate; parfum; undecylenic acid; lactobionic acid.

Cum se folosește

How to use

Curățați temeinic pielea.
Întindeți un strat consistent de produs pe pielea uscată evitând
contactul cu ochii.
Masați timp de 2-3 minute cu mișcări delicate și circulare pentru un
efect dublu de exfoliere.
Clătiți cu apă.
Gelul scrub poate fi utilizat o dată până la maxim trei ori pe
săptămână, în funcție de tipul de piele.

Thoroughly clean the skin.
Spread a thick layer of product to dry skin, avoiding the eye contour.
Massage for 2-3 minutes with delicate and circular movements for
a double scrub effect.
Rinse with water.
Scrub gel can be used one to three times a week, depending on the
skin type.
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MASCĂ PENTRU FAȚĂ CU ACȚIUNE
DE RESTRUCTURARE
EFECT DE LIFTING

Art./Item 4075004 - 145,42 RON - 18 Pv
100 ml

RESTORATIVE FACIAL MASK
LIFTING EFFECT

Descriere

Description

Pur, natural și efi cient: masca pentru față cu acțiune de
restructurare cu efect de lifting conține un amestec de ingrediente
naturale ideale pentru revitalizarea pielii, combaterea îmbătrânirii,
conferind imediat luminozitate și tonifi ere pielii.
Fără parabeni, SLS, derivați de petrol, coloranți sintetici.

Pure, natural and effective: the restoring face mask lifting effect
contains a blend of natural ingredients, ideal for revitalizing the
skin contrasting its aging, and making it immediately more shining
and toned.
No parabens, SLS, Petrolates, synthetic dyes.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; kaolin; Caprylic/Capric Tryglycerides; glycerin; cetearyl alcohol; glyceryl sterate; sodium lauroyl glutamate; sodium isostearoyl lactilate;
cetyl esters; Aloe barbadensis leaf extract; ceteareth 20; urea; glucose; sodium pca; sorbitol; fructose; Hydrolyzed wheat protein; Glycine;
lysine; malic acid; tartaric acid; citric acid; glycolic acid; lactic acid; sodium hydroxide; potassium hydroxide; Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. Sporophorum extract; benzyl alcohol; tocopherol; sodium benzoate; potassium sorbate; parfum; Hexyl cinamal; hydroxyisohexyl-3
cyclohexene; carboxaldehyde; limonene; sorbic acid; undecylenic acid.

Cum se folosește

How to use

Aplicați de 1-2 ori pe săptămână o doză suficientă pe fața bine
curățată, pe gât și pe decolteu (având grijă să evitați contactul cu
ochii).
Lăsați să acționeze timp de 10-20 minute.
Îndepărtați cu un tampon demachiant umed.

1-2 times a week apply an abundant dose on well cleansed face,
and on neck and décolleté (taking care in avoiding eyes contour).
Leave it to act for 10-20 minutes.
Remove with a dampened cotton wab.
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MASCHERA AUR
PEEL OFF

Art./Item 4075032 - 93,82 RON - 10 Pv
100 ml

GOLD MASK
PEEL OFF

Descriere

Description

Este un tratament cosmetic inovator, ideal pentru îndepărtarea
celulelor epidermice superficiale, îndepărtează toate impuritățile
și conferă un nou luciu și strălucire tuturor tipurilor de piele, în
special pielii grase și impure.
Hidratează și îndepărtează petele, asigurând un rezultat de durată
în timp.

An innovative cosmetic treatment, ideal for the removal of
superficial epidermis cells and the elimination of all impurities
while providing an amazing new brightness and luster to all skin
types.
The gold mask not only provides great hydration to the skin, it also
removes possible spots on the epidermis of the face, guaranteeing
long-lasting results.

CONȚINE: Apă de rozmarin, gel de aloe, cu acțiune purificatoare,
hrănitoare și catifelantă, acid hialuronic, cu acțiune hidratantă,
compusă din acid azelaic, (azelamidă Mea) cu activitatea sa
bactericidă și bacteriostatică dovedită împotriva microorganismelor
responsabile de apariția manifestărilor acneice contribuie la
intensificarea acțiunii antiacneice și anticomedogene. Mask Gold
este complet netoxic, sigur, nu provoacă alergii.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală

CONTENTS: Rosemary water, Aloe gel with purifying, nourishing and
soothing effect, Hyaluronic Acid with a hydrating action, composed
by Azelaic Acid, (azelamide mea) with its proven antibacterial and
bacteriostatic action against the micro-organisms responsible
for acne breakouts, contributes to intensify its anti-acne and
anticomedogenic action. The Anti-Aging Mask is completely nontoxic, safe and hypoallergenic.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; rosmarinus officinalis leaf extract; Polyvinyl alcohol (PVOH); glycerin; Aloe barbadensis leaf extract; propylene glycol; azelaic
acid; Azelamide mea; Gold; sodium hyaluronate; acetyl hexaptapeptide-9; maltodextrin; silica; mica; phenoxyethanol; parfum; sodium
dehydroacetate; tetrasodium glutamate diacetate; sorbic acid.

Cum se folosește

How to use

Pe pielea bine curățată, folosind o spatulă sau direct cu vârful
degetelor, aplicați pe față un strat subțire de Gold Peel off Mask,
evitând conturul ochilor și linia părului.

On a well cleansed skin, with the aid of a small cosmetic spatula or
directly with your fingertips, apply a thin layer of Peel off Gold Mask
on the face, avoiding the area around the eyes and hairline.

Se lasă să acționeze aproximativ 10 minute și când este complet
uscat, se îndepărtează trăgând ușor unul dintre capete.

Let it rest for about 10 minutes and when the mask is completely
dry, peel it off by gently pulling one of the edges.

Masca se desprinde ușor, uniform.

The mask will come off easily and uniformly.
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CREMĂ PENTRU FAȚĂ
DE ZI BIOSTIMULATOARE

Art./Item 4000147 - 220,52 RON - 29 Pv
50 ml

BIOSTIMULATIVE DAY
FACE CREAM

Descriere

Description

Crema de față de zi Biostimulantă este o cremă de zi hidratantă
cu efect de iluminare, cu consistență ușoară, absorbție rapidă și
excelentă ca bază de machiaj. Îmbogățită cu extract de Ganoderma
lucidum, Vitamina E, Acid Hialuronic și Luminiscine extract vegetal
cu efect de iluminare, asigură un nivel echilibrat de hidratare pe
toate tipurile de piele și conferă o strălucire excepțională.
Protejează pielea de razele solare (UVA și UVB), cauză a îmbătrânirii
foto induse.
Calitatea materiilor prime și compoziţia fac acest produs extrem
de delicat și bine tolerat chiar și de epidermele cele mai sensibile.
Este perfectă, de asemenea, pentru gât și decolteu.

Daytime Biostimulative Face Cream is a moisturizing day cream
illuminating, soft texture, of quickly absorption, excellent as a
makeup base.
Enriched with Ganoderma Lucidum extract, Vitamin E, Hyaluronic
acid and Luminescine lightening vegetal extract, it ensures a
balanced moisture level on all skin types and gives exceptional
brightness.
It protects the skin from sun rays (UVA and UVB) causes
photoinduced aging. It protects the skin from sun rays (UVA and
UVB) that causes photoinduced aging.
The quality of raw materials and of formulation make this product
extremely delicate and well tolerated even by the most sensitive
skins.
Perfect for neck and décolleté.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Caprylic/Capric Tryglycerides; ethyl hexyl stearate; ethylexyl palmitate; Simmondsia chinesis oil; Glicerin; glyceryl sterate; cetearyl
alcohol; sodium lauroyl glutamate; sodium stearoyl lactylate; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; sodium
hyaluronate; Sodium Polyacrylate; Ethlhexyl Methoxycinnamate; tocopherol; buthyl methoxydibenzoyl methane; linseed acid; potassium
sorbate; sodium benzoate; lactic acid; Retynyl Palmitate; undecylenic acid; parfum; Amyl cinnamal; Benzyl salicylate; linalool; geraniol;
coumarin; benzyl benzoate.

Cum se folosește

How to use

Dimineața, după o curățare minuțioasă, aplicați un strat ușor de
cremă de față biostimulatoare de zi pe față și decolteu, făcându-o
să pătrundă prin masaje circulare ușoare.
Se lasă să se odihnească un minut și de continuă cu machiajul dorit

In the morning, after a careful cleanse apply a thin layer of
Biostimulative Day Face Cream on the face and upper décolleté,
with light circular movements.
Leave it on the par applied for a minute then continue with the
desired make-up.
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CREMĂ DE NOAPTE
PENTRU FAȚĂ ANTI-AGE

Art./Item 4000148 - 234,62 RON - 31 Pv
50 ml

NIGHT FACE
CREAM ANTI-AGE

Descriere

Description

Crema de Noapte pentru Față Anti-Îmbătrânire a fost creată special
pentru pielea stresată, marcată sau lipsită de culoare. Această
cremă-tratament inovatoare conține un procent ridicat de extract
de Reishi (Ganoderma lucidum), bogat în substanțe antioxidante,
precum și în Coenzima Q10 și ulei de cireșe, bogat în Vitamina A,
Vitamina E și acizi grași esențiali, în măsură să redea chipului un
aspect mai proaspăt, mai fin și mai compact.
Datorită formulei sale inovatoare, ridurile se estompează zi după zi,
pielea își recapătă culoarea și luminozitatea, liniile se remodelează.
Calitatea materiilor prime și a formulării fac acest produs extrem
de delicat și bine tolerat chiar și de pielea cea mai sensibilă.
Perfectă și pentru gât și decolteu.

Anti-aging Night Cream is studied for particularly stressed, marked
or toneless skins; this innovative cream-treatment contains a
high percentage of extract of Reishi (Ganoderma lucidum), rich in
antioxidants, Coenzyme Q10 and Cherry Oil, rich in Vitamin A and
Vitamin E and essential fatty acids, able to return to face a fresher,
smoother and more compact aspect.
Thanks to its innovative formula, day after day wrinkles are reduced,
the skin regains tone and brightness, and features are remodeled.
The quality of raw materials and formulation make this product
extremely delicate and well tolerated even by the most sensitive
skins.
Perfect for neck and décolleté.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Caprylic/Capric Tryglycerides; ethyl hexyl stearate; ethylexyl palmitate; Simmondsia chinesis oil; Glicerin; glyceryl sterate; cetearyl
alcohol; sodium lauroyl glutamate; sodium stearoyl lactylate; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; sodium
hyaluronate; Sodium Polyacrylate; Ethlhexyl Methoxycinnamate; tocopherol; buthyl methoxydibenzoyl methane; linseed acid; potassium
sorbate; sodium benzoate; lactic acid; Retynyl Palmitate; undecylenic acid; parfum; Amyl cinnamal; Benzyl salicylate; linalool; geraniol;
coumarin; benzyl benzoate.

Cum se folosește

How to use

The evening, after accurate cleansing, apply a thin layer of
Biostimulative Day Face Cream on the face and upper décolleté,
with light circular movements.

In the evening, after a careful cleanse apply a thin layer of
Biostimulative Day Face Cream on the face and upper décolleté,
with light circular movements.
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SER ANTI
ÎMBĂTRÂNIRE

Art./Item 4000149 - 248,68 RON - 32 Pv
30 ml

ANTI-AGING SERUM
FACE AND DÉCOLLETÉ

Descriere

Description

Serul pentru Față Anti-Îmbătrânire cu conținut de extract de
ganoderma lucidum, acid hialuronic, gluconolactona și luminescine
este unt tratament puternic anti-îmbătrânire, formulat special
pentru atenuarea liniilor și cutelor de expresie care apar cu
expresiile faciale, cum ar fi ridurile profunde ale frunții, conturul
ochilor și liniile subțiri din jurul buzelor. Încă de la prima aplicare
(datorită efectului său iluminant) aceste imperfecțiuni vor apărea
instantaneu netezite, iar pielea va avea un aspect mai tânăr, mai
elastic și luminos

Anti-aging face serum containing extract of Ganoderma lucidum,
hyaluronic acid, gluconolactone and luminescine, is a powerful
antiaging treatment, specifically formulated to soften the lines and
the creases of expression that appears with facial movements,
such as the deepest wrinkles of the forehead, eye outline, and the
thin lines of the lips outline.
Already from the first application, (thanks to its illuminating effect)
these imperfections will appear instantly smoothed, the skin
younger, suppler and brighter.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Caprylic/Capric Tryglycerides; ethyl hexyl stearate; ethylexyl palmitate; Simmondsia chinesis oil; Glicerin; glyceryl sterate; cetearyl
alcohol; sodium lauroyl glutamate; sodium stearoyl lactylate; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; sodium
hyaluronate; Sodium Polyacrylate; Ethlhexyl Methoxycinnamate; tocopherol; buthyl methoxydibenzoyl methane; linseed acid; potassium
sorbate; sodium benzoate; lactic acid; Retynyl Palmitate; undecylenic acid; parfum; Amyl cinnamal; Benzyl salicylate; linalool; geraniol;
coumarin; benzyl benzoate.

Cum se folosește

How to use

Acest ser exclusiv, cu consistență mătăsoasă, se aplică dimineața și
seara, înainte de tratamentul dvs. obișnuit, pe pielea perfect curată.
Cu vârfurile degetelor, distribuit pe întreaga față și pe gât.

This exclusive and silky serum, is applied in the morning and in the
evening, before your habitual treatment on perfectly cleansed skin.
With your fingertips, spread over all the face and neck.
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SCRUB CORP
PENTRU NETEZIRE

Art./Item 4075009 - 89,15 RON - 10 Pv
200 ml

SMOOTHING
BODY SCRUB

Descriere

Description

Tratament de netezire care reînnoiește epiderma eliberând-o de
celulele moarte și impurități.
Garantează un aport ridicat de hidratare țesuturilor, favorizând
penetrarea tratamentelor cosmetice ulterioare.
Ajută la stimularea micro-circulației superfi ciale, datorită acțiunii
mecanice a masajului exfoliant.
Fără parabeni, SLS, derivați de petrol, coloranți sintetici.

Smoothing treatment that renews the epidermis ridding it of dead
cells and impurities.
It ensures a high hydration supply to the tissues, favoring the
penetration of the following cosmetic treatment.
It helps stimulate surface microcirculation, thanks to the mechanical
action of the scrub massage.
No parabens, SLS, Petrolates, synthetic dyes.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Glicerin; Chamomilla recutita flover extract; Prunus amygdalus dulcis shell powder; Corylus avellana shell powder; xanthan gum;
Malva sylvestris (mallow) leaf extract; Aloe barbadensis leaf extract; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; potassium
sorbate; phenoxyethanol; sodium benzoate; parfum; undecylenic acid; lactobionic acid.

Cum se folosește

How to use

La duș: aplicați pe pielea udă.
Masați produsul în sens circular.
Hidromasaj: masați produsul pe pielea umezită și scufundați-vă în
cadă.
Baie turcească și saună: masați produsul pe pielea udă și intrați în
baia turcească sau în saună.
La sfârșit clătiți cu apă fără a utiliza gelul de duș.
Se recomandă utilizarea 1 sau 2 ori pe săptămână.

Under the shower: apply on the wet skin.
Massage the product in circular motion.
Whirlpool: massage the product on damp skin and immerse in the
bath.
Steam bath or sauna: apply and massage the product on wet skin
and enter the steam room or sauna.
When finished rinse with water without using shower gel.
It is advisable its utilization once or twice a week.
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CREMĂ DE CORP
HIDRATANTĂ

Art./Item 4075007 - 79,81 RON - 8 Pv
200 ml

MOISTURIZING
BODY CREAM

Descriere

Description

Cremă cu absorbție rapidă, optimă după baie, conține un complex
inovator cu acțiune multi-activă, hidratantă și de iluminare.
Este indicată pentru toate tipurile de piele uscată, crăpată, delicată
și ușor iritabilă care necesită o acțiune hidratantă emolientă, de
calmare a roșeții, răcoritoare și re-epitelizantă. Chiar de la primele
aplicații, piele pare mai întinsă, mai luminoasă și mai hidratată.
Fără parabeni, SLS, derivați de petrol, coloranți sintetici.

Quickly absorbing cream, excellent after bathing, it contains an
innovative complex with multi-active, hydrating, illuminating action.
It is indicated for all those types of dry skin, chapped, sensitive and
easily irritable that need a deep moisturizing emollient, soothing
reddening, refreshing and restorative action. From the very
first applications, the skin appears relaxed, luminous and richly
moisturized.
No parabens, SLS, Petrolates, synthetic dyes.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; glyceryl sterate; cetearyl alcohol; sodium lauroyl glutamate; sodium stearoyl lactylate; Buthyruspermum parkii butter; Aloe
barbadensis leaf extract; Glicerin; dimethicone; dicaprylyl ether; C12-15 alkyl benzoate; Simmondsia chinensis seed oil; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; Sodium Polyacrylate; tocopherol; phenoxyethanol; ethyl lauroyl arginate; hydrolyzed Verbascum
thapsus flower extract; sodium hyaluronate; betaglucan; Opuntia coccinellifera extract; Capparis spinosa extract; Olea europaea leaf
extract; sodium dehydroacetate; tetrasodium glutamate diacetate; lactic acid; parfum; sorbic acid.

Cum se folosește

How to use

Se aplică după baie sau duș, sau de 2 ori pe zi (dimineața și seara)
distribuind o cantitate adecvată de produs unde este necesar,
masând cu mișcări circulare până la absorbție, ajută la menținerea
unei pieli hidratate și luminoase.

If applied after a bath or shower, or 2 times a day (morning and
evening) by distributing an adequate dose of product where it is
needed, making it absorb with light circular movements, it helps to
keep the skin hydrated and radiant.
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GEL DE DUȘ CORP
PENTRU SLĂBIRE

Art./Item 4075012 - 51,60 RON - 5 Pv
250 ml

REDUCING BAT
& SHOWER GEL

Descriere

Description

Extractele de Drosera și de cafea verde au efect stimulator asupra
zonei respective, permițând celulelor lipidice să își desfășoare cu
maximă eficiență funcțiile metabolice.
Se realizează astfel o mai mare mobilitate a grăsimilor, având drept
consecință posibilități mai bune de eliminare catabolică și înlocuire
a țesuturilor (efect reducător și reînnoirea depozitelor superficiale
de grăsime).
Aceste acțiuni sunt stimulate de efectul unei băi calde și al dușului,
cu posibilitatea unei eficiențe mai mari datorită combinației de
tratamente baie - masaj, masaj – duș, fiind recomandat să se
folosească, în asociere, Crema Reducătoare Snep.
Fără parabeni, Sls, parafină, coloranți sintetici.

The sundew and green coffee extracts show a stimulating effect on
the area, allowing fat cells to carry out in full efficiency the normal
metabolic functions.
In this way there is greater mobility of fats, resulting in better
possibilities of catabolic elimination and tissue metabolism
(reducing effect and renewal of fats surface deposits). These actions
are stimulated by the warm bath and shower effects, with the
possibility of greater effecacy due to the synergy of the combined
treatments bath-massage and massage-shower, so it is advisable
the combined use of the Reducing Cream Snep.
No parabens, SLS, Petrolates, synthetic dyes.

Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

Ingrediente

Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingredients

Aqua; cocamidopropyl betaine; Lauryl glucoside; disodium cocoamphodiacetate; Glicerin; Aloe barbadensis leaf extract; Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; hydrolyzed Drosera ramentacea leaf extract; coffee arabica seed extract; allantoin; ethyl
lauroyl arginate; phenosssiethanol; Hydrolyzed wheat protein; Sodium chloride; Parfum

Cum se folosește

How to use

Aplicați produsul pe burete sau direct pe pielea udă, masați până
obțineți o spumă moale. Clătiți cu apă din abundență.

Put the product on a sponge or appl directly on wet skin, massage
until it forms a soft foam.
Rinse using abundant amount of water.
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CREMĂ CU EFECT
DE REDUCERE

Art./Item 4075008 - 136,08 RON - 17 Pv
200 ml

FAT-CELLULITE
REDUCING CREAM

Descriere

Description

Cremă cu absorbție rapidă și acțiune de subțiere și fermitate,
specială pentru acțiunea de reducere efi cientă și rapidă a țesutului
adipos localizat pe burtă, șolduri și zone rebele și pe reținerile de
apă (celulită).
Fără parabeni, SLS, derivați de petrol, coloranți sintetici.

A swift absorption cream with slimming and reinforcement action,
specific to carry out a reducing and fast action focused on the
local fat of the abdomen, hips and difficult areas and upon stasis
(cellulite).
No parabens, SLS, Petrolates, synthetic dyes.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; glycerin; caffeine; arginine; cetearyl alcohol; glyceryl sterate; sodium lauroyl glutamate; sodium stearoyl lactylate; Caprylic/Capric
Tryglycerides; cyclohexasiloxane; Tocopheryl Acetate; methyl nicotinate; hydrolyzed Drosera ramentacea leaf extract; coffee arabica seed
extract; Aloe barbadensis leaf extract; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; parfum; sodium benzoate; potassium
sorbate; undecylenic acid.

Cum se folosește

How to use

Aplicați de 2 ori pe zi o cantitate adecvată de produs pe burtă și
șolduri pentru cel puțin 3 săptămâni și masați cu mișcări circulare
până la absorbția completă.
Utilizarea regulată chiar și la sfârșitul tratamentului (de exemplu în
zile alternative) ajută la păstrarea siluetei obținute.

Apply twice a day an adequate amount of product on the abdomen
and hips as a minimum for 3 weeks and massage with circular
movements until complete absorption.
A regular and constant application even after the treatment has
ended will help you maintain the shape / silhouette obtained.
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MANDORLE DOLCI

Art./Item 4071001 - 70,05 RON - 7 Pv
150 ml

Descriere

Description

Extras din presare la rece, uleiul de migdale dulci are numeroase
proprietăți benefice pentru piele.
Este un remediu natural perfect pentru vergeturi datorită
proprietăților sale elasticizante.
Acizii grași, dintre care este bogat, îl fac deosebit de potrivit pentru
tratamentul pielii uscate și iritate, în prevenirea ridurilor și a
îmbătrânirii pielii.
Pentru acțiunea sa hidratantă, este o alternativă excelentă la
curățarea laptelui pentru curățarea zilnică a feței, la îndepărtarea
machiajului și a impurităților.
Bogat în vitaminele E, B, carbohidrați și aminoacizi.
Hrănește părul uscat, frizzy și fragil.
Ajută la reducerea iritației, inflamației, mâncărimii și la accelerarea
procesului de vindecare a pielii prăbușite.
Ideal pentru un masaj relaxant cu sau fără adăugarea altor uleiuri.

Extracted from cold pressing, Sweet Almond oil has numerous
beneficial properties for the skin.
It is a perfect natural remedy for stretch marks thanks to its
elasticizing properties.
The fatty acids, of which it is rich, make it particularly suitable in the
treatment of dry and irritated skin, in the prevention of wrinkles
and skin aging.
For its moisturizing action, it is an excellent alternative to cleansing
milk for daily face cleaning, to remove make-up and impurities.
Rich in vitamins E, B, carbohydrates and amino acids.
Nourishes dry, frizzy and brittle hair.
Helps to reduce irritation, inflammation, itching and to speed up
the healing process of chapped skin.
Ideal for a relaxing massage with or without adding other oils.

Ingrediente

Ingredients

Prunus Amygdalus Dulcis Oil

Cum se folosește

How to use

Aplică și masează până se absoarbe complet.
De asemenea, utilizați de mai multe ori pe zi.

Apply and massage until completely absorbed. Also use several
times a day.

Avertizări

Warnings

Doar pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Depozitați
într-un loc răcoros și uscat, departe de mâncare și băutură. A se
evita contactul cu ochii. Nu utilizați pe pielea rănită sau deteriorată.

For external use only. Keep Out Of Reach Of Children. Store in a
cool, dry place away from food and drink. Avoid eyes contact. Do
not use on injured or abraded skin.
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MUSCOLEASE

Art./Item 4071003 - 74,72 RON - 7 Pv
50 ml

Descriere

Description

Ulei caracterizat printr-o acțiune marcată antiinflamatoare,
analgezică și tonifiantă asupra țesuturilor.
Înaltul concentrația de Arnica Montana și Gheara Diavolului o fac
deosebit de potrivită ca urmare a vânătăilor, luxațiilor, a gâtului și
a durerilor musculare.
Ideal pentru a relaxa mușchii după o activitate fizică intensă.

Oil characterized by a marked anti-inflammatory, analgesic and
toning action on the tissues.
The high concentration of Arnica Montana and Devil’s Claw make it
particularly suitable as a result of bruises, sprains, neck and muscle
pain.
Ideal to relax the muscles after intense physical activity.

Ingrediente

Ingredients

Arnica montana extract; Harpagophytum procumbens extract; Hypericum perforatum extract; Mentha piperita oil; Hedera helix (ivy)
leaf extract; Chamomilla recutita flover extract; Helichrysum italicum extract; Melia azadirachta seed oil; Carapa guaianensis seed oil;
gaultheria procumbens (wintergreen) leaf oil; Turpentine; Eucaliptus globulus oil; camphor; Pinus pumilio twig leaf oil; Tocopheryl Acetate;
Zingiber officinalis root oil; Lavandula angustifolia oil; Olea europaea oil unsaponifiables; Retynyl Palmitate; d-Limonene; linalool; geraniol;
citronellol; citral; Eugenol.

Cum se folosește

How to use

Aplică și masează până se absoarbe complet.
De asemenea, utilizați de mai multe ori pe zi.

Apply and massage until completely absorbed.
Also use several times a day.

Avertizări

Warnings

Doar pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Depozitați
într-un loc răcoros și uscat, departe de mâncare și băutură. A se
evita contactul cu ochii. Nu utilizați pe pielea rănită sau deteriorată.

For external use only. Keep Out Of Reach Of Children. Store in a
cool, dry place away from food and drink. Avoid eyes contact. Do
not use on injured or abraded skin.
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EXVASI

Art./Item 4071004 - 74,72 RON - 7 Pv
50 ml

Descriere

Description

Ulei cu o concentrație mare de Arnica Montana, Centella Asiatica,
Gingko Biloba și Castan de Cal, formulat pentru a contracara
umflarea și greutatea la nivelul picioarelor. Are efect vasoconstrictor
imediat, anestezic, drenant și anti-edem.
Este deosebit de potrivit pentru varice și vene varicoase,
îmbunătățește circulația sângelui.

Oil with a high concentration of Arnica Montana, Centella Asiatica,
Gingko Biloba and Horse Chestnut, formulated to counteract
swelling and heaviness in the legs.
It has an immediate vasoconstrictor, anesthetic, draining and antiedema effect.
Particularly suitable for varicose veins and varicose veins, it
improves blood circulation.

Ingrediente

Ingredients

Arnica montana extract; Centella asiatica extract; Ginkgo biloba (Ginkgo Biloba L.) extract; Aesculus hippocastanum extract; Helichrysum
italicum extract; Hedera helix (ivy) leaf extract; Vitis vinifera seed oil; Mentha piperita oil; Persea gratissima oil; Tocopheryl Acetate;
Cupressus sempervirens oil; Lavandula angustifolia oil; citrus limon peel oil; Rosmarinus officinalis oil; Olea europaea oil unsaponifiables;
d-Limonene; linalool; citral.

Cum se folosește

How to use

Aplică și masează până se absoarbe complet.
De asemenea, utilizați de mai multe ori pe zi.

Apply and massage until completely absorbed.
Also use several times a day.

Avertizări

Warnings

Doar pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Depozitați
într-un loc răcoros și uscat, departe de mâncare și băutură. A se
evita contactul cu ochii. Nu utilizați pe pielea rănită sau deteriorată.

For external use only. Keep Out Of Reach Of Children. Store in a
cool, dry place away from food and drink. Avoid eyes contact. Do
not use on injured or abraded skin.
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TOP FINGER

Art./Item 4071002 - 56,04 RON - 5 Pv
15 ml

Descriere

Description

Produs pe bază de Arbore de ceai, Jojoba și Neem, ideal pentru
tratarea unghiilor slabe, subțiri sau faine.
Folosit frecvent combate micoza unghiilor mâinilor și picioarelor.
Formula sa, îmbogățită prin prezența uleiurilor de Argan și Rosa
mosqueta, are o acțiune hidratantă și hrănitoare asupra pielii,
prevenind formarea cuticulelor.

Product based on Tea Tree, Jojoba and Neem, ideal for the
treatment of weak, thin or flaked nails.
Used frequently it fights the mycosis of the nails of hands and
feet. Its formula, enriched by the presence of Argan and Rosa
mosqueta oils, has a moisturizing and nourishing action on the
skin, preventing the formation of cuticles.

Ingrediente

Ingredients

Caprylic/Capric Tryglycerides; Gadi Iecur oil; Melia azadirachta seed oil; Cocos nucifera oil; Simmondsia chinensis seed oil; Rosa moschata
seed oil; Argania spinosa kernel oil; Melaleuca alternifolia oil; Pogostemon cablin oil; Thuya occidentalis oil; d-Limonene; linalool; geraniol.

Cum se folosește

How to use

Ulegeți unghia folosind peria specială și lăsați produsul să se
absoarbă natural.
Aplicați soluția pe unghia curată și uscată.
Nu folosiți lacuri de unghii sau cuie artificiale în timpul tratamentului.
În cazul micozei, se recomandă aplicarea de 2-3 ori pe zi timp de cel
puțin patru săptămâni și, ulterior, o dată pe zi până la recuperarea
completă.

Oil the nail using the special brush and let the product absorb
naturally.
Apply the solution on the clean and dry nail.
Do not use nail polishes or artificial nails during treatment.
In the case of mycosis, application is recommended 2-3 times
a day for at least four weeks and, subsequently, once a day until
complete recovery.

Avertizări

Warnings

Doar pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Depozitați
într-un loc răcoros și uscat, departe de mâncare și băutură. A se
evita contactul cu ochii. Nu utilizați pe pielea rănită sau deteriorată.

For external use only. Keep Out Of Reach Of Children. Store in a
cool, dry place away from food and drink. Avoid eyes contact. Do
not use on injured or abraded skin.
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MASTER

Art./Item 4071011 - 69,58 RON - 7 Pv
65 ml

Descriere

Description

Gelul-ser multifuncțional este un concentrat de extracte și
ingrediente active naturale cu proprietăți răcoritoare, calmante,
decongestionante, balsamice,
antiseptice, anti-mâncărime,
analgezice, vasodilatatoare și anestezice.
Combinația specială a uleiului esențial de camfor și mentol conferă
produsului o acțiune cald / rece de lungă durată datorită prezenței
componentului Menthyl Lactate.
Indicat în special în caz de cefalee, eficient împotriva greaței, a
răului de mișcare și pentru ameliorarea durerilor musculare. Oferă
bunăstare și ușurință picioarelor obosite și grele.
Excelent ca agent calmant pentru a contracara iritația cutanată și
mâncărimea după mușcătura unei insecte.
Bogat în Vitamina E, Vitamine din gama B și Omega-3, gelul-ser
are proprietăți hidratante, emoliente și hrănitoare care ajută
la contracararea îmbătrânirii celulare prin protejarea lipidelor
membranei celulare și favorizarea regenerării pielii.

The multifunctional serum-gel is a concentrated product of
natural extracts and active ingredients with refreshing, calming,
decongestionating, balsamic, antiseptic, anti-itching, analgesic,
vasodilation and anaesthetic properties.
The special combination of essential oil of camphor and menthol
creates a warm/cold long-term action due to the presence of
Menthyl Lactate.
Recommended mainly for cephalgia, effective against nausea,
motion sickness and for reduction of muscle pains. It provides wellbeing and lightness of tired and heavy legs.
Excellent as calming agent for cutaneous irritation and itching after
being bitten by an insect.
Rich in Vitamin E, Vitamins B and Omega-3, the serum gel has
hydrating, emollient and nourishing properties preventing
cell ageing by protecting the lipids of cellular membrane and
contribution to the regeneration of the skin.

Ingrediente

Ingredients

Aloe barbadensis extract; menthol; Arnica montana extract; Harpagophytum procumbens extract; Centella asiatica extract; rosmarinus
officinalis leaf extract; Cinnamomum Camphora oil; PEG-40 Hydrogenated Castor oil; Dimethyl sulfone; menthyl lactate; Agar; Triticum
vulgare germ oil; ppg-25-laureth-25; sorbitol; Panthenol; Glucosamina solfato; xanthan gum; arginine; allantoin; glycerin; phenoxyethanol;
citric acid; sodium benzoate; potassium sorbate; limonene; linalool

Cum se folosește

How to use

Aplicați direct pe zona de tratat folosind roll-on-ul practic și așteptați
până la absorbția naturală.
De asemenea, utilizați de mai multe ori pe zi.

Apply directly on the area to be treated using the practical roll-on
and wait until natural absorption.
Use it several times a day.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
A se evita contactul cu ochii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Depozitați într-un loc răcoros și uscat, departe de mâncare și
băutură.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Avoid eyes contact. Keep Out Of Reach Of Children. Store in a cool,
dry place away from food and drink.

198

GEL ALOE

Art./Item 4075010 - 56,32 RON - 5 Pv
200 ml

Descriere

Description

Datorită conținutului de vitamine și oligoelemente, gelul de aloe
vera are o acțiune hrănitoare, stimulează creșterea fibroblastelor
și sinteza colagenului și acidului hialuronic; de asemenea creează
un film subțire protectiv pe epidermă, protejând-o de agenții
atmosferici și de poluare.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

The aloe gel is an excellent moisturizer for skin and hair.
Thanks to the vitamins and trace elements content, the aloe vera
gel has nourishing action, it stimulates the growth of fibroblasts
and the synthesis of collagen and hyaluronic acid; moreover, it
creates a thin protective film on the epidermis, protecting it from
weathering and pollution.

Ingrediente

Ingredients

Aloe barbadensis leaf juice; hydroxyethylcellulose; Aqua; Calendula officinalis flower extract (*); Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum Estratto secco; Phytic acid; Glicerin; ethyl hexyl glicerin; Propanediol; benzyl alcohol; polyglyceryl-4 caprate; citric acid;
potassium sorbate; sodium benzoate.
*da agricoltura biologica / *ingredients of biological agriculture

Cum se folosește

How to use

Aplicat zilnic în locul cremei, îmbunătățește aspectul pielii și
combate procesul de îmbătrânire, iar dacă este folosit pentru păr,
ajută la păstrarea unui fir moale și sănătos.
În cele din urmă, gelul de aloe favorizează circulația

Applied each day instead of using cream, it improves the skin
appearance and counteracts the aging process, while used as a
compress for the hair it helps to maintain it soft and healthy.
Last but not least aloe gel facilitate blood circulation.

Avertizări

Warnings

O ușoară variație a coloranților nu reprezintă modificarea
produsului, ci este o indicație a naturalețea acestuia. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor. A se păstra în loc rece și uscat. A se evita
contactul cu ochii și mucoasele.

Some slight variation in coloring does not represent alteration of
the product but is an indication of its naturalness. Keep Out Of
Reach Of Children. Store in a cool dry place. Avoid contact with eyes
and mucosae.

NICKEL TESTED < 0,0001%
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ORYGEN

Art./Item 4071018 - 51,28 RON - 5 Pv

APĂ DE GURĂ

250 ml

MOUTH WATER

Descriere

Description

Apă de gură cu acțiune răcoritoare și purificatoare, datorită
prezenței apei active și a uleiului esențial de menta piperita, extract
de propolis și salvie, care conferă o senzație plăcută de prospețime.

Fresh and purifying mouth water, containing active water and
peppermint essential oil, extract of propolis and sage, offering a
pleasant sensation of freshness.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

Ingrediente

Ingredients

Aloe barbadensis leaf juice (*), Sorbitol, Glycerin, Aqua, Hydroxyethylcellulose, Silica, Salvia officinalis leaf extract, Salvia lavandulifolia herb
oil, Mentha piperita oil, Sodium hyaluronate, Sodium bicarbonate, Charcoal powder, Phenoxyethanol, Coco-glucoside, Ethylhexylglycerin,
Limonene, Linalool, Tetrasodium glutamate diacetate.
(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica / Zingredient from biological agriculture

Cum se folosește

How to use

Pentru igiena dentară zilnică, utilizați apa de gură înainte de a vă
spăla dinții, luați 1-2 linguri de apă de gură și diluați-o în apă, faceți
gargară aproximativ 5-10 minute, înainte de a o scuipa. Cu cât este
ținută mai mult în gură, cu atât este mai mare efectul răcoritor.

For daily dental hygiene, use mouth water before brushing your
teeth, take 1-2 spoons of mouth water and dilute it in water, gargle
approximately 5-10 minutes, before spewing. The longer is kept in
the mouth, the higher is the freshness effect.

NICKEL TESTED < 0,0001%
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PERIUȚĂ DE DINȚI DIN BAMBUS
BAMBOO TOOTHBRUSH

FANFRESCH

PASTĂ DE DINŢI
GEL TOOTH PASTE

Art./Item 4071019 - 21,02 RON - 1 Pv

Art./Item 4071017 - 36,52 RON - 3 Pv
100 ml

Descriere

Description

Pasta de dinți tip gel, formulată cu ingrediente de origine naturală,
precum silice, cu acțiune de iluminare, cu cărbune vegetal, care
în sinergie cu uleiul esențial de mentă și salvie conferă o senzație
de prospețime, în final sucul de aloe vera biologică , are o acțiune
liniștitoare.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

The gel tooth paste contains natural ingredients, like silica, having
an illumination action, vegetal coal, which, combined with mint and
sage essential oil provides a fresh sensation, and biological aloe
vera juice, with calming effect.

NICKEL TESTED < 0,0001%

Ingrediente

Ingredients

Aloe barbadensis leaf juice (*), Sorbitol, Glycerin, Aqua, Hydroxyethylcellulose, Silica, Salvia officinalis leaf extract, Salvia lavandulifolia herb
oil, Mentha piperita oil, Sodium hyaluronate, Sodium bicarbonate, Charcoal powder, Phenoxyethanol, Coco-glucoside, Ethylhexylglycerin,
Limonene, Linalool, Tetrasodium glutamate diacetate.
(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica / Zingredient from biological agriculture

Cum se folosește

How to use

Aplicați pe periuță o cantitate adecvată de produs și periați-vă
dinții cu mișcări de sus în jos. Clătiți. A nu se înghiți. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor.

Apply an adequate amount of product to the toothbrush and brush
your teeth with movements from top to bottom. Rinse. Do not
swallow. Keep out of the reach of children.

SPAZZOLINO

TOOTHBRUSH

Naturală - Durabilă - Biodegradabilă

Natural - Durable - Biodegradable

Recipientul și mânerul periuței de dinți sunt 100% compostabile și
biodegradabile
De ce a ales Snep bambusul?
Pe lângă faptul că este un material 100% biodegradabil, bambusul
are caracteristica de a fi antibacterian.

The recipient and handle of toothbrush are 100% compostable and
biodegradable
Why has Snep chosen bamboo?
Besides being a 100% biodegradable material, the bamboo is
antibacterial.
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FANPASTE
PASTA DE DINȚI VEGANĂ
VEGAN TOOTHPASTE

Art./Item 4071020 - 42,03 RON - 5 Pv
75 ml

Descriere

Description

Pasta de dinți vegană 100% naturală. Formulată numai cu
ingrediente de origine vegetală și minerală, are un efect de albire,
astringent și răcoritor, restabilește sistemul hidrolipidic al gingiilor,
reducând apariția plăcii bacteriene și redând albul natural al
dinților.
Oferă o senzație plăcută de prospețime în timp.
Ideală pentru combaterea și prevenirea inflamației gurii, cum ar fi
gingivita, aftele și infecțiile cavității bucale.
Conține uleiuri esențiale de mentă, salvie, anason, cuișoare și
scorțișoară cu proprietăți antiseptice, antiinflamatoare și calmante
ale durerii, anestezice, decongestionante, cicatrizante, reparatoare
și stimulatoare ale sistemului imunitar.
Nu conține fluoruri, coloranți, substanțe sintetice, OMG-uri și
parfumuri adăugate. Fără gluten. Fără alcool.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

100% natural vegan toothpaste. Formulated exclusively with
ingredients of plant and mineral origin, it has a whitening, astringent
and refreshing effect and restores the hydrolipidic system of the
gums, reducing the onset of bacterial plaque and restoring the
teeth’s natural whiteness.
It gives a pleasant, long-lasting fresh feeling.
Ideal for combating and preventing mouth inflammation including
gingivitis, mouth ulcers and other oral infections.
Contains essential oils of Mint, Sage, Anise, Clove and Cinnamon
with antiseptic, anti-inflammatory, pain relieving, anaesthetic,
decongestant, healing, and repairing properties that also stimulate
the immune system.
It does not contain fluoride, dyes, synthetic substances, GMOs or
added fragrances. Gluten-free. Does not contain alcohol.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua, Calcium Carbonate, Glyceryn, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Xanthan Gum, Sodium Bicarbonate, Melia Azadirachta
seed oil, Black Pepper extract, Rebaudioside A, Olea Europaea oil unsaponifiables, Hamamelis Virginiana extract, Olea Europea leaf
extract, Mentha Piperita oil, Salvia Officinalis oil, Illicium Verum oil, Cinnamomum Zeylanicum leaf oil, Eugenia Caryophyllus bud oil,Sodium
Benzoate, Sodium Chloride, Eugenol*, Limonene*, Linalool*.
*allergenic substances naturally occuring in essential oils

Cum se folosește

How to use

Aplicați pe periuță o cantitate adecvată de produs și periați-vă dinții
cu mișcări de sus în jos. Clătiți. Nu folosiți în caz de sensibilitate la
orice componentă a produsului. Închideți tubul după utilizare.

Apply an adequate amount of product to the toothbrush and brush
your teeth with movements from top to bottom. Rinse. Do not use
in case of sensitivity to any product ingredient. Close tube after use.
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SABANA

Art./Item 4071008 - 51,37 RON - 5 Pv
500 ml

Descriere

Description

Săpun lichid creat pentru a curăța mâinile, alături de un mix de
uleiuri esențiale, ca de exemplu tea tree oil, roiniță și cimbru alb,
ingrediente care ajută ca pielea să devină curată și hidratată.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

Liquid soap for hand cleaning, with a mix of essential oils, as for
instance tea tree oil, balm and white thyme, ingredients cleaning
and hydrating the skin.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Ammonium lauryl sulfate; Coco-glucoside; cocamidopropyl betaine; Melissa (Melissa officinalis L.) leaf oil; Thymus vulgaris leaf oil;
Melaleuca alternifolia oil; Aloe barbadensis leaf juice; Glyceryl oleate; benzyl alcohol; sorbitol; tetrasodium glutamate diacetate; Benzoic
acid; citral; Dehydroacetic Acid; tocopherol; citric acid; geraniol; citronellol; linalool; limonene; sodium benzoate; potassium sorbate.

Cum se folosește

How to use

Umeziți mâinile, aplicați o cantitate suficientă de săpun pentru a
acoperi toată suprafața, frecați bine cel puțin 20 secunde cu mișcări
circulare. Clătiți cu apă.

Moisten the hands, use optimum amount of soap to cover the
entire surface, rub at least 20 seconds with circular movements.
Clear with water.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
O ușoară variație a coloranților nu reprezintă modificarea
produsului, ci este o indicație a naturalețea acestuia. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. A se păstra în loc rece și uscat. Evitați contactul
cu membranele mucoase. A se evita contactul cu ochii.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Some slight variation in coloring does not represent alteration of
the product but is an indication of its naturalness. Keep Out Of
Reach Of Children. Store in a cool dry place. Avoid contact with
mucous membranes. Avoid eyes contact.

NICKEL TESTED < 0,0001%
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VIMANA

Art./Item 4071006 - 39,70 RON - 4 Pv
100 ml

Descriere

Description

Cremă care răsfață mâinile, conține ulei de argan, unt de karité
și extract de ovăz biologic care conferă pielii elasticitate și un
aspect tânăr datorită proprietăților antioxidante, anti-îmbătrânire
și emoliente. Crema se absoarbe ușor și lasă pielea catifelată și
hidratată.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

Cream spoiling the hands, with argan oil, karité butter and biological
oats extract for elasticity of the skin and younger aspect due to
anti-oxidant, anti-ageing and emollient properties. The cream is
absorbed easily and the skin becomes soft and hydrated.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; ethyl hexyl stearate; glycerin; Aloe barbadensis leaf juice; cetearyl alcohol; cetearyl glucoside; Caprylic/Capric Tryglycerides; Oryza
sativa starch; stearic acid; Vitis vinifera seed oil; Avena sativa kernel extract (*); Buthyruspermum parkii butter; Argania spinosa kernel oil;
tocopherol; Tocopheryl Acetate; Ascorbyl palmitate; benzyl alcohol; lecithin; xanthan gum; parfum; ethyl hexyl glicerin; glyceryl sterate;
tetrasodium glutamate diacetate; geraniol; linalool; limonene; citric acid; citronellol; potassium sorbate; sodium benzoate. *da agricoltura
biologica / *ingredients of biological agriculture

Cum se folosește

How to use

Aplicați pe mâini, masând până la absorbția completă a cremei.
Aplicați ori de câte ori este nevoie.

Apply on hands, massaging until complete absorption of the cream.
Use every time you need.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
O ușoară variație a coloranților nu reprezintă modificarea
produsului, ci este o indicație a naturalețea acestuia. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor. A se păstra în loc rece și uscat. A se evita
contactul cu ochii și mucoasele.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Some slight variation in coloring does not represent alteration of
the product but is an indication of its naturalness. Keep Out Of
Reach Of Children. Store in a cool dry place. Avoid contact with eyes
and mucosae.

NICKEL TESTED < 0,0001%
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HERMES

Art./Item 4071007 - 37,36 RON - 4 Pv
100 ml

Descriere

Description

Cremă pentru picioare, ideală pentru a obține un efect de
împrospătare și regenerare. Pielea devine catifelată și, datorită
prezenței unui mix de uleiuri esențiale, ajută la tratarea mirosului
urât.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

Leg cream, ideal for refreshing and regeneration. The skin becomes
soft and, due to the mix of essential oils, removes any unpleasant
odour.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; urea; Propanediol; Cetearyl olivate; Sorbitan olivate; Buthyruspermum parkii butter; ethylexyl palmitate; Isopropyl myristate;
Caprylic/Capric Tryglycerides; glycerin; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Mentha piperita oil; Olea europaea fruit oil; Rosmarinus offcinalis leaf
water; Lavandula angustifolia oil; Thymus vulgaris leaf oil; allantoin; Sodium PCA; tocopherol; Ascorbyl palmitate; lecithin; xanthan gum;
ethyl hexyl glicerin; benzyl alcohol; cetearyl alcohol; stearic acid; Cetyl palmitate; Sorbitan palmitate; Sorbitan oleate; Oryza sativa starch;
tetrasodium glutamate diacetate; Sodium lactate; linalool; limonene; citric acid; sodium benzoate; fructose; Niacinamide; Inositol; lactic
acid

Cum se folosește

How to use

Aplicați pe picioare, masând până la absorbția completă a cremei.
Aplicați ori de câte ori este nevoie

Apply on legs, massaging until complete absorption of cream.
Apply on need.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
O ușoară variație a coloranților nu reprezintă modificarea
produsului, ci este o indicație a naturalețea acestuia. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. A se păstra în loc rece și uscat. Evitați contactul
cu membranele mucoase.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Some slight variation in coloring does not represent alteration of
the product but is an indication of its naturalness. Keep Out Of
Reach Of Children. Store in a cool dry place. Avoid contact with
mucous membranes.

NICKEL TESTED < 0,0001%
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Art./Item 71013 - 19,80€ - 12 Pv
500 ml

Art./Item 71013D - 20,80€ - 12 Pv
500 ml

GEL DE DUȘ
SHOWER GEL

Art./Item 4071013 - 73,04 RON - 9 Pv
500 ml

Descriere

Description

Gel de duș delicat pe piele, conceput cu apă activă din bambus, ulei
esențial și extract de portocale dulci, cunoscute pentru calitățile lor
tonifiante, netezitoare și antioxidante, îmbogățite, de asemenea, cu
suc biologic de aloe vera, cu efect calmant și hidratant. În sinergie
oferă o piele moale și catifelată.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

Delicate shower gel for skin, with active water of bamboo, essential
oil and extract of sweet orange, known for tonifying, smoothing and
antioxidant properties, enriched with biological aloe vera juice, with
calming and hydrating effect. In synergy, your skin is soft and silky.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua, Coco-glucoside, Glycerin, Xanthan gum, Sasa kurilensis leaf/stem extract, Aloe barbadensis leaf juice (*), Citrus aurantium dulcis peel
extract, Citrus aurantium dulcis extract, Tocopherol, Sodium PCA, Limonene, Cocamidopropyl betaine, Benzyl alcohol, Lactic acid, Benzoic
acid, Tetrasodium glutamate diacetate, Dehydroacetic acid, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Linalool, Citral.
*da agricoltura biologica / *ingredients of biological agriculture

Cum se folosește

How to use

Se toarnă produsul pe mâini și se freacă ușor pentru a crea o
spumă, apoi se masează pe piele, după care se clătește.

Rub slightly your hands with the product until obtaining a foam,
then massage your skin and rinse away.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
O ușoară variație a coloranților nu reprezintă modificarea
produsului, ci este o indicație a naturalețea acestuia. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor. A se păstra în loc rece și uscat. A se evita
contactul cu ochii și mucoasele.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Some slight variation in coloring does not represent alteration
of the product but is an indication of its naturalness. Keep out of
reach of children. Store in a cool dry place. Avoid contact with eyes
and mucosae.

NICKEL TESTED < 0,0001%
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DEOLATTE

Art./Item 75012 - 13,00€ - 7 Pv

DEODORANTE
DEODORANT

40 ml

Descriere

Description

Formulazione cremosa ideata con attivi lenitivi ed idratanti, come
l’amido di riso, l’olio di canapa e l’olio di cotone e con un complesso
a base di Salvia officinalis, appositamente creato per donare una
gradevole e duratura sensazione di freschezza.

A creamy formulation with soothing and moisturising active
ingredients, such as rice starch, hemp oil and cotton oil, and a
complex based on Salvia officinalis, specially created to provide a
pleasant, long-lasting feeling of freshness.

Ingrediente

Ingredients

Aqua, Prunus amygdalus dulcis oil, Methyl glucose sesquistearate, Propanediol, Glycerin, Butyrospermum parkii butter, Magnesium
aluminum silicate, Oryza sativa starch, Cannabis sativa seed oil, Babassu oil polyglyceryl-4 esters, Gossypium oil, Calendula officinalis
flower extract (*), Salvia officinalis oil, Parfum, Xanthan gum, Lecithin, Benzyl alcohol, Sodium stearoyl glutamate, Sodium caproyl/lauroyl
lactylate, Triethyl citrate, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Linalool, d-Limonene, Hexyl
cinnamal, Geraniol, Citronellol, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate.
*da agricoltura biologica / *ingredients of biological agriculture

Cum se folosește

How to use

Applicare il deodorante dopo aver perfettamente asciugato l’area
delle ascelle da acqua e residui di sapone, stendere con il roll –
on la quantità che si desidera e attendere che si asciughi prima di
indossare i capi.

Apply the deodorant after thoroughly drying the armpit area from
water and soap residue, roll on the amount you want and wait for
it to dry before putting on your clothes.

Avertizări

Warnings

Qualche leggera variazione di colorazione non rappresenta
alterazione del prodotto bensì è indice della sua naturalezza.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco
e asciutto. Evitare il contatto con gli occhi e con le mucose.

Some slight variation in coloring does not represent alteration
of the product but is an indication of its naturalness. Keep out of
reach of children. Store in a cool dry place. Avoid contact with eyes
and mucosae.

NICKEL TESTED < 0,0001%
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DEOACQUA

Art./Item 4075011 - 51,60 RON - 5 Pv

APĂ AROMATICĂ
AROMATIC WATER

100 ml

Descriere

Description

Cu apa aromatică deodorant SNEP, datorită utilizării în formula de
plante cu acțiune antiseptică, antifungică și emolientă, neam gândit
să dăm produsului o acțiune de deodorant natural.
Utilizarea de Uleiuri Esențiale naturale și biologice caracterizează
produsul atât pentru bărbați cât și pentru femei.
Este un produs împotriva mirosurilor indicat să combată problema
transpirației persistente.
Apa aromatică împotriva mirosurilor SNEP, aromatizat cu Uleiuri
Esențiale care conferă o notă Caldă și Senzuală, asigură o acțiune
deodorantă de lungă durată, neutralizând mirosurile corpului fără
a modifi ca echilibrul fi ziologic al pielii și împiedica transpirația
normală.
Utilizată zilnic, păstrează pielea proaspătă, îmbunătățind aplicarea
sa efi cace aplicare după aplicare.
Prezența Gelului de aloe asigură o acțiune de catifelare și hidratantă.

With the Deoacqua aromatic water, thanks to the use in the
formula of plants with antiseptic, antifungal and emollient action,
we decided to give the product a natural anti-odorant action.
The use of only natural and organic essential oils characterizes the
product both for man and woman.
It is a deodorant product indicated to counteract the problem of
persistent sweating.
Deoacqua Aromatic Water, flavored with essential oils that give a
warm and sensual note, ensures a long-lasting deodorant action,
neutralizing body odors without altering the skin physiological
balance and obstructing normal sweating.
Used daily, it keeps fresh armpits, improving its effectiveness
application after application.
The presence of Aloe Gel assures softening and moisturizing action.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Aloe barbadensis leaf juice; glycerin; Glyceryl caprylate; Sodium cocoyl glutamate; Polyglyceryl-6 caprylate; Polyglyceryl-3 cocoate;
Polyglyceryl-4 caprate; Polyglyceryl-6 ricinoleate; Tea tree oil; Parfum; Ethyl lauroyl arginate.

Cum se folosește

How to use

Aplicați produsul direct pe zonele care transpiră mai mult.

Apply the product directly on the areas subjected to major
perspiration.

Avertizări

Warnings

A se evita contactul cu ochii și mucoasele. Apa aromată odorizantă
Snep spray nu conține alaun de potasiu, produse de derivație
petrochimică sau animală. este formulat cu uleiuri esențiale
naturale și gel pur de aloe care parfumează delicat pielea ajutând
la contracararea mirosurilor rele.

Snep Anti-odorant aromatic water spray does not contain
potassium alum, petrochemical or animal-derived products. Avoid
contact with eyes and mucosae. It is formulated with natural
essential oils and pure aloe gel that delicately perfume the skin
helping to counteract bad odors.
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250 ml

SENSIVE

Art./Item 4075440 - 54,64 RON - 6 Pv
500 ml
Art./Item 4075450 - 81,73 RON - 9 Pv

Descriere

Description

Sensive este un complex de spălare indicat pentru tratamentul
părului fin și fragil și pentru spălarea frecventă. Materiile prime
selectate din care este compus și uleiul esențial de Eucalipt, permit
deja după prima spălare să percepeți senzația unei corpozități și a
unei rezistențe mai mari.

Sensive is a specific washing complex for scalp and oily hair, ideal
for sensitive and irritable scalp and for frequent washing. Solve
is formulated with balanced and delicate elements and natural
essential oils such as Orange and Lemon in order to respect the
scalp and hair at the higher level.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; disodium cocoamphodiacetate; Lauramidopropylamine oxide; Sodium lauroyl sarcosinate; Cocamide DEA; cocamidopropyl betaine;
sodium chloride; benzyl alcohol; phenoxyethanol; lactic acid; potassium sorbate; eucalyptus globulus leaf oil.

Cum se folosește

How to use

Pe părul încă uscat, puneți cantitatea necesară de produs direct pe
piele. Așteptați câteva minute, adăugați puțină apă și emulsionați
ușor până când părul este complet spălat, apoi clătiți.

On dry hair, sprinkle the required amount of product directly on
the scalp.
Wait a few minutes, then add a little water and gently emulsify until
the hair is completely washed, then rinse.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Keep Out Of Reach Of Children.
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250 ml

SOLVE

Art./Item 4075400 - 54,64 RON - 6 Pv
500 ml
Art./Item 4075410 - 81,73 RON - 9 Pv

Descriere

Description

Solve este un complex de spălare specific pentru pielea și părul
gras, ideal pentru piele sensibilă și iritabilă și pentru spălarea
frecventă. Solve este format din elemente echilibrate și delicate
și uleiuri esențiale naturale precum Portocală și Lămâie pentru a
respecta pe deplin pielea și părul.

Solve is a specific washing complex for scalp and oily hair, ideal
for sensitive and irritable scalp and for frequent washing. Solve
is formulated with balanced and delicate elements and natural
essential oils such as Orange and Lemon in order to respect the
scalp and hair at the higher level.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; disodium cocoamphodiacetate; Lauramidopropylamine oxide; Sodium lauroyl sarcosinate; Cocamide DEA; cocamidopropyl betaine;
sodium chloride; benzyl alcohol; phenoxyethanol; lactic acid; potassium sorbate; Citrus aurantium dulcis peel oil; limonene; citrus limon
peel oil.

Cum se folosește

How to use

Pe părul încă uscat, puneți cantitatea necesară de produs direct pe
piele. Așteptați câteva minute, adăugați puțină apă și emulsionați
ușor până când părul este complet spălat, apoi clătiți.

On dry hair, sprinkle the required amount of product directly on
the scalp.
Wait a few minutes, then add a little water and gently emulsify until
the hair is completely washed, then rinse.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Keep Out Of Reach Of Children.
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250 ml

CREATE

Art./Item 4075420 - 54,64 RON - 6 Pv
500 ml
Art./Item 4075430 - 81,73 RON - 9 Pv

Descriere

Description

Create este un complex de spălare cu o acțiune delicată de curățare
pentru părul colorat sau exploatat atât chimic, cât și natural.
Datorită uleiului de jojoba și a uleiurilor esențiale de portocală și
lavandă, face părul moale, strălucitor și ușor de pieptănat.

Create is a washing complex that performs a delicate cleansing
action in cases of colored or chemically exploited hair, which is
naturally and chemically used. Thanks to Jojoba oil and the essential
oils of Orange and Lavender, it makes the hair soft, shiny and easy
to comb.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; disodium cocoamphodiacetate; Lauramidopropylamine oxide; Cocamide DEA; Sodium lauroyl sarcosinate; cocamidopropyl betaine;
hydrolyzed keratin; sodium chloride; Simmondsia chinensis seed oil; phenoxyethanol; benzyl alcohol; lactic acid; potassium sorbate; Citrus
aurantium dulcis peel oil; Hydrolyzed wheat protein; Lavandula angustifolia oil; linalool; tetrasodium glutamate diacetate; ethyl hexyl
glicerin.

Cum se folosește

How to use

Pe părul încă uscat, puneți cantitatea necesară de produs direct pe
piele. Așteptați câteva minute, adăugați puțină apă și emulsionați
ușor până când părul este complet spălat, apoi clătiți.

On dry hair, sprinkle the required amount of product directly on
the scalp.
Wait a few minutes, then add a little water and gently emulsify until
the hair is completely washed, then rinse.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Keep Out Of Reach Of Children.
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BALSAM
MASCĂ

Art./Item 4075016 - 56,32 RON - 5 Pv
200 ml

BALM
HAIR MASK

Descriere

Description

Masca pentru păr este un balsam cu clătire pe bază de Gel de Aloe
Barbadensis provenit din cultivarea biologică certifi cată.
Conține de asemenea germen de grâu, care hidratează și întărește
structura părului.
Formula sa ușoară descurcă părul și îl face neted și ușor de
pieptănat.
Produsul conține 0% parabeni (paraben free, fără parabeni), 0%
PEG.

Hair Mask is a rinsable conditioner made from Aloe Barbadensis
Gel from certified organic cultivation.
It also contains wheat germ oil, which moisturizes and strengthens
the hair structure.
Its light formula detangles hair and makes it smooth and easy to
comb.
The product contains 0% parabens (paraben free), 0% PEG.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; hydroxyethylcellulose; propylene glycol; cetearyl alcohol; behentrimonium methosulfate; behentrimonium chloride; octyl palmitate;
ceteareth 20; cetyl ricinoleate; quaternium 80; Arctium lappa root extract; Urtica dioica extract; aloe barbadensis leaf gel; Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; dimethicone; hydrolyzed silk; Triticum vulgare germ oil; sodium dehydroacetate; sodium
hydroxymethylglycinate; parfum; undecylenic acid.

Cum se folosește

How to use

Aplicați o cantitate de produs pe părul ud după șamponare, lăsați
să acționeze câteva minute și clătiți cu grijă.

After having washed your hair, apply a small amount of product on
the hair (still wet) leave it for a few minutes and rinse carefully and
accurately.

213

ÎNGRIJIREA CORPULUI
BODY CARE

LOȚIUNE ÎMPOTRIVA
CĂDERII PĂRULUI

Art./Item 4075017 - 131,37 RON - 16 Pv
50 ml

ANTI FALL
LOTION

Descriere

Description

Tratament cosmetic special pentru păr cu cădere excesivă,
descuamare, grăsime. Datorită acțiunii antioxidante, hidratante, de
purificare și de stimulare a activelor sale, favorizează îmbunătățirea
micro-circulației, ajută la combaterea procesului de miniaturizarea
bulbului firului de păr, și contribuie la refacerea valorilor normale a
fiziologiei pielii, reducând formarea mătreței și producerii excesive
de sebum.
Recomandat în tratamentul preventiv al căderii părului, poate
fiutilizat și în tratamentul scalpului gras cu impurități și mătreață.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală

Specific cosmetic treatment for hair subject to excessive fall, flaking,
greasiness.
Thanks to the antioxidant, moisturizing, purifying and stimulating
action of its active ingredients, it promotes the improvement of
microcirculation, helps to counteract the miniaturization process
of the hair bulb, and contributes to the restoration of the normal
values of skin physiology, reducing the formation of dandruff and
excessive sebum production.
Recommended in the preventive treatment of hair loss, can also be
used in the treatment of oily and impure skin and dandruff.

Ingrediente

Ingredients

Polyquaternium 7; alcohol; Aqua; citric acid; Vitis vinifera leaf extract; mentha piperita (peppermint) oil; Eucaliptus globulus oil; Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; aloe barbadensis extract; Rosmariunus officinalis leaf oil; Capsicuum annuum fruit
axtract; Serenoa serrulata extract; Cimicifuga racemosa extract; Humulus lupulus extract; Punica granatium extract; soybean isoflavones;
Urtica dioica extract; piridoxine; ascorbic acid; xylitol; caffeine; menthol; methyl nicotinate; polysorbate-20; Glicerin; peg 14 dimethicone;
undecylenic acid; disodium dehydroacetate; parfum; Hexyl cinamal; hydroxyisohexyl-3 cyclohexene; carboxaldehyde; limonene.

Cum se folosește

How to use

Aplicați pe pielea scalpului și masați cu ambele mâini cu mișcări
circulare pentru a favoriza distribuirea și absorbția produsului,
stimulând micro-circulația.
Poate fi aplicat atât pe părul umed cât și pe părul uscat.
În faza de ”lovire” aplicați zilnic, ulterior repetați tratamentul în zile
alternative cu cel puțin trei aplicări pe săptămână.

Apply on the scalp and massage with both hands with circular
motions to favor the distribution and absorption of the product,
stimulating the microcirculation.
It can be applied both to damp hair and dry hair.
In the “shock phase” apply daily, then repeat the treatment every
other day alternating, with at least three weekly applications.

214

Art./Item 75024 - 29,00€ - 14 Pv
50 ml

DEVA

Art./Item 4075024 - 107,41 RON - 14 Pv
50 ml

Descriere

Description

Unică, străluceste și parfumează părul chiar și atunci când nu este
spălat.

Unique of its kind. Makes glossy and scented even unwashed hair.

Conține
Extract natural de urzică
Extract natural de Altea
Extract natural de Quercia Marina
Extract natural de coada calului
Extract natural de mușețel
Parfum floral proaspăt înflorit.

Ingrediente

Contains
Natural nettle extract
Natural extract of Altea
Natural extract of Sea Oak
Natural extract of Horsetail
Natural Chamomile Extract
Fresh floral-spicy fragrance.

Ingredients

Cyclohexasiloxane; Alcohol denat; parfum; propylene glycol; Equisetum arvense extract; Althaea officinalis extract; Fucus vesiculosus thalle
extract; Chamomilla recutita flower extract; Urtica dioica leaf extract

Cum se folosește

How to use

Pulverizați peste cap și nu direct pe păr.
Așteptați câteva secunde. Nu clăti.

Not directly on the hair, nebulize perfume all over the head. Wait
some seconds. Do not rinse.

Avertizări

Warnings

PRODUS COSMETIC PENTRU UZ EXTERN.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

COSMETIC PRODUCT FOR EXTERNAL USE.
Keep Out Of Reach Of Children.
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SNEP SUNCARE
PROTECŢIE SOLARĂ 4+

Art./Item 4075037 - 75,05 RON - 7 Pv
150 ml

SNEP SUNCARE
SOLAR PROTECTION 4+

Descriere

Description

Potențiator de bronz pentru piele deja bronzată. Oferă un bronz
intens și uniform. Cu antioxidanți și înveliș de nucșoară. Pentru piele
ce se bronzează ușor sau e deja pigmentată.oferă un bronz auriu
și uniform, în toată siguranța. Accelerează pigmentarea datorită
unui exclusiv complex de tirozină, riboflavină și extrase vegetale.
Accelerează producția de melanină pentru un bronz intens,uniform
și de durată.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală

Tanning intensifier for skin already suntanned.
It safely enhances a golden and regular tan.
It accelerates the pigmentation thanks to an unique complex of
tyrosine, riboflavin and plant extracts.
It accelerates the creation of melanin for an intense, regular and
long-lasting tan.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Ethlhexyl Methoxycinnamate; buthyl methoxydibenzoyl methane; 4-methylbenzylidene camphor; cetearyl glucoside; cetearyl
alcohol; Oryza sativa oil; Juglans regia leaf extract; C12-15 alkyl benzoate; tocoferyl acetate; oryzanol; xanthan gum; titanium dioxide; llex
paraguariensis extract; ascorbic acid; parfum; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; phenoxyethanol; ethyl hexyl
glicerin; sodium dehydroacetate; sorbic acid; tetrasodium glutamate diacetate.

Cum se folosește

How to use

1.

1.

2.
3.

4.

Aplicaţi cu frecvenţă produsele solare. Pentru a menține în
mod constant protecția inițială, produsele solare trebuie să fie
aplicate pe toate zonele expuse (cel puțin în cantitate egală
cu 6 lingurițe pentru o corporatură medie) reînoind aplicația
după înot, de a se fi udat sau uscat.
A se proteja cu pălărie, t-shirt sau ochelari de soare.
A proteja copii de expoziţia la soare. Este esențial a evita
expunerea copiilor la razele ultraviolete. Expunerea prelungită
a nou născuților și copiilor mărește riscul de malanomuri în
vârstă adultă, ar fi potrivit a nu expune copii și nou născuții
razelor ultraviolete.
A evita expoziţia la soare în orele calde: produsele solare nu
pot asigura protecția totală a razelor ultraviolete. Este necesar,
prin urmare a evita expoziția la soare în orele cele mai calde
ale zilei

2.
3.

4.

Regularly apply solar products: in order to constantly keep the
initial protection, solar products must be applied to all exposed
areas, (at least an amount corresponding to 6 teaspoons for
a medium physique) applying once again after having swam,
gotten wet or once dried.
Protect yourself with a hat, t-shirt and sunglasses.
Shelter the children from sun exposure: it is fundamental
to avoid exposing children to UV rays. The prolonged sun
exposure of babies and children, as a matter of fact, increases
fact the risk of melanomas in adulthood. Therefore, it would
not be advisable, appropriate to expose babies and children
to UV rays.
During the hottest hours avoid exposure to the sun: Solar
products cannot guarantee total protection from UV rays.
Therefore, it is absolutely necessary to avoid the exposure to
the sun during the hottest hours of the day.

Avertizări

Warnings

Aplicați frecvent produse de protecție solară. Protejează-te cu
pălărie, tricou și ochelari de soare. Adăpostește copiii de expunerea
la soare. Evitați expunerea la soare în cele mai fierbinți ore.

Apply sunscreen products frequently. Protect yourself with hat,
t-shirt and sunglasses. Shelter children from sun exposure. Avoid
exposure to the sun during the hottest hours.
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SNEP SUNCARE
PROTECŢIE SOLARĂ 12+

Art./Item 4075038 - 75,05 RON - 8 Pv
150 ml

SNEP SUNCARE
SOLAR PROTECTION 12+

Descriere

Description

Indicată pentru cine se bronzează ușor. Oferă un bronz intens
și uniform. Cu antioxidanți și înveliș de nucșoară filtru UVA UVB.
Indicată pentru protecția specifică a prototipului mediu ( piele ce
se bronzează repede ). Oferă în toată siguranța un bronz auriu și
uniform.accelerează pigmentarea datorită unui exclusiv complex
de tirozină, riboflavină și extrase vegetale formulat npentru a
intensifica producția de melanină pentru un bronz intens, uniform
și de durată.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

Medium protection sun cream is suitable and indicated for the
specific protection of medium skin types (skin that quickly gets
tanned). It safely enhances a golden and regular tan.
It accelerates the pigmentation thanks to its unique
tyrosine,riboflavin and plant extracts complex especially created
to increase the production of melanin for an intense, regular and
long-lasting tan.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Ethlhexyl Methoxycinnamate; buthyl methoxydibenzoyl methane; 4-methylbenzylidene camphor; cetearyl glucoside; cetearyl
alcohol; Oryza sativa oil; Juglans regia leaf extract; C12-15 alkyl benzoate; tocoferyl acetate; oryzanol; xanthan gum; titanium dioxide; llex
paraguariensis extract; ascorbic acid; parfum; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; phenoxyethanol; ethyl hexyl
glicerin; sodium dehydroacetate; sorbic acid; tetrasodium glutamate diacetate.

Cum se folosește

How to use

1.

1.

2.
3.

4.

Aplicaţi cu frecvenţă produsele solare. Pentru a menține în
mod constant protecția inițială, produsele solare trebuie să fie
aplicate pe toate zonele expuse (cel puțin în cantitate egală
cu 6 lingurițe pentru o corporatură medie) reînoind aplicația
după înot, de a se fi udat sau uscat.
A se proteja cu pălărie, t-shirt sau ochelari de soare.
A proteja copii de expoziţia la soare. Este esențial a evita
expunerea copiilor la razele ultraviolete. Expunerea prelungită
a nou născuților și copiilor mărește riscul de malanomuri în
vârstă adultă, ar fi potrivit a nu expune copii și nou născuții
razelor ultraviolete.
A evita expoziţia la soare în orele calde: produsele solare nu
pot asigura protecția totală a razelor ultraviolete. Este necesar,
prin urmare a evita expoziția la soare în orele cele mai calde
ale zilei

2.
3.

4.

Regularly apply solar products: in order to constantly keep the
initial protection, solar products must be applied to all exposed
areas, (at least an amount corresponding to 6 teaspoons for
a medium physique) applying once again after having swam,
gotten wet or once dried.
Protect yourself with a hat, t-shirt and sunglasses.
Shelter the children from sun exposure: it is fundamental
to avoid exposing children to UV rays. The prolonged sun
exposure of babies and children, as a matter of fact, increases
fact the risk of melanomas in adulthood. Therefore, it would
not be advisable, appropriate to expose babies and children
to UV rays.
During the hottest hours avoid exposure to the sun: Solar
products cannot guarantee total protection from UV rays.
Therefore, it is absolutely necessary to avoid the exposure to
the sun during the hottest hours of the day.

Avertizări

Warnings

Aplicați frecvent produse de protecție solară. Protejează-te cu
pălărie, tricou și ochelari de soare. Adăpostește copiii de expunerea
la soare. Evitați expunerea la soare în cele mai fierbinți ore.

Apply sunscreen products frequently. Protect yourself with hat,
t-shirt and sunglasses. Shelter children from sun exposure. Avoid
exposure to the sun during the hottest hours.
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ÎNGRIJIREA CORPULUI
BODY CARE

SNEP SUNCARE
PROTECŢIE SOLARĂ 50+

Art./Item 4075039 - 93,82 RON - 10 Pv
150 ml

SNEP SUNCARE
SOLAR PROTECTION 50+

Descriere

Description

Cremă utilă pentru protecția pieli sensibile predispusă arsurilor
solare ( tipic pieli care se înrosește fără a se bronza ).
Indicată și pentru protecția pieli infantile.
Recomandată pentru prevenirea petelor de pigmentare , și în
timpul sarcinii.
Recomandat pentru protecția pielii ce se expune la munte și la
tropice.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

Very useful cream for the protection of sensible skin subjected to
sunburn (typical of reddened skin without tanning).
It is also indicated for the protection of infantile skin.
Recommended for preventing pigmentation spots, even during
pregnancy.
Also recommended for skin protection in high mountain or tropical
exposures.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Ethlhexyl Methoxycinnamate; buthyl methoxydibenzoyl methane; 4-methylbenzylidene camphor; cetearyl glucoside; cetearyl
alcohol; Oryza sativa oil; Juglans regia leaf extract; C12-15 alkyl benzoate; tocoferyl acetate; oryzanol; xanthan gum; titanium dioxide; llex
paraguariensis extract; ascorbic acid; parfum; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; phenoxyethanol; ethyl hexyl
glicerin; sodium dehydroacetate; sorbic acid; tetrasodium glutamate diacetate.

Cum se folosește

How to use

1.

1.

2.
3.

4.

Aplicaţi cu frecvenţă produsele solare. Pentru a menține în
mod constant protecția inițială, produsele solare trebuie să fie
aplicate pe toate zonele expuse (cel puțin în cantitate egală
cu 6 lingurițe pentru o corporatură medie) reînoind aplicația
după înot, de a se fi udat sau uscat.
A se proteja cu pălărie, t-shirt sau ochelari de soare.
A proteja copii de expoziţia la soare. Este esențial a evita
expunerea copiilor la razele ultraviolete. Expunerea prelungită
a nou născuților și copiilor mărește riscul de malanomuri în
vârstă adultă, ar fi potrivit a nu expune copii și nou născuții
razelor ultraviolete.
A evita expoziţia la soare în orele calde: produsele solare nu
pot asigura protecția totală a razelor ultraviolete. Este necesar,
prin urmare a evita expoziția la soare în orele cele mai calde
ale zilei

2.
3.

4.

Regularly apply solar products: in order to constantly keep the
initial protection, solar products must be applied to all exposed
areas, (at least an amount corresponding to 6 teaspoons for
a medium physique) applying once again after having swam,
gotten wet or once dried.
Protect yourself with a hat, t-shirt and sunglasses.
Shelter the children from sun exposure: it is fundamental
to avoid exposing children to UV rays. The prolonged sun
exposure of babies and children, as a matter of fact, increases
fact the risk of melanomas in adulthood. Therefore, it would
not be advisable, appropriate to expose babies and children
to UV rays.
During the hottest hours avoid exposure to the sun: Solar
products cannot guarantee total protection from UV rays.
Therefore, it is absolutely necessary to avoid the exposure to
the sun during the hottest hours of the day.

Avertizări

Warnings

Aplicați frecvent produse de protecție solară. Protejează-te cu
pălărie, tricou și ochelari de soare. Adăpostește copiii de expunerea
la soare. Evitați expunerea la soare în cele mai fierbinți ore.

Apply sunscreen products frequently. Protect yourself with hat,
t-shirt and sunglasses. Shelter children from sun exposure. Avoid
exposure to the sun during the hottest hours.
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Art./Item 75036 - 20,60€ - 10 Pv
150 ml

SNEP SUNCARE
CREMĂ DUPĂ PLAJĂ

Art./Item 4075036 - 75,05 RON - 7 Pv
150 ml

SNEP SUNCARE
MOISTURIZING

Descriere

Description

Cremă bogată în antioxidanți naturali și acid ialuronic , specific
pentru a compensa pierderea hidratării cauzată de expoziția solară
și pentru a lupta împotriva îmbătrânirii pielii. Oferă o senzație
răcoroasă de bună stare. Calmează înroșirea pielii.
Fixează și ajută la menținerea bronzului.
Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală

Cream full of natural antioxidants and hyaluronic acid, indicated to
compensate the loss of hydration due to sun exposure and prevent
skin aging.
It provides a fresh feeling of well-being.
Soothes and relieve skin redness.
It secures and helps to keep the duration of the tan.
Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; cetearyl glucoside; cetearyl alcohol; decyl cocoate; Aloe barbadensis leaf extract; Buthyruspermum parkii butter; Calendula officinalis
extract; Malva sylvestris (mallow) leaf extract; Chamomilla recutita flover extract; Plantago major extract; Tocopheryl Acetate; allantoin;
Mentha piperita oil; sodium hyaluronate; sodium pca; fructose; sorbitol; Hydrolyzed wheat protein; parfum; Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst. Sporophorum extract; phenoxyethanol; ethyl hexyl glicerin; sodium dehydroacetate; sorbic acid; tetrasodium glutamate diacetate.

Cum se folosește

How to use

After having showered, dry the skin by dabbing it with a wet wipes
and apply a considerable amount all over the body, letting it
penetrate with light circular massages.

After having showered, dry the skin by dabbing it with a wet wipes
and apply a considerable amount all over the body, letting it
penetrate with light circular massages
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SNEP SUNCARE
SPRAY PENTRU BRONZARE

Art./Item 4075035 - 37,55 RON - 3 Pv
200 ml

SNEP SUNCARE
TANNING SPRAY

Descriere

Description

Spray pentru bronzare studiat pentru învigorarea epidermei și
pentru a atenua senzația de căldură în timpul expoziției la soare.
Datorită tirozinei, precursor al melaninei, accelerează pigmentarea
naturala a pieli și favorizează bronzul.
Luptă împotriva deshidratării și înroșirea pielii provocate de soare,
vânt și briza.

Tanning spray with Ganoderma lucidum extract studied to refresh
the epidermis and to lessen warmth sensation during sun exposure.
Thanks to Tyrosine, forerunner of melanin, it accelerates the
natural skin pigmentation and favor the tanning.
It prevents dehydration and redness caused by sun, wind and
saltiness.

Produs potrivit pentru vegani, fabricat fără substanțe de origine
animală.

Product suitable for vegans, made without substances of animal
origin.

Ingrediente

Ingredients

Aqua; Glicerin; Salix alba bark extract; Lippia citriodora leaf extract; Sambucus nigra flower extract; Vitis vinifera leaf extract; menthyl lactate;
sodium hyaluronate; polysorbate-20; parfum; tyrosine; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; phenoxyethanol
etilhexyl glicerin; sodium dehydroacetate.

Cum se folosește

How to use

A vaporiza des pe față și pe tot corpul în timpul expoziției la soare

Frequently apply on the face and body during sun exposure

Avertizări

Warnings

Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii. Nu conține
filtre solare, nu protejează de soare. Expunerea excesivă la soare
reprezintă un risc grav pentru sănătate.

For external use only. Avoid eyes contact. Does not contain sun
filters, does not protect from the sun. Excessive exposure to the
sun is a serious health risk.
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GEANTĂ FRIGORIFERĂ
SUNCARE

Art./Item 4090300 - 27,88 RON - 3 Pv

COOLER BAG SUNCARE

ÎNGRIJIREA CORPULUI
BODY CARE

PINK
5 PLASTURI ADEZIVI / ADHESIVE PATCHES

PLASTURI ADEZIVI
ADHESIVE PATCHES

Art./Item 4000550 - 62,02 RON - 7 Pv
10 PLASTURI ADEZIVI / ADHESIVE PATCHES
Art./Item 4000551 - 119,79 RON - 15 Pv

Descriere

Description

AJUTORUL TĂU ÎN ALINAREA DURERILOR MENSTRUALE

YOUR RELIEF FROM MENSTRUAL PAIN

Acțiune relaxantă asupra musculaturii uterului, având drept
rezultat o reducere a simptomelor tipice ale durerii menstruale
(dismenoree).

Relaxing action on the uterine muscles, resulting in a reduction of
the typical symptoms of menstrual pain (dysmenorrhea).

DISPOZITIV MEDICAL CLASA 1.
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CLASS 1 MEDICAL DEVICE

Controindicații

Contraindications

Nu există contraindicații sau efecte secundare cunoscute și nici
fenomene de supradozaj.
Nu se cunosc interacțiuni cu medicamente și substanțe
medicamentoase.
În caz de iritație a pielii asociată cu utilizarea plasturelui, se
recomandă întreruperea tratamentului.
Raportați-i medicului dumneavoastră orice alte reacții adverse care
ar putea fi asociate cu utilizarea produsului.

There are no known contraindications or side effects, as well as
occurrences of overdose.
There are no known interactions with drugs and medicinal
substances.
In case of skin irritation related to the use of the patch, it is
recommended to stop the treatment.
Report to your doctor any other side effects that may be related to
the use of the product.

Conservare

Storage

A se păstra în loc rece și uscat, departe de sursele directe de căldură
și ferit de lumina directă a soarelui.
A se feri de umiditate. Nu deteriorați ambalajul pentru a evita
pierderea siguranței igienice.
A se păstra departe de emisiile electromagnetice

Store in a cool dry place, away from direct heat sources and away
from direct sunlight.
Keep dry. Do not damage the packaging to maintain the strict
hygiene conditions.
Keep away from electromagnetic emissions.

Cum se folosește

How to use

Îndepărtați plasturele „Pink” de pe hârtia care îl conține, îndepărtați
folia de protecție și aplicați-o direct pe pielea curată și uscată de pe
coccis, cum se arată în figură 1.

Remove the “Pink” patch from the paper that contains it, remove
the protective film and apply it directly to clean and dry skin on the
coccyx, as shown in the figure 1.

Acțiunea are loc în termen de 30 de minute de la aplicare. Îndepărtați
plasturele după 24-48 de ore. Dacă este necesar, înlocuiți-l cu un alt
plasture, până la sfârșitul ciclului menstrual.

The action occurs within 30 minutes of the application. Remove the
patch after 24-48 hours. If necessary, replace it with another patch,
until the end of the menstrual cycle.

Într-un număr limitat de cazuri de simptome intense, inclusiv de
patologie organică, cum ar fi endometrioza, se pot adăuga mai
mulți plasturi, așa cum se arată în figură 2.

In limiting cases of intense symptoms, including organic pathology
such as endometriosis, more patches can be added. as shown in
the figure 2.

1.

2.
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MAKE UP

„Fardul este încrederea în sine însăși, aplicată direct pe față.”

„Makeup is self-confidence applied directly on the face.”
Anonim

Anonymous

Pentru make-up-ul de fiecare zi sau pentru momentele mai
importante, produsele liniei profesionale Snep Luxury Makeup
sunt foarte performante și perfecte pentru a-ți omagia frumusețea.
Urmează-ți stilul, creează-ți look-ul care ți se potrivește cel mai bine.

Snep Luxury Makeup professional line: for the most special
moments and the everyday makeup. Enhance your beauty
following your unique style, the professional products are made
for you to create the look you choose to shine.

MAKE - UP

GLOW PRIMER
Art./Item 4075137 - 100,41 RON - 12 Pv
15 ml

Ingrediente / Ingredients
Acqua; mica; sorbitol; Calcium aluminum borosilicate; Aloe
barbadensis leaf juice; Isopropyl myristate; Potassium palmitoyl
hydrolized wheat protein; cetearyl alcohol; Polyacrylamide, c13-14
isoparaffin, laureth-7; Olea europaea oil; silica; Phenethyl alcohol;
Hexyl decanol; Caprylyl glycon; Hexyl decyl laurate; Cetearyl
isononanoate; Sodium cetearyl sulfate; ceteareth 20; glyceryl
sterate; glycerin.

Descriere

Description

O cremă iluminatoare a cărei formulă, delicată pe piele, lasă un
finish unic și sofisticat pe machiaj.
Efectul natural este îmbunătățit de puncte de lumină care
înfrumusețează fața și decolteul, ascunzând umbrele și petele.
Fără conservanți și parfumuri.

An illuminating cream with a delicate formula on the skin which
create a unique and sophisticated finish to the makeup.
The natural effect is improved by points of light which embellishes
the face and the neckline, hiding the shadows and stains.
No preservatives and perfumes.

NATURAL SILICON PRIMER
Art./Item 4075136 - 105,08 RON - 12 Pv
15 ml

Ingrediente / Ingredients
Dimethicone; Cetearyl dimethicone crosspolymer; Isododecane;
phenoxyethanol; parfum.

Descriere

Description

Bază transparentă pentru a pregăti fața pentru machiaj.
minimizează vizibil ridurile și micile imperfecțiuni cu un polisiliciu.
Pielea apare imediat uniformă și mai moale pentru a primi mai bine
și pentru a îmbogăți culoarea.
Rezultatul este un efect de mătase și un finish catifelat care elimină
punctele strălucitoare și lasă o suprafață mată pregătită pentru
machiaj. Gel siliconic, transparent pentru aplicație, atingere moale
și catifelată, bază optimă pentru machiaj, minimizează petele de
piele, polimeri pentru o atingere delicată și cremoasă, silicoane
volatile pentru a crește durata machiajului, uleiuri pentru o aplicare
ușoară.

Transparent base to prepare the face for make-up. Visibly minimizes
wrinkles and small imperfections with a particular polysilicone that
fills in carvings and traces. The skin immediately appears uniform
and softened to better accommodate and enrich the color.
The result is a silky effect and a velvety finish that eliminates shiny
spots and leaves a matte surface ready for makeup.
Silicone gel, transparent on application, soft and velvety touch,
optimal base for make-up, minimizes skin imperfections, polymers
for delicate and creamy touch, volatile silicones to increase the
duration of the make-up, oily for easy application.
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COVER 5K

8 ml

N.1

Art./Item 4075500 - 53,71 RON - 5 Pv
8 ml

N.2

Art./Item 4075501 - 53,71 RON - 5 Pv

8 ml

N.3

Art./Item 4075502 - 53,71 RON - 5 Pv

Descriere

Description

Totul într-un singur gest, acest anticearcan practic pentru lumină
și acoperire ridicată ascunde și minimizează pungile, cearcănele,
liniile fine, decolorarea și imperfecțiunile.
Este un iluminator și poate fi folosit pentru machiajul conturului,
creând reliefuri, volum și umbre. Perfect fi combinate între ele,
datorită distribuției omogene a pigmenților din formulă, permit
obținerea unui rezultat extraordinar pe tot parcursul zilei.
Formulă 5K fără sles, parabeni și fără filtre Uva/Uvb.
Proskin (Protector celular) și acțiune antioxidantă.

All in one step, this handy lightweight, high-coverage concealer
hides and minimises bags under the eyes, dark circles, fine lines,
discolouration and imperfections.This highlighter can be used for
the contouring make-up technique to create relief, volume and
shadows. Perfectly blendable with each other, thanks to the even
distribution of pigments within the formula, they allow you to
obtain an extraordinary result all day long. 5K formulation without
SLEs and parabens, contains UVA/UVB filters.
Proskin (Cell Protector) and antioxidant effect

Ingrediente / Ingredients
Aqua; Isododecane; dimethicone; Cyclopentasiloxane; titanium dioxide; Polysilicone-11; Polymethylsilsesquioxane; Iron oxide; PEG10 Dimethicone; glycerin; Triethylhexanoin; PEG/PPG-18/18 Dimethicone; Trimethilsiloxysilicate; octyl palmitate; Trihidroxystearin;
polysorbate-20; 1,2-hexanediol; disteardimonium hectorite; Caprylyl glycol; sodium chloride; Phenethyl alcohol; carbomer; triethanolamine;
Talc; Propylene carbonate; parfum.
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MAKE - UP

COVER CONCEALER

5g

N.1

Art./Item 4075180 - 48,10 RON - 5 Pv

5g

Art./Item 4075181 - 48,10 RON - 5 Pv

N.2

5g

N.3

Art./Item 4075182 - 48,10 RON - 5 Pv

Descriere

Description

Corectoare speciale pentru discromii, acoperă foarte bine, se pot
dilua cu un pic de cremă hidratantă pentru un efect mai lejer sau
se pot folosi ca atare pentru un efect de adevărat camuflaj. În trei
culori, pentru a rezolva toate tipurile de discromii.

The special concealers for the discolouring, extremely opaque, can
be lightened with a bit of moisturizing cream for a lighter effect or
use absolutes for a real camouflage effect. In three colors to solve
all types of discoloration.

Ingrediente

Ingredients

Mica; Talc; Magnesium Stearate; Octyldodecyl stearoyl stearate; C12-15 alkyl benzoate; dimethicone; Nylon-12; Dimethiconol;
phenoxyethanol; Tocopheryl Acetate; Dehydroacetic Acid.

Avertizări

Warnings

Poate conține C.I. 77891 - C.I. 16035 - C.I. 77742 - C.I. 75470 – C.I.
77491 – C.I. 77492 – C.I. 15850 - C.I. 77499 - C.I. 75470 – C.I.19140

It may contain C.I. 77891 - C.I. 16035 - C.I. 77742 - C.I. 75470 – C.I.
77491 – C.I. 77492 – C.I. 15850 - C.I. 77499 - C.I. 75470 – C.I.19140.
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TRIPLE ACTION
FOUND

10 g

10 g

N.1

Art./Item 4075040 - 84,06 RON - 10 Pv

N.3

10 g

N.2

Art./Item 4075041 - 84,06 RON - 10 Pv

Art./Item 4075042 - 84,06 RON - 10 Pv

10 g

N.4

Art./Item 4075043 - 84,06 RON - 10 Pv

Descriere

Description

Fondul perfect, cu formulă HD.
O adevărată haină pentru piele, cu ceară naturală și pigment ultramicronizat, ideal pentru uz cotidian, finisaj și textură perfectă.
Efect no transfer.
Culorile din fotografii sunt cu titlu indicativ.

The perfect found in HD formulation.
A real dress for the skin, with natural waxes and pigment.
Ultra-micronized, the ideal found for every day, perfect finish and
texture, no transfer effect.
The colors of the photos are purely indicative.
Practical case with mirror and sponge

Ingrediente

Ingredients

Caprylic/Capric Tryglycerides; C12-15 alkyl benzoate; Kolin; mica; Hydrogenated Ianolin; Nylon-12; Ozokerite; Aqua; Ethlhexyl
Methoxycinnamate; Copernica cerifera cera; Candelilla cera; Tocopheryl Acetate; Phenethyl alcohol; Caprylyl glycon; silica; parfum; lecithin;
PVP; Chlorphenesin; Hdroxycitronellal; tocopherol; alpha-isomethyl ionone benzyl alcohol; Amyl cinnamal; Ascorbyl palmitate; coumarin;
Benzyl salicylate; Disodium EDTA; citric acid; BHT; linalool; Hexyl cinamal; geraniol; Butylphenyl methylpropional; citronellol; Eugenol.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77891 - CI 77492 - CI 77288 - CI 77491 - CI 77499

It may contain CI 77891 - CI 77492 - CI
77288 - CI 77491 - CI 77499
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MAKE - UP

PRO-DUAL
FOUNDATION

Ambalaj de 9 g
Package of 9 g

N.1

Art./Item 4075060 - 71,45 RON - 8 Pv

N.4

Art./Item 4075063 - 71,45 RON - 8 Pv

N.2

Art./Item 4075061 - 71,45 RON - 8 Pv

N.5

Art./Item 4075064 - 71,45 RON - 8 Pv

N.3

Art./Item 4075062 - 71,45 RON - 8 Pv

N.6

Art./Item 4075065 - 71,45 RON - 8 Pv

Descriere

Description

Fond compact, de folosit în special pentru pielea grasă, udat cu apă
sau uscat pentru a modula rezultatul în funcție de finisajul dorit:
opac și fin, dacă este aplicat pe uscat, mai dens dacă este umezit,
dar întotdeauna ușor.
Două produse combinate în unul singur, la care aplicarea umedă
permite ascunderea imperfecțiunilor pielii și o peliculă extrem de
durabilă.

Compact found to be used especially for oily skin, wet with water or
dry to modulate the result according to the desired finish: opaque
and fine if applied dry more opaque wet, but always light and
impalpable.
Two products combined in one, where the wet application
allows you to hide the imperfections of the skin and create an
extraordinary long lasting film.

Ingrediente

Ingredients

Talc; Aluminum Starch Octenysuccinate; dimethicone; mica; Zincstearate; dicalcium Phosphate Dihydrate; Nylon-12; Methicone;
Methlparaben; Tocopheryl Acetate; Octyldodecyl stearoyl stearate; parfum; Octyldodecanol; Retynyl Palmitate; Ethlhexyl Methoxycinnamate;
Ethylparaben; Butylphenyl methylpropional.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77163 - CI 77492 - CI 77491 - CI77891 - CI 77499

It may contain CI 77163 - CI 77492 - CI 77491 - CI77891 - CI 77499
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FLUID HD

Ambalaj de 30 ml
Package of 30 ml

N.1

Art./Item 4075130 - 98,07 RON - 12 Pv

N.4

Art./Item 4075133 - 98,07 RON - 12 Pv

N.2

Art./Item 4075131 - 98,07 RON - 12 Pv

N.5

Art./Item 4075134 - 98,07 RON - 12 Pv

N.3

Art./Item 4075132 - 98,07 RON - 12 Pv

N.6

Art./Item 4075135 - 98,07 RON - 12 Pv

Descriere

Description

Vârful gamei de fonduri de tem, cele mai bune performanțe care
se pot cere unui fond de ten. Adecvat pentru toate tipurile de piele,
dar perfect pentru +35, conține un procent mare de Acid hialuronic,
și permite un efect lifting perfect. Pentru prima dată, make-up și
skin care într-un singur produs. Culorile din realitate pot diferi de
cele din clipul video

The top of the range of funds is the greatest performance you can
ask for a foundation.
Suitable for all skin types but perfect for over 35, contains a high
percentage of hyaluronic acid, therefore allows a perfect lifting
effect.
For the first time make up and skin care together. Actual colors may
differ from those on the screen.

Ingrediente

Ingredients

Acqua; dimethicone; Isododecane; titanium dioxide; ethylexyl palmitate; cetyl peg/ppg-10/1; trimethilsiloxisilicate; pentylene glycol;
disteardimonium hectorite; glycerylethilhexanoate/staìearate/adipate; zinc oxide; benzyl pca; glycerin; aluminium hydroide; stearic acid;
sodium levulinate; Methicone; butylene glycol; ppg-15 stearyl ether; sodium anisate; Disodium EDTA; arginine pca; tocopherol; Talc;
Retynyl Palmitate; heliantus annuus seed oil; dimethilmethoxy chromanol; phaeodactylum tricornutum extract; BHT; pentapeptide-28;
phenoxyethanol; parfum.

Avertizări

Warnings

Poate conține Mica, CI 77491 – CI 77492 – CI 77499 - CI 77891

It may contain CI 77163 - CI 77492 - CI
77491 - CI77891 - CI 77499
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MAKE - UP

TERRA COTTA

Ambalaj de 10 g
Package of 10 g

N.1

Art./Item 4075050 - 60,71 RON - 7 Pv

N.3

Art./Item 4075052 - 60,71 RON - 7 Pv

N.2

Art./Item 4075051 - 60,71 RON - 7 Pv

N.4

Art./Item 4075053 - 60,71 RON - 7 Pv

Descriere

Description

Pudră, foarte bogată în pigmenți naturali, în 4 culori actuale, două
opace și două perlate, pentru un efect perfect de contouring sau
sun stripping.
Culorile adevărate pot diferi.

Cooked powders rich in natural pigments, in four current colors,
two opaque and two pearly, for a perfect contouring effect or sun
stripping.
Real colors may vary.

Ingrediente

Ingredients

Mica; Talc; dimethicone; Nylon-12; Isopropyl Palmitate; Poysorbate 20; Acrylamide/Sodium; Acryloyldimethyltaurate; Magnesium Aluminum
Silicate; Octyldodecyl stearoyl stearate; Cetearyl Ethylhexanoate; Isododecane; Caprylyl glycon; Sorbitan Stearate; sodium dehydroacetate;
phenoxyethanol; Simmondsia Chiensis Seed Oil (Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil); Tocopheryl Acetate; polysorbate 80; Hexylene
Glycol; Lauroyl Lyine; Sorbitan oleate; Synthic Fluorphlogopite; Calcium aluminum borosilicate; silica.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 7791 - CI 77492 - CI 7891 - CI 77499

It may contain CI 7791 - CI 77492 - CI 7891 - CI 77499
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FARD

Ambalaj de 9 g
Package of 9 g

N.1

Art./Item 4075140 - 59,78 RON - 7 Pv

N.3

Art./Item 4075142 - 59,78 RON - 7 Pv

N.2

Art./Item 4075141 - 59,78 RON - 7 Pv

N.4

Art./Item 4075143 - 59,78 RON - 7 Pv

Descriere

Description

CULORI EVER GREEN textură deosebită, care se va folosi cu atenție
și grijă datorită capacității de acoperire, efect de lungă durată.
Culorile din realitate pot diferi de cele din clipul video

EVER GREEN COLORS very high texture to be used with care and
attention for their writing ability, long lasting effect.

Ingrediente

Ingredients

Talc; mica; Octyldodecyl stearoyl stearate; Magnesium Stearate; paraffinum liquidum (mineral oil); phenoxyethanol; lanolin oil; Tocopheryl
Acetate; Dehydroacetic Acid; parfum.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77742 – CI 77891 – CI 77491 – CI 77499- CI 15850
red 7 – CI 77492 – CI 19140.

It may contain CI 77742 – CI 77891 – CI
77491 – CI 77499- CI 15850 red 7 – CI
77492 – CI 19140.
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HD POWDER

Ambalaj de 10 g
Package of 10 g

Art./Item 4075120 - 67,72 RON - 8 Pv

Descriere

Description

Un nou mod de a trăi make-up-ul, pentru un rezultat de o
perfecțiune absolută! Acest praf de fixare trebuie să fie aplicat cu
mișcări delicate și scurte ale pensulei, după machiajul obișnuit.
Servește la fixarea și matifierea machiajului și la unei culori
uniforme: toate acestea într-un singur produs! Formulă realizată în
principal din materii prime de origine minerală, a fost creat în mod
expres pentru a reduce la minim posibilitatea de reacție alergică,
datorită prezenței pigmenților cu conținut scăzut de metale grele.
Rezultatul este o piele fără efect lucios, nu usucă pielea.

A new way to experience make-up for a result of absolute perfection!
This fixing powder must be applied with delicate and short brush
strokes, after the usual make-up is used for fixing and matifying
and for obtaining a uniform coloring: all this in a single product!
Formulation made primarily from raw materials of mineral origin,
it was expressly designed to minimize the possibility of allergic
reaction thanks to the presence of pigments with very low content
of heavy metals. The result is a skin without a glossy effect, without
drying and drying the skin.

Ingrediente

Ingredients

Talc; Magnesium Stearate; Caprylic/Capric Tryglycerides; Octyldodecanol; phenoxyethanol; Tocopheryl Acetate; Dehydroacetic Acid
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GET READY

Art./Item 75138 - 5,00€ - 2 Pv

Art./Item 4075138 - 22,79 RON - 2 Pv

Descriere

Description

Încercați șervețelele matifiante pentru ten GET READY pentru
a absorbi excesul de sebum și a contracara efectul strălucitor,
tamponați pe zonele care tind să strălucească.

GET READY practical matting tissues absorb excess oil and
counteract the shiny effect, dab on areas tending to shine.

Pachet de 50 de foi într-un recipient elegant cu oglindă.
Chiar și peste baza de machiaj care va avea un aspect impecabil și
nu stratificat, de pudră , evitând efectul ocluziv.

Pack of 50 sheets in elegant container with mirror.
Can be used on your make-up base, resulting in a flawless look thus
avoiding layers of powder on powder and the occlusive effect.

Cum se folosește

How to use

Acestea sunt realizate cu o anumită hârtie absorbantă cu eficacitate
purificatoare.

They are made with special absorbent paper that has a purifying
action.

Practice și de unică folosință, sunt ideale pentru tamponarea feței
de mai multe ori pentru un retuș rapid în timpul zilei.

Practical and disposable, they are perfect for dabbing on the face
several times for a quick retouch during the day.

Odată terminat, recipientul devine un suport util pentru cărți de
vizită.

When they are used up, the container becomes a useful business
card holder.

Pentru o imagine care este mereu îngrijită.

For a look that is always on point.
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EYE LINER

Ambalaj de 5 ml
Package of 5 ml

Art./Item 4075160 - 56,04 RON - 7 Pv

Descriere

Description

Eye liner natural, deja diluat în versiune matic cu aplicator, cu vârf
din silicon pentru a putea trasa margini în mod foarte natural;
datorită emulsiei, previne efectul crack.

Natural eye liner already diluted in the matic version with easy
applicator with silicone tip to be able to trace edges with extreme
naturalness, thanks to its emulsion prevents crack effect.

Ingrediente

Ingredients

Water; pentylene glycol; Sorbitan Stearate; polysorbate 80; polysorbate-20; glycerin; ethylhexylglycerinium; Magnesium Aluminum Silicate;
sodium dehydroacetate; silica; hydroxypropyl methilcellulose; potassium sorbate; lecithin; tocopherol; Ascorbyl palmitate; citric acid.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77499

It may contain CI 77499
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EYE & EYEBROW
PENCIL

10cm

N.08

Art./Item 4075156 - 42,03 RON - 5 Pv

N.17

Art./Item 4075159 - 42,03 RON - 5 Pv

N.10

Art./Item 4075157 - 42,03 RON - 5 Pv

N.09

Art./Item 4075161 - 42,03 RON - 5 Pv

N.13

Art./Item 4075158 - 42,03 RON - 5 Pv

N.07

Art./Item 4075162 - 42,03 RON - 5 Pv

Descriere

Description

Formula deosebită cu elastomeri naturali face ca aceste creioane să
fie fluide, rezistente la temperatură, de lungă durată, pot fi folosite
ca ruj dacă sunt încălzite.

Very high formulation with natural elastomers, make these pencils
sliding, resistant to temperatures and long lasting. Actual colors
may differ from those on the screen.

Ingrediente

Ingredients

Octyldodecyl stearoyl stearate; Cocos nucifera oil C10-18 triglycerides; hydrogenated vegetable oil; mica; Copernica cerifera cera; Candelilla
cera; Polyglyceryl-diisostearate; oryzanol; tocopherol; glyceryl caprylate.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77891 – CI 77491 – CI 77492 – CI 77499 – CI 77510
– CI 77007 – CI 75470 – CI 42090 – CI 15850.

It may contain CI 77891 – CI 77491 – CI 77492 – CI 77499 – CI 77510
– CI 77007 – CI 75470 – CI 42090 – CI 15850.

237

MAKE - UP

MATT SHADOW

Ambalaj de 5 g
Package of 9 g

N.1

Art./Item 4075080 - 35,03 RON - 4 Pv

N.4

Art./Item 4075083 - 35,03 RON - 4 Pv

N.2

Art./Item 4075081 - 35,03 RON - 4 Pv

N.5

Art./Item 4075084 - 35,03 RON - 4 Pv

N.3

Art./Item 4075082 - 35,03 RON - 4 Pv

N.6

Art./Item 4075085 - 35,03 RON - 4 Pv

Descriere

Description

Pudră umbră comprimat cu cantitate foarte mare de pigment
mineral.
Se pot folosi atât în formă uscată cât și udate, perfecte pentru
efecte smokey eyes.

Eyeshadow powders tablets with very high quantity of mineral
pigment.
You can use both dry and wet, perfect for smokey eyes effects.

Ingrediente

Ingredients

Talc; mica; Octyldodecyl stearoyl stearate; Phenyl Trimethicone; Dipentaerythrityl; Hexahydroxysteara/Hexastearate/Hexarosinate;
Petrolatum; Octyldodecanol; Isostearyl Neopentanoate; Nylon-12; C12-15 alkyl benzoate; dimethicone; paraffinum liquidum (mineral
oil); Synthic Fluorphlogopite; Glyceryl Ethylhexanoate/Stearate/Adipate Polyethylene Terephthalate; Isobutylphenoxy Epoxy Resin; silica;
Lauroyl Lyine; phenoxyethanol; Dehydroacetic Acid; BHT; Methlparaben; Ethylparaben; Prpylparaben; Butylphenyl methylpropional.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77891 - CI 77491 - CI 77492 - CI 77499 - CI 77288
- CI 77007 - CI 19140 - CI 77510 - CI 77742 - CI 77289 - CI 77000 - CI
58000 - CI 75470 - CI 77510 - CI 15850 - CI 42090

It may contain CI 77891 - CI 77491 - CI 77492 - CI 77499 - CI 77288
- CI 77007 - CI 19140 - CI 77510 - CI 77742 - CI 77289 - CI 77000 - CI
58000 - CI 75470 - CI 77510 - CI 15850 - CI 42090
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PEARL SHADOW

Ambalaj de 5 g
Package of 9 g

N.1

Art./Item 4075070 - 39,70 RON - 4 Pv

N.4

Art./Item 4075073 - 39,70 RON - 4 Pv

N.2

Art./Item 4075071 - 39,70 RON - 4 Pv

N.5

Art./Item 4075074 - 39,70 RON - 4 Pv

N.3

Art./Item 4075072 - 39,70 RON - 4 Pv

N.6

Art./Item 4075075 - 39,70 RON - 4 Pv

Descriere

Description

Umbrele de vibrații de culori care oferă un aspect mai luminos și
profund, creând efecte de lumină și culori magice, fără sfârșit.
Structură cu o notă de cremă și catifelată, aderă perfect la piele, cu
rezultate de durată, efect long lasting.

The shades of color vibration make your look brighter and deeper,
creating endless light and magical effects.
Structure with a touch of cream and velvety, it adheres perfectly to
the skin giving a long lasting effect.

Ingrediente

Ingredients

Mica; Talc; Magnesium Stearate; Octyldodecyl stearoyl stearate; C12-15 alkyl benzoate; dimethicone; Nylon-12; Dimethiconol;
phenoxyethanol; Tocopheryl Acetate; Dehydroacetic Acid.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77891 - CI 16035 - CI 742 - CI 75470 - CI 77491 - CI
77492 - CI 15850 - CI 77499 - CI 19140

It may contain CI 77891 - CI 16035 - CI 742
- CI 75470 - CI 77491 - CI 77492 - CI 15850
- CI 77499 - CI 19140
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HD SHADOW

Ambalaj de 5 g
Package of 9 g

N.1

Art./Item 4075110 - 67,72 RON - 8 Pv

N.6

Art./Item 4075115 - 67,72 RON - 8 Pv

N.2

Art./Item 4075111 - 67,72 RON - 8 Pv

N.7

Art./Item 4075116 - 67,72 RON - 8 Pv

N.3

Art./Item 4075112 - 67,72 RON - 8 Pv

N.8

Art./Item 4075117 - 67,72 RON - 8 Pv

N.4

Art./Item 4075113 - 67,72 RON - 8 Pv

N.9

Art./Item 4075118 - 67,72 RON - 8 Pv

N.5

Art./Item 4075114 - 67,72 RON - 8 Pv

Descriere

Description

Umbră ultrametalică, efect iridescent, este una aliat minunat
pentru a oferi luminozitate tenului.
Tonurile de culoare care pot fi create sunt diferite, de la mat la
foarte perlat.
Se poate folosi cu apă.

Eye shadow with an ultra-metallic and iridescent finish, is a
wonderful ally to give to the face to make a touch of light.
The color tones that can be created are different, from matt to
extremely pearlescent.
Can be used with water.

Ingrediente

Ingredients

Mica; Talc; Synthic Fluorphlogopite; Octyldodecyl stearoyl stearate; Caprylic/Capric Tryglycerides; zea mays starch; Nylon-12; dimethicone;
paraffinum liquidum (mineral oil); phenoxyethanol; sorbic acid; cetearyl ethylhexanoate/stearate/adipate; cobalt titanium oxide; ppg-25laureth-25; calcium sodium borosilicate; Chlorphenesin; c13-14 isoparaffin; Calcium aluminum borosilicate; laureth-7; alumina; xanthan
gum; tin oxide; silica

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77891 – CI 77742 – CI 75470 – CI 77007 – CI 16035
– CI 19140 – CI 77491 – CI 77492 – CI 77499 – CI 77510 - CI 77288

It may contain CI 77891 – CI 77742 – CI 75470 – CI 77007 – CI 16035
– CI 19140 – CI 77491 – CI 77492 – CI 77499 – CI 77510 - CI 77288
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EYE PENCIL &
LIP PENCIL

10cm

N.1

Art./Item 4075150 - 42,03 RON - 5 Pv

N.5

Art./Item 4075153 - 42,03 RON - 5 Pv

N.3

Art./Item 4075151 - 42,03 RON - 5 Pv

N.6

Art./Item 4075154 - 42,03 RON - 5 Pv

N.4

Art./Item 4075152 - 42,03 RON - 5 Pv

N.7

Art./Item 4075155 - 42,03 RON - 5 Pv

Descriere

Description

Altissima formulazione con elastomeri naturali, rendono queste
matite scorrevoli, resistenti alle temperature e a lunga durata,
possono essere usate come rossetti se riscaldate.

Very high formulation with natural elastomers, make these sliding
pencils, resistant to temperatures and long life, they can be used as
lipsticks if heated.
Actual colors may differ from those on the screen

Ingrediente

Ingredients

Octyldodecyl stearoyl stearate; Cocos nucifera oil C10-18 triglycerides; hydrogenated vegetable oil; mica; Copernica cerifera cera; Candelilla
cera; Polyglyceryl-diisostearate; oryzanol; tocopherol; glyceryl caprylate.

Avertizări

Warnings

Poate conține (+/-) CI 77891 – CI 77491 – CI 77492 – CI 77499 – CI
77510 – CI 77007 – CI 75470 – CI 42090 – CI 15850

It may contain CI 77891 – CI 77491 – CI
77492 – CI 77499 – CI 77510 – CI 77007 –
CI 75470 – CI 42090 – CI 15850
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MASCARA
NATURAL VOLUME

Ambalaj de 10 ml
Package of 10 ml

Art./Item 4075100 - 67,72 RON - 8 Pv

Descriere

Description

Încălziți în mână înainte de utilizare (mai ales pe timpul iernii).
Primul rimel complet natural pe bază de ceară și extracte vegetale.
Efect extravolum fără a lipi genele, ușor de șters; hrănitor pentru
foliculii piliferi

Heat with hands before use (especially in winter).
The first completely natural mascara based on waxes and plant
extracts.
Extravolume effect without gluing lashes, easy to remove and
nourishing for hair bulbs.

Ingrediente

Ingredients

Acqua; glyceryl sterate; cera microcristallina; ricinus communis seed oil; Copernica cerifera cera; vp/hexadecene copolymer; acrylates
copolymer; palmitic acid stearic acid; propylene glycol; Polyvinyl alcohol (PVOH); triethanolamine; c12-16 alcohols; phenoxyethanol; sodium
dehydroacetate; lecithin; tocopherol; tropolone; Ascorbyl palmitate; citric acid.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77499

It may contain CI 77499
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MASCARA
WATERPROOF

Ambalaj de 10 ml
Package of 10 ml

Art./Item 4075190 - 70,05 RON - 8 Pv

Descriere

Description

Noua formula de rimel cu rășini naturale, potrivită pentru femei
exigente, care doresc să rămână în ordine cu Makeup-ul toată ziua,
chiar și în apă (mare / piscină)

Heat with hands before use (especially in winter).
The first completely natural mascara based on waxes and plant
extracts.
Extravolume effect without gluing lashes, easy to remove and
nourishing for hair bulbs.

Ingrediente

Ingredients

Acqua; glyceryl sterate; cera microcristallina; ricinus communis seed oil; Copernica cerifera cera; vp/hexadecene copolymer; acrylates
copolymer; palmitic acid stearic acid; propylene glycol; Polyvinyl alcohol (PVOH); triethanolamine; c12-16 alcohols; phenoxyethanol; sodium
dehydroacetate; lecithin; tocopherol; tropolone; Ascorbyl palmitate; citric acid.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77499

It may contain CI 77499
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MATT LIP

Ambalaj de 5 g
Package of 9 g

N.1

Art./Item 4075090 - 56,04 RON - 6 Pv

N.6

Art./Item 4075095 - 56,04 RON - 6 Pv

N.2

Art./Item 4075091 - 56,04 RON - 6 Pv

N.7

Art./Item 4075096 - 56,04 RON - 6 Pv

N.3

Art./Item 4075092 - 56,04 RON - 6 Pv

N.8

Art./Item 4075097 - 56,04 RON - 6 Pv

N.4

Art./Item 4075093 - 56,04 RON - 6 Pv

N.9

Art./Item 4075098 - 56,04 RON - 6 Pv

N.5

Art./Item 4075094 - 56,04 RON - 6 Pv

Descriere

Description

Formulă de rujuri cu vitamine, soluții hidratante în 9 culori opace
actuale, cu efect de lungă durată.

Formulation of lipsticks with vitamins, moisturizing solutions in 9
very modern opaque colors with long lasting effect.

Ingrediente

Ingredients

Ricinus communis; Octyldodecanol; Caprylic/Capric Tryglycerides; Petrolatum; cera alba; Candelilla cera; carnuba; paraffin; Ozokerite;
polyethilene; cera microcristallina; Glyceryl laurate; tocopherol

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77891 – CI 77491 – CI 77492 – CI 77499 – CI 15850
– CI 45410 – CI 73360 – CI 19140 – CI 15985 – CI 42090 – CI 77163
- CI 77019

It may contain CI 77891 – CI 77491 – CI 77492 – CI 77499 – CI 15850
– CI 45410 – CI 73360 – CI 19140 – CI 15985 – CI 42090 – CI 77163
- CI 77019
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EXTREME LIP
WATERPROOF

Ambalaj de 8 ml
Package of 8 ml

N.1

Art./Item 4075170 - 67,72 RON - 8 Pv

N.6

Art./Item 4075175 - 67,72 RON - 8 Pv

N.2

Art./Item 4075171 - 67,72 RON - 8 Pv

N.7

Art./Item 4075176 - 67,72 RON - 8 Pv

N.3

Art./Item 4075172 - 67,72 RON - 8 Pv

N.8

Art./Item 4075177 - 67,72 RON - 8 Pv

N.4

Art./Item 4075173 - 67,72 RON - 8 Pv

N.9

Art./Item 4075178 - 67,72 RON - 8 Pv

N.5

Art./Item 4075174 - 67,72 RON - 8 Pv

N.10

Art./Item 4075179 - 67,72 RON - 8 Pv

Descriere

Description

Revoluția în domeniul rujului, formulă rezistentă sub formă de
cremă lichidă, ideal pentru persoanele care nu mai doresc să se
atingă de ruj în timpul zilei dar să se simtă mereu bine.
Se recomandă a se folosi un unt de cacao înainte de a aplica
produsul.
Produsul este rezistent la apă și liposolubil.

The revolution of the lip color, indelible formulation in liquid cream,
ideal for those who do not want to touch up the lipstick during the
day and always feel in order.
We recommend using a cocoa butter before applying the product.
The product is waterproof and liposoluble.

Ingrediente

Ingredients

Isododecane; alumina; Talc; mica; trimethilsiloxisilicate; Polybutene; Synthic Fluorphlogopite; disteardimonium hectorite; Petrolatum;
cyclohexasiloxane; paraffinum liquidum (mineral oil); silica; propylen carbonate; Aroma; glyceryl tribehenate/isostereate/eicosandioate;
Tocopheryl Acetate; Methlparaben; Ethylparaben; Propylparaben; tin oxide; Butylphenyl methylpropional; alpha-isomethyl ionone benzyl
alcohol.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77891 – CI 45410 – CI 77491 – CI 15850 – CI 77492
– CI 77499 – CI 77742 – CI 42090 – CI 45410: 2 – CI 15850 – CI 19140
– CI 77510 - CI 16035

It may contain CI 77891 – CI 45410 – CI
77491 – CI 15850 – CI 77492 – CI 77499
– CI 77742 – CI 42090 – CI 45410: 2 – CI
15850 – CI 19140 – CI 77510 - CI 16035
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SHIMMER

Ambalaj de 5 g
Package of 5 g

Art./Item 4075185 - 51,37 RON - 6 Pv

Descriere

Description

O perlă luminiscentă care adaugă o notă finală unică machiajului
tău.
O explozie de strălucire cu câteva atingeri de pulbere pentru a spori
cele mai prețioase puncte ale feței.
Formularea exclusivă permite aderarea la machiaj fără adaosuri
sau lianți.

A luminescent pearl offering a final unique touch to makeup.
An explosion of brightness with few touches of powder to increase
the most precious points on the skin.
The exclusive formula allows adherence of makeup without binders
or glue.

Ingrediente

Ingredients

Talc; mica; Butylphenyl methylpropional; Ethylparaben; Methlparaben; Propylparaben; phenoxyethanol.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77491 1309-37-1 10.00 CI 77891 13463-67-7 10.00

It may contain CI 77491 1309-37-1 10.00 CI 77891 13463-67-7 10.00
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LIP GLOSS

Ambalaj de 8 ml
Package of 8 ml

Art./Item 4075186 - 46,70 RON - 5 Pv

Art./Item 4075188 - 46,70 RON - 5 Pv

Art./Item 4075187 - 46,70 RON - 5 Pv

Art./Item 4075189 - 46,70 RON - 5 Pv

Descriere

Description

O textură cu un finish radiant și luminos care garantează buze mai
fine și oferă plasticitate acestora și o senzație de confort în timpul
aplicării.
Buzele își vor recăpăta strălucirea cu o lumină nouă și mai intensă.

A texture with a radiant and brilliant finish for finer lips and plasticity
and a sensation of comfort during application.
The lips will regain brightness with a new and more intense light.

Ingrediente

Ingredients

Hydrogenated Polyisobutene; Octyldodecanol; Polybutene; Silica dimethyl silylate; Aromi; Glyceryl laurate; Tocopheryl nicotinate; vanillyl
butyl ether; tocopherol.

Avertizări

Warnings

Poate conține CI 77891 - CI 15850 - CI 19140 - CI 42090- CI 45410 - CI
77491 - CI 77492 - CI 77499.

It may contain CI 77891 - CI 15850 - CI
19140 - CI 42090- CI 45410 - CI 77491 - CI
77492 - CI 77499.
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PARFUMURI
PERFUMES

„Parfumul este accesoriul de bază, nevăzut şi de neuitat. Îţi anunţă
sosirea şi îţi prelungeşte prezenţa după ce ai plecat.”

„It is the unseen, unforgettable, ultimate accessory of fashion that
heralds your arrival and prolongs your departure.”

Coco Chanel

Coco Chanel

Descoperă intensitatea și prospețimea parfumurilor noastre.
Mirosuri evocative, îmbătătoare și atemporale. Pentru o trezire
impalpabilă a simțurilor.

Let yourself be cuddling by the heating intensity and by the natural
fresh of our perfumes. Discover the evocative, inebriating and
timeless awakening of the senses.

PARFUMURI
PERFUMES

POUR HOMME
112,60 RON - 13 Pv

Art/Item 20101

Art/Item 20104

Art/Item 20107

Art/Item 20102

Art/Item 20105

Art/Item 20108

Art/Item 20103

Art/Item 20106

Art/Item 20109

Art/Item 20110

Art/Item 20113

Art/Item 20116

Art/Item 20111

Art/Item 20114

Art/Item 20117

Art/Item 20112

Art/Item 20115

Art/Item 20118

CITRICE - MARINĂ | CITRUS - MARINE
CONDIMENTATE - BOISE | SPICY - BOISE
FLORALĂ - AMBRATA | FLOWERY - AMBER
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POUR FEMME
112,60 RON - 13 Pv

Art/Item 20201

Art/Item 20205

Art/Item 20209

Art/Item 20202

Art/Item 20206

Art/Item 20210

Art/Item 20203

Art/Item 20207

Art/Item 20211

Art/Item 20204

Art/Item 20208

Art/Item 20212

Art/Item 20213

Art/Item 20217

Art/Item 20121

Art/Item 20214

Art/Item 20218

Art/Item 20122

Art/Item 20215

Art/Item 20219

Art/Item 20123

Art/Item 20216

Art/Item 20220

Art/Item 20124

FLORALĂ - FRUCTAT | FLOWERY - FRUITY
AMBRATA - BOISE | AMBER - BOISÈ
CITRICE - PROASPĂTĂ | CITRUS - FRESH
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PARFUMURI
PERFUMES

CHARMELINE

POUR FEMME
Art./Item 75203 - 141,22 RON - 17,50 Pv
Art./Item 75204 - 109,32 RON - 14,00 Pv
Art./Item 75205 - 154,86 RON - 18,50 Pv
Art./Item 75206 - 125,25 RON - 15,50 Pv
Art./Item 75208 - 150,33 RON - 19,00 Pv
Art./Item 75209 - 141,22 RON - 17,50 Pv
Art./Item 75211 - 102,51 RON - 12,50 Pv

75203 - ORGOGLIO
Fiorita, erbacea, ambrata, legnosa, muschiata.

Flowery, herbaceous, amber, woody, musky.

Note di testa: note fiorite, geranio, coriandolo.
Note di cuore: timo, salvia, balsamo Perù, ambra grigia
Note di coda: patchouly, vetiver, muschio bianco, vaniglia

Top notes: floral notes, geranium, coriander
Heart notes: thyme, sage, Peru balm, ambergris
Tail notes: patchouly, vetiver, white musk, vanilla

75204 - STASERA O MAI PIÙ
Fiorita, tuberosa.

Flowery, tuberose.

Note di testa: arancio, mandarino, bergamotto
Note di cuore: tuberosa, ciclamino, garofano
Note di coda: ylang-ylang, vaniglia, sandalo

Top notes: orange, mandarin, bergamot
Heart notes: tuberose, cyclamen, carnation
Tail notes: ylang ylang, vanilla, sandalwood

75205 - PASSIONE
Agrumata, fresca, fiorita, legnosa, muschiata.

Citrus, fresh, flowery, woody, musky.

Note di testa: bergamotto, arancio, cipresso, zenzero
Note di cuore: lavanda.
Note di coda: legni dolci, patchouly, muschio

Top notes: bergamot, orange, cypress, ginger
Heart notes: lavender.
Tail notes: sweet woods, patchouly, musk
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75206 - MAI DIRE MAI
Nota marina, fresca, fiorita.

Marine note, fresh, flowery.

Ylang-ylang, muschio bianco, vaniglia, patchouly

Ylang ylang, white musk, vanilla, patchouly

75208 - CONQUISTAMI
Orientale, fiorita, muschiata.

Oriental, flowery, musky.

Note di testa: rosa damasco
Note di cuore: rosa
Note fruttate
Note di coda: legni dolci, ambra grigia, muschio

Top notes: damask rose
Heart notes: rose
Fruity notes
Tail notes: sweet woods, gray amber, musk

75209 - VANITÀ
Agrumata, fiorita, poudre, ambrata, muschiata, erbacea, legnosa.

Citrus, flowery, poudre, amber, musky, herbaceous, woody.

Note di testa: bergamotto, fiori d’arancio
Note fiorite: geranio, coriandolo
Note di cuore: gelsomino, rosa, ylang-ylang, iris, garofano, timo,
salvia, balsamo Perù, ambra grigia
Note di coda: muschio di quercia, fava tonka, ambra grigia, muschio
bianco
Note legnose: patchouly, vetiver, vaniglia

Top notes: bergamot, orange blossom
Flowery notes: geranium, coriander
Heart notes: jasmine, rose, ylang ylang, iris, carnation, thyme, sage,
Peru balm, ambergris
Tail notes: oak moss, tonka bean, gray amber, white musk
Woody notes: patchouly, vetiver, vanilla

75211 - TE QUIERO
Agrumata, fiorita, poudre, ambrata, muschiata.

Citrus, flowery, poudre, amber, musky.

Note di testa: bergamotto, fiori d’arancio
Note di cuore: gelsomino, rosa, ylang-ylang, iris, garofano
Note di coda: muschio di quercia, fava tonka, ambra grigia, muschio
bianco, note legnose

Top notes: bergamot, orange blossom
Heart notes: jasmine, rose, ylang ylang, iris, carnation
Tail notes: oak moss, tonka bean, gray amber, white musk, woody
notes
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PARFUMURI
PERFUMES

CHARMELINE

POUR HOMME
UNISEX

Art./Item 75201 - 154,86 RON - 18,50 Pv
Art./Item 75202 -186,75 RON - 23,00 Pv
Art./Item 75207 - 143,51 RON - 17,50 Pv
Art./Item 75212 - 186,75 RON - 23,00 Pv

75201 - THE HERO
Note legnose, speziate.

Woody, spicy notes.

Note di testa: pepe nero, cardamomo, legno di rosa
Note di cuore: legni dolci, sandalo legno, vetyver, note aromatizzate
Note di coda: Fava tonka, vaniglia, ambra grigia

Top notes: black pepper, cardamom, rosewood
Heart notes: sweet woods, sandalwood, vetyver, flavored notes
Tail notes: tonka bean, vanilla, ambergris

75202 - FOREVER
Legnosa, orientale.

Woody, oriental.

Note di testa: violetta
Note di cuore: legno di sandalo e legno di cedro
Note di coda: ambra grigia, muschio

Top notes: violet
Heart notes: sandalwood and cedar wood
Tail notes: ambergris, musk

75207 - SEMPRE CON TE
Speziata, legnosa, ambrata.

Spicy, woody, amber.

Zenzero, cannella, garofano, coriandolo, tabacco, legni dolci, fava
tonka, vaniglia, balsamo tolù.

Ginger, cinnamon, carnation, coriander, tobacco, sweet woods,
tonka bean, vanilla, tolu balm.

75212 - LETTERA D’AMORE
Legnosa, speziata, agrumata.

Woody, spicy, citrusy.

Note di testa: bergamotto, mandarino
Note di coda: legno di cedro, ambra grigia, muschio

Top notes: bergamot, mandarin
Tail notes: cedarwood, ambergris, musk
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EASELINE

„Sursa nemulțumirii o constituie problemele mici. Oamenii nu se
împiedică de munți, ci de pietre”

„The source of pain is in small problems. Men stumble over pebbles,
never over mountains.”

Proverb antic.

Antic saying

Articolele liniei EaseLine sunt produse dintr-un material inovator,
capabil să reflecte razele infraroșii emise de corp și să le restituie
cu aceeași lungime de undă, reducând astfel durerile și inflamațiile.
Studiile clinice demonstrează că acționează și asupra celulitei.
De purtat pentru o stare de bine zilnică.

The items of EaseLine line are produced with an innovative yarn,
capable to reflect the infrared rays released by the body and
returning them on the same wavelength, reducing thus pains and
inflammations. Clinical studies demonstrate that they are active on
cellulite as well.
For a well-being to be worn every day.

BIO MOLECOLE
BIO MOLECULE

FATA DE PERNA
PILLOW COVER

Art./Item 4000507 - 249,84 RON - 28 Pv
2x Art./Item 4000508 - 361,55 RON - 36 Pv

GENUNCHIERA
KNEE PAD

FULAR
SCARF
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Art./Item 4000506 - 121,60 RON - 11 Pv

Art./Item 4000505 - 208,89 RON - 30 Pv

LEGGINS
Art./Item 4000502 - 224,20 RON - 20 Pv
DISPONIBIL XS/S/M/L/XL
SIZE XS/S/M/L/XL.

PANTS
Art./Item 4000501 - 216,59 RON - 30 Pv
FEMEIE
DISPONIBIL S/M/L
WOMAN
Size S/M/L

MAIEU
TANK TOP

Art./Item 4000503 - 224,20 RON - 20 Pv
FEMEIE
DISPONIBIL M/L
WOMAN
Size M/L
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BIO MOLECOLE
BIO MOLECULE

PANTS
Art./Item 4000501 - 224,16 RON - 20 Pv
BĂRBAT
DISPONIBIL M/L
MEN
Size M/L

BLUZĂ
SWEATER

Art./Item 4000504 - 224,21 RON - 20 Pv
BĂRBAT
DISPONIBILE IN TAGLIE L/XL
MEN
Size L/XL
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MĂSURI - MEASURES
A
PANTS WOMAN

L

H

Measures

Item

Size

A

L

H

B

00501FS

S

25 cm

25,5 cm

38 cm

12 cm

00501FM

M

27 cm

30 cm

40 cm

13 cm

00501FL

L

29 cm

32 cm

42 cm

14 cm

B
A
PANTS MAN
L

H

Measures

Item

Size

A

L

H

B

00501MM

M

28 cm

31 cm

44 cm

12,5 cm

00501ML

L

30 cm

33,5 cm

46,5 cm

14 cm

B

A
TANK TOP
L

H

Measures

Item

Size

A

L

H

00503S

S

17 cm

30 cm

53 cm

00503M

M

17 cm

32 cm

56,5 cm

00503L

L

21 cm

36 cm

60 cm

A

L

Measures

LEGGINS

H

Item

Size

A

L

H

B

00502XS

XS

24 cm

28 cm

70 cm

8 cm

00502S

S

24 cm

28,5 cm

75 cm

9 cm

00502M

M

27 cm

30,5 cm

76 cm

9 cm

00502L

L

30,5 cm

33 cm

79 cm

10 cm

00502XL

XL

30,5 cm

37,5 cm

82 cm

11 cm

B
A

T-SHIRT

H

Measures

Item

Size

A

L

H

00504M

M

39,5 cm

44 cm

60 cm

00504L

L

43 cm

49 cm

65 cm

00504XL

XL

43 cm

49 cm

69 cm

L
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BE
BIO EFFECTIVE

„Cred că a avea pământul și a nu-l distruge este cea mai frumoasă
formă de artă pe care ne-o putem dori”

„I think having land and not ruining it is the most beautiful art that
anybody could ever want.”

Andy Wharol

Andy Wharol

Pe bază de microorganisme efective, acest probiotic detergent
este perfect pentru curățenia întregii case. Biologic și fără efecte
toxice pentru sănătatea noastră, combate în mod natural germenii
patogeni, mirosurile neplăcute și alergenii, făcând mediul din jurul
nostru mai sănătos și mai curat.

Based on microorganisms, this probiotic detergent is perfect for
cleaning the entire house. Biologic and with no toxic effects for our
health, it naturally combats pathogenic germs, unpleasant smells
and allergens, for a healthier and cleaner environment.

„Combinația de circa 80 microorganisme este capabilă să descompună
materia organică astfel încât să promoveze viaț”

„The combination of approximately 80 microorganisms is capable of
decomposing organic matter such that it reverts into a ‘life promoting’
process”

Teruo Higa

Teruo Higa

BIO EFFECTIVE

BE

BIOEFFECTIVE

2 BIO EFFECTIVE

BIO EFFECTIVE SNEP

Art./Item 4000559 - 250,87 RON - 17 Pv

Art./Item 4000556 - 163,17 RON - 13 Pv

PULVERIZATOR BIOEFFECTIVE x5
BIOEFFECTIVE SPRAYER x5

PULVERIZATOR BIOEFFECTIVE
BIOEFFECTIVE SPRAYER

Art./Item 90250 - 113,90 RON - 0 Pv

Art./Item 00557 - 32,34 RON - 0 Pv

Descriere

Description

1 Litru de produs concentrat de diluat în apă

2 bottles of actual Microorganisms
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TREİ CATEGORİİ DE
MİCROORGANİSME

THREE CATEGORIES OF
MICROORGANISMS

1. Microorganisme patogene şi de putrefacţie

1. Pathogenic and putrefaction microorganisms

2. Microorganisme regenerative sau fermentative

2. Regenerative and fermentative microorganisms

3. Microorganisme neutre, oportuniste

3. Opportunistic, neutral microorganisms

Potrivit prof. Higa există doar câteva familii de microorganisme care
decid dacă într-un mediu trebuie să se dezvolte procese regenerative
sau procese degenerative. Majoritatea microorganismelor se
comportă ca oportuniste, adică sprijină întotdeauna grupul cel mai
numeros.

According to Prof. Higa there are only a few families of
microorganisms that decide if in an environment must develop
regenerative processes or degenerative processes.
Most of microorganisms behaves like opportunistic, that is they
always support the most numerous group.

Într-un mediu neutru raportul este echilibrat şi niciun grup nu este
dominant. Această situaţie este însă foarte rară în natură, dacă
apare, este doar pentru scurt timp.
Un mediu nesănătos este dominat de bacterii patogene şi de
putrefacţie care atrag oportuniştii de partea lor. Acesta este cazul
multor terenuri cultivate cu o amplă utilizare a erbicidelor şi a
îngrășămintelor sintetice care distrug microorganismele.
În această situaţie, germenii patogeni devin mai puternici. Terenurile
sunt sărace şi permit creşterea doar a unor plante slab dezvoltate
sau bolnave. Prin urmare, pentru a obţine o recoltă sigură trebuie
utilizate multe îngrăşăminte şi erbicide. Acest lucru nu se întâmplă
doar în agricultură.
Chiar şi în casele noastre, şi în toate mediile închise, prezenţa
microorganismelor patogene în aer şi pe suprafeţe, precum şi
folosirea produselor chimice de curăţare sau a dezinfectanţilor, au
favorizat dezvoltarea tulpinilor patogene rezistente.

In a neutral environment the report is balanced and no group is
dominant. This situation is however very rare in nature, if appears,
it is only for short time.
An unhealthy environment is dominated by pathogenic and
putrefaction bacteria that attract the opportunistic by their
part. This is the case of more grounds grown with a large use of
herbicides and of synthetic fertilizers that destroy microorganisms.
In this situation, the pathogenic germs become stronger. The
grounds are poor and permit the only growth of some weakly
grown or sick. Consequently, in order to obtain a sure harvest you
must use more fertilizers and herbicides.
This thing does not happen only in agriculture. Even also in
our houses, and in all closed environments, the pathogenic
microorganisms presence in air and on surfaces, as well as the use
of chemical products for cleaning and of disinfectant, favored the
development of resistant pathogenic strains.

Cu ajutorul Bio effective, putem îmbunătăţii orice mediu:
într-adevăr nu au contraindicaţii, nu provoacă alergii şi sunt
sigure pentru om şi pentru animale.

With the help of Bio Effective microorganisms, we can improve any
environment:
indeed, they do not have contraindications, do not cause
allergies and are safe for man and animals.

Poluarea prezentă în interiorul locuinţelor noastre, poate fi de 50
de ori mai mare decât poluarea
externă.
Acest lucru se datorează unor diferiţi factori: prezenţa prafului, a
alergenilor, mucegaiului, viruşilor, bacteriilor şi reziduurilor chimice
derivate din folosirea detergenţilor şi a dezinfectanţilor.

Pollution present in the interior of our housings, can be of 50 times
more than external pollution.
This thing owes to some different factors: presence of dust,
allergenic, mould, viruses, bacteria and chemical waste derived
from use of detergents and of disinfectants.

Unele persoane suferă de alergii, durere de cap, dermatite care
se manifestă în special în interiorul propriei locuinţe sau la locul
de muncă. Este vorba despre Sindromul clădirii bolnave, patologie
care este într-o creştere rapidă.

Some people suffers from allergies, headaches, dermatitis that
manifest especially in the interior of own housing or at work place.
It is about of syndrome of sick building, pathology that in a rapid
growth.

În plus, unele produse chimice provoacă rezistenţa bacteriană,
ceea ce face ca mediul să devină contaminat chimic şi bacteriologic.

Besides, some chemical products cause bacteria resistance, thus
making that the environment to become bacteriologically and
chemically contaminated.

Ce putem face să ne întoarcem la un mediu sănătos?
Bio Effective vin în ajutorul nostru, controlând germenii patogeni,
mirosurile neplăcute, şi alergenii şi făcând ca mediul să devină mai
sănătos şi mai curat.
Cu Bio effective este posibilă curăţarea şi dezinfectarea
mediilor şi a suprafeţelor prin utilizarea unui produs biologic,
natural şi fără efecte toxice pentru sănătatea noastră.

What can we do to return to a healthy environment?
Bio Effective microorganisms come in our help, controlling the
pathogenic germs, the unpleasant smells, and the allergens and
making that the environment become healthier and cleaner.
With Bio Effective is possible the cleaning and disinfection of
environments and surfaces by using of a natural, biological
and with toxic effects for our health.
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LUCREAZĂ
CU NOI
A deveni distribuitor SNEP îți va permite să câștigi un venit
suplimentar pe care să îl adăugi la venitul curent și, de ce nu,
să continui pe o cale care te poate conduce la independența
economică.
Ceea ce face diferența este că SNEP produce o linie extraordinară
de produse, de la înlocuitori de masă pentru controlul greutății, la
suplimente alimentare și, în cele din urmă, la o linie de produse
de cafea adăugate cu substanțe botanice de interes considerabil.
Practic producem ceea ce doresc oamenii, la prețuri de interes
sigur, datorită producției noastre exclusiv italiene.
Dacă ai încredere în această oportunitate și îi ajuți pe alții să facă
același lucru, poți transforma această afacere într-o carieră și
probabil știi deja că acest lucru se întâmplă și cu alte persoane ca
tine.
Oricine se poate înscrie, înscrierea este GRATUITĂ!
Te interesează o oportunitate care îți poate îmbunătăți viața din
punct de vedere financiar? Și ești gata să construiești o afacere
din care să câștigi comisioane instantanee care să îți răsplătească
eforturile?
Iată pașii pentru a începe: Înscrie-te pe site-ul web, acest lucru
îți oferă șansa de a deveni un distribuitor SNEP și îți oferă toate
instrumentele de care ai nevoie pentru a începe să sensibilizați
SNEP.
Vei avea un manual cu toate explicațiile planului de compensare
și un site web (e-commerce) care îți va permite să comanzi ție și
clienților tăi și să primeștii un comision de 25% (PV) pentru
produsele cumpărate de către clienții dvs.
Vei avea posibilitatea de a avea un back-office pentru a-ți controla
operațiunile și a gestiona comenzile și clienții și veți avea, de
asemenea, capacitatea de a începe să adăugi alte persoane la
grupul tău pentru a dezvolta propria afacerea.
Fii propriul business. SNEP este viitorul, cu tine.

WORK
WITH US
Becoming a SNEP distributor will not only give you a great
earning opportunity to add to your current income but, could
let you following a growing path towards your own economic
independance and freedom.
What makes SNEP unique is its extraordinary creation of
products range. Starting from the weight control and meal
replacements to food supplements and, finally, to the special
coffee line products added up with high nutritional value of
botanical substances. Our aim is to produce what people need at
convenient prices, this is due to our exclusive Italian production.
Let you give us confidence trusting this opportunity: if you are
willing to try and help other doing the same you will be amazed by
seeing a business becoming a career.
Pheraps this is happening to other people like you, anyone can join
us, signing up is completely FREE!
The only thing you should ask yourself is: are you interested in
an opportunity that can improve and increase your life regarding
your personal income?Last but not least: are you ready to build a
business in order to earn immediate commissions that pay your
efforts off?
Follow the steps to get started: Sign up on the website, allowing you
to become a SNEP distributor and to receive the toolkit, information
and instruments you need to start and spread your SNEP business.
You will be provided with a manual to take up the work with all
the explanations you need to know about compensation plan,
website (e-commerce) and how to place an orders receiving 25%
commission income.
By your own back-office you can have the possibility of controlling
and monitoring your operations, managing your orders and
customers and enrolling other people to your own group making
your business grow.
Be your business: SNEP is the future, with you.

