
Vară fără griji, 
la 100%



Descoperă și tu, alături de Alevia, 
un nou echilibru, mai bun, mai 

sănătos, mai productiv. 
Împreună ducem România               

la 100%!

Cuprins

Slăbește sănătos, la 100% ............................................................................. pag. 4-9

Vitalitate și detoxifiere, la 100% ................................................................... pag. 10-15

Ai grijă de pielea ta, la 100% ........................................................................ pag. 16-21

Energie la 100% ............................................................................................ pag. 22-31



Reţetă pentru sănătate 
și frumuseţe, la 100%

Beauty HyaluCollagen
       1 plic/ zi
- dimineața, în timpul mesei

Silfide Complex de slăbit 
forte plus Fucoidan
       2 comprimate/ zi
- dimineață și la prânz, cu o oră 
înainte de masă

Spirulină Bio 1000mg
       2 comprimate/ zi 
- la prânz și seara, în timpul mesei

Nutrinergic
       2 comprimate/ zi  
- la prânz, după masă

Gel Anticelulitic/ 
Cremă Antivergeturi - seara
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Slăbește sănătos, 
la 100% 
Cu ingrediente naturale care susțin în mod sănătos procesul natural de 
detoxifiere al organismului şi scăderea în greutate. 
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Suprimă apetitul și scade 
acumulările de ţesut adipos

Susține digestia 
și tranzitul

Stimulează metabolismul 
și modulează absorbţia 

nutrienţilor

Reduce senzaţia de foame

Reduce acumularea de grăsimi 
și crește energia

Ajută la eliminarea toxinelor 
din organism

Oferă senzaţia
 de saţietate

Intensifică arderea grăsimilor 
și favorizează metabolismul 

proteinelor

Garcinia Fucus

Ceai-verde Scorţișoară

AçaiChlorella

Guarana

Ananas

Slăbește sănătos cu ingrediente 
eficiente și sinergice

Extracte standardizate, de până la 25 de ori mai concentrate 
decât planta simplă.

Gama Silfide, cu extracte standardizate, 100% naturale,   
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DETOXIFICĂ 
ORGANISMUL

REDUCE 
POFTA DE 
MÂNCARE

O abordare sănătoasă implică, pe lângă suplimentele 
naturale Silfide, un regim alimentar echilibrat, exerciţii 
fizice și nelipsita doză de ambiţie. 

INTENSIFICĂ 
METABOLISMUL

AJUTĂ LA 

ABSORBȚIA 

NUTRIENȚILOR

OFERĂ 
ENERGIE ȘI 

POFTĂ DE VIAȚĂ

STIMULEAZĂ 
DIGESTIA

SILFIDE

OFERĂ 
SAȚIETATE

AJUTĂ LA 
ARDEREA 
GRĂSIMILOR

   reduce pofta de mâncare și detoxifică organismul
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Beneficii

Mod de utilizare

Compoziție
(per 4 comprimate)

Ingrediente active Standardizare

Extract 25:1 de Garcinia
Extract 20:1 de Ceai-verde

Extract de Fucus
Extract de Guarana
Chlorella ecologică
Extract 15-17:1 de Scorțișoară

Extract 12:1 de Ananas

50% acid hidroxicitric (HCA)
98% polifenoli 
75% catehine 
40% epigalat-catehin-galat (EGCG) 
maximum 0,5% cafeină
20% fucoidan
16-17% cafeină 
minimum 50% proteine
20% polifenoli 
maximum 0,1% cumarine

720mg
400mg

240mg
140mg 

20mg
20mg

20mg

Reduce pofta de mâncare și oferă senzaţia 
de saţietate

Intensifică metabolismul și ajută la arderea 
grăsimilor

Reduce depozitele de grăsimi, celulita şi 
ţesutul adipos

Stimulează digestia

Adulţi: 2 - 4 comprimate pe zi, cu minimum 1 oră înainte 
de masă și până la ora 18:00.

Suplimentele naturale Silfide conţin extracte standardizate care    

NOU
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Compoziție (per comprimat)

Compoziție (per plic)

Beneficii

Mod de utilizare

Mod de utilizare

• Spirulină 125mg standardizată 60% proteine 
• Extract de Kelp 100mg
• Extract de Chondrus 100mg
• Extract de Wakame 75mg
• Chlorella ecologică 50mg standardizată minimum 50% proteine
• Extract de Astaxanthin 25mg standardizat 2,5% astaxantină
• Extract de Fucus 25mg standardizat 20% fucoidan.

Copii cu vârste peste 12 ani: 1 - 2 comprimate pe zi, după masă.
Adulţi: 3 - 4 comprimate pe zi, după masă.

• Extract de Garcinia 720mg standardizat 50% acid 
   hidroxicitric
• Extract de Açai 250mg standardizat 2% polifenoli
• Extract de Ananas 200mg
• Extract de Guarana 100mg standardizat 16% cafeină.

1 plic pe zi, după micul dejun. 
Se golește conținutul plicului într-un pahar, se toarnă 200ml 
apă, se amestecă și se bea imediat.

• Inhibă pofta de mâncare și oferă senzaţia de saţietate
• Intensifică metabolismul și ajută la arderea grăsimilor
• Reduce depozitele de grăsimi, celulita şi scade ţesutul 
   adipos
• Stimulează digestia

NOU
Beneficii

• Susține detoxifierea organismului
• Contribuie la controlul greutății corporale
• Susține tonusul și vitalitatea
• Susține digestia și tranzitul intestinal

   ajută la reducerea poftei de mâncare și la topirea grăsimilor
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Vitalitate și detoxifiere, 
la 100% 
Ajută organismul să elimine toxinele și substanțele nocive la care este 
expus zilnic.
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Spirulina BIO Alevia, 100% naturală, cu un conţinut de peste 50    

65% 
proteine

clorofilă

SUSȚINE tonusul, 
vitalitatea și energia

REDUCE pofta de 
mâncare

SUSȚINE detoxifierea 
organismului

ÎNTĂREȘTE sistemul 
imunitar

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE 
digestia

ECHILIBREAZĂ nivelul 
zahărului în sânge

Conține:

20 de 
aminoacizi 

esențiali

vitamine, minerale, acizi 
grași ( A, B1, B2, B3, B6, B7, 

B8, E, K, Fe, omega 3)
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Compoziție

Mod de utilizare

• Spirulină din cultură ecologică (Spirulina 
platensis) 1000mg,  standardizată minimum 
65% proteine. 

• Spirulină (Spirulina platensis) din cultură 
ecologică 500mg, standardizată minimum 
60% proteine.

Copii: ½ comprimat de 3 ori pe zi.
Adulţi: 2 comprimate de 2-3 ori pe zi.
Cure de minimum 3 luni.

Adulţi: 1 comprimat de 2-3 ori pe zi.
Cure de minimum 3 luni.

Beneficii

• Susţine tonusul și vitalitatea

• Susține detoxifierea organismului

• Ajută în curele de slăbire prin inhibarea 

poftei de mâncare

• Reduce simptomele alergice

• Ajută la controlul zahărului din sânge
• Întărește sistemul imunitar

   de principii bioactive care ajută la reglarea funcţiilor organismului
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Formule complexe și complete, cu extracte standardizate și nutrienţi    

Beneficii

Mod de utilizare
Adulţi: 1 comprimat de 2 ori pe zi, după masă.
Copii cu vârste peste 12 ani: 1 comprimat pe zi, după 
masă sau conform recomandării specialistului.

Susține funcția de detoxifiere a ficatului

Susține digestia și ajută în controlul 
greutăţii

Redă tonusul și vitalitatea, în caz de oboseală

Favorizează producția de bilă

Reglează tranzitul intestinal

Compoziție
(per 2 comprimate)

Informații nutriționale Standardizare

Extract 5:1 de Anghinare
Extract 24-26:1 de Armurariu
Extract de Spirulină
Extract de Chlorella ecologică
Mix ciuperci (Maitake, Shiitake, Cordyceps sinensis, 
Coama leului, Agaricus blazei, Chaga, Păstrăv de fag)

Extract 5:1 de Păpădie
Colină
Extract 10:1 de Busuioc
Extract 5:1 de Cimbru
L-metionină

2,5% cinarină
80% silimarină
60% proteine
minimum 50% proteine

200mg
180mg
120mg
120mg 
100mg

100mg
100mg

60mg
60mg
60mg

2% acid ursolic
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Beneficii

Mod de utilizare
Adulţi: 1 comprimat de 2-3 ori pe zi, după masă.
Copii cu vârste peste 12 ani: 1 comprimat pe zi, după 
masă sau conform recomandării specialistului.

Protejează ficatul de factorii nocivi

Regenerează celulele hepatice și susține funcția 
de detoxifiere a ficatului

Stimulează metabolismul grăsimilor din ficat

Favorizează producția de bilă

Redă tonusul și vitalitatea, în caz de oboseală

Compoziție
(per 2 comprimate)

Informații nutriționale Standardizare

Extract 24-26:1 de Armurariu
Extract 5:1 de Anghinare
Colină
Extract 5:1 de Păpădie
L-metionină
Mix ciuperci (Maitake, Shiitake, Cordyceps sinensis, 
Coama leului, Agaricus blazei, Chaga, Păstrăv de fag)

Extract de Spirulină
Extract 10:1 de Chondrus
Extract 10:1 de Kelp
Extract 10:1 de Wakame
Extract de Chlorella ecologică
Extract de Astaxanthin 
Extract de Fucus

80% silimarină
2,5% cinarină

60% proteine

minimum 50% proteine
standardizat 2,5% astaxantină
standardizat 20% fucoidan

300mg
240mg
200mg
160mg 
100mg
100mg

25mg
20mg
20mg
15mg
10mg

5mg
5mg

   esenţiali, pentru detoxifierea organismului și regenerarea celulelor hepatice
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Frumusețe și sănătate, 
la 100%
Produse cosmetice și suplimente alimentare cu ingrediente naturale care 
hidratează, calmează, protejează şi regenerează pielea. generează pielea. 
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Beneficii

Mod de utilizare

Doză zilnică: 1 plic pe zi, de preferat dimineața.
Doză maximă: 2 plicuri pe zi, odată sau fracționat, de preferat dimineața.
Peste conținutul plicului se adaugă 100ml apă, suc sau ceai și se amestecă energic. Poate fi adăugat și
în băuturi tip shake sau smoothies.
Pentru rezultate optime este recomandată o cură de minimum 3 luni.

*Valori Nutriționale de Referință conform Regulament 1169/2011

• Menține aspectul tânăr al pielii și regenerează 
   țesuturile conjunctive
• Crește elasticitatea pielii prin mărirea 
   conținutului de elastină
• Diminuează ridurile fine
• Menține hidratarea pielii

• Stimulează creșterea și rezistența părului și a 

   unghiilor

• Accelerează cicatrizarea și vindecarea rănilor

• Reduce petele pigmentare de pe față, mâini și 
   decolteu
• Împiedică apariția celulitei și a vergeturilor

Compoziție (per plic) %VNR*Informații nutriționale

Peptide de Colagen Hidrolizat I și III Verisol®
Vitamina C 
Acid hialuronic
L-metionină
Zinc 
Vitamina E

3000mg
300mg
100mg

30mg
10mg

3mg

375*

100*
25*

Formulă unică și complexă, care stimulează sinteza colagenului, ajutând    
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Peptidele Bioactive de Colagen Hidrolizat I, III Verisol® oferă:

Acidul hialuronic este esențial pentru hidratarea țesuturilor.

Menține țesuturile hidratate, sintetizează colagenul 
și are proprietăți antioxidante. 

Menține suplețea, elasticitatea și fermitatea pielii. 

Peptide de colagen
Mențin elasticitatea pielii 
și reduc ridurile

Acid hialuronic
Esențial pentru 
hidratarea țesuturilor

Vitamina C 
Participă la sinteza 
de colagen și oferă 
luminozitate tenului

L-metionină 
Aminoacid esențial care ajută 
la detoxifierea hepatică și la 
curățarea impurităților tenului

Zinc 
Mineral cu proprietăți antioxidante 

care protejează organismul 
împotriva îmbătrânirii celulare 

Vitamina E
Efect antioxidant, 

îmbunătățește 
elasticitatea pielii și 

reduce inflamația

Absorbție rapidă în organism, parțial în formă intactă

Asimilare în țesutul cojunctiv

Stimulare de fibroblast pentru producerea de colagen,
echilibrând ceea ce se pierde prin îmbătrânire și influențele 
mediului.

   la diminuarea ridurilor și la menţinerea hidratării și elasticităţii pielii
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Compoziție

Compoziție

Mod de utilizare

Mod de utilizare

• Extracte de: Castan, Ceai-verde și Cafea verde
• Multivitamine lipozomale: A, C, E și F
• Uleiuri esențiale de Migdale și Salvie
• Pantenol
• Colagen

• Unt de Shea
• Extract de Coada calului
• Multivitamine lipozomale: A, C, E și F
• Uleiuri esențiale de: sâmburi de Struguri, Avocado și Migdale
• Pantenol
• Colagen

Se aplică local, zilnic, masând circular zona afectată.

Se aplică local, zilnic, masând circular zona afectată.

Beneficii

• Simulează microcirculația și induce lipoliza

• Contribuie la eliminarea toxinelor din țesuturi și la eliminarea 

   excesului de apă

• Are acțiune venotonică

• Facilitează detoxifierea

• Hidratează intens pielea

Beneficii

• Atenuează vergeturile

• Mărește elasticitatea și fermitatea pielii
• Hidratează intens pielea

Creme și geluri cu extracte naturale și uleiuri esenţiale    
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Compoziție

Compoziție

Mod de utilizare

Mod de utilizare

• Extract din semințe de Castan sălbatic
• Uleiuri esențiale de Eucalipt și Rozmarin
• Vaselină

• Uleiuri esențiale de Litsea cubeba, Mentă, Neem, Cuișoare, 
   Mușcată, Lemongrass, Wintergreen
• Glicerină

Se aplică local, zilnic, masând circular zona afectată.

Se aplică local, zilnic, masând circular zona afectată.

Beneficii

• Conferă o senzație de prospețime, relaxare și ușurare a 
   picioarelor
• Energizează picioarele
• Stimulează circulația venoasă, calmând senzația de picioare 
   grele și inflamate
• Hidratează și netezește pielea

Beneficii

• Calmează și reface pielea afectată de înţepăturile insectelor 
• Oferă o senzaţie răcoroasă 

• Are efect antiseptic, antiinflamator, antimicrobian, 
   insectifug

   care acţionează sinergic pentru o piele sănătoasă
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Energie la 100%
Complex de Vitamine și Minerale de la A la Z, în doze optime, completat 
cu extracte standardizate din plante 100% naturale, pentru eficiență 
terapeutică maximă.
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De ce avem nevoie de Vitamine și Minerale? 
De ce să le completăm cu extracte standardizate din plante?
Vitaminele, mineralele, plantele și extractele din plante (fitonutrienți), 
precum și combinații ale acestora, sunt necesare pentru a suplimenta ceea ce 
nu am asimilat din hrana zilnică sau ceea ce organismul nostru a consumat 
accelerat.

Vitaminele sunt nutrienți esențiali și sunt implicate în cele mai multe reacții 
biochimice din organism. Se găsesc în majoritatea alimentelor de proveniență 
naturală și sunt absolut necesare pentru creștere, menținerea vitalității și 
pentru o dezvoltare armonioasă.

Este recomandat să consumăm fructele și legumele crude sau cât mai puțin 
pregătite termic pentru păstrarea intactă a vitaminelor.

Mineralele sunt elemente anorganice, furnizate prin alimentație, de care 
organismul nostru are nevoie permanentă. Ele se asimilează cu ușurință din 
alimente vegetale, lactate și carne.

Vitaminele și Mineralele sunt micronutrienţi necesari 
organismului pentru funcţionarea optimă

OBOSEALĂ

SLĂBICIUNE 
ÎN CONVALESCENȚĂ

SOLICITARE 
FIZICĂ

SOLICITARE 
MENTALĂ

Vitamine, Minerale și Extracte standardizate, din plante 100% naturale, care    
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EXTRACTE 
STANDARDIZATE 

DIN PLANTE 
100% NATURALE

COMPLEX DE 
VITAMINE & 
MINERALE 
DE LA A-Z

Vitaminele și Mineralele Alevia au o formulă complexă și completă prin 
combinarea micronutrienților în doze optime (complex de la A la Z) și cele mai 
potrivite extracte standardizate din plante (Ginkgo biloba, Guarana, Ginseng), 
pentru un plus de energie și vitalitate, de care organismul are nevoie pe tot 
parcursul anului.

VITAMINE & 
MINERALE 

Alevia

ENERGIE & 
VITALITATE
Ginkgo biloba, Guarana, 
Ginseng, B-uri, Mg

IMUNITATE 
C, D, Zn, Cu, Se

PERFORMANŢĂ  
FIZICĂ & MENTALĂ
Ginkgo biloba, Guarana, 

Ginseng, Fe, Zn, 
Ca, Mg, D

SUPORT 
NUTRIŢIONAL

Ca, Fe, acid folic, Mg, B1

EFECT 
ANTIOXIDANT

C, E, Zn, Se

PIELE, PĂR, UNGHII 
ȘI OASE SĂNĂTOASE
A, E, D, Ca, Zn, biotină

   contribuie la întregirea spectrului de necesităţi esenţiale ale organismului
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Nutrinergic, cea mai complexă formulă Alevia, include întregul mix de 
micronutrienți, vitamine și minerale din sursă naturală, pentru a întregi 
spectrul de necesități esențiale ale organismului și pentru a susține energia celulară. 

Nutrinergic este recomandat pentru:

Stări de oboseală, astenie, convalescență
și capacitate redusă de efort

Suport energetic în momentele de 
suprasolicitare fizică sau intelectuală

Suplimentarea dietei cu aport scăzut de 
nutrienți

Combaterea efectelor negative ale 
stresului asupra organismului

Formula complexă asigură:

Mod de utilizare
Adulți: 2 comprimate pe zi, după masă, până la ora 18:00.
Copii cu vârste peste 12 ani: 1 comprimat pe zi, după masă, până la ora 18:00.

• Necesarul zilnic de vitamine și minerale din surse naturale
• Ingrediente vegetale cu puternic efect antioxidant
• Aport de clorofilă, carotenoide și fucoidan cu rol detoxifiant
• Vitamine (C, PP, A, D3, B, E, K), acizi grași (acid gama-linoleic)
• Beta-glucani, furnizați de către ciupercile terapeutice, au rol în menținerea sistemului imunitar în 
funcționalitate optimă
• Proteine din surse vegetale cu absorbție optimă (proteinele vegetale sunt scindate cu ușurință de 
către metabolism în aminoacizi)

Nutrinergic - suport energetic, ușor de asimilat și disponibil    
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70 de ingrediente active care asigură necesarul zilnic de nutrienți esențiali, atât 
în condiții normale, cât și în stări de deficit sau de necesități crescute.

Vitalitatea 
organismului
Ginseng, Ginkgo biloba, 

Ca, Vit. C, K, D

Mix ciuperci, Resveratrol, 
Vit. C, E, Zn

Digestia

Metabolismul 
energetic
Complex B, Ca, Mg, Mn, 
Fe, Zn, Cu, I, Cr, vit. C, PP

Sâmburi de struguri, Mix alge, 
complex B, Fe, Cu

ochilor
Vit. A, B2, Zn

Controlul 
stresului
Ginseng, Mg, 
complex B, Vit. C, 

   100% organismului, în momentele de suprasolicitare
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Minerale
Elemente de bază ale metabolismului, 
esențiale pentru transportul 
și procesarea oxigenului, sunt 
responsabile pentru echilibrul apei în 
organism și transmiterea de impulsuri 
în nervi și mușchi.

Mix de alge marine
Datorită profilului lor nutrițional bogat și al conținutului de fucoidan, sunt benefice 
pentru sănătate și ajută organismul să lupte împotriva bolilor și îmbătrânirii precoce. 
Algele marine conțin numeroase minerale, cele mai prezente fiind: calciu, cupru, iod 
și fier. Ele sunt, de asemenea, bogate în proteine, fibre și vitamine, în special vitamina 
K și acid folic. Algele marine (Kelp, Fucus, Chlorella) sunt sursă importantă de iod - un 
mineral vital pentru funcționarea optimă a glandei tiroide.

Astaxanthin, Sâmburi de Struguri 
Măceș, Cătină, Guarana și Resveratrol 
(extracte standardizate)
Imprimă un rol antioxidant puternic contribuind la 
menținerea nivelului maxim de energie pe parcursul 
întregii zile.

Vitamine
Esențiale pentru desfășurarea 
funcțiilor organismului, în 
parametri optimi.

Micronutrienţi, vitamine și minerale din surse naturale,    
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Ginseng-chinezesc și Ginseng-siberian 
(extracte standardizate)
Cele două tipuri de Ginseng întăresc semnificativ atât capacitățile fizice (energie, 
recuperare după efort), cât și capacitățile cognitive (memorie, putere de concentrare, 
creativitate). Sunt nutrienți esențiali atât pentru persoanele cu un stil de viață activ, cât și 
pentru persoanele care parcurg situații solicitante din punct de vedere intelectual.

Mix ciuperci
Acționează complementar și favorizează 
echilibrarea mecanismelor imunitare din 
organism, în special în cazurile de convalescență 
sau perioade de recuperare, dar și în situații 
stresante. Conține beta glucani care oferă 
protecție antioxidantă, contribuie la regenerarea 
și protejarea celulelor și țesuturilor. (Maitake, 
Shiitake, Cordyceps sinensis, Coama leului,
Agaricus blazei, Chaga, Păstrăv de fag)

Mix de legume și fructe
Perfect calibrat și prelucrat cu atenție 
pentru a păstra ingredientele principale 
(vitamine, minerale și enzime), oferă 
soluția optimă de completare a dietelor 
deficitare, susținând o nutriție corectă.

   ușor de asimilat și disponibile 100% organismului
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Beneficii

Mod de utilizare

• Conferă un tonus optim în activitățile zilnice
• Ajută în stări de oboseală, slăbiciune și 
   epuizare

• Îmbunătățește capacitățile cognitive (memorie, 
   putere de concentrare) 
• Întărește capacitățile fizice (energie, recuperare 
   după efort)
• Susține organismul în convalescență

Adulți: 1 plic pe zi, dimineața, după masă.
Se golește conținutul plicului într-un pahar, 
se adaugă 100ml apă, se amestecă și se bea 
imediat.

Compoziție
(per plic)

Compoziție
(per plic)

VNRVNRStandardizareInformații 
nutriționale

Informații 
nutriționale

Calciu
Extract 7-9:1 de 
Ginseng-chinezesc
Extract de Guarana 
Vitamina C
Magneziu
Vitamina PP
Vitamina E 
Fier
Acid pantotenic
Zinc 
Vitamina B2
Vitamina B6

2% ginsenozide
16% cafeină

*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011

140mg
100mg

100mg
80mg

66,25mg
16mg
12mg

7mg
6mg
5mg

1,4mg
1,4mg

Vitamina B1
Mangan 
Vitamina A
Cupru
Vitamina B9
Vitamina K1
Iod
Seleniu
Molibden
Biotină
Crom
Vitamina D3
Vitamina B12

 1,1mg
1mg

 800μg
 0,5mg
 200μg

 75μg
 75μg
 55μg
 50μg
 50μg
 20μg

5μg
 2,5μg

100*
50*

100*
50*

100*
100*

50*
100*
100*
100* 

50* 
100* 
100*

18*

100*
18*

100*
100*

50*
100* 

50* 
100* 
100*

Vitamine, Minerale și Extracte standardizate, din plante    
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Compoziție (per comprimat)

Compoziție (per plic)

Mod de utilizare

Mod de utilizare

Calciu 140mg, Vitamina C 80mg, Magneziu 66,25mg, extract 
de Ginseng 30mg standardizat min. 2% ginsenozide, extract 
din Sâmburi de Struguri 20mg, extract de Maceș 20mg 
standardizat 50-55% vitamina C, Vitamina PP 16mg, extract 
de Guarana 15mg standardizat 16% cafeină, Vitamina E 
12mg, Fier 7mg, Acid pantotenic 6mg, Zinc 5mg, Vitamina B2 
1,4mg, Vitamina B6 1,4mg, Vitamina B1 1,1mg, Mangan 1mg, 
Vitamina A 800μg, Cupru 0,5mg, Vitamina B9 200μg, Vitamina 
K1 75μg, Iod 75μg, Seleniu 55μg, Molibden 50μg, Biotină 50μg, 
Crom 20μg, Vitamina D3 5μg, Vitamina B12 2,5μg.

Adulți: 1 - 2 comprimate pe zi, la mese, până la ora 17:00.

Calciu 1000mg,  Magneziu 300mg, Zinc 15mg,  Vitamina D3 
7,5μg

1 plic pe zi, dimineața, după micul dejun. Se golește 
conținutul plicului într-un pahar, se adaugă 200ml apă, se 

Beneficii
• Energizează organismul
• Conferă un tonus optim în activitățile zilnice
• Ajută în stări de oboseală, slăbiciune și epuizare
• Crește performanțele fizice și mentale

Beneficii
• Menține sănătatea sistemului osos și a dinților
• Contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular
• Menține sănătatea psihică
• Susține sistemul imunitar

   100% naturale, pentru eficienţă terapeutică maximă. 

amestecă și se bea imedia .



Produse fabricate în sistem de 
management integrat al calității și 
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