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Vitaminele E, C și B2, precum și zincul ajută la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ. Cistina este constituent esențial al keratinei, 
component de bază a structurii părului și a unghiilor. Uleiul de Borago 
este un ulei bogat în acizi grași polinesaturați, folosit în aplicații anti-aging 
pentru a îmbunătăți structura și aspectul pielii și pentru a-i spori 
elasticitatea și tonusul. Acizii grași  din uleiul de Borago sunt eficienți 
pentru îngrijirea unghiilor și a părului.

Alte ingrediente
Lecitină (emulsifiant), ceară  galbenă de albine, dioxid de siliciu coloidal 
(antiaglomerant), gelatină (agent gelatinizant), glicerină (agent de 
umezire), dioxid de titan (E171) și oxid  roșu de fier (E172) (coloranți)

Menţiuni:

Acest produs este un supliment alimentar.

Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar 
variat şi echilibrat.

A nu se depăşi doza zilnică recomandată.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A se consuma de preferinţă până la sfârşitul perioadei de valabilitate 
inscripţionate pe ambalaj.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Mod de administrare: 

Adulți: 1-2 capsule/zi. Capsulele se înghit întregi cu suficient lichid.

Forma de prezentare: cutie cu 2  blistere a câte 15 capsule gelatinoase moi.

Beauty VIM  este o combinație de substanțe active cu rol în protejarea 
părului, unghiilor și a pielii, având la bază complexul B, esențial pentru 
sănătatea acestora. Biotina și zincul contribuie la menținerea sănătății 
părului. Zincul ajută la menținerea sănătății unghiilor.  Vitamina A și B2, 
precum și biotina, nicotinamida și zincul contribuie la menținerea 
sănătății pielii.

pielestres celule părunghii

Ingrediente                     Per capsulă           % DZR*                    Ingrediente                   Per capsulă%                   DZR*
Ulei de pește 
- EPA, 
- DHA

 230 mg
41,4 mg
27,6 mg

Ulei de Borago
 (limba mielului) 
   -acid gama linoleic

60 mg
12 mg

-**-**

L-cistină                                      50 mg                           -**                         3 mg                               0,8
Acid ascorbic                             80 mg                          100                         2,5 µg                            100
Fier                                              6,7 mg                           47,8                      1,4 mg                           100
Nicotinamidă                           16 mg                           100                           1,4 mg                          100
Zinc                                               5 mg                             50                          1,1 mg                           100
Vitamina E                                 6,03 mg                        50,2                       200 µg                            100
Acid pantotenic                    6 mg                             100                           

Magneziu                                  
Vitamina B 12                           

Vitamina B6                              

Vitamina B2                             

Vitamina B1                              

Acid folic                                   
Biotină                                       50 µg                             100

Valoare energetică                  Per 100 g
Energie (KJ)                                  2077,744
Energie (Kcal)                              494,701
Grăsimi (g)                                    42,667

Acizi grași saturați(g)               10,045
Glucide(g)                                       7,049

Zahăr (g)                                              0
Proteine (g)                                  20,625
Sare (g)                                                0

*% din doza zilnică recomandată
** nu există recomandare din partea UE.
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Zincul participă la menţinerea sănătăţii pielii, a vederii normale şi 

diviziunii celulare. Are rol în metabolismul normal al carbohidraţilor, al 
macronutrienţilor, al acizilor graşi, al vitaminei A, în metabolismul acido-
bazic normal şi participă la sinteza normală a proteinelor. Sprijină 
menţinerea fertilităţii, reproducerii normale şi menţinerea 
concentraţiilor normale de testosteron din sânge.

Seleniul are rol în spermatogeneza normală şi în funcţionarea normală a 
glandei tiroide.

O capsulă conţine:

Seleniu ......................100 μg /181,8 % din DZR*

Zinc .............................20 mg /200,0 % din DZR*

Vitamina A ...............800 μg /100,0 % din DZR*

Vitamina C ..............120 mg /150,0 % din DZR*

Vitamina E .................30 mg /250,0 % din DZR*
(* % DZR – procent din doza zilnică recomandată)

Menţiuni:

Acest produs este un supliment alimentar.

Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar 
variat şi echilibrat.

A nu se depăşi doza zilnică recomandată.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A se consuma de preferinţă până la sfârşitul perioadei de valabilitate 
inscripţionate pe ambalaj.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Mod de administrare: 1 capsulă/zi după masă.

Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere a câte 10 capsule.

Bio-Seleniu și Zinc este o combinație excelentă a celor mai importanți 
constituenți cu efect antioxidant.
Seleniul și zincul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului 

oxidativ, la funcţionarea normală a sistemului imunitar, la menţinerea 

sănătăţii părului şi unghiilor.
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Calciul este necesar pentru menținerea sănătății sistemului osos și a 
dinţilor. Participă la funcționarea normală a sistemului muscular și în 
metabolismul energetic normal. Intervine în coagularea normală a 
sângelui. Contribuie la o neurotransmisie normală, la funcționarea 
normală a enzimelor digestive, la procesul de diviziune și de diferențiere 
celulară.
Vitamina D3 are rol în menținerea concentrațiilor normale de calciu în 
sânge. Contribuie la absorbția și utilizarea normală a calciului și fosforului și 
menținerea sănătății sistemului osos și a dinților.
Un  comprimat  masticabil  conţine:
Calciu 500 mg (sub formă de carbonat de calciu) - 62,5 % DZR *
Vitamina D3 5 µg (200 U.I.) - 100% DZR *
(* % DZR – procent din doza zilnică recomandată)

Alte ingrediente: Zahăr (agent de încărcare), amidon de porumb (agent 
de încărcare), celuloză microcristalină (agent de întărire), lactoză 
monohidrat (agent de încărcare), polivinilpirolidonă (agent de întărire), 
stearat de magneziu (agent antiaglomerant), dioxid de siliciu coloidal 
(agent antiaglomerant), zaharină (îndulcitor), aromă de portocale.
Menţiuni
Acest produs este un supliment alimentar.
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar 
variat şi echilibrat.
Conţine 0,166 g zahăr / comprimat (corespunzătoare la 36,9 kcal/100 g 
produs).
Conţine lactoză monohidrat. Nu se recomandă persoanelor cu intoleranţă 
la lactoză.
A nu se depăşi doza zilnică recomandată.
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.
A se consuma de preferinţă până la sfârşitul perioadei de valabilitate 
inscripţionate pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Mod de administrare: 1 comprimat masticabil/ zi după masă.
Forma de prezentare: cutie cu 2 blistere a câte 10 comprimate.
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sistem osos dinți

Calciu cu vitamina D3 este o combinație optimă ce asigură organismului 
necesarul de calciu și vitamina D3 în vederea prevenirii și tratării 
deficiențelor acestora.
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Fierul participă la transportul normal al oxigenului în corp.
Vitamina C crește absorbţia fierului.
Vitamina B2 contribuie la metabolismul normal al fierului respectiv la 
menţinerea sănătăţii pielii, menţinerea vederii normale şi protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ.
Fierul, vitaminele B şi C contribuie la reducerea oboselii și extenuării şi 
intervin în funcționarea normală a sistemului imunitar.
Vitaminele B2, B6, B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului 

nervos şi participă la metabolismul energetic normal. 

O capsulă conţine:
Vitamina A ...............................700 µg/ 87,5 % din DZR*
Vitamina B2 ..........................1,6 mg/ 114,3 % din DZR* 
Vitamina B6 ...............................2 mg/142,8 % din DZR*
Vitamina B12 ................................2 µg/ 80,0 % din DZR*
Vitamina C ................................60 mg/ 75,0 % din DZR*
Acid folic ................................300 µg/ 150,0 % din DZR*
Fier ...............................................12 mg/ 85,7 % din DZR*
(* % DZR – procent din doza zilnică recomandată)

Alte  ingrediente:
-conţinutul capsulei: maltodextrină de cartofi (substanţă de suport), 
celuloză microcristalină (agent deîncărcare)
-capsulă:  gelatină şi coloranţi - roşu allura, oxid roşu de fier, dioxid de titan 

Mod de administrare: 1-2 capsule/zi cu o jumătate de oră înainte de masă 
sau cu 3-4 ore după masă.
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere a câte 10 capsule.
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Complexul de vitamine şi fier este un supliment alimentar cu o formulă 
bine echilibrată. Fierul, acidul folic, vitamina B12 contribuie la formarea 
normală a globulelor roșii și a hemoglobinei. 



Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular, la 
menținerea sănătății sistemului osos și a dinţilor. Participă la sinteza 
normală a proteinelor și la procesul de diviziune celulară. Contribuie la 
echilibrul electrolitic.

Vitamina B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. 
Participă la formarea normală a globulelor roșii, la metabolismul normal 
al proteinelor, al glicogenilor și al homocisteinei. Contribuie la reglarea 
activităţii hormonale și la sinteza normală a cisteinei.

Un comprimat conţine:

Magneziu 48 mg (sub formă de lactat de magneziu dihidrat) – 12,8% DZR * 

Vitamina B6 5mg – 357% DZR*
(* % DZR – procent din doza zilnică recomandată)

Menţiuni:

Acest  produs  este  un  supliment  alimentar.  Suplimentele  alimentare nu  
trebuie  să  înlocuiască  un  regim  alimentar  variat  și  echilibrat. onține C
lactoză monohidrat. Nu se recomandă persoanelor cu intoleranță  la  
lactoză.  

A  nu  se  depăși  doza  zilnică  recomandată.  

A  se  păstra  la  temperaturi  sub  25 °C,  în ambalajul  original. 

A se consuma de preferință până la sfârșitul perioadei de valabilitate 
inscripționate  pe  ambalaj.  

A  nu  se  lăsa  la  îndemâna  copiilor.

Mod de administrare: 1-2 comprimate de 2 ori pe zi. Comprimatele se 
înghit î ntregi c u u n p ahar d e a pă.

Forma de prezentare: cutie cu 5 blistere a câte 10 comprimate.
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Magneziul și Vitamina B6 contribuie la funcționarea normală a 
sistemului nervos și la menținerea sănătăţii psihice. Participă la 
metabolismul energetic normal și la reducerea oboselii și extenuării. 
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Vitaminele B2, C şi E au rol în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Vitamina A contribuie la menţinerea vederii normale.A lături de vitamina B2, 
niacină şi biotină participă şi la menţinerea sănătăţii pielii şi a membranelor 
mucoase.

Vitamina B12 împreună cu acidul folic contribuie la formarea globulelor roşii şi 
la procesul de diviziune celulară, iar vitamina K participă la coagularea normală 
a sângelui.  Acidul folic are rol în creşterea ţesutului matern în timpul sarcinii.
Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcţionarea 
normală a pielii, a vaselor, a gingiilor, a dinţilor, a ligamentelor şi a sistemului osos.
Vitamina D3 are rol în menţinerea concentraţiilor normale de calciu în sânge. 
Contribuie la absorbţia şi utilizarea normală a calciului şi fosforului şi menţinerea 
sănătăţii sistemului osos şi a dinţilor.

O capsulă conţine doza zilnică recomandată din fiecare vitamină.
Vitamina A .........................800 μg   Vitamina B12.......................2.5 μg
Vitamina D3.........................3 5 μg   Vitamina C...........................80 mg
Vitamina E ...........................12 mg   Acid pantotenic...................6 mg
Vitamina K1 ..........................75 μg   Acid folic..............................200 μg
Vitamina B1 .......................1,1 mg   Biotina....................................50 μg
Vitamina B2 .......................1,4 mg   Niacina..................................16 mg
Vitamina B6 .......................1,4 mg
 
Menţiuni:

Acest produs este un supliment alimentar.
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar   
variat şi echilibrat.
A nu se depăşi doza zilnică recomandată.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A se consuma de preferinţă până la sfârşitul perioadei de valabilitate   
inscripţionate pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Mod de administrare: 1 capsulă/zi după masă.
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere a câte 10 capsule.

Vitaminele B, C, niacina şi biotina contribuie la funcţionarea normală a 

sistemului nervos și la menţinerea sănătăţii psihice. 

Vitaminele B6, B12 şi C intervin în funcţionarea normală a sistemului imunitar 

și alături de niacină și acid pantotenic contribuie la metabolismul energetic 

normal și la reducerea oboselii și extenuării. 
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Acizii grași Omega-3 pot fi găsiți în anumite tipuri de pește. 
Acizii grași polinesaturați din Omega 3 forte: DHA (acid docosahexaenoic) 
și EPA (acid eicosapentaenoic) contribuie la funcția normală a inimii. DHA 
contribuie la menținerea funcției normale a creierului și a vederii normale.
Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Menţiuni:

Acest produs este un supliment alimentar.
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar   
variat şi echilibrat.
A nu se depăşi doza zilnică recomandată.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A se consuma de preferinţă până la sfârşitul perioadei de valabilitate   
inscripţionate pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 

Mod de administrare:
Pentru adulți: 1-2 capsule/zi în timpul meselor. Capsulele se înghit întregi 
cu suficient lichid.
Forma de prezentare: cutie cu 6 blistere a câte 10 capsule gelatinoase moi.

creier  inimă
stres 

oxidativ

Acizii grași Omega-3 sunt considerați acizi esențiali, necesari pentru 
sănătatea umană dar pe care organismul nu poate să-i producă în mod 
natural: aceștia trebuie furnizați prin intermediul alimentelor.

vederea



Ingrediente: 
Vitamina C (acid ascorbic) 180 mg, corespunzătoare la 225,0 % DZR *.
(* % DZR – procent din doza zilnică recomandată)

Alte ingrediente: 
- manitol (îndulcitor), 
- lactoză monohidrat (agent de încărcare), 
- celuloză microcristalină (agent de întărire), 
- amidon de porumb pregelatinizat (amidon modificat), 
- acid stearic (agent antiaglomerant), 
- dioxid de siliciu coloidal (agent antiaglomerant), 
- zaharină sodică (îndulcitor), 
- aromă de portocale.
Acţiune: 
Vitamina C contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului imunitar în 
timpul exerciţiilor fizice intense şi după acestea. Intervine în metabolismul 
energetic normal. Contribuie la reducerea oboselii şi extenuării.
Participă la formarea normală a colagenului pentru funcţionarea normală a 
vaselor de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, a pielii, a gingiilor şi a dinţilor. 
Contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos şi la menţinerea sănătăţii 
psihice. Are rol în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Vitamina C 
creşte absorbţia fierului.
Mod de administrare: 
Se administrează 1 comprimat pe zi. Comprimatele se lasă să se topească lent în 
gură sau se mestecă.
Menţiuni: 
Acest produs este un supliment alimentar.
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat şi 
echilibrat.
A nu se depăşi doza zilnică recomandată.
Conţine îndulcitor şi lactoză monohidrat. Nu se recomandă persoanelor cu 
intoleranţă la lactoză.
Consumul excesiv poate avea efecte laxative.
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.
A se consuma de preferinţă până la sfârşitul perioadei de valabilitate 
inscripţionate pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Forma de prezentare: cutie cu 2 blistere Al/PVC a câte 10  comprimate. 

PORTOCALE

Vitamina C este un nutrient esențial vieții, vitamină solubilă în apă, care 
contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului imunitar, la 
reducerea oboselii și extenuării. Intervine în metabolismul energetic 
normal. Contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos şi la 
menţinerea sănătăţii psihice.
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Vitamina C contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului imunitar în 
timpul exercițiilor fizice intense și după acestea. Intervine în metabolismul 
energetic normal. Contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Participă la 
formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, 
a sistemului osos, a ligamentelor, a pielii, a gingiilor și a dinților. Contribuie la 
funcţionarea normală a sistemului nervos şi la menţinerea sănătăţii psihice. Are rol 
în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Vitamina C crește absorbția 
fierului.

Ingrediente: 
Acid ascorbic 500 mg, corespunzătoare la 625,0% DZR*
 (* % DZR – procent din doza zilnică recomandată)
Alte ingrediente: 
- lactoză monohidrat (agent de încărcare)
- amidon pregelatinizat
- acid stearic (agent antiaglomerant) 
- povidonă (agent de întărire)
- talc (agent antiaglomerant)
- dioxid de siliciu coloidal (agent antiaglomerant)

Mod de administrare: 1 comprimat pe zi. Comprimatele se înghit întregi cu un 
pahar de apă.

Menţiuni: 
Acest produs este un supliment alimentar.
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat şi 
echilibrat.
A nu se depăşi doza zilnică recomandată.
Conţine lactoza monohidrat. Nu se recomandă persoanelor cu intoleranţă la 
lactoză.
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.
A se consuma de preferinţă până la sfârşitul perioadei de valabilitate inscripţionate 
pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Forma de prezentare: cutie cu 5 blistere a câte 10 comprimate.

Vitamina C este un nutrient esențial vieții, vitamină solubilă în apă, care 
contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului imunitar, la 
reducerea oboselii și extenuării. Intervine în metabolismul energetic 
normal. Contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos şi la 
menţinerea sănătăţii psihice.
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