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Centrul Naturist de Sănătate

Steaua Divină

Despre noi
Centrul Naturist de Sănătate Steaua Divină vă pune la dispoziție servicii
medicale și metode terapeutice alternative adresate unei game largi de cerințe
medicale. Cu o experiență medicală de peste 15 ani și o echipă multidisciplinară
de medici și terapeuți, realizăm unele dintre cele mai valoroase terapii holistice,
recomandăm și oferim tratamente naturiste eficiente chiar și în cazul celor mai dificile
diagnostice.
Steaua Divină există pentru a oferi încredere că dobândirea și menținerea stării de
sănătate deplină prin mijloace 100% naturale este posibilă prin punerea la unison cu
ritmurile tainice ale naturii.

steauadivina.ro

Avantajele noastre
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Avem o abordare complexă, unică,
prin aplicarea principiilor medicinei
Ayurveda, îmbinate cu cele ale
fitoterapiei moderne și a altor
forme de medicină alternativă
atât în diagnosticare cât
și în tratament.
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Utilizăm cu succes atât plante
medicinale și remedii româneşti, cât și plante care
provin din alte zone (India,
America de Sud, China,
Africa) în funcție de necesitățile pacienților.
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Recomandăm și practicăm asocieri de terapii
(de exemplu terapii Ayurvedice cu acupunctură
sau cu apiterapie), unele inovatoare, care pot
conduce la o recuperare mai rapidă.
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Tratamentele noastre sunt
personalizate, conform
necesităților fiecărui pacient, iar rețetele sunt
preparate într-un laborator specializat
din incinta clinicii.

Beneficiile consultațiilor și terapiilor noastre:
Abordare completă și personalizată a stării de sănătate a pacientului
Afecțiunile sunt tratate prin corectarea dezechilibrelor ce au stat la baza
producerii lor
Promovăm însănătoşirea, toate afecțiunile sunt reversibile și tratabile
Atenție, comunicare, sprijin acordat pacientului pentru a depăşi momentele de stres
Consultații amănunțite ce pot dura până la 120 minute
Terapiile oferite în urma consultaţiei sunt neinvazive şi relaxante, folosesc numai
ingrediente naturale şi se adresează în egală măsură trupului, minţii şi sufletului

steauadivina.ro
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Producem peste

300

remedii naturiste
Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 3-5, Sector 2, București
Comenzi telefonice:
0728.600.300
Comenzi online:
steauadivina.ro

Rețetele produselor Steaua Divină sunt originale, concepute și testate
în laboratoarele proprii de către medici, farmaciști și biologi cu experiență
și cunoștințe aprofundate de fitoterapie, apiterapie și Ayurveda. Remediile
și suplimentele alimentare marca Steaua Divină sunt produse din plante atent
selecționate, de cea mai bună calitate, prelucrate astfel încât să păstreze principiile
active ale plantelor.
Într-o atmosferă de armonie și liniște, produsele sunt realizate prin proceduri care
urmăresc să utilizeze optim fiecare plantă medicinală, înglobând încărcătura afectivă
și dragostea pentru oameni a celor care le realizează. Astfel, ele devin garanția unei
calități unice.

steauadivina.ro
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Produse noi

NOU

Produse noi
Poveste de iubire
Ceai | 50 g
Un ceai cu note pregnante, vibrante precum o
simfonie a iubirii, un ceai impregnat cu romantisul
trandafirului, agerimea scorțișoarei, candoarea
albăstrelelor, precum lofantusul impetuos,
ca portocalul stenic, având noblețea ceaiului
verde, puritatea angelicăi și vigoarea damianei,
subtilitatea mentei și pasiunea ghimbirului și da, în
suflet pătrunzător precum busuiocul.

Poveste de primăvară
Ceai | 50 g
Un ceai care învăluie în arome dulci, vitale, susține
schimbarea ritmului, hrănește cu esențe și cu
vigoare, dă tonul și inspirația reînnoirii. Lucrurile
capătă o culoare mai caldă, lumina începe să se
joace în tonuri familiare. Da, aduce primăvara mult
mai aproape de suflet!

steauadivina.ro

NOU

Uleiuri esenţiale pure |

Produse noi

7

5 ml

Uleiuri esențiale pure – artă și știiință
Componente ale sistemului imunitar al plantelor medicinale, uleiurile esențiale
reprezintă cea mai potentă formă de medicament natural extras din plante.
Aceste uleiuri esențiale, având cel mai înalt grad de puritate terapeutică
sunt printre cele mai eficiente remedii naturale, acționează foarte rapid, au
concentrație mare de principii bioactive, sunt obținute prin distilare și provin
din țările de origine ale plantelor din care se extrag.

steauadivina.ro
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Produse noi

NOU

Produse noi - gama Regenerare
Regenerare Ficat |

90 capsule

Detoxifiant și regenerant al ficatului
REGENERARE FICAT este un produs care asigură un
aport natural de substanțe bioactive pentru ficat având
atât acțiune detoxifiantă cât și regenerantă asupra
ficatului. Este util atât pentru boli ca: hepatita acută și
cronică, hepatite virale, hepatosteatoza („încărcare
grasă” a ficatului) cât și în caz de intoxicare a ficatului cu
produși toxici rezultați din metabolismul medicamentelor
de sinteză, alcool, fumat. Produsul poate fi folosit cu
rezultate foarte bune și pentru prevenirea afecțiunilor
hepatice și păstrarea sănătății ficatului.

Regenerare Memorie | 90 capsule
Activează și regenerează memoria
REGENERARE MEMORIE este un produs care conține
plante selectate în scopul menținerii vascularizației
normale a creierului, precum și a oxigenării eficiente
a acestuia, prin aceasta contribuind la îmbunătățirea
funcțiilor cognitive cerebrale: atenția, concentrarea,
memoria. Prin substanțele antioxidante conținute, acest
produs crește claritatea mentală și energizează sistemul
nervos central, asigură nutriția adecvată a celulelor
neuronale cu efecte profund regeneratoare asupra
creierului.
steauadivina.ro

Produse noi

NOU

Regenerare Oase |
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90 capsule

Oase puternice și articulații sănătoase
REGENERARE OASE asociază efectele mineralizante
și întăritoare asupra oaselor, cu efectele antiinflamatorii
articulare, care au ca efect scăderea durerilor articulare
și îndepărtarea rigidității articulațiilor, păstrând mobilitatea
articulațiilor și rezistența osoasă.

STEM Plus |

90 capsule

STEM vegetal regenerator
STEM PLUS este un produs original care stimuleză
regenerarea celulară a organismului și protejează
corpul împotriva bolilor degenerative (ateroscleroză,
osteoporoză, artroză, cancer) sau a afecțiunilor
autoimune. Prin efectul său antioxidant, mineralizant,
vitaminizant și energizant, activează funcțiile enzimatice
în organism, crește imunitatea, crește rezistența și
adaptabilitatea organismului la stres sau infecții.

Detox limfatic |

90 capsule

Purifică și regenerează limfa
DETOX LIMFATIC este un produs care ajută la
decongestionarea sistemului limfatic, elimină toxinele
acumulate, fluidifică limfa, stimulează circulația limfei în
organism, detoxifiaza rinichii și sângele, elimină surplusul
de apă din organism, fiind de mare ajutor inclusiv în
curele de slăbire și reîntinerirea pielii.
steauadivina.ro
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Sinergii de uleiuri esențiale

Sinergii de uleiuri esențiale | 10 & 20 ml

Aromoterapia este știința utilizării uleiurilor esențiale obținute pe cale
naturală din plante medicinale, pentru dobândirea sau menținerea sănătății.
Uleiurile esențiale obținute din plantele medicinale sunt componente
ale sistemului imunitar al acestora, pe care le folosesc pentru vindecare,
protecție și adaptare. Aceleași efecte le au și asupra omului.
Ele acționează mult mai bine împreună și de aceea am conceput gama
de uleiuri esențiale Sinergii.
Termenul sinergie provine din cuvintele grecești: ”sin” care înseamnă
”împreună” și ”ergon” care înseamnă ”a munci”. Prin urmare, sinergia
înseamnă conlucrare și ea ne învață faptul că 1 plus 1 înseamnă mai mult
decât 2, iar gama de uleiuri esențiale Sinergii ne arată că administrarea
simultană a mai multor uleiuri esențiale este superioară administrării
acelorași uleiuri succesiv.
steauadivina.ro

Sinergii de uleiuri esențiale
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Sinergia între diferite uleiuri esențiale presupune două modalități de
manifestare: sinergia prin proprietăți terapeutice (de exemplu două uleiuri
esențiale cu efecte antibacteriene administrate concomitent vor avea un
efect antibacterian superior) și sinergia prin componente chimice (de exemplu
combinarea unui ulei esențial care conține timol cu un ulei esențial bogat în
eugenol va avea efecte terapeutice superioare).
Produsele din gama Sinergii au cea mai mare puritate terapeutică, sunt
printre cele mai eficiente și mai rapide remedii naturale, au concentrație mare
de principii bioactive, nu au reacții adverse, sunt obținute prin distilare și conțin
uleiuri esențiale extrase din plante medicinale cultivate în țara lor de origine.
Aceste sinergii pot fi utilizate la fel ca și uleiurile esențiale care au un înalt
grad de puritate terapeutică, atât intern, după consultarea unei persoane
avizate, cât și prin aplicații externe: băi, masaje, inhalații, aplicații locale.

Antiacneic 20ml

Anulin 20ml

Artrilin 20ml

Artrolin 20ml

Clavulin 20ml

Climenol 10ml
cu Activator *

Dermatelin 20ml

Enterisan 10ml
cu Activator *

Are efect antiacneic,
antiseboreic, antiseptic,
cicatrizant, regenerator
și hidratează tenul foarte
eficient.
Este util în caz de
acnee, ten gras, acneic,
seboreic, piele inflamată şi
deshidratată, piodermită.
Conferă un ten curat și
sănătos.

Are acțiuni emoliente,
reparatoare, cicatrizante,
regeneratoare și
hidratante pentru piele.
Este recomandat pentru
îngrijirea pielii îngroșate
și a zonelor afectate de
bătături.

Are proprietăți antiseptice,
antiinflamatoare,
cicatrizante, regenerante,
reparatoare; stimulează
circulația sanguină. Este
util în caz de fisuri anale,
inflamații anale, hemoroizi.

Stimulează circulația
sanguină, ajută la creșterea
capacității funcționale și
hormonale a organelor
sexuale, la echilibrarea
naturală a hormonilor;
este regenerant,
decongestionant sanguin
și limfatic, calmant. Util în
schimbările de dispoziție
asociate cu menopauza și
cu sindromul premenstrual.

Este antiinflamator,
antispastic, antireumatic,
regenerant, reparator;
stimulează circulația
sanguină în zonele masate
și în zonele articulare.
Asigură premisele pentru
articulații sănătoase, crește
elasticitatea, flexibilitatea,
mobilitatea. Util în
artrite, dureri articulare,
reumatism, artrită
reumatoidă.

Are efecte cicatrizante,
reparatoare, regenerante,
de elasticizare, hrănire
și hidratare a pielii; este
antiseptic și redă fermitatea
pielii. Este recomandat
pentru crăpături și fisuri
ale pielii cauzate de frig,
îngrijirea pielii rănite, a pielii
îmbătrânite și a tenului gras
sau acneic.

Stimulează circulația
sanguină în zonele masate
și în zonele articulare
ceea ce are ca efect
îmbunătățirea calității
țesutului articular; este
regenerant, reparator,
antiinflamator, antireumatic.
Crește flexibilitatea,
mobilitatea. Util în artroze,
gonartroze, coxartroze,
dureri articulare.

Menține echilibrul florei
intestinale cu rol esențial
în procesele de digestie și
imunitate, asigură un tranzit
și o motilitate intestinală
optime, protejează
mucoasa gastrică și
intestinală. Util în caz de
accelerare a tranzitului
intestinal, diaree de diverse
cauze, inclusiv infecțioase,
crampe abdominale,
balonare.

steauadivina.ro
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Sinergii de uleiuri esențiale

Entorsan 20ml

Stimulează circulația sanguină
și procesul de cicatrizare;
este antispastic, antalgic,
antiinflamator, decongestionant,
drenant limfatic, regenerant;
ameliorează crampele și
durerile musculare după efort.
Recomandat în traumatisme,
entorse, luxații, contuzii, dureri
musculare, edeme etc.

Hemorlin 20ml

Are acțiuni: purifiante și
astringente, oxigenante, tonice
și decongestionante venoase
și limfatice, vasoconstrictoare,
hemostatice, analgezice,
antiinfecțioase, antiseptice,
cicatrizante, regenerante,
reparatoare, antiinflamatoare.
Este util în caz de hemoroizi,
fisuri anale, inflamații anale.

Menstrofit 10ml
cu Activator *

Îmbunătățește circulația sanguină
și limfatică, reglează ciclul menstrual prin echilibrarea naturală a
nivelurilor hormonale; este antiinflamator, analgezic, tonic și decongestionant venos și limfatic, hemostatic. Ameliorează simptomele
sindromului premenstrual,
menstruații dureroase.

Venolin 20ml

Stimulează și îmbunătățește
circulația periferică, tonifică
sistemul circulator; este emolient,
hidratant, regenerant, reparator;
elasticizează și tonifică pielea.
Este util în: varice, fragilitate
capilară, contuzii, echimoze,
tromboflebită.

steauadivina.ro

Febrilin 10ml
cu Activator *

Febrilin 20ml

Imunisan 10ml
cu Activator *

Lombalgin 20ml

Micolin 20ml

Otistop 10ml

Elimină senzația de rece (frig) din
organism, antibacterian, antiviral,
reglează temperatura corpului,
antifebril, susţine imunitatea,
îmbunătațește microcirculația în
capilarele profunde și amplifică
oxigenarea țesuturilor. Indicat în
febră, răceli, infecții ale tractului
respirator.

Susţine imunitatea, antiviral,
antibacterian, antioxidant,
antiinflamator, anticataral,
menţine starea de sănătate a
sistemului respirator, sprijină și
echilibrează răspunsul natural al
organismului la stres. Util în caz
de viroze respiratorii, gripă, răceli,
rinite, sinuzite.

Are efect răcoritor, antiseptic,
antimicrobian, antiviral,
purifiant, oxigenant, antioxidant,
antiinflamator, decongestionant
limfatic, stimulează circulația
sanguină în zonele în care se
fac aplicațiile, reconfortant.
Indicat în febră de diferite
cauze (bacteriană, virală), stări
infecțioase.

Este antiinflamator, antispastic,
antialgic, decontracturant
muscular, reconfortant,
decongestionant, calmant,
relaxant, tonifiant; stimulează
circulația sanguină. Este indicat în
dureri lombare, lumbago, sciatică,
dureri de spate, dureri musculare.

Are efecte antimicotice,
cu Activator *
antiseptice, cicatrizante,
Menţine și îmbunătățește starea
regenerante, reparatoare,
de sănătate a urechilor, a
antioxidante, fiind util în caz de
timpanului și a zonelor adiacente
infecții fungice ale unghiilor, negi.
interesate (canalul trompei lui
Eustachio și faringe) și a căilor
respiratorii superioare; susţine
imunitatea locală și generală. Util
în caz de otite.

X-pectoral 10ml
cu Activator *

Fluidifică secrețiile bronșice,
este expectorant, emolient,
antibacterian, antiviral,
antispastic, calmant, antioxidant.
Susține sănătatea aparatului
respirator. Indicat în tuse cu
expectorație, bronșite, bronșiolite,
răceli, tuse convulsivă.

Sinergii de uleiuri esențiale

Parasitoff 10ml
cu Activator *

Psorilin 20ml

Relaxol 20ml

Rhinolin 10ml
cu Activator *

Sangastrin 10ml
cu Activator *

Sanlaxin 10ml
cu Activator *

Este emolient, hidratant,
încălzitor; stimulează hrănirea şi
Este antiparazitar intestinal,
oxigenarea celulară, creșterea
creează un mediu nefavorabil
de celule noi ale pielii și
pentru paraziții intestinali, curăță
circulația periferică; are acțiune
intestinele, stimulează în mod
restructurantă asupra fibrelor
natural procesele de protecție ale
de colagen; tonifică și intensifică
organismului împotriva bacteriilor,
metabolismul celular. Util în
virusurilor, ciupercilor. Indicat în
psoriazis, piele uscată și aspră,
parazitoze intestinale – oxiuroză,
îmbătrânită.
ascaridoză, teniază, giardioză.

Este decongestionant nazal,
antiinflamator, antibacterian,
antiviral, are efect calmant
și plăcut asupra mucoaselor
nazală, faringiană și a corzilor
vocale, sprijină imunitatea.
Indicat în congestie nazală, rinite
infecțioase sau alergice, răceli,
viroze respiratorii, gripă.

Normalizează și menține funcția
secretorie a stomacului, este
emolient, balsamic asupra
mucoasei gastrice, menține
motilitatea gastrică optimă,
protejează mucoasa gastrică și
intestinală, detoxifiant. Indicat în
gastrite, lipsa poftei de mâncare,
deficit al funcției digestive.
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Este antiinflamator,
antispasmodic, analgezic,
relaxant muscular, reconfortant,
tonic și decongestionant venos
și limfatic; stimulează hrănirea
şi oxigenarea celulară. Util în
caz de crampe musculare,
suprasolicitare musculară ce
rezultă în urma eforturilor fizice
intense, febră musculară.

Reglează tranzitul intestinal,
laxativ, contribuie la curățarea
și detoxifierea colonului,
îmbunătățește statusul enzimatic
intestinal, menține echilibrul
florei intestinale cu rol esențial în
digestie și imunitate. Util în caz
de constipație, tranzit intestinal
încetinit, meteorism abdominal,
colite.

* Activator 50ml

ACTIVATOR - extract glicerinat este un produs natural care asociază componente naturale ce
acționează sinergic cu un foarte bun efect de solubilizare și de dispersie a uleiurilor esențiale în medii
apoase, îmbunătățind totodată absorbţia lor. Produsul are și efecte tonice, vitaminizante și antioxidante.
Ingrediente: glicerină vegetală naturală 36%, ulei de cocos 20%, alcool etilic alimentar 14%, suc de
lamâie 10%, miere lichidă 10%, ulei de măsline presat la rece 10%.ACTIVATOR - extract glicerinat este
un produs natural care asociază componente naturale ce acționează sinergic cu un foarte bun efect
de solubilizare și de dispersie a uleiurilor esențiale în medii apoase, îmbunătățind totodată absorbţia lor.
Produsul are și efecte tonice, vitaminizante și antioxidante. Ingrediente: glicerină vegetală naturală 36%,
ulei de cocos 20%, alcool etilic alimentar 14%, suc de lamâie 10%, miere lichidă 10%, ulei de măsline
presat la rece 10%.

steauadivina.ro
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Reţete
Produse noi

personalizate

Tratamentele noastre sunt întotdeauna personalizate pentru fiecare
pacient și sunt stabilite de către medicul terapeut după ce acesta a
determinat caracteristicile de sănătate și tipul constituțional al pacientului.
După terminarea consultației, vi se pot prepara în cel mai scurt timp și la costuri
accesibile, în laboratorul clinicii, rețete magistrale sau preparate de tip ayurvedic
din cele peste 500 de plante disponibile, la recomandarea medicului.

steauadivina.ro

Citostatice naturale
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Citoplant Forte+Detoxiplant Forte
270 capsule și extract glicerinat 500 ml

Formulă din două produse ce combină
efecte excepționale de normalizare
a metabolismului celular, stimulare a
imunității și reducere a stresului oxidativ
la nivel celular, cu efecte de purificare a
organismului și optimizare a funcționării
mecanismelor de detoxifiere naturală.
Plantele medicinale din aceste amestecuri
au fost alese cu multă atenție pentru
proprietățile lor deosebite susținute de
conținutul bogat în principii bioactive,
vitamine, minerale și enzime specifice.
Substanțele cu rol antioxidant (vitamine
A, E, beta-caroten, alte carotenoide, zinc,
seleniu, flavonoide etc.) reduc efectele
toxice ale radicalilor liberi, neutralizează
moleculele de oxigen instabile și opresc
astfel procesele de distrugere a propriilor
celule, proces care ar conduce la boală,
bătrânețe și moarte.
Acțiunea coroborată a celor două produse
are un efect optim în îmbunătățirea calităţii
vieții și creşterea speranţei de viaţă.
Utilizarea plantelor sub formă de pulbere
face ca substanțele bioactive specifice să
fie la un maximum de concentrație.
Glicerina împiedică atacul radiațiilor
ultraviolete asupra ADN-ului. Alcoolul
are o foarte mare putere de extracție a
întregului fitocomplex. Asocierea alcoolului
cu glicerina amplifică procesul de extracție
a principiilor bioactive, crește rata de
absorbție intestinală a acestora și acțiunea
de echilibrare funcțională la nivel celular.

steauadivina.ro
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Bitteruri

Bitteruri
Bitterurile marca Steaua Divină sunt tincturi naturale miraculoase, obținute prin extracție hidroalcoolică
din plante medicinale, după rețete îmbunătățite ale formulelor tradiționale de tip bitter suedez, cu efecte
remarcabile asupra unei serii vaste de afecțiuni ale organismului. Am îmbogățit aceste rețete cu plante de pe
meleagurile autohtone, folosind multiple informaţii din medicina tradiţională românească.

Hiperpanaceus | 250 ml
HIPERPANACEUS este un produs premium marca Steaua Divină, un extract
hidroalcoolic din 77 plante medicinale cu efecte foarte valoroase, la care s-a
adăugat miere de albine. Combinaţia de miere şi alcool face ca principiile active
din plante să fie asimilate mult mai bine de către organism. Formula sa inovatoare a
fost realizată împreună cu medicii specialişti în fitoterapie din Clinica Steaua Divină,
utilizând principiile medicinei AYURVEDA. HIPERPANACEUS este un excelent
aperitiv şi tonic digestiv, care realizează în acelaşi timp detoxifiere, tonifiere şi
regenerare. Pentru Hiperpanaceus am păstrat elementele alchimice care stau la
baza bitterului suedez, le-am adăugat cunoaşterea medicinei tradiţionale indiene
Ayurveda, precum şi experienţa practică de peste 10 ani a medicilor noştri.

Bitter Românesc Maximus | 250 ml
BITTER ROMÂNESC MAXIMUS este un produs premium marca Steaua Divină,
un extract glicerinat din 108 plante medicinale cu efecte foarte valoroase.
Formula sa inovatoare a fost realizată împreună cu medicii specialişti în
fitoterapie din Clinica Steaua Divină, utilizând principiile medicinei AYURVEDA.
BITTER ROMÂNESC MAXIMUS este un excelent aperitiv şi tonic digestiv,
care realizează în acelaşi timp detoxifiere, tonifiere şi regenerare. Pentru Bitter
Maximus am păstrat elementele alchimice care stau la baza bitterului suedez,
le-am adăugat cunoaşterea medicinei tradiţionale indiene Ayurveda, precum şi
experienţa practică de peste 10 ani a medicilor noştri.

steauadivina.ro
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Bitter Românesc 32+7 | 500 & 200 ml
Fabricat după o reţetă originală „marca Steaua Divină“, Bitterul Românesc
32+7 folosește multiple informaţii din medicina tradiţională, îmbunătăţind
cunoscuta reţetă a Mariei Treben. Fiecare ingredient este puternic şi
polivalent, astfel încât acțiunea lor sinergică are o valoare terapeutică
de excepţie. Bitterul are multiple acţiuni: analgezic, antiaterosclerotic,
antifungic, antihemolitic, antiinflamator, antireumatic, antispastic,
antitumoral, aperitiv (tonic amar), balsamic, calmant, carminativ,
cicatrizant, colagog, depurativ, detoxifiant, diuretic, diaforetic, emenagog,
expectorant, hrănitor, laxativ, pectoral, purificator, rezolutiv, stimulent
circulator, stimulent digestiv, stimulent mental, stomahic, tonic general,
tonic hepatic, vulnerar. Se recomandă utilizarea internă în: ameţeli, anemie,
alcoolism, apetit redus, astm bronşic, ateroscleroză, bronşită, colecistită,
colici abdominale, constipaţie, depresii uşoare, diabet zaharat, diskinezie
biliară, dureri menstruale, edeme, enterocolite, faringo – amigdalite, febră,
gastrită acută, gripă, gută, hemoroizi, hepatită cronică, indigestie, infecţii
urinare, insomnie, migrene, oboseală, scăderea memoriei, tulburări de
menopauză, parazitoze, reumatism.
Se recomandă utilizarea externă în: arsuri, afte bucale, alăptare, bătături,
cicatrici, degerături, dureri dentare, dureri ale urechilor, dureri reumatice,
eczeme, entorse, fracturi, gripă, hemoroizi, înţepături de insecte,
muşcături de animale, negi, paralizii, răni închise, sinuzită, tromboflebită,
tinitus (zgomote în urechi), vaginită.

Bitter cu Noni | 250 & 100 ml
Acest produs este un excelent tonic, revitalizant, regenerant,
reîntineritor, care aduce multiple beneficii fiinţei umane. Eficienţa
extractului hidroacoolic BITTER CU NONI este dată de reţeta sa
unică, de efectul acţiunii sinergice a celor 55 de plante medicinale
şi aromatice din compoziţie, la care am adăugat renumitele fructe
de Noni. Prezenţa pulberii din fructe de Noni conferă un plus de
energie şi vitalitate organismului. În plus, fructele arborelui Noni,
denumit și ,,Regele fructelor”, au un puternic efect antioxidant,
întăresc sistemul imunitar şi îmbunătăţesc digestia, reglează
tensiunea arterială şi somnul. BITTERUL CU NONI poate fi
consumat în vederea optimizării funcţiilor organismului, pentru
menţinerea stării de sănătate, pentru revigorare și tonifiere,
reducerea și limitarea consecinţelor negative ale contaminanţilor,
dezvoltarea unui fizic şi psihic sănătos şi pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii. Este indicat în caz de abcese, tulburări digestive,
afte, ameţeli, apetit scăzut, atrofie musculară, balonare, cancer,
constipaţie, contuzii, degerături, diskinezie biliară, dureri colicative,
eczeme, entorse, gastrită, gripă, gută, icter, indigestie, infecţii
respiratorii şi genito-urinare, inflamaţii orofaringiene, înţepături de
insecte, hemoroizi, parazitoze, reumatism, tromboflebită, tulburări
menstruale, tulburări circulatorii, tinitus (zgomote în urechi),
traumatisme, ulcer varicos, veruci.
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Delicii
din fructe
Siropurile marca Steaua Divină sunt apreciate pentru gustul excelent,
concentrația mare de fructe sau plante și pentru puritatea lor.
Sunt realizate pe bază de miere sau zahăr invertit, nu conţin arome sau îndulcitori
artificiali. Conservarea siropurilor se realizează prin metode proprii de preparare,
fără pasteurizare sau conservanți sintetici.
steauadivina.ro
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Siropuri în miere | 230 ml
Siropul în miere este modul ideal de a păstra sucul fructelor pentru o perioadă
îndelungată și de a valoriza integral proprietățile curative ale fructelor și ale mierii de
albine. Fructele proaspete și bine coapte au fost presate la rece și li s-a adăugat miere
de albine, fără alte adaosuri.

Afine

Fortifică imunitatea, ajută la regenerarea vaselor de sânge, la normalizarea glicemiei și la regenerarea retinei,
neutralizează infecțiile intestinale, protejează organismul împotriva radioactivității.

Brad

Antiseptic, antitusiv, tonic al căilor respiratorii, are și un efect diuretic blând și ajută în cazul infecțiilor urinare
recidivante sau al litiazei urinare. Conținutul bogat de vitamina C contribuie la creșterea rezistenței la îmbolnăvire.

Cătină

Fructele de cătină sunt situate în categoria celor mai puternice vitaminizante din flora țării noastre. Fortifică și
revigorează organismul, este puternic imunostimulent, tonic și vitalizant.

Coacăze negre

Vitaminizant și diuretic, elimină acidul uric și urații. Este hrănitor, hipotensiv, vasodilatator la nivel periferic,
antiinflamator, hipoglicemiant, imunostimulator.

Ghimbir

Digestiv, tonic excelent, afrodiziac și antiinflamator, ajută în caz de insuficiență circulatorie, sinuzită, impotență, scade
febra moderată, regenerează, creşte pofta de mâncare.

Merișoare

Menține starea de sănătate a aparatului urinar, datorită calităților antiseptice, antibacteriene și vitaminizante ale
fructelor de merișor. Se recomandă ca adjuvant în: infecții urinare și renale.

Trandafir
fără zahăr

Este un sirop relaxant, purificator, afrodiziac, armonizator, aromatizant, bogat în vitamine, minerale și substanțe
antioxidante. Se recomandă în: afte bucale, amigdalite, faringite, afecțiuni respiratorii, astenie și stres.

steauadivina.ro
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Siropuri

Siropuri în zahăr
invertit
| 250 & 520 ml

Căpșuni (produs sezonier)

Fructele de Căpșuni sunt o sursă naturală de vitamine, de
minerale și de uleiuri esențiale. Fructele conțin vitamine
din complexul B, vitaminele C, E, K și beta-caroten. Sunt
o sursă de minerale: potasiu, fosfor, calciu, fier, magneziu,
zinc, mangan. Au proprietăți antibiotice, bactericide,
antiinflamatoare,
depurative,
hipocolesterolemiante,
alcalinizante, vitaminizante, nutritive, tonice. În siropul
marca Steaua Divină, fructele sunt macerate în zahăr
invertit, la temperaturi sub 40° C, special pentru a fi păstrate
toate vitaminele și enzimele pe care conțin.

Brad
Mugurii de brad sunt renumiţi pentru proprietăţile lor
antiseptice, antitusive şi tonice asupra plămânilor şi căilor
respiratorii, fiind recomandaţi mai ales în traheobronşite,
viroze respiratorii, faringo-amigdalite. De asemenea
calmează durerile, au efect răcoritor, revulsiv, cicatrizant,
repermeabilizant vascular, diuretic blând, ajută în cazul
infecţiilor urinare. Conţinutul lor bogat în vitamina C
contribuie la efectul de creştere a rezistenţei la îmbolnăvire
şi a poftei de mâncare.

Cătină

Fructe de pădure (produs sezonier)

Este renumită pentru conţinutul bogat de vitamine (C, E,
A, B1, B2, B3, P) şi minerale, fiind supranumită, pentru
proprietăţile ei tonice şi vitalizante, „ginseng românesc”.
Are efect de fortifiere, regenerare, stimulare a imunităţii
şi creştere a poftei de mâncare. Conţine toate cele 3
vitamine cu proprietăţi antioxidante (A, C, E) şi de aceea,
consumul ei previne îmbătrânirea prematură şi apariţia
bolilor degenerative (reumatism, ateroscleroză etc.). Este
foarte utilă persoanelor care se confruntă frecvent cu
răceli, gripe, senzaţii de slăbiciune, astenie, stres.

Afine

Coacăze negre

Acest sirop aromat este un melanj din fructe de pădure
(coacăze negre, mure, merișoare, afine, zmeură) care,
prin conținutul lor, abundă de vitamine, de flavonoizi și de
elemente minerale valoroase pentru organismul uman.
Siropul conține 70% extract din fructe proaspete care au
fost extrase la rece în zahăr invertit la temperaturi sub 40°C,
pentru a fi păstrate toate substanțele bioactive pe care le
conțin.

Fructele de afin sunt renumite pentru conţinutul lor
bogat în flavonoide, vitamine (A, C, E, F, PP, B1 și B2) și
minerale. Au un efect deosebit de fortifiere, regenerare,
stimulare a imunităţii, ajută la regenerarea vaselor de
sânge, la normalizarea glicemiei și la regenerarea retinei,
cresc sensibilitatea fotoreceptorilor de la nivelul ochiului,
neutralizează infecțiile din intestin, dilată ușor vasele
coronare, protejează organismul contra radioactivității.
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Coacăzele negre au un conţinut bogat în vitaminele
C şi A, săruri de potasiu şi de calciu. Conţin substanţe
ce ajută la menţinerea circulaţiei normale a sângelui şi
tonifică pereţii vaselor sanguine. Au proprietăţi diuretice,
depurative, elimină acidul uric şi uraţii, dar şi efecte tonice
şi vitalizante, cresc pofta de mâncare. Sunt utile în caz de
tulburări de vedere, fragilitate capilară, varice, hemoroizi,
infecţii urinare şi hipertensiune arterială.
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Ghimbir

Mure

Ghimbirul este un excelent tonic digestiv, afrodiziac și
antiinflamator. Are un efect deosebit de fortifiere, fiind
eficient în caz de efort prelungit, regenerare, stimulare a
capacității de digestie și creștere a poftei de mâncare.
Eficient în caz de infecţii virale ale aparatului respirator,
faringo-amigdalită, gripă. Ajută la eliminarea secreţiilor
bronşice, scade febra moderată, regenerează, stimulează
digestia şi creşte pofta de mâncare.

Siropul natural de mure este obținut prin macerare la rece
și păstrează integral proprietățile curative ale fructelor.
Murele conțin cantități mari de beta-caroten, acid salicilic,
acid clorogenic, acid elagic, pectină, zaharuri, compuși
flavonici, vitamine (A, B1, B2, B5, B6, C, E) și săruri minerale
(fier, seleniu, zinc, magneziu, potasiu și fosfor). Murele sunt
remineralizante, stimulatoare ale imunității, contribuie la
îmbunătățirea funcțiilor inimii și a funcțiilor cognitive.

Ghimbir cu lămâie

Pin

Măceșe

Mugurii de pin conțin uleiuri esențiale, vitamina C,
bioflavonoide, săruri minerale. Conţinutul lor bogat de
vitamina C contribuie la creşterea rezistenţei organismului
şi a poftei de mâncare. Siropul de muguri de pin este un
excelent antitusiv, fluidificator, antiinflamator, expectorant
al secreţiilor bronşice, imunostimulator. Tonic şi antiseptic
respirator foarte bun. Antiseptic urinar şi diuretic blând,
motiv pentru care este indicat şi în infecţii urinare.

Mentă

Supersport sirop este un energizant și tonic general natural.
Susține organismul în activități fizice și psihice intense
și de durată. Conferă rezistență la efort. Revigorează în
perioadele solicitante la serviciu. În acest sirop, plantele
sunt macerate în zahăr invertit, la temperaturi sub 40°C,
pentru a fi păstrate toate substanțele bioactive pe care
le conțin.

Merișoare

Țelina conține vitaminele D, C, E, B1, B2, B3 și substanțe
minerale: Na, Ca, P, Fe, Mg, Mn, Cu. Este hrănitoare,
mineralizantă și binecunoscută pentru efectul său tonic
afrodiziac. Siropul de ţelină este un excelent tonic al
sistemului nervos, eficient în perioade de efort intelectual
prelungit, în refacerea după efort fizic şi intelectual,
surmenaj, stres. Dinamizează potenţialul sexual.

Vitaminizant, tonic, relaxant, aperitiv, siropul de ghimbir
cu lămâie obținut prin macerare la rece păstrează integral
proprietățile curative ale fructelor de lămâi (în special
conținutul de vitamina C care este foarte ușor distrusă
prin fierbere). Ghimbirul este un excelent tonic digestiv,
afrodiziac și antiinflamator.

Fructele de măceș conțin vitaminele A, C, B1, B2, P,
K, zaharuri și săruri minerale. Conţinutul lor bogat de
vitamina C contribuie la efectul de creştere a rezistenţei
organismului şi de creştere a poftei de mâncare. Tonifică
pereţii vaselor sanguine. Ajută la refacerea organismului în
urma unor boli infecţioase, antianemic.

Siropul natural de mentă este obţinut prin macerare
la rece şi păstrează integral proprietăţile curative ale
frunzelor de mentă. Este un excelent tonic şi stimulent al
sistemului nervos, cu efecte deosebite în perioadele de
suprasolicitare intelectuală, stres şi astenie. Ameliorează
durerile abdominale, disfuncţiile vezicii biliare şi alte
tulburări de digestie cu substrat nervos.

Fructele de merișor sunt bogate în proteine, provitamina
A, vitaminele B1, B2 și C, taninuri și săruri minerale.
Având proprietăți antiseptice renumite, sunt excelente
pentru menţinerea stării de sănătate a aparatului urinar.
Datorită proprietăților antioxidante împiedică depunerea
lipidelor pe vasele de sânge și formarea plăcilor de
aterom şi reduc nivelul de risc cardiac.

Zahărul invertit

Supersport

Țelină

Vișine

Vișinele sunt bogate în vitamine (în special vitamina C) și
elemente minerale: săruri de K, Ca, Fe, Mg, oligoelemente.
Siropul de vişine este un excelent remineralizant,
antioxidant, tonic, răcoritor, energizant. Are proprietăţi
diuretice blânde, antiinflamatorii, antidepresive şi
depurative. Poate fi recomandat în reumatism, cistite,
uretrite, edeme, oboseală, gripă.

Zahărul invertit rezultă în urma unui proces de invertire a zahărului alb, dar este mult mai sănătos decât acesta, chiar
și decât zahărul brun. Invertirea zahărului este un proces biochimic care, de regulă, are loc în organismul uman sub
acțiunea enzimei invertază și în prezența calciului. În urma invertirii, zahărul este descompus în cele două componente
principale ale sale – glucoza și fructoza. Invertirea zahărului înainte de consum, prin fierberea zahărului cu suc de lămâie,
înseamnă că organismul nu mai este obligat să invertească zahărul prin consumarea rezervelor de invertază și de calciu
din organism.
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Siropuri

Siropuri cu îndulcitori naturali
Afine

|

(fructoză) 500 ml
Fructoza este un îndulcitor natural, dietetic, cu proprietăţi curative (antibacteriene).
Siropul de Afine cu fructoză are conţinut bogat în vitaminele A, C şi în săruri minerale, protejează vasele sanguine şi
este recomandat în tulburări de vedere, stres şi astenie.

Cătină (stevia) | 250 ml

Îndulcitorii naturali din stevie au rol de reglare a secreției de insulină și îmbunătățire a nivelului glicemiei.
Fructele de Cătină contribuie la apărarea naturală a organismului și susțin sistemul imunitar. Îmbunătățesc activitatea
tractului intestinal și a metabolismului. Întăresc sistemul cardiovascular și mențin o piele sănătoasă.

Coacăze negre (stevia) | 250 ml

Îndulcitorii naturali din stevie au rol de reglare a secreției de insulină și îmbunătățire a nivelului glicemiei.
Fructele de coacăz negru sunt bogate în vitamine, minerale, antioxidanți, uleiuri esențiale. Contribuie la
sănătatea respiratorie, a mușchilor, articulațiilor și venelor. Îmbunătățesc circulația sanguină. Facilitează
funcția de drenaj în organism. Contribuie la buna funcționare a tractului urinar. Au proprietăți antioxidante.

fără zahăr

Siropuri de tuse | 250 ml
Antitusin
Are rol calmant al tusei seci, iritative sau productive, este emolient, expectorant,
antiseptic, antiinflamator, antispastic bronșic, decongestiv al căilor respiratorii. Se
recomandă în: calmarea tusei, răgușelii și a durerilor de gât, ameliorarea inflamațiilor
căilor respiratorii (bronșită, rinită, laringită).
Conţine: cimbrişor-de-câmp, fenicul, lemn-dulce, levănţică, scai-vânăt, scorțişoară,
uleiuri esențiale (eucalipt, pin, busuioc, lavandă, oregano), zahăr invertit, apă
deionizată.

Tusifit
Este antiseptic, antiinflamator, emolient, expectorant, antispastic bronșic, fluidifică
secrețiile bronșice (mucolitic) și calmează tusea și durerile de gât. Se recomandă ca
adjuvant în calmarea tusei seci sau productive de diferite etiologii, tuse convulsivă,
tuse astmatiformă, laringită, răgușeli, bronșită, traheobronșită, pneumonie. Conţine:
pătlagină, talpa-gâștei, lichen-de-piatră, nalbă-mare, cimbrișor, scai-vânăt; zahăr
invertit, apă deionizată.

Tusifit Junior

Se adresează copiilor între 1-18 ani, pentru calmarea tusei seci sau productive de
diferite etiologii. Are proprietăți: antiinflamatoare, antiseptice, emoliente, expectorante,
mucolitice (reduce secrețiile de mucus), bronhodilatatoare, calmează bronhospasmul,
este decongestiv al căilor respiratorii. Se recomandă în: gripă, laringită, traheobronșită,
bronșite, pneumonie, pleurezie, astm.
Conţine: brad, cimbrișor, iarbă-mare, lichen-de-piatră, pin, zahăr invertit, apă
deionizată.
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Zâmbeşte

Cauţi o alternativă plăcută, eficientă, sănătoasă, fără fluor, parabeni
sau SLS, la pastele de dinți obișnuite?
Pastele de dinți din Gama Santoral conțin doar ingrediente naturale, fiind realizate
pe bază de argilă și uleiuri esențiale. Protejează cavitatea bucală, ameliorează
durerea dinților sensibili, au efect antiseptic și de albire a dinților.
steauadivina.ro
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Paste de dinţi

Gama Santoral | 100 g
Aromafresh - pastă de dinţi cu efect de maximă prospețime a respiraţiei
Datorită formulei sale pe bază de argint coloidal şi argilă,
combinate cu uleiuri esențiale, AROMAFRESH este o
adevărată explozie de gust, vitalitate şi sănătate. Are un efect
excelent de împrospătare şi igienizare a cavităţii bucale, este
antibacteriană, antiseptică şi antiinflamatoare. Ingrediente:
argint coloidal, argilă specială, extract hidroalcoolic din 39
de plante, glicerină, sare, ulei esențial de: mentă, anason,
scorțișoară, eucalipt, tea-tree.

Fitoparadont - pastă de dinți pentru combaterea parodontozei
Pastă de dinţi pe bază de argint coloidal şi argilă specială,
100% naturală, fără chimicale. Are un bun efect de combatere
a parodontozei. Ingrediente: argint coloidal, argilă, extract
hidroalcoolic din 39 de plante, sare, extract de propolis, ulei
esențial de: cedru, tea-tree, pin, anason, roiniță, bergamotă,
scorțișoară, mentă.

Homeopat - pastă de dinţi compatibilă cu tratamentele homeopate
Fiind realizată după o formulă care nu conţine mentă, această
pastă de dinţi nu interferează cu tratamentele homeopate. Are
efect antibacterian, antiseptic şi antiinflamator. Regenerează
mucoasa bucală și ajută la albirea dinţilor. Ingrediente:
argint coloidal, argilă specială, extract hidroalcoolic din 39
de plante, glicerină, sare, ulei esențial de: grepfrut, tea-tree,
anason, roiniță.

Senzitiv - pastă de dinți pentru dinți sensibili
Elimină durerile care pot apărea în timpul periajului dinţilor.
Combinaţia de uleiuri esenţiale naturale îi conferă nu doar un
gust delicios, ci şi un efect rapid. Ingrediente: argint coloidal,
argilă specială, extract hidroalcoolic din 39 de plante, sare,
ulei esențial de: cuișoare, tea-tree, salvie, scorțișoară,
cardamom, anason, mentă.
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Gama Santoral Intens | 50 g
concentrație mai mare de uleiuri esențiale

Mint Free - pastă de dinţi compatibilă cu tratamentele homeopate
Pastă de dinţi compatibilă cu tratamentele homeopate. Are
efect antibacterian, antiseptic şi antiinflamator, regenerează
mucoasa bucală şi ajută la albirea dinţilor.

Orme - pastă de dinți cu Ormus
Pastă de dinți cu efect regenerator, cicatrizant și de
împrospătare și igienizare a cavității bucale. Formulă
îmbunătăţită!

Paradontal Plus - pastă de dinţi pentru combaterea parodontozei
Pastă de dinți pentru combaterea parodontozei pe bază
de argint coloidal, propolis şi argilă specială. Tonifică și
regenerează gingiile, împrospătează și igienizează cavitatea
bucală.

Junior - pastă de dinţi pentru copii
Conţine 100% ingrediente naturale şi este excelentă pentru prevenirea
apariţiei cariilor şi menţinerea echilibrului natural al florei din cavitatea
bucală. Formulă îmbunătăţită!

Zâna Măseluță - pastă de dinți pentru copii
Conţine 100% ingrediente naturale şi este excelentă pentru prevenirea
apariţiei cariilor şi menţinerea echilibrului natural al florei din cavitatea
bucală. Gustul natural de portocală este un deliciu de care cei mici
sigur vor fi încântaţi. Ingrediente: argint coloidal, argilă specială, extract
hidroalcoolic din 39 de plante, sare, glicerină, ulei esenţial de: portocale,
anason, tea-tree, grepfrut, mentă.
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Natura
într-o
picătură
Ce poți să-ți dorești mai mult decât natura concentrată într-o picătură?
Uleiurile esențiale marca Steaua Divină sunt pure, perfect naturale, cu efecte
rapide atât în uzul extern cât și în cel intern. Uleiurile esențiale conţin forţa vitală a
plantei din care provin, forţă care generează efectele benefice asupra fiinţei.
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Uleiuri esenţiale | 10 ml

Bergamotă

Brad

Busuioc

Camfor

Alungă tristețea și
anxietatea.
Intern: anorexie, infecții
urinare, anxietate,
depresie, isterie, infecții
intestinale, stări febrile.
Extern: acnee, stres,
psoriazis, eczeme,
leucoree, infecții ale
cavității bucale, seboree
capilară.

Aduce bună dispoziție și
stabilitate emoțională.
Intern: afecțiuni
respiratorii, gripă,
sinuzită, reumatism,
artrită, nevralgii, astenie,
impotență, frigiditate.
Extern: sinuzită, gripă,
impotență, frigiditate,
inflamații ale pielii.

Induce o stare de optimism
și bună dispoziție.
Intern: amețeli,
convalescență, paralizie,
depresie, isterie, tensiuni
nervoase.
Extern: afecțiuni
respiratorii, otite, anxietate,
infecții virale, urinare,
tulburări digestive.

Este numit și „uleiul care
tămăduiește”.
Extern: gripă, bronșită,
faringită, viroze, astenie,
insomnie, reumatism,
dureri musculare, zona
zoster, infecții cutanate,
acnee.

Cimbru

Citronella

Cuișoare

Eucalipt

Revigorează, energizează
și ne ajută să ne
concentrăm.
Intern: infecții bacteriene
și virale, infecții urinare,
respiratorii şi ORL,
candidoze, parazitoze.
Extern: alopecie,
pediculoză, stomatite,
leucoree, metrite și
salpingite, vaginite.

Relaxează și ne ajută să Energizant, ne ajută să ne
simțim protejați de orice
gândim pozitiv.
Intern: paraziți intestinali, rău.
edeme, infecții urinare, Intern: afecțiuni
respiratorii, sinuzite,
enterocolite, tuse,
parazitoze, hepatită
crampe menstruale.
virală, infecții urinare,
Extern: negi, bătături,
afecțiuni tiroidiene.
pediculoză, seboree,
migrenă, stres, depresie, Extern: dureri, inflamații
dentare, reumatism,
dureri musculare și
nevralgii.
articulare.

Calmează, purifică
emoțiile
și alungă iritarea si
mânia.
Intern: infecții urinare,
respiratorii și ORL, febră,
prostatite, varicocel,
enterocolite, nevralgii,
cefalee.
Extern: reumatism,
condiloame, epididimite
bacteriene și virale,
leucoree, uretrite,
înțepături de insecte.
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Geranium

Grepfrut

Ienupăr

Lavandă

Relaxant, ne ajută
să eliminăm fricile și
nemulțumirile.
Intern: infecții și litiază
urinară, tulburări de
menopauză, sterilitate,
anxietate, colite.
Extern: arsuri, răni,
ulcerații, eczeme, acnee
suprainfectată, zona
zoster, celulită, micoze,
nevralgii.

Ne ajută să avem
încredere în forțele
proprii, înlătură oboseala
și stresul emoțional.
Extern: acnee, celulită,
retenție de apă, căderea
părului, pete pigmentare,
candidoză, anxietate,
depresie, astenie, stres,
oboseală, migrenă,
obezitate, răceli.

Crește capacitatea de a
dărui și de a primi căldură
și iubire.
Intern: digestie lentă,
flatulență, prostatită,
reumatism, leucoree,
obezitate, colecistită,
infecții urinare.
Extern: reumatism,
sinuzită, depresie,
anxietate, celulită,
dermatoze, nevralgie.

Elimină frustrarea, stările
de panică și depresia.
Intern: nevralgii, tulburări
digestive pe fond nervos,
enterocolite, palpitații;
Extern: insomnie, stres,
dureri musculare,
eczeme, psoriazis, prurit,
arsuri solare, cuperoză,
migrene.

Lămâie

Lemongrass

Mentă

Neem

Ne poate reda starea de
vigoare şi de prospețime.
Intern: oboseală,
depresie, afecțiuni
respiratorii, infecții
(pulmonare, intestinale),
dispepsie, scorbut.
Extern: rău de mașină,
sinuzită, otită, hemoragii
nazale, stomatită,
erupții cutanate,
furuncule, migrenă, pete
pigmentare.
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Diminuează stările de
oboseală, stres, neliniște
și ne revitalizează.
Extern: ten gras, ten
fără strălucire, vergeturi,
acnee, atonie musculară,
depresie, transpirație
excesivă, pediculoză,
dureri de cap.

Sporește concentrarea și
purifică mintea de obsesii
și griji.
Intern: afecțiuni digestive,
colică renală, prostatită,
cistită, dismenoree.
Extern: rău de mișcare,
febră, otite, nevralgii,
prurit, eczeme, urticarie,
iritații ale pielii, palpitații,
cefalee.

În India este considerat
sacru, supranumit „cel
care vindecă toate bolile”.
Extern: afecțiuni
dermatologice: acnee,
eczeme, furunculoze,
psoriazis, herpes,
scabie, căderea părului,
mătreață; ca insectifug,
pesticid și pentru animale
de casă, contra puricilor
și căpușelor.
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Negrilică
Previne instalarea
oboselii. Intern:
scăderea imunităţii,
tuse iritativă, alergii,
bronşită astmatiformă,
astm, gripă, afecţiuni
hepato-biliare, colici
gastro-intestinale,
parazitoze, impotenţă,
artrită, alopecie,
migrene, palpitaţii.
Extern: acnee, fibroză
chistică, psoriazis,
impetigo, vitiligo.

Roiniță

Având o acțiune blândă
și plăcută, acest ulei are
un efect de regenerare
asupra psihicului.
Intern: insomnie,
anxietate, stări de
panică, depresie
ușoară, imunitate,
afecțiuni virale, tuse,
răceală.
Extern: oboseală,
agitație, bronșită, tuse,
afecțiuni alergice, iritații
ale pielii, piele sensibilă.

Oregano

Pin

Portocal

Rozmarin

Scorțișoară

Tea Tree

Purifică mintea de
tristețe și deprimare și
ne ajută să ne regăsim
echilibrul emoțional.
Intern: infecții
bacteriene, viroze,
afecțiuni respiratorii,
parazitoze, colici
abdominale, renale,
biliare.
Extern: micoze,
înțepături de insecte,
răni superficiale, negi,
mătreață, iritații ale
scalpului.

Uleiul de rozmarin
purifică și protejează
psihic și este considerat
un simbol al prieteniei și
al iubirii.
Intern: hipotensiune
arterială, pierderi de
memorie, ischemie
cardiacă, afecțiuni
biliare, impotență.
Extern: îngrijirea părului,
dureri menstruale,
musculare, articulare,
stres, vertij, mătreață,
varice.

Destinde mintea,
elimină stresul și
tensiunea nervoasă,
conferă energie și
strălucire.
Intern: afecțiuni
respiratorii, urinare,
infecții, gastralgii,
nevroze, stres, tulburări
metabolice.
Extern: afecțiuni
respiratorii, hiperhidroză
plantară, frigiditate,
impotență, epuizare
nervoasă, stres.

Puternic afrodiziac,
stimulator și energizant,
îndeamnă la acțiune.
Intern: infecții
respiratorii, digestive,
urinare, genitale;
tulburări digestive,
astenie sexuală.
Extern: reumatism.

Afrodiziac blând și
rafinat, relaxează și
sporește creativitatea.
Intern: anxietate,
neurastenie, balonare,
indigestie, varice,
tromboze, congestie
limfatică, hipertensiune
arterială, aritmii
cardiace.
Extern: depresie,
insomnie, tensiune
nervoasă, stres,
frigiditate.

Purificator blând şi
rafinat, calmează
emoţiile excesive.
Intern: otite,
faringite, bronşite,
varice, hemoroizi,
metroanexite,
candidoză,
trichomoniază.
Extern: gingivite,
stomatite, abcese
dentare, afte bucale,
herpes, acnee,
înţepături de insecte.

Mir
Acest MIR este un ulei perfect
natural compus din 77 ingrediente
care
facilitează
armonizarea
generală și dinamismul energetic,
fiind un puternic echilibrant
și energizant al ființei la toate
nivelurile. Are efecte revigorante și
reîntineritoare și ajută la menținerea
stării de sănătate optimă. Conferă
o stare de echilibru la nivel vitalemoțional, cât și la nivel psihomental. Induce o stare globală de
bunăstare și de destindere la nivel
psihic. Reduce în mod considerabil
stările de oboseală și de tensiune
interioară. Facilitează controlul
emoțiilor, diminuează și înlătură
stările de teamă și anxietate.
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Gama Minerale

Gama Minerale
ORME (ORMUS) | 250 & 500 ml
ORME (ORMUS) este o modalitate de transformare a
gândurilor, a emoțiilor, a energiilor interioare, de unificare
a diferitelor părți ale ființei noastre și are un efect imediat
și cumulativ. Este o substanță bazică, deci consumul lui
aduce echilibru în organism și ajută la ridicarea frecvenței de
vibrație a ființei. Datorită elementelor în stare monoatomică,
ORME (ORMUS) acționează la nivel de ADN, care este
corectat și revine la starea lui ideală. Fiecare celulă din
corpul nostru se înnoiește periodic, iar în momentul reînnoirii
informația este luată din ADN. Dacă ADN-ul este corectat
înainte sau în timpul reînnoirii, atunci organul respectiv
va fi înnoit cu celulele sănătoase, dacă nu, organul va fi
înnoit la nivel celular dar cu informația veche, bolnavă.
Transformările ce apar în urma consumului de ORME
(ORMUS) sunt atât de natură fizică, cât și psihică, mentală
și spirituală. Consumul constant al produsului scoate din
subconștient și curată energiile negative, elimină focarele
de energie negativă. Energiile ființei care înainte alimentau
aceste focare negative, acum merg către focarele benefice
de rezonanță, iar acestea sunt alimentate cu energie din ce
în ce mai multă. Astfel corpul și întreaga ființă dobândește o
energie și o vitalitate din ce în ce mai mari, crește rezistența la
activități prelungite, scade nevoia de somn. Se dobândește
o stare de echilibru, întinerire și putere, relaxare. Apare o
anumită ascuțime a minții și claritate a gândurilor, o nouă
senzație mentală și psihică de bine și calm, cresc intuiția și
puterea de introspecție, apare o stare mai înaltă și reînnoită
de conștiință.

Ulei de magneziu | soluţie salină uz intern 200 ml

Clorura de magneziu este o sare obţinută din apa de mare ce este asimilată mult
mai uşor de către organismul uman, în comparaţie cu alte săruri de magneziu şi are
efect relaxant, calmant, asigură aportul de magneziu intern în corp. Se recomandă
şi persoanelor cu semne de îmbătrânire prematură sau celor cu probleme
cardiovasculare.

steauadivina.ro

Ulei ECO

31

din
nucă de cocos
• Una dintre cele mai sănătoase opțiuni pentru gătit, fiind ideal și în dieta
copiilor sau în dietele vegane.
• Eficient în tratamentul și întreținerea pielii și a părului.
• Eficient în curele de slăbire și în echilibrarea nivelului colesterolului.
• Puternic antioxidant natural, încetinește procesul de îmbătrânire.
• Susține activitatea creierului, contribuie la îmbunătăţirea memoriei.
• Extrem de util în ameliorarea digestiei.
• Crește abilitatea corpului de a asimila minerale, conține calciu și magneziu.
• Îmbunătățește imunitatea, funcțiile hepato-biliare și activitatea glandei tiroide.
• Reglator al echilibrului acid-alcalin în organism.
• Reîntineritor, hrănitor, răcoritor și armonizator.
• Protejează pielea fără a bloca acţiunea razelor solare ultraviolete,
necesare pentru formarea vitaminei D.
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Ulei de cocos

Ulei ECO din nucă de cocos |

175 & 350 ml

Uleiul ecologic din nucă de cocos obținut prin presarea la rece a miezului de nucă de cocos,
nerafinat și nedezodorizat păstrează integral nutrienții existenți în nuca de cocos și poate fi
folosit atât intern cât și extern.
Din compoziția uleiului de cocos fac parte grăsimi saturate, mononesaturate și polinesaturate,
acizi grași Omega-6, vitaminele A, C, D, E, K, fier, fitosteroli. Colina (Vitamina B7), numită
și vitamina memoriei, este o substanţă complexă necesară sintezei neurotransmiţătorului
acetilcolină, are un rol important în transportul şi sinteza lipidelor, influenţează pozitiv
dezvoltarea creierului şi a memoriei, reprezintă materia primă din care sunt sintetizate
substanţele ce formează membranele celulare și nu numai, și se gasește în procent mare în
uleiul de cocos.
Uleiul de cocos eco are aromă și gust excelente și este una din cele mai bogate surse de
grăsimi saturate - aproximativ 90% dintre acizii grași conținuți sunt saturați, în principal acidul
lauric. Grăsimile saturate alcătuiesc cel puțin 50% din membrana celulară, asigurând celulelor
integritate structurală și o funcționare optimă. În India, cocotierul este numit ,,arborele care
împlinește toate necesitățile vieții”.
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Ulei de cocos (dezodorizat) |
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175 & 350 ml

Uleiul de nucă de cocos este unul dintre cele mai folosite uleiuri în cosmetica naturistă și în
alimentație datorită numeroaselor sale proprietăți nutritive (vitamina E, vitamina K, minerale,
fitosteroli) precum și datorită conținutului ridicat de grăsimi saturate (acid lauric). Uleiul de
nucă de cocos se prezintă sub formă solidă, iar la temperatura de 24°C se lichefiază. Dintre
multiplele tipuri de ulei, uleiul din nucă de cocos este una dintre cele mai bune alegeri pentru
gătit, deoarece este bogat în grăsimi saturate (peste 90%), ceea ce înseamnă ca este mai
puțin predispus la deteriorare atunci când este încălzit la temperaturi înalte. De asemenea,
adăugat în alimente, uleiul de nucă de cocos îmbunătăţeşte semnificativ absorbţia unor
minerale importante cum sunt magneziul şi calciul, a unor vitamine din grupa B, a vitaminelor
liposolubile (precum A, D, E, K) şi a unor aminoacizi. Este ușor de digerat, procesat rapid de
către ficat și nu îngrașă. Reprezintă un ingredient cheie în dietele vegane sau raw-vegane.
Se utilizează extern pentru tratament și întreținere: în îngrijirea părului, tratarea mătreții, ajută
la refacerea părului deteriorat după vopsire; în îngrijirea pielii, previne uscăciunea, asprimea
sau ridurile care pot apărea pe piele; ca lubrifiant sexual (a nu se folosi în același timp cu
prezervativul); ca deodorant (împreună cu un ulei esențial adecvat).

steauadivina.ro

34

Echilibrare hormonală

Gama Luxury

Gama Luxury este dedicată echilibrării hormonale specifice fiecărei femei, inclusiv celor 12 tipuri de menopauză. Oferite sub
formă de suplimente alimentare, produsele sunt sursa ideală de hormoni feminini şi masculini, bio-identici cu cei produşi în
organismul uman. Am folosit doar ingrediente 100% naturale, pure, testate, eficiente și plăcute.

Estrol - estrogen natural 90 capsule
Estrol crește estrogenul din sânge şi armonizează starea femeii la menopauză – tipurile cu deficit
de estrogen. Îmbunătățește funcțiile și structurile dependente de estrogen din corpul femeii: organe
genitale, sâni, hipofiză, tiroidă, suprarenale, pancreas, metabolism, țesut gras, creier, inimă, artere,
oase, articulații, ficat, piele, glande salivare etc. Contribuie la echilibrarea sistemului hormonal feminin.
Conţine: angelică, anason, cardamom, chimen, coada-şoricelului, coriandru, crețișoară, fenicul, salvie, trifoi-roșu, capsulă vegetală.

Progestonat - progesteron natural 90 capsule
Progestonat crește progesteronul din sânge şi menține funcționarea optimă a organismului
femeii la menopauză. Îmbunătățește funcțiile și structurile dependente de progesteron din
corpul femeii: organe genitale, sâni, tiroidă, pancreas, metabolism, creier, inimă, artere,
oase, rinichi. Are rol în reglarea ciclului menstrual, a echilibrului emoţional, în coagularea
sângelui etc. Conţine: vitex, zmeur, năpraznic, verbină, capsulă vegetală.

Progestonat - ulei de masaj 100ml

Crește nivelul progesteronului și echilibrează raportul progesteron / estrogen în corpul femeii, fiind cea mai
bună cale de asimilare a progesteronului. Îndepărtează disfuncțiile dermatologice generate de menopauză:
alergii, mâncărimi, eczeme, pigmentări sau depigmentări, dermatită, infecții. Crește tonusul și elasticitatea
pielii, crește sinteza de colagen, hrănește și vitalizează pielea, îndepărtează ridurile.
Conţine: vitex, maca, zmeur, verbină, yam, ulei de cătină, ulei de măsline, vitaminele A și E, uleiuri esențiale:
bergamotă, lavandă, neroli, tea-tree.

Ovugin - progesteron natural 20 ovule vaginale 20g
Ovulele vaginale Ovugin îndepărtează uscăciunea vaginală, ameliorează atrofia vaginală,
ameliorează simptomele sindromului premenstrual, îmbunătățește starea femeii la menopauză.
Conţine: extracte de vitex, zmeur, năpraznic, verbină, lipicioasă, crețișoară, lăptișor de matcă,
ulei esențial de tea-tree, unt de cacao, ceară de albine, miere.

Testosterol - testosteron natural 90 capsule

Testosterol crește testosteronul din sânge, îmbunătățește structurile dependente de
testosteron atât la femei cât și la bărbați: organe genitale, hipofiză, pancreas endocrin,
metabolism, articulaţii, rinichi etc. Susține funcționarea optimă a oaselor și a musculaturii.
Conţine: brânca-ursului, piperul-bălții, schinduf, țelină, năpraznic, guajacum, smilax,
capsulă vegetală.

Testosterol - ulei 100 ml
Crește testosteronul din sânge, îmbunătățește structurile testosteron-dependente atât la femei cât
și la bărbați: organe genitale, hipofiză, pancreas endocrin, metabolism, articulaţii, rinichi etc, susține
funcționarea optimă a oaselor și a musculaturii. Crește libidoul. La bărbați stimulează dezvoltarea
caracterelor sexuale secundare masculine (vocea groasă, părul de pe corp, dispoziția de tip masculin
a musculaturii etc.).
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Chestionar echilibru hormonal
Bifează fiecare simptom pe care îl ai. Poți bifa același simptom în mai multe grupe.
La final, numără punctele din fiecare grup.

Grupul de simptome nr. 1

Grupul de simptome nr. 4

Sindrom premenstrual
Creştere în greutate inexplicabilă
Anxietate
Insomnie
Sâni dureroși
Noduli mamari
Dureri de cap ciclice

Balonare
Creşteri rapide în greutate
Iritabilitate (chiar cu plâns)
Displazia de col uterin (test Papanicolau anormal)
Sensibilitate crescută a sânilor (durere) în special
înainte de menstruaţie
Sângerări abundente menstruale sau intermenstruale
Migrene, dureri de cap

Numărul total de căsuţe bifate:.............
Numărul total de căsuţe bifate:.............

Grupul de simptome nr. 2

Grupul de simptome nr. 5

Sâni sensibili și tensionați
Senzație de balonare
Tristețe
Somnolență
Ameţeală
Predispoziție la infecţiile vaginale
Libidou scăzut

Obezitate
Depresie
Libidou scăzut
Căderea părului
Pierderea masei musculare
Oboseală
Osteoporoză

Numărul total de căsuţe bifate:.............
Numărul total de căsuţe bifate:.............

Grupul de simptome nr.3

Grupul de simptome nr. 6

Uscăciune vaginală
Contact sexual dureros
Predispoziție către infecţii urinare
Bufeuri
Transpiraţie în timpul nopţii
Probleme de memorie
Depresie

Acnee
Păr în exces – pe faţă sau braţe
Libidou mărit
Sindrom ovarian polichistic
Subţierea firului de păr capilar
Dureri menstruale (către mijlocul perioadei de ciclu)
Îngroşarea vocii

Numărul total de căsuţe bifate:.............
Numărul total de căsuţe bifate:.............

Cheia chestionarului

Grupul de simptome nr.1 - progesteron scăzut sau raport progesteron/estrogen scăzut		
Grupul de simptome nr.2 - progesteron crescut sau raport progesteron/estrogen crescut		
Grupul de simptome nr.3 - estrogen scăzut sau raport estrogen/ progesteron scăzut
Grupul de simptome nr.4 - estrogen crescut sau raport estrogen/ progesteron crescut
Grupul de simptome nr.5 – testosteron scăzut
Grupul de simptome nr.6 – testosteron crescut
Grupul de simptome cu punctajul cel mai mare este cel care trebuie tratat primul.
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Cosmetice

Cosmetice naturale
Spray nazal | 30 ml

Produsul acţionează la nivelul căilor respiratorii superioare și
este destinat igienei nazale zilnice. Are efecte antibacteriene,
antifungice, antiseptice, cicatrizante și calmante. Curăță, hidratează
și protejează mucoasa nazală pentru a o menține în condiții bune.
Uşurează respiraţia, desfundă nasul şi sinusurile, are efect calmant
asupra mucoasei nazale. Se poate folosi și de persoanele care
prezintăsinuzită, rinită acută şi cronică de cauză
inflamatorie sau alergică, astm bronşic, tuse,
insomnie, depresie, stres, tulburări de cooncentrare,
uscăciunea mucoasei nazale.

Emulsie pentru îngrijirea părului | 100 ml
Tonic şi regenerant al firului de păr; opreşte căderea părului, conferindu-i
un aspect mătăsos şi strălucitor. Uleiurile din compoziţia acestui produs au
acţiune revulsivă şi vasodilatatoare periferică, antiparazitară. Se recomandă
în caz de cădere a părului, păr friabil, casant, fără strălucire, mătreaţă.
Compoziţie: ulei de ricin, petrol rafinat, alcool etilic, ulei de mentă.

Deodorant Piatră de Alaun | 60 & 120 g
Redescoperită și mult apreciată în ultima vreme, piatra de alaun are multiple proprietăți: antiseptice, antibacteriene, astringente și hemostatice. Are
capacitatea de a inhiba dezvoltarea bacteriilor, responsabile de apariția
mirosului neplăcut al transpirației (nu inhibă eliminarea acesteia). Nu pătează
hainele și nu blochează efectul altor parfumuri. Conține: săruri
minerale 100% naturale, fără ingrediente chimice, 100% biodegradabil.

Balsam de buze | 4,5 g
Balsam de buze cu efect hidratant, reparator și de protecție față
de radiațiile solare. Previne uscarea buzelor și restabilește textura
fină a acestora. Conține ulei de cătină. 100% natural.

Ulei de magneziu | soluţie salină uz extern 100 ml
Aplicarea magneziului cutanat este cea mai eficientă cale de a crește nivelul magneziului din organism! Are efect relaxant, calmant, conferă pielii aspect catifelat.
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Spray Alaun în apă florală | 100 ml
este un deodorant natural care îmbină proprietățile antiperspirante
ale pietrei de alaun cu cele ale apei florale. Piatra de alaun previne
în mod eficient mirosul de transpirație, lăsând pielea să respire
și neutralizând bacteriile care cauzează mirosul neplăcut. După
aproximativ 2-3 minute de la aplicare, pe piele va persista o
senzație plăcută și mirosul subtil și rafinat al apei florale. Spray-ul
se prezintă sub trei forme, în funcție de apa florală din compoziție:
lavandă, mentă și trandafir.

Gel de ALOE VERA | soluţie glicerică 250 ml
Produsul GEL DE ALOE VERA este o soluție glicerică pentru îngrijirea cavității
bucale și contribuie la dezinfectarea cavității bucale și a căilor respiratorii
superioare. Gelul de Aloe este obținut prin presarea la rece a frunzelor
proaspete de Aloe barbadensis și are o acțiune antiseptică, purificatoare și
cicatrizantă care ajută la menținerea sănătății pielii, datorită celor peste 150
de substanțe bioactive pe care le conține. Produsul conține ulei esențial de
Grapefruit de calitate superioară, obținut prin distilarea în
vapori de apă, ceea ce îi conferă posibilitatea administrării
și în uz intern. Glicerina vegetală permite extragerea optimă
și conservarea naturală a produsului.

Light Touch | ulei de masaj 1000 ml
Uleiurile volatile aromatice din compoziția uleiului asigură un efect
reconfortant, calmant, stimulează circulația sangvină. Produsul acționează
ca un tonic general. Compoziție: ulei de măsline, uleiuri esențiale naturale
de: mentă, portocale, levănțică, pin, bergamotă, busuioc.

Argint Coloidal | 100 ml (spray) & 200 ml
Argintul este unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale care
are efect împotriva a peste 650 de organisme patogene. Testele de
laborator au arătat că argintul coloidal omoară majoritatea bacteriilor,
fungilor, paraziţilor şi a virusurilor în 2-6 minute de la contact.
Antioxidant, stimulator al imunității, bacteriostatic, antiseptic local,
neutralizează radicalii liberi, regenerează sistemul osos, contribuie
la detoxifierea şi regenerarea ficatului datorită structurii sale atomice,
ajută la dezvoltarea intrauterină normală a fătului.
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Creme

Ce e mai plăcut şi mai sănătos decât o cremă bine făcută, fără substanțe de sinteză chimică,
fără conservanți, cu efecte terapeutice remarcabile?
Cremele marca Steaua Divină sunt realizate manual, conţin răşini, uleiuri esenţiale şi plante
medicinale alese cu atenţie și competență.

Ardei iute 20 & 40
& 150 g

Bitter 40 & 150 g

Formula complexă a
produsului Bitter cremă
Cremă excelentă pentru
conține toate cele 32+7
menținerea sănătății
plante care intră în
articulațiilor și a sistemului
compoziția bitterului
muscular. Are efect revulsiv, tinctură. Bitter cremă are
antinevralgic şi antireumatic. rol calmant, dezinfectant,
Se recomandă în caz de:
cicatrizant şi emolient.
junghiuri, dureri de mâini şi Este hrănitor pentru piele
de picioare, crampe muscu și vulnerar (vindecă rănile).
lare, dureri reumatice,
Se recomandă în caz de
nevralgii, mialgii, lumbago,
infecții, inflamații și iritații ale
lombosciatică, entorse,
pielii, hemoroizi, fisuri anale,
torticolis.
impetigo, zona zoster,
reumatism, entorse, fracturi.

Cătină 20g

Are rol vitaminizant,
antibacterian, antiseptic,
antibiotic, cicatrizant şi
emolient. Se recomandă
în dermatoze, micoze,
impetigo, stafilococii ale
feţei, arsuri şi degerături.
Utilizare cosmetică: ten
ridat, protejează împotriva
razelor solare şi a altor tipuri
de radiaţii.
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Centellin 40g
Produs natural pentru uz
extern contra varicelor.
Adjuvant în: insuficiență
circulatorie, varicocel,
fragilitate capilară,
tromboflebită, flebite.
Conţine alun, castan,
gălbenele, gotu-kola,
hamamelis, ulei de floareasoarelui, rășină, ulei esențial
de patchouli și ulei esențial
de lămâie, ceară naturală de
albine și rășină de brad.

Calendulin 20g

Castan 20 g

Are efect cicatrizant,
antiinflamator, antimicotic,
calmant, cosmetic,
regenerator al pielii. Se
recomandă în dermatite,
zona zoster, herpes, negi,
pete pigmentare, panariţiu,
candidoze, nevralgie
facială, leucoree, micoze
vaginale. Are acţiune
cicatrizantă şi revulsivă.

Are efect tonic venos,
antiinflamator şi
vasoconstrictor. Se
recomandă în caz de:
crize hemoroidale, varice,
flebite, fragilitate capilară,
senzaţie de greutate în
gambe, reumatism, plăgi
infectate, în impetigo,
degerături şi varicocel.
Utilizare cosmetică: ten
seboreic, protecţie contra
razelor solare şi a altor tipuri
de radiaţii.

Echinaceea 20g

Gălbenele 20 & 40

Adjuvant în furuncule,
infecții ale pielii, ulcerații,
răni, arsuri, inflamații ale
pielii, ulcerații, înțepături
de insecte, psoriazis,
herpes, eczeme, hemoroizi.
Are efecte deosebite
antivirale, antimicotice,
antiinflamatoare, bactericide
și cicatrizante.

& 150 g

Are rol antimicotic,
cicatrizant şi regenerator
al pielii. Recomandată în
arsuri, degerături, iritații ale
pielii, eczeme, furuncule,
micoze cutanate și vaginale.
Acțiune hidratantă,
degresantă, cicatrizantă și
regeneratoare a pielii.

Creme
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Gălbenele cu
propolis 40g

Harpagophytum

Iarbă mare 20g

Muguri de plop

Are efect antiinflamator
și antimicrobian, două
proprietăţi bioactive
valoroase ale propolisului.
Se recomandă în inflamaţii,
micoze cutanate, eczeme,
ulcere varicoase, plăgi
cu cicatrizare dificilă,
furunculoză, vegetaţii,
vaginite, lupus. Utilizare
cosmetică: cicatrizant,
epitelizant, tonic şi
regenerator al pielii.

Antiinflamator, analgezic,
antireumatic. Adjuvant în:
boli articulare (reumatism,
artrite, artroze, spondilite,
poliartrită cronică, gută),
dureri musculare, lumbago,
lombosciatică, nevralgii,
sinovită, tendinită, bursite,
fracturi, mialgii. Se aplică
local pe zonele afectate.
Nu se folosește pe răni
deschise, zgârieturi sau
ulcerații ale pielii.

Are rol antiinflamator,
antibiotic şi cicatrizant.
Se recomandă în tratarea
reumatismului, a gutei, în
cazul erupţiilor cutanate
însoţite de mâncărimi, a
eczemelor, ulceraţiilor,
precum şi în stafilococii ale
pielii.

Are rol antiinflamator,
antiseptic şi cicatrizant.
Se recomandă în caz de:
micoze ale pielii (candidoze),
foliculită, vaginită, plăgi,
eczeme, în cazul fisurilor
anale şi hemoroizilor.
Utilizare cosmetică: ten
acneic

Mușețel 20g

Nuc 20g

Pătlagină 20g

Roiniță 20g

Are rol calmant,
dezinfectant, cicatrizant şi
emolient. Se recomandă
în caz de infecţii şi iritaţii
ale pielii, ulcer varicos,
hemoroizi, fisuri anale,
impetigo, zona zoster. Ca
utilizare cosmetică este
indicat pentru tenurile
ridate, iritate, uscate sau
congestionate.

Are efect astringent,
antiseptic, antiinflamator,
antialergic, antimicotic şi
cicatrizant. Se recomandă
în caz de: ulcerații ale
pielii, arsuri, degerături,
dermatită de contact,
impetigo, hemoroizi,
eczeme.
Utilizare cosmetică: ten
gras şi acneic.

Are efect revulsiv,
antinevralgic şi
antireumatic.
Se recomandă în caz
de: junghiuri, dureri de
mâini şi de picioare,
crampe musculare, dureri
reumatice, nevralgii, mialgii
lumbago, lombosciatică,
entorse, torticolis.

Are acțiune antiseptică,
antivirală, bacteriostatică
şi cicatrizantă. Se
recomandă în caz de:
arsuri, plăgi, înţepături
de insecte, herpes, zona
zoster, nevralgii. Menține
sănătatea pielii.

Rostopască 20g

Salvie 20g

Sânziene 20 & 40

Senzual protect 40g

Cremă cu efecte antivirale,
trofice, cicatrizante şi
antiseptice, recomandată
pentru tratarea diverselor
probleme ale pielii și
stimularea regenerării
țesuturilor lezate. Se
recomandă în caz de:
herpes, negi, veruci,
psoriazis, răni închise,
impetigo, panariții, ulcerații
atone.

40g

Are rol antiinflamator şi
antiseptic, antimicrobian,
antiseptic, astrigent,
îmbunătățește elasticitatea
pielii. Se recomandă în
caz de: plăgi purulente,
înţepături de insecte,
eczeme, ulcer varicos,
infecţii ale pielii. Uz
cosmetic: celulită, ten gras,
seboreic sau mixt, ten
obosit.

& 150 g

Se recomandă în tratarea
furunculelor, plăgilor,
negilor, ulceraţiilor vechi,
eczemelor datorită
acţiunilor lor cicatrizante şi
antiinflamatorii, în afecţiuni
ale tiroidei, în tratarea
erizipelului, a reumatismului,
în impetigo şi psoriazis.

Spânz 20 & 40g

Tamus 20 & 40

Hemorlin 10g

Are rol antiinflamator,
analgezic şi
antireumatic. Se
recomandă în:
boli inflamatorii și
degenerative articulare
(reumatism, artrite,
artroze), nevralgii,
sciatică, boli de piele
cronice, dermatite,
eczeme, degerături. Nu
se aplică dacă regiunea
respectivă prezintă
leziuni.

Are efect antiinflamator,
antireumatic, antiartritic,
calmant.
Se recomandă în caz de:
contuzii, dureri articulare,
afecțiuni articulare (reumatism, spondiloze, artrite, coxartroză etc.), traumatisme
(în special traumatisme articulare), deformații osoase.
Utilizări cosmetice: unguent
cu acțiune cicatrizantă și
revulsivă.

Dezinfectant, antiseptic,
îmbunătățește circulația
sanguină, regenerator,
antitumoral. Acțiune
analgezică, antiinflamatoare,
antispastică, vasoreglatoare
și de stimulare a circulației
capilare; acțiunea complexă
este datorată combinației
unice de principii biologic
active; acțiune de susținere
a funcției venoase a
flavonoizilor. Efect calmant
și tonifiant.

&150 g

20 & 40g

Protector și regenerator
al pielii și mucoaselor,
lubrifiant natural, afrodiziac,
dezodorizant, previne
infecțiile genitale. Conține:
sânziene, petale de
trandafir, trei-frați-pătați,
gălbenele, mușețel, ulei
de floarea-soarelui, ulei de
măsline, rășină de brad,
ceară de albine și ulei
esențial de tea-tree.
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Gama
Meridiane
Conform medicinei chineze, corpul uman este străbătut de 12 meridiane
energetice pereche și două individuale. Fiecare meridian controlează câte
o funcție și câte un organ. După mai mulți ani de cercetări, echipa de medici
și farmaciști ai clinicii Steaua Divină a realizat formule speciale din plante care
echilibrează și optimizează activitatea meridianelor și a organelor energetice.
Promovate sub denumirea de «Acupunctură lichidă» și «Acupunctură cu pulberi din
plante» remediile au eficiența tratamentelor de acupunctură clasice datorită efectului de
stimulare a punctelor focar de rezonanță aflate pe traseul rețelelor energetice utilizate în
acupunctură, în medicina chineză.
Energia vitală care circulă prin meridiane hrăneşte şi susţine din punct de vedere
bioenergetic toate organele şi sistemele corpului și asigură buna funcţionare a
acestora.
steauadivina.ro

Gama Meridiane

Acupunctură lichidă |

tincturi 100 ml

Meridian
ficat

Meridian
inimă

Meridian
rinichi

Meridian
Meridian
Meridian
splină-pancreas stăpânul inimii stomac

Adjuvant în: hepatită
toxică (nonalcoolică),
hepatită cronică,
convalescenţă după
hepatită acută,
hipercolesterolemii.
Compoziţie: anghinare,
armurariu, coadașoricelului, gălbenele,
gențiană, levănțică,
roiniță, rostopască,
sunătoare, șofrănel,
vâsc, alcool etilic
alimentar.

Adjuvant în: litiază
renală, nefrită,
pielonefrită, edeme,
frigiditate, impotență,
tulburări ale ciclului
menstrual. Compoziție:
bătrâniș, brusture,
coada-calului, fenicul,
gălbenele, limbamielului, măceș,
mesteacan, pin, pir,
schinduf, soc, alcool
etilic alimentar.

Adjuvant în: palpitaţii,
tahicardie, cardiopatie
ischemică, distonie
neurovegetativă,
cefalee, astenie.
Compoziţie: angelică,
busuioc, drăgaică,
iasomie, lemn-dulce,
păducel, rozmarin,
salvie, talpa-gâștei, tei,
unguraș, vâsc, alcool
etilic alimentar.

Meridian
intestin gros
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Adjuvant în: constipație,
colon iritabil, hemoroizi,
colici abdominale,
colită, paraziți
intestinali. Compoziție:
chimen, coriandru,
dovleac, frasin, iarbămare, in, măceș, mărar,
nalbă-mare, revent,
sunătoare, alcool etilic
alimentar.

Meridian
intestin subțire

Adjuvant în:
enterocolită, diaree,
duodenită, dureri
abdominale, parazitoze
intestinale, meteorism
abdominal. Compoziție:
mentă, mur, mușețel,
năpraznic, nuc,
păducel, pătlagină,
șovârf, alcool etilic
alimentar.

Adjuvant în:
Adjuvant în: depresii,
Adjuvant în: lipsa poftei
diabet zaharat,
insomnie, anxietate,
de mâncare, grețuri,
gastroduodenită,
migrenă, stres,
vărsături, gastrită.
meteorism abdominal suprasolicitări nervoase, Compoziție: angelică,
(balonări), perturbări
hipertensiune arterială. cimbru-de-grădină,
ale sistemului imunitar, Compoziție: ciuboțica- fenicul, ghimbir,
eczeme. Compoziție: cucului, hamei, lemn- lemn-dulce, măghiran,
afin, brusture, cimbru- dulce, păducel, revent, păpădie, roiniță,
de-grădină, dud,
talpa-gâștei, valeriană, salcâm, alcool etilic
fasole, ghimbir, iarbă- alcool etilic alimentar. alimentar.
mare, isop, lemn-dulce,
pătlagină, scorțișoară,
alcool etilic alimentar.

Meridian
plămân

Adjuvant în:
amigdalită, faringită,
laringită, traheită,
bronșită, astm
bronșic, tuse, silicoză.
Compoziție: angelică,
cimbru-de-grădină,
coada-calului,
ghimbir, iarbă-mare,
muștar-alb, pătlagină,
plămânărică,
rozmarin, salvie,
scorțișoară, alcool
etilic alimentar.

Meridian
trei focare

Adjuvant în: sinuzită,
alergii, ateroscleroză,
gută, reumatism.
Compoziție: cătină,
coacăz-negru,
coada-racului, coadașoricelului, iarbămare, lemn-dulce, pir,
revent, soc, splinuță,
alcool etilic alimentar.
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Gama Meridiane

Meridian
vezică biliară

Adjuvant în: diskinezie biliară,
colecistită,
icter,
acnee,
migrenă,
cefalee
asociată
afecțiunilor
hepatobiliare.
Compoziție: cicoare, frasin,
fumăriță, gălbenele, gențiană,
mentă,
pelin,
rocoină,
rostopască,
alcool
etilic
alimentar.

Meridian
vezică urinară

Adjuvant
în:
sângerări
menstruale excesive, dereglări
ale ciclului menstrual, cistită,
uretrită, sciatică, lumbago.
Compoziție: albăstrele, coadacalului,
coada-șoricelului,
crețișoară, gălbenele, ienupăr,
merișor, plop-negru, pir, urzică,
urzică-moartă-albă, alcool etilic
alimentar.

Acupunctură cu pulberi de plante |
Meridian
ficat

Meridian
intestin gros

Meridian
plămân

Adjuvant în: hepatită toxică
(nonalcoolică), hepatită
cronică, convalescenţă
după hepatită acută,
hipercolesterolemii.
Compoziție: armurariu,
anghinare, sunătoare,
cătină, gențiană, măslin,
roiniță, angelică, busuioc,
coada-șoricelului,
levănțică, schinel,
șofrănel, spirulină, talpagâștii, turmeric, zmeur,
rostopască, vâsc.

Adjuvant în: constipație,
colon iritabil, hemoroizi,
colici abdominale,
colită, paraziți intestinali.
Compoziție: chimen,
coriandru, dovleac, in,
mărar, mătăciune, nalbămare, revent, roiniță, soc,
frasin, iasomie, iarbă-mare,
măceș, senna, sunătoare.

Adjuvant în: amigdalită,
Adjuvant in: litiază renală,
faringită, laringită,
nefrită, pielonefrită, edeme,
traheită, bronșită, astm
frigiditate, impotență,
bronșic, tuse, silicoză.
tulburări ale ciclului
Compoziție: anason,
menstrual. Compoziție:
angelică, ciuboțicacoada-calului, colții-babei,
cucului, cimbru-degălbenele, mesteacăn, pin,
gradină, iarbă-mare, isop, pir, soc, bătrâniș, brusture,
pătlagină, plămânărică,
fenicul, limba-mielului,
ashwagandha, coadamăceșe, merișor, nalbășoricelului, ghimbir,
mare, schinduf, salcâm,
limba-mielului, lichen-de- ienupăr.
piatră, lemn-dulce, măslin,
muștar-alb, rozmarin, salvie,
scorțișoară.
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Meridian
rinichi

60cps

Meridian
vezică biliară
Adjuvant în: diskinezie
biliară, colecistită, icter,
acnee, migrenă, cefalee
asociată afecțiunilor
hepatobiliare. Compoziție:
anason, coada șoricelului,
măghiran, mentă, rozmarin,
soc, sunătoare, țintaură,
gălbenele, brusture,
cicoare, frasin, fumăriță,
gențiană, rocoină, turițămare, rostopască.
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Capsule
vegetale cu
pulberi din
plante
Am ales cele mai valoroase plante și le-am combinat în rețete testate
de echipa de medici, farmaciști și biologi ai clinicii Steaua Divină.
Capsulele Steaua Divină conțin plante românești sau/și indiene, combinate după
formule unice de fitoterapie și medicină ayurvedică.
Am ales varianta capsulelor deoarece, faţă de comprimate, conţin cantități mai mari
de pulberi de plante, fără adaos de celuloză, lactoză, excipienţi și antioxidanţi.
Pentru a fi 100% naturale și sănătoase, am folosit capsule vegetale din orez.
steauadivina.ro
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Capsule

Rețete din pulberi minerale şi
plante medicinale | 60 capsule
Argilă
Detoxifiantă, mineralizantă, cunoscută încă din antichitate, cu rezultate excepţionale
în tratarea bolilor, menține sănătatea oaselor, dinților, stomacului și intestinelor.

Boswelia
Antiinflamator, antireumatic, litotriptic, diuretic, antibronșitic, analgezic puternic,
antiastmatic, antitumoral, imunostimulent, hipolipemiant, hipocolesterolemiant,
sedativ. Indicat în reumatism, artrite, litiază urinară, colita ulcerativă, boala Crohn.

Astragalus
Tonifică Qi-ul (vitalitatea inerentă a corpului) şi ajută la eliminarea debilităţii. Este
imunostimulator, antioxidant, antitumoral, antiviral, crește numărul de celule stem,
tonic general, hepatoprotector, diuretic, antihipertensiv, antiviral.

Ginkgo biloba
Este stimulent al circulației sanguine cerebrale și periferice, vasodilatator la
nivelul arterelor, venelor și capilarelor, tonic nervos, antioxidant, antiinflamator,
antitrombotic, antispastic, antialergic, antidepresiv. Îmbunătățește atenția/memoria.

Shilajit
Conține peste 85 de minerale în forma lor ionică, triterpeni, seleniu, fosfolipide,
acid humic și acidul fulvic. Are efect vitalizant, regenerator al organismului,
remineralizant, tonic nervos, antioxidant, antiinflamator, litotriptic, reglează glicemia.

Detoxicarb
Detoxicarb capsule vegetale îmbină în mod echilibrat proprietățile cărbunelui
vegetal - cărbune activ care este o formă de carbon procesat pentru a fi făcut
extrem de poros căpătând astfel o suprafaţă foarte mare pentru absorbţia
de substanţe chimice. Produsul contribuie la menținerea sănătății aparatului
gastrointestinal, amorsează mecanismele naturale de purificare a organismului,
este depurativ, detoxifiant și antioxidant, reduce flatulența după consumul de
alimente (Cărbunele vegetal).
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Capsule

Antiinflamin

Antistres

Alcoolprotect

Antibalonal

Fitohipertens

Gastroprotect

Hepatovit

Imunoplant

Antiinflamator,
antioxidant, antialgic,
antireumatic. Se
recomandă ca adjuvant
în: reumatism, artrită,
artroze, spondiloze,
poliartrită reumatoidă,
tendinite, artralgii,
mialgii. Compoziţie:
crețușcă, ghearadiavolului, kunduru,
măceș, plop-negru,
rozmarin, salcie.

Hipotensiv, tonic
cardiac, vasodilatator
periferic, depurativ,
hipocolesterolemiant,
sedativ blând,
vitaminizant. Se
recomandă în caz de:
hipertensiune arterială,
afecțiuni cardiace,
afecțiuni ale vaselor
periferice (varice),
distonie neurovegetativă,
stres. Compoziţie:
păducel, talpa-gâștei,
coada-șoricelului,
brusture, traistaciobanului.

Reduce efectele
negative ale stresului
asupra organismului.
Scade stresul
oxidativ din organism,
creşte capacitatea
de adaptare la
stres, tonic psihic şi
nervos, antianxios,
imunostimulent,
stimulează capacitatea
de autoapărare
a organismului.
Compoziţie: busuioc,
sunătoare, isop, salvie,
armurariu, fenicul,
rozmarin.

Optimizează
buna funcţionare
a stomacului,
îmbunătăţeşte
digestia, creşte
pofta de mâncare,
îmbunătăţeşte
activitatea intestinală,
ameliorează durerile.
Protejează stomacul
prin creşterea secreţiei
de mucus protector,
calmant, cicatrizant,
antiacid, antiinflamator
gastric. Compoziţie:
gălbenele, nalbă-mare,
salcâm, sunătoare,
zmeur.

Elimină efectele
negative ale alcoolului.
Asigură dezintoxicarea
rapidă a organismului
şi purifică ficatul
prin combinarea
acţiunilor antitoxică,
hepatoprotectoare,
descongestionantă şi
regeneratoare hepatică,
antiinflamatoare,
vitaminizantă, sedativă
blândă a plantelor din
amestec. Compoziţie:
armurariu, fenicul,
ienupăr, lemn-dulce,
măceşe, mentă, tei.

Hepatoprotector,
tonic hepatic,
stimulează regenerarea
ficatului, creşte
pofta de mâncare,
coleretic-colagog. Se
recomandă în cazul
afecțiunilor ficatului
(hepatite acute şi
cronice, ciroză,
unele forme de icter),
intoxicaţii, alergii,
diskinezie biliară,
anorexie. Compoziţie:
armurariu, gălbenele,
măceş, sunătoare,
brusture, schinduf.
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Capsule din plante
medicinale cu efect
carminativ, antialgic,
antispastic, stimulent
digestiv, condiment.
Se recomandă ca
adjuvant în: meteorism
abdominal, indigestie,
dureri abdominale,
flatulenţă. Compoziţie:
anason, busuioc ,
chimen, coriandru,
fenicul.

Imunostimulent,
antiinflamator,
antibacterian, antiviral,
antiseptic, antioxidant,
decongestiv,
antispastic, depurativ,
aperitiv, stimulent
digestiv. Se recomandă
ca adjuvant în infecții
bacteriene și virale,
anemie, anorexie,
hipovitaminoze, colici
intestinale, dispepsie.
Compoziție: anason,
cătină, echinacea,
măslin, propolis.
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Capsule

Menstrofit

Menstrofit cu Vitex

Migrenprotect

Prostataprotect

Reglator al
fluxului menstrual,
antiinflamator,
hemostatic, calmant,
antispastic, tonic
uterin, remineralizant.
Se recomandă în
caz de: dereglări
menstruale, menometroragii, sindrom
premenstrual, anemie
feriprivă, fibrom uterin
hemoragic, tulburări
de menopauză.
Compoziţie: frasin,
lumânărică, lichende-piatră, traistaciobanului, troscot,
urzică, zmeur.

Reglator hormonal
feminin, progesteronic,
hemostatic, antispastic,
astringent, tonic uterin,
remineralizant. Se
recomandă în caz de:
tulburări ale ciclului
menstrual, sindrom
premenstrual, fibrom
uterin, tulburări de
menopauză, chisturi
mamare. Compoziţie:
lumânărică, frasin,
zmeur, lichen-de-piatră,
troscot, urzică, traistaciobanului, lemnul- luiAvram.

Sedativ, antialgic,
antispastic,
antiinflamator, tonic
nervos, antidepresiv,
vasodilatator periferic.
Se recomandă în caz
de: migrenă şi cefalee
de diverse cauze,
insomnie, nevralgii,
nevroze, ameţeli,
distonie neurovegetativă, palpitaţii,
stări de anxietate,
depresie, epilepsie.
Compoziţie: levănţică,
coada-şoricelului,
sunătoare, păducel,
unguraş, vâsc.

Antiinflamator,
antibacterian,
astringent, antispastic,
diuretic, decongestiv,
antiseptic urinar,
depurativ, laxativ.
Se recomandă în
caz de: adenom de
prostată, prostatită,
infecții urinare, litiază
renală, constipație,
hemoroizi, edeme.
Compoziţie: ghimpe,
urzică- moartă-albă,
pir, pufuliţă-cu-florimici, ienupăr.

Regenerare ficat

Sanofem A

Asigură un aport
natural de substanțe
bioactive pentru ficat
având atât acțiune
detoxifiantă cât și
regenerantă asupra
ficatului. Este util în
tratamentul și profilaxia
afecțiunilor hepatice
și păstrarea sănătății
ficatului. Compoziție:
Brusture, Cătină,
Cicoare, Urzică, Aloe,
Armurariu, Bhumyamalaki, Boldo,
Fumăriță, Gențiană, In,
Lemn-dulce, Mentă,
Mușețel, Rozmarin,
Scorțișoară, Turmeric,
Fenicul, Rostopască.

Antispastic,
antiinflamator,
estrogenic,
decongestiv, depurativ,
diuretic, emenagog,
reglator hormonal
feminin. Se recomandă
în caz de: mastoză
chistică, fibroadenom
mamar, tulburări
de ciclu menstrual,
metroanexite, fibrom
uterin, anorexie, disurie,
sterilitate, menopauză.
Compoziţie: coadaşoricelului, creţişoară,
sânziene, trifoi-roşu,
gălbenele, urzică, vâsc.
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Rețete Ayurvedice | 60 capsule
Fitodiabetin
Capsule din plante indiene cu acțiune
regeneratoare asupra pancreasului,
ajută la reglarea nivelului glicemiei la
persoanele cu diabet zaharat. Datorită
formulei originale, ajută de asemenea
și la normalizarea valorilor colesterolului
(în cazul în care există o dislipidemie),
precum și la îmbunătățirea funcției
ficatului. Compoziție: gudmar, neem,
guduchi, daruharidra, momordica.

Fitofibromstop
Acțiune reglatoare asupra aparatului
genital feminin. Se recomandă ca
adjuvant în caz de fibrom uterin, chisturi
ovariene, endometrioză sau tulburări
menstruale (meno-metroragii, dureri
menstruale). Formula are la bază
cunoștiințele străvechi ale medicinei
tradiționale indiene, ayurveda, care
tratează de mii de ani aceste probleme
feminine, utilizând remedii speciale
din plante. Compoziție: daruharidra,
nirgundi, yavani, ashoka, guggul.
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Ceaiuri
terapeutice

Pentru gama de ceaiuri folosim doar plante medicinale culese atât
din cultură proprie, cât şi din zone pure ale ţării.
Reţetele compuse sunt create de către medicii din clinica Steaua Divină şi
testate cu succes în ani de practică. Gama de ceaiuri este realizată manual
şi conţine doar plante de leac, neprelucrate, fără adaosuri de substanţe de
sinteză chimică.
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Ceaiuri | rețete de plante pentru ceai 50 g

Antistres

Antitusin

Este antitusiv, antiseptic al căilor
respiratorii, emolient și calmant al
mucoaselor iritate, fluidifică secrețiile
bronșice, favorizează expectoraţia. Se
recomandă în tusea spastică, laringite,
faringite, bronșite, traheobronșite.
Conţine: cimbrişor-de-câmp, fenicul,
levănţică, scai-vânăt, scortişoară,
lemn-dulce.

Astmofit

Este excelent pentru optimizarea stării
de bine și facilitarea stării de relaxare
a organismului. Creşte capacitatea
de adaptare la factorii de stres, redă
starea de liniște și calm lăuntric, ajută
la regăsirea echilibrului emoțional,
facilitează starea de relaxare a
organismului, nu produce somnolență.
Se recomandă în: stări de stres,
oboseală cronică, anxietate, distonii
neurovegetative. Conţine: busuioc,
păducel, rozmarin, sunătoare, angelică.

Bronhofit

Coledin

Colitofit

Optimizează funcţionarea normală a
sistemului hepato-biliar, stimulează
secreţia biliară a ficatului și evacuarea
bilei în duoden, calmează colicile
biliare. Se recomandă în: diskinezie
biliară și colecistite.
Conţine: anghinare, coada-şoricelului,
levănţică, păpădie, sunătoare.

Antiinflamator, digestiv, calmează
colicile abdominale, favorizează
eliminarea gazelor din intestine.
Se recomandă în tratarea colicilor
abdominale, în colite, enterocolite,
gastrite hiperacide, indigestii, colon
iritabil, balonare; adjuvant în tratarea
halenei, datorită proprietăților
aromatizante, antiiflamatoare și
antimicrobiene.
Conţine: fenicul, mentă, mușețel,
pătlagină, roiniţă, sunătoare, talpagâştei.

Antiseptic al căilor respiratorii,
emolient, fluidifică secrețiile bronșice
(mucolitic), expectorant, antiinflamator,
antispastic bronșic, calmant al
tusei, răgușelii și al durerilor de gât.
Se recomandă în: tuse de diferite
etiologii, afecţiuni inflamatorii ale căilor
respiratorii (laringite, faringite, bronșite,
traheobronșite, rinosinuzite).
Conţine: ciuboţica-cucului, coadaşoricelului, lumânărică, mușețel,
mesteacăn, nalbă-mare.

Antitusiv, fluidifiant al secreţiilor
bronșice, expectorant, calmant al
musculaturii bronhiilor, dilatator
al bronhiilor, sedativ, antialergic,
antiseptic. Se recomandă în tuse
cu expectoraţie de diferite etiologii,
faringite, traheobronșite, gripă,
rinosinuzită alergică, astm bronșic.
Conţine: cimbrişor-de-câmp, cimbrude-grădină, pin, trei-frați-pătați,
coada-şoricelului, mușețel.
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Ceaiuri

Deprestop

Conjunctifit

Cristalin

Calmant al iritației și durerii ochilor,
antiseptic, antiinflamator. Se
recomandă în caz de: oboseală a
ochilor, ochi înroșiți, uscăciune a
ochilor, lăcrimare excesivă, cearcăne,
pungi sub ochi, conjunctivită.
Conţine: silur, cicoare, albăstrele.

Menține sănătatea ochilor,
îmbunătățește acuitatea vizuală,
contribuie la menținerea sănătaţii
cristalinului și a retinei. Se recomandă
în: calmarea ochilor obosiți,
îmbunătăţirea acuităţii vizuale,
prevenirea proceselor degenerative
oculare, menţine sănătatea retinei și a
cristalinului.
Conţine: afin, anason, coriandru,
salvie, trandafir.

Stimulează activitatea cerebrală,
favorizează atenţia și concentrarea,
contribuie la inducerea unei stări de
optimism şi bună dispoziție, calm,
încredere, bucurie. Se recomandă
în: depresie, distonii neurovegetative,
anxietate, surmenaj intelectual,
insomnie, migrene.
Conţine: busuioc, roiniţă, sunătoare,
obligeană.

Gastroprotect

Gliconorm

Se recomandă ca adjuvant în: fibrom
uterin, chisturi ovariene, tulburări
menstruale (dureri menstruale,
menometroragii, dismenoree),
fragilitate capilară, cancer uterin.
Compoziţie: creţişoară, lemnul-luiAvram, lumânărică, traista ciobanului,
urzică-moartă-albă.

Tonic al stomacului, antispastic,
calmant, cicatrizant, antiinflamator,
antialgic, carminativ, colereticcolagog. Se recomandă în: gastrită,
ulcer gastro-duodenal, aerofagie,
tulburări de digestie, digestie
lentă, anorexie, enterocolită, colici
intestinale, meteorism abdominal,
diaree cronică, diskinezie biliară.
Compoziţie: fenicul, in, mentă,
muşeţel, nalbă-mare, tei.

Contribuie la realizarea unui efect
hipoglicemiant prin stimularea secreției
de insulină și utilizarea periferică
a glucozei, ajută la prevenirea
complicațiilor cronice diabetice. Se
recomandă în: stări prediabetice
(toleranţă alterată la glucoză), diabet
zaharat, hiperglicemie.
Conţine: afin, brusture, cicoare, dud,
fasole.

Hepatovit

Laxativ forte

Litobil

Stimulează regenerarea și
decongestionarea ficatului,
antiinflamator hepatic, colereticcolagog, drenor al căilor biliare,
antispastic, vitaminizant, cicatrizant.
Se recomandă în: hepatită acută şi
cronică, ciroză hepatică, unele forme
de icter, intoxicaţii, alergii, diskinezie
biliară, anorexie.
Compoziţie: armurariu, brusture,
gălbenele, măceşe, sunătoare,
schinduf.

Laxativ forte este o rețetă de plante
medicinale pentru ceai, excelentă
pentru optimizarea motilității și
tonicității intestinelor, care stimulează
peristaltismul intestinal şi favorizează
eliminarea materiilor fecale. Se
recomandă în: echilibrarea unui tranzit
intestinal lent, facilitând excreţia,
constipaţie. Conţine: pătlagină, senna,
coada-șoricelului, in.

Fitofibromstop
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Reglează funcţiile aparatului digestiv,
drenează căile biliare, favorizează
dizolvarea calculilor, antispas
tic, analgezic, coleretic, colagog,
creşte pofta de mâncare, sedativ. Se
recomandă în: afecţiunile vezicii biliare
(litiază biliară, colici, diskinezie biliară,
colecistite cronice).
Compoziţie: coada-şoricelului, măceş,
mentă, păpădie, sunătoare, turiţămare, valeriană.

Ceaiuri
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Menstrofit

Prostadin

Renolit

Reglator al fluxului menstrual, adjuvant
în diminuarea sângerarilor menstruale
excesive, contribuie la susținerea
sănătății aparatului genital feminin,
remineralizant. Se recomandă în:
sindrom premenstrual, tulburări de
ciclu menstrual, fibrom uterin, tulburări
de menopauză.
Conţine: frasin, lichen-de-piatră,
lumânărică, traista-ciobanului, troscot,
urzică, zmeur.

Excelent pentru susținerea funcţionării
normale a căilor urinare și a sănătății
prostatei, optimizează funcţia
aparatului urogenital masculin. Se
recomandă în: prostatită, adenom de
prostată, infecții urinare.
Conţine: ghimpe, ienupăr, pir, pufuliţăcu-flori-mici, urzică-moartă-albă.

Favorizează dizolvarea calculilor din
căile urinare, antispastic, sedativ,
depurativ, diuretic. Se recomandă în:
afecţiuni ale rinichilor şi căilor urinare,
litiază urinară, inflamaţii renale (nefrite,
pielonefrite etc.), infecţii urinare (cistite,
pielocistite) şi în retenţia de urină.
Compoziţie: hamei, mesteacăn,
măceş, zămoşiţă, urzică-moartă-albă.

Tusifit

Este antiseptic, emolient, fluidifică
secrețiile bronșice, expectorant,
antiinflamator, antispastic bronșic,
Antiseptic respirator, antiinflamator,
fiind adjuvant în calmarea tusei, a
dezobstruant al căilor nazale,
durerilor de gât şi a răgușelii. Se
analgezic, calmant al tusei, contribuie recomandă în caz de: tuse de diferite
la stimularea sistemului imunitar. Se
etiologii, laringită, răgușeli, bronșită,
recomandă în: viroze respiratorii, gripă, traheobronșită, pneumonie.
rinite, rinosinuzite, laringite.
Conţine: cimbrişor-de-câmp, lichenConţine: busuioc, salvie, scorțișoară,
de-piatră, zămoșiță, iarbă-mare,
ghimbir, cuișoare.
obligeană.

Rinostop

Venoprotect
Contribuie la păstrarea elasticității
și a tonusului normal al pereților
vasculari, menţine fluiditatea optimă
a sângelui. Se recomandă în:
ameliorarea afecţiunilor venoase
(varice, tromboflebite, teleangiectazie),
ameliorarea fragilităţii capilare,
prevenirea accidentului vascular
cerebral.
Conţine: măceş, sulfină, troscot,
păpădie, salcie, salvie.

Poveste de iarnă
POVESTE DE IARNĂ este un ceai
aromat care îmbină gusturi și arome
specifice care păstrează vie amintirea
Sărbătorilor de iarnă prin ingredientele
sale atent selecționate: măr,
scorțișoară, portocale, brad, ienibahar,
măceșe, hibiscus, wintergreen,
cuișoare, vanilie și stevie.
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Amestecuri de plante

Amestecuri de plante
Silicium BIO Superpotent – Regenerant | 75 g
Siliciul este unul dintre elementele de bază în construirea trupului omenesc.
El intră în alcătuirea tuturor țesuturilor elastice, a oaselor, a cartilajelor, a
tendoanelor, a ligamentelor și a vaselor de sânge. Siliciul este esențial pentru
asimilarea și pentru fixarea calciului și a magneziului în organism, precum și
pentru formarea țesuturilor conjunctive. Cu înaintarea în vârstă, concentrația
acestui oligoelement în organism scade și se recomandă suplimentarea dietei
cu siliciu provenind din surse naturale. Plantele din acest amestec au un conținut
ridicat de siliciu, ajută la remineralizarea organismului și susțin sistemul imunitar.
Ajută la menținerea articulațiilor sănătoase și flexibile și sunt benefice pentru
sănătatea oaselor și a cartilajelor. Ajută la menținerea în condiții optime a părului, a unghiilor și a pielii.
Amestecul ajută la menținerea tonusului și a vitalității și are proprietăți de reînnoire a celulelor ficatului.

Vitamina C Naturală cu Polen, Propolis și Acerola | 100 g
Produsul VITAMINA C NATURALĂ
CU POLEN, PROPOLIS ȘI ACEROLA
reprezintă o formulă care asigură vitaminei C din compoziția amestecului
o absorbție ridicată și eliberarea directă la nivel celular. Vitamina C este un
antioxidant care protejează celulele împotriva stresului oxidativ și ajută la susținerea
sistemului imunitar. Contribuie la formarea colagenului din țesuturile conjunctive
și la menținerea în stare de sănătate a vaselor de sânge, a oaselor, a cartilajelor,
a dinților și a pielii. Amplifică absorbția fierului din alimente și regenerează forma
redusă a vitaminei E. Vitamina C este necesară pentru metabolismul energetic și
pentru menținerea energiei și a vitalității generale. Ajută la funcționarea sistemului
nervos și la menținerea sănătății psihoemoționale. În plus, polenul susține
sistemul imunitar și menține vitalitatea și rezistența organismului.

Antitusin în miere | 270 g
Fitonutrienții din plantele din compoziţie contribuie la menținerea stării de sănătate a aparatului respirator, la îmbunătățirea capacității naturale de autoapărare
a organismului și de adaptare la condițiile de mediu și la protejarea celulelor
împotriva stresului oxidativ. Ajută la curățarea căilor respiratorii și a gâtului,
păstrarea umidității normale a mucoaselor căilor respiratorii, fluidificarea secreției
bronșice și facilitarea procesului de respirație. Combinația de miere cu plante și
ulei are efect calmant și benefic asupra mucoasei cavității bucale, laringelui,
gâtului, corzilor vocale și bronhiilor. Calmant, sedativ. Are efect rapid și eficient.
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Extracte glicerinate
Vermifug - extract glicerinat | 100 ml
O viață sănătoasă înseamnă și un organism curat în
interior și
în exterior! Ingredientele din compoziția
produsului mențin sănătatea și imunitatea tubului
digestiv, protejându-l de agenții patogeni (bacterii,
virusuri, paraziți, ciuperci); ajută la susținerea digestiei;
contribuie la funcționarea tractului intestinal; ajută în caz
de spasme (colici) abdominale și la susținerea fluxului de
fluide digestive. Contribuie la un scaun normal și susține
peristaltismul intestinului. Susțin digestia și contribuie la
confortul digestiv.

Propolis glicerinat cu uleiuri esențiale | 20 ml
Sprijină sistemul imunitar. Imunostimulare. Susține
mecanismul de apărare naturală, în special la nivelul
tractului respirator superior; are proprietăți antiseptice și o
acțiune antimicrobiană naturală; este calmant pentru gât
şi pentru căile respiratorii; contribuie la confortul respirator.
Menține sănătatea orală prin prezența unor niveluri ridicate
de bioflavonoide antioxidante. Menține sănătatea dinților
și a gingiilor. O sursă bine cunoscută de antioxidanți.
Sprijină sănătatea și funcția celulelor. (Propolis). Sprijină
sănătatea tractului respirator superior. (Propolis)
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Tincturi

Tincturi |

50 ml

Tincturile preiau până la 95% din calitățile tămăduitoare ale plantelor medicinale,
conducând informația vindecătoare până în straturile cele mai profunde ale ființei.
Preparate din plante atent selecționate, culese din zone curate, tincturile se numără
printre tratamentele cele mai eficiente și rapid asimilabile de către organism.

Tincturi simple
Brânca-Ursului

Are efect tonic general, afrodiziac intens, stimulent al
activităţii gonadelor, antispastic uterin, stimulent digestiv,
hipotensiv.
Se recomandă în caz de: astenie sexuală, impotenţă,
frigiditate, oboseală cronică, nevralgii, reumatism,
hipertensiune arterială, anexită, metroanexită,
menopauză prematură, digestie dificilă.

Frunze de Măslin

Excelent adjuvant în: hipertensiune arterială,
hipercolesterolemie, ateroscleroză, tulburări de
ritm cardiac; gută, reumatism, artrită; stări de
imunodeficiență, hipovitaminoze; viroze respiratorii,
bronșite, pneumonie; infecții virale (herpes, zona
zoster), fungice, parazitare; infecții genitale cu
chlamydia, micoplasme, papiloma virus, boli infecțioase
(meningoencefalită, febra tifoidă, hepatite, varicelă,
scarlatină, salmoneloze).

Ginkgo-biloba

Stimulent al circulaţiei sanguine cerebrale, cu rol
vasodilatator, antitrombotic, hipotensiv. Tonic nervos şi
vascular excelent, îmbunătăţeşte activitatea intelectuală.
Indicat în: tulburări de atenţie şi memorie, ateroscleroză
cerebrală, tulburări de auz, demenţă senilă, hipertensiune
arterială, ateroscleroză, hipercolesterolemie, insuficienţă
circulatorie, varice, fragilitate capilară, sindrom Raynaud,
arterite, tromboflebită, angiopatie diabetică.
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Mărul Lupului |

UZ EXTERN!

Are efect antibiotic, antiviral, imunomodulator,
imunostimulator, antiseptic, antitumoral, antimicotic,
cicatrizant.
Se recomandă ca adjuvant (de uz extern) în infecții virale
ale pielii și mucoaselor, infecții cu Trichomonas vaginalis,
candidoză vulvo-vaginală, leucoree, acnee, impetigo,
cicatrici inestetice, plăgi, tumori externe (numai sub
supraveghere medicală). Nu se administrează intern.

Propolis | 20 ml

Propolisul este o substanţă bioactivă deosebit
de valoroasă, cu rol biostimulator şi bioregulator,
antibacterian, antimicotic, antiparazitar, analgezic,
antiinflamator, antiseptic, antitoxic, febrifug,
imunostimulator, anestezic, cicatrizant, epitelizant, tonic
şi regenerator. Se recomandă intern în: boli infecţioase cu
stări febrile, afecţiuni respiratorii (viroze, traheobronşită,
tuberculoză etc.), ateroscleroză şi hipertensiune arterială,
afecţiuni digestive (ulcer gastro-duodenal, enterocolită),
parazitoze intestinale (giardioză, oxiuroză), infecţii urinare,
prostatită, nevralgii, nevroze, migrene, guşă endemică,
menopauză şi andropauză; şi extern în: afecţiuni ORL
(faringo-amigdalită, laringită, sinuzită, otită, rinită, ozenă),
afecţiuni stomatologice (gingivită, parodontopatii,
stomatită, dureri după extracţie dentară), afecţiuni
ginecologice (cervicite, vaginite, metrite, leucoree,
candidoză, vegetaţii), afecţiuni dermatologice (micoze
- tricofiţie, epidermofiţie, actinomicoză; hiperkeratoză,
alopecie, ulcer varicos, eczeme infecţioase, piodermite furunculoză; lupus, tuberculoza pielii, plăgi cu cicatrizare
dificilă).

Untul-Pământului

Optimizează funcționarea articulațiilor și a sistemului
circulator periferic. Are rol antiinflamator, antireumatic,
antialgic, rezolutiv, antiviral, antiseptic, antimicotic,
cicatrizant. Se recomandă în caz de: dureri articulare,
gută, artrite, reumatism, echimoze, contuzii.
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Tincturi compuse
Bronhoprotect

Are efect antiinflamator, bronhodilatator, antispastic
bronşic, antitusiv, expectorant, mucolitic, antiseptic
respirator, analgezic, calmant, tonic pulmonar. Se
recomandă ca adjuvant în afecţiuni respiratorii (bronşite
acute şi cronice, astm bronşic, pneumonie, laringită,
traheită), tuse uscată, iritativă, tuse cu dispnee,
expectoraţie, viroză respiratorie, gripă.
Compoziţie: lumânărică, mușețel, nalbă-mare, ciuboțicacucului, coada- șoricelului, mesteacăn, scorțișoară.

Fitofibromstop

Are efect reglator al aparatului genital feminin, dezobstruant
limfatic, hemostatic, uterotonic, antioxidant, antitumoral,
vasoconstrictor, antiinflamator, astringent. Se recomandă ca
adjuvant pentru: fibrom uterin, menometroragii, dismenoree,
hemoragii, sindrom premenstrual (congestia sânilor, dureri
abdominale şi lombare, irascibilitate etc.), chisturi ovariene,
fragilitate capilară, cancer uterin. Compoziţie: coadașoricelului, lumânărică, piperul-bălții, trifoi-roșu, zmeur.

Giardinostop

Combate eficient infecţia cu Giardia lamblia, prin acţiunile
colagogă, antihelmintică, purgativă, antiseptică şi
imunostimulatoare ale plantelor din compoziţie. Poate fi
folosit în cure repetate, deoarece nu are efecte secundare.
Se recomandă ca adjuvant în: parazitoze intestinale,
infecţii cu Giardia lamblia, helmintiaze.
Compoziţie: cimbru-de cultură, gălbenele, hrean, iarbămare, țelină.

Imunoplant

Stimulent al imunităţii, antiinflamator, antimicrobian.
Frunzele de măslin sunt eficiente și în unele forme de
meningită, encefalită şi în boli virale grave. În combinaţie
cu celelalte plante din tinctură, efectele frunzelor de măslin
sunt mult amplificate. Principiile active din compoziţia
tincturii au efect imunomodulator, de aceea produsul
poate fi utilizat şi pentru prevenirea infecţiilor în sezonul
rece. Compoziţie: măslin, echinacea, rozmarin, angelică,
lemn-dulce.

Menstrofit

Are efect reglator al fluxului menstrual, antiinflamator,
hemostatic, calmant, antispastic, astringent, tonic uterin,
remineralizant. Se recomandă în caz de: tulburări ale
ciclului menstrual (dureri menstruale, menometroragii etc.),
sindrom premenstrual (congestia sânilor, dureri pelvine,
dureri lombare, nervozitate, irascibilitate, depresie etc),
anemie feriprivă, hemoragii, fibrom uterin hemoragic,
tulburări de menopauză.
Compoziţie: frasin, lumânărică, lichen-de-piatră, traistaciobanului, troscot, urzică, zmeur.

Menstrofit cu Vitex

Vitex (lemnul-lui-Avram) acţionează ca reglator hormonal
feminin de tip progesteronic. Produsul este indicat în
tulburări ale ciclului menstrual, sindrom premenstrual
(congestia sânilor, dureri pelviene, dureri lombare,
nervozitate, irascibilitate, depresie etc.), anemie feriprivă,
hemoragii, fibrom uterin hemoragic, tulburări de
menopauză. Este antiinflamator, hemostatic, calmant,
antispastic, astringent, tonic uterin, remineralizant.
Compoziţie: frasin, lemnul-lui-Avram, lumânărică, lichende- piatră, traista-ciobanului, troscot, urzică, zmeur.

Mir - Extract hidroalcoolic

Produsul MIR – Extract hidroalcoolic conține 77
ingrediente naturale, neprelucrate termic, păstrându-se
astfel nealterate calitățile lor benefice. Fiecare ingredient
este puternic şi polivalent, astfel încât asocierea lor are
o valoare de excepţie. Eficienţa produsului MIR – extract
hidroalcoolic este dată de reţeta sa unică, de efectul
acţiunii sinergice a plantelor medicinale și a uleiurilor
esențiale din compoziţie. Produsul conține plante care
susțin rezistența organismului la stresul psihic și la cel
generat de factorii de mediu menținând bunăstarea
fizică și mentală. Ajută la menținerea funcțiilor cognitive,
a vigilenței și a memoriei în caz de slăbiciune, oboseală
și lipsă a concentrării. Susține funcționarea normală a
sistemului nervos. Menține o stare de calm mental și de
relaxare ajutând somnul. Contribuie la o stare de echilibru
emoțional și de bună dispoziție, la o stare de spirit pozitivă.
Adițional, extractul conține antioxidanți, susține sistemul
imunitar și sistemul digestiv.

Osteoprotect

Are efect remineralizant, stimulează refacerea şi creşterea
oaselor, tonic general, antiinflamator, antireumatic,
detoxifiant, diuretic. Se recomandă în caz de:
osteoporoză, demineralizare osoasă, fracturi, tulburări de
menopauză, dureri articulare, reumatism, hipovitaminoze,
stări carenţiale, astenie fizică şi psihică, slăbiciune,
oboseală cronică, convalescenţă. Compoziţie: coadacalului, busuioc, creţişoară, coacăz negru, pelinariţă,
mătase de porumb.

Prostataprotect

Are efect antiinflamator, decongestiv, diuretic, antiseptic,
analgezic. Se recomandă în: afecţiuni ale prostatei
(adenom de prostată, prostatite etc.), afecţiuni ale
rinichilor şi căilor urinare (infecţii urinare, mai ales la
bărbaţi - litiază renală etc.), edem, cancer de prostată şi
cancer al vezicii urinare. Compoziţie: ghimpe, pir, pufuliţă,
urzică moartă albă, ienupăr.
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Antiviciu

Antiviciu
Alcoolstop tinctură pentru renunţare la alcool 50 ml

Produce aversiune şi intoleranţă faţă de consumul de alcool etilic, combate eficient tulburările vegetative care apar la
persoanele care renunţă la alcool şi asigură dezintoxicarea organismului (în special a ficatului).
Compoziţie: coacăz-negru, cimbrişor, pedicuţă, salcie, sulfină, ţintaură, alcool etilic alimentar.

Alcoolprotect tinctură pentru eliminarea efectelor negative ale alcoolului 50 ml

Detoxifică rapid organismul şi purifică ficatul prin combinarea acţiunilor antitoxică, hepatoprotectoare, descongestionantă
şi regeneratoare hepatică, antiinflamatoare, vitaminizantă și sedativă blândă a plantelor din amestec. Se recomandă
pentru combaterea efectelor nocive ale alcoolului la persoanele care renunță la consumul de băuturi alcoolice.
Compoziție: armurariu, fenicul, ienupăr, lemn-dulce, măceșe, mentă, tei, alcool etilic alimentar.

Alcoolprotect 60 capsule cu pulberi din plante

Asigură dezintoxicarea rapidă a organismului şi purifică ficatul prin combinarea acţiunilor antitoxică, hepatoprotectoare,
descongestionantă şi regeneratoare hepatică, antiinflamatoare, vitaminizantă și sedativă blândă a plantelor din amestec.
Compoziţie: armurariu, fenicul, ienupăr, lemn-dulce, măceşe, mentă, tei.
Pentru o eficiență sporită în combaterea alcoolismului, se recomandă asocierea produselor din gama Alcoolprotect:
capsule și tinctură.

Tabacstop tinctură pentru renunţare la fumat 50 ml

Produce aversiune și intoleranță față de consumul de tutun, combate eventualele stări de neliniște, frustrare, agitație
care pot apărea la persoanele care renunță la fumat și purifică organismul (în special bronhiile și plămânii). După ce s-a
renunțat la fumat se continuă administrarea tincturii timp de minim o lună, pentru a stabiliza efectele obținute.
Compoziție: salvie, mentă, obligeană, pedicuță, pătlagină, alcool etilic alimentar.

Tabacstop rețetă din plante medicinale pentru ceai 50 g

Produce aversiune și intoleranță față de consumul de tutun, combate eficient tulburările neuro-vegetative (stările de
neliniște, frustrare, agitație) care apar la persoanele care renunță la fumat (prin acțiunea calmantă).
Compoziție: mentă, obligeană, pedicuță, salvie.
Pentru o eficiență sporită în combaterea fumatului, se recomandă asocierea produselor din gama Tabacstop: tinctură
și rețetă din plante medicinale.

Tabacprotect tinctură pentru eliminarea efectelor negative ale fumatului 50 ml

Se recomandă în caz de combatere a efectelor nocive ale tutunului la persoanele care renunţă la fumat; previne apariţia
cancerului bronho-pulmonar şi a altor boli specifice fumătorilor (bronşită cronică, astm bronşic, arterită, hipertensiune
arterială). Asigură dezintoxicarea rapidă a organismului şi purifică plămânii şi bronhiile prin combinarea acţiunilor
antiinflamatoare, expectorantă, antitusivă, mucolitică, emolientă.
Compoziție: ceai-verde, nalbă-mare, pătlagină, salvie, alcool etilic alimentar.

Tabacprotect rețetă din plante medicinale pentru ceai 50 g

Se recomandă ca adjuvant pentru combaterea efectelor nocive ale tutunului la persoanele care renunță la fumat, însă
poate fi administrat și de către persoanele care continuă să fumeze; previne apariția cancerului bronho-pulmonar
și a altor boli specifice fumătorilor (bronșită cronică, astm bronșic, arteriopatie, hipertensiune arterială etc.). Asigură
dezintoxicarea rapidă a organismului și purifică plămânii și bronhiile prin combinarea acțiunilor antiinflamatoare,
expectorantă, antitusivă, mucolitică, emolientă, tonică, dezinfectantă și antiseptică pulmonară a plantelor din amestec.
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Slăbeşte natural

Gama Silueta
reglează greutatea corporală
arăți și te simți mai bine
detoxifiere naturală

Siluetactiv capsule Silueta ceai

Anticelulitic

Silueta capsule Silueta tinctură

Conține cărbune activ
și inulină. Contribuie
la îmbunătățirea
funcției digestive și
intestinale, menținerea
colesterolului în limite
normale și conferă
stare de sațietate
(Inulina din Cicoare).
Reduce flatulența după
consumul de alimente
(Cărbunele activ).
Amplifică absorbția
calciului, îmbunătățește
densitatea minerală
osoasă și întărește
organismul.

Acționează local
prin accelerarea
proceselor de
ardere a grăsimilor.
Anticeluliticul produs
de STEAUA DIVINĂ
are în principal un
efect de stimulare a
circulației sangvine
periferice și
îndepărtează astfel
depozitele inestetice
caracteristice
celulitei. Conține
extracte de cafea,
iederă, coacăznegru, piper-alb și
uleiuri volatile care
intensifică drenajul
limfatic în țesuturi.

Conține extracte
din două plante
renumite în
medicina ayurveda
pentru proprietățile
lor terapeutice
deosebite: gudmar,
un binecunoscut
reglator glicemic,
elimină pofta
de dulciuri, și
neem, excelent
depurativ și hipocolesterolemiant.
Formula conține și
câteva plante cu
efect detoxifiant
prin stimularea
eliminărilor pe cale
urinară și intestinală
(soc, ienupăr, mur).

Prin combinarea
efectelor depurativ,
laxativ, sudorific și
antitoxic, produsul
scade pofta de
mâncare, intensifică
procesele de
ardere a zaharurilor
și împiedică
transformarea
lor în grăsimi,
crește arderea
lipidelor stocate în
țesuturi, contribuie
la reducerea
lipoproteinelor și a
colesterolului din
sânge. Conține
extracte de boz,
soc, senna, ghimbir
și alte plante
medicinale.

Stimulează
eliminarea
reziduurilor
intestinale şi a
lichidelor reţinute
în exces în corp.
Formulă forte, pe
bază de extracte
de senna, afin
și mesteacăn, la
care am adăugat
coada-șoricelului
și busuioc.
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Afrodiziace

Cuvântul „afrodiziac” este cunoscut şi folosit de cel puţin 5 milenii, fiind
derivat de la numele zeiţei greceşti Afrodita, zeiţa ce simboliza frumuseţea
şi iubirea.
Produsele afrodiziace au rolul de a stimula dorinţa de a întreţine relaţii amoroase,
ajutându-i pe cei care le întrebuinţează să îşi menţină performanţele pentru o mai
lungă durată de timp. Dorința sexuală se naște în creier și depinde de mult mai mulți
factori decât cei hormonali.
Plantele medicinale afrodiziace conțin fitosteroli (substanțe chimice naturale ce
sunt precursori pentru hormonii sexuali feminini și masculini) și/sau principii active,
substanțe cu efecte detoxifiante și antioxidante ce generează la modul global, general,
un plus de energie și vitalitate. Ingerate în doza corespunzătoare, un interval de
timp suficient, generează efecte de revigorare și dinamizare specifică a funcției
sexuale, restabilesc armonia în cuplu și amplifică puterea de a iubi.
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Femei

Afrodit Forte tinctură din plante medicinale 100 ml

Afrodiziac, conferă o stare de bună dispoziție și dinamism sexual crescut. Datorită specificului de extragere a principiilor
active, are efect stimulant și dinamizant global. Se recomandă ca adjuvant în: tulburări de dinamică sexuală feminină,
scăderea libidoului, frigiditate, menopauză, dismenoree, infertilitate, mai ales în caz de stări depresive.
Compoziție: angelică, cardamom, ghințură, scorțișoară, vanilie, alcool etilic alimentar.

Afrodit Forte plante medicinale macerate în miere 270 g

Afrodiziac, reface rezervele energetice, conferă o stare de bună dispoziție și crește libidoul, adjuvant în caz de stres,
stări depresive, slăbiciune, oboseală cronică.
Compoziție: cardamom, fenicul, muguri de plop-negru, nucă de cocos, sânziene-galbene, salvie, scorțișoară, miere
de albine.

Afrodit Forte ulei de masaj corporal 100 ml

Ulei natural de masaj recomandat pentru stimularea plăcerii intime feminine. Tonic feminin, reconfortant, calmant,
amplifică sensibilitatea tactilă, stimulează circulația sangvină și limfatică, afrodiziac. Compoziție: uleiuri esenţiale
naturale de: portocale, lămâie, scorțisoară, mentă; ulei de măsline.

Senzual Protect cremă naturală 40 g

Protector și regenerator al pielii și mucoaselor, lubrifiant natural, afrodiziac, dezodorizant, previne infecțiile genitale.
Conține: sânziene, petale de trandafir, trei-frați-pătați, gălbenele, mușetel, ulei de floarea-soarelui, ulei de măsline,
rășină de brad, ceară de albine și ulei esențial de tea-tree.

Senzual Protect tinctură din plante medicinale 100 ml

Se recomandă ca adjuvant în igiena intimă zilnică, precum și înainte și după actul sexual, atât pentru femei cât și pentru
bărbați. Antiseptic, antiinflamator, ajută la eliminarea senzațiilor de iritație și a secrețiilor excesive din zona genitală,
previne infecțiile și inflamațiile genitale.

Superbust reţetă din plante pentru creşterea sânilor 50 g

Datorită conţinutului de fitohormoni de natură steroidică (fitosteroli) similari estradiolului, rețetele din plante din gama
Superbust determină creşterea sânilor. Tonifică şi elasticizează ţesutul conjunctiv al glandelor mamare. Compoziție:
coada-șoricelului, crețișoară, fenicul, lemn-dulce, mărar, traista-ciobanului.

Superbust ulei de masaj pentru creşterea sânilor | 100 ml

Stimulent al circulației sanguine și limfatice, trofic, descongestionant, tonic al sânilor. Uleiurile esențiale naturale din
compoziția produsului conțin fitoestrogeni naturali, cu efecte similare hormonilor sexuali feminini. Compoziție: ulei
esențial de mărar, de fenicul; ulei de măsline.

Supersenzual ulei de masaj pentru zona intimă 100 ml

Plantele din compoziția uleiului au excelente virtuți afrodiziace feminine (care se manifestă prin turgescența clitorisului și
creșterea sensibilității la plăcere a receptorilor tactili vaginali). Poate fi folosit și ca lubrifiant natural. Se recomandă în caz
de: disfuncții sexuale feminine (frigiditate, vaginism, dureri la contact sexual, lubrifiere vaginală deficitară). Compoziție:
ginseng, dafin, ghimbir, nucșoară, cuișoare; uleiuri esențiale naturale de pin, lămâie; ulei de floarea-soarelui; ulei de
măsline.
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Bărbaţi
Afroman forte tinctură din plante medicinale 100 ml

Afrodiziac, amplifică libidoul. Efect stimulant și dinamizant global. Recomandat în disfuncții sexuale masculine,
astenie sexuală, stări depresive, impotență (tratament de durată). Previne și combate fenomenele de andropauză și
îmbătrânirea prematură.
Compoziție: cimbru, cuișoare, ghimbir, năpraznic, țelină, alcool etilic alimentar.

Afroman forte plante medicinale macerate în miere 270 g

Indicat în ejaculare precoce, stări de stres, prevenirea și combaterea fenomenelor de andropauză și de îmbătrânire
prematură, ameliorarea performanțelor masculine, impotență (tratament de durată).
Compoziție: busuioc, cardamom, coriandru, cuișoare, mentă, muguri de plop negru, năpraznic, nucșoară, miere de
albine.

Afroman forte ulei de masaj corporal 100 ml

Tonic masculin, afrodiziac, reconfortant, calmant, stimulează circulația sangvină și limfatică, amplifică sensibilitatea
tactilă. Datorită compoziției de uleiuri esențiale naturale, produce o stare plăcută de relaxare globală și o dinamizare
erotică specific masculină.
Compoziție: ulei esențial natural de portocal, pin, brad, mentă, lămaie; ulei de măsline.

Strong&Long 90 capsule & tinctura 100 ml

Îmbunătățește și menține funcția sexuală masculină. Stimulează şi îmbunătăţeşte performanțele sexuale masculine,
crește apetitul sexual, îmbunătățeşte funcția erectilă.
Compoziţie: brusture, cimbru-de-munte, cuişoare, damiana, fo-ti, forskolin, ginkgo-biloba, ginseng, hibiscus, maca,
noni, schinduf, smilax, susan, tulsi, țelină, urzică.

Superpotent ulei de masaj pentru zona intimă 100 ml

Ulei de masaj pentru stimularea erecţiei. Poate fi folosit ca lubrefiant natural. Acțiunea afrodiziacă se manifestă prin
creșterea fluxului sangvin la nivelul țesutului erectil și creșterea sensibilității la plăcere.
Compoziție: ulei de măslin, ulei de floarea-soarelui, cuișoare, nucșoară, ginseng, cardamom, ghimbir, uleiuri esențiale:
lămâie, pin.

Testosterol ulei 100 ml & 90 capsule

Crește testosteronul din sânge, îmbunătățește structurile testosteron-dependente atât la femei cât și la bărbați: organe
genitale, hipofiză, pancreas endocrin, metabolism, articulaţii, rinichi etc., susține funcționarea optimă a oaselor și a
musculaturii. Crește libidoul. La bărbați stimulează dezvoltarea caracterelor sexuale secundare masculine (vocea
groasă, părul de pe corp, dispoziția de tip masculin a musculaturii etc.).
Compoziție: schinduf, brânca-ursului, piperul-bălții, țelină, năpraznic, guajacum, smilax.

Viril Plus – Soluție pentru masarea zonei intime tinctură din plante 50 ml
este o soluție cu Guajacum pentru
masarea zonei intime, destinată
bărbaților. Arborele de Guajacum,
cunoscut ca arborele-vieții, este
mereu verde și produce o rășină aromată ce se folosește încă din vechime pentru masarea penisului
înainte de actul sexual. Extractul
de Guajacum este potențat de asocierea lui cu extractul de Brânca-ursului și cel de Ginseng.
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Amestecuri perfect naturale de plante medicinale sau fructe de pădure
macerate la rece în miere de albine, care hrănesc, te readuc în formă și te
încarcă cu energie!

Vitalizant−energizant forte pentru adulți

plante medicinale macerate în miere 270 g
Produsul conține ingrediente naturale bogate
în vitaminele C, E, A, B1, B2, B3, B9, K, P, D,
colină și numeroase minerale: Ca, Mg, P, K, Fe.
Conține proteine și acizi grași esențiali. Crește
masa musculară și greutatea corporală, crește
pofta de mâncare, favorizează recuperarea după
eforturi intense.
Compoziție: busuioc, măceșe, cătină, miez de
nucă, susan, obligeană, lemn-dulce, cimbru,
cimbrișor, scorțișoară, polen, miere.

Vitalizant−energizant forte pentru copii

plante medicinale macerate în miere 270 g
Plantele şi mierea din compoziție sunt bogate
în vitaminele C și E, A, B1, B2, B3, B6, K, D și
numeroase minerale: Ca, Mg, P, K, Fe. Tonic,
hrănitor, susține și hrănește organismul copiilor în
perioada de creștere, mărește pofta de mâncare.
Foarte indicat în tulburări de creștere în înălțime și
în greutate, anemie.
Compoziție:
cătină,
lemn-dulce,
susan,
scorţişoară, măcese, busuioc, cimbrişor, cimbru,
miez de nucă, miere, polen.
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Consultații și terapii
AYURVEDA este medicina tradițională indiană. Este antică dar și modernă
în același timp. Ea oferă:
►stabilirea tipului constituţional al pacientului: Vata (aer, eter), Pitta
(foc, apă), Kapha (pământ, apă), în vederea corectării dezechilibrelor
►stabilirea tipului de dezechilibru şi cauzele psiho-emoţionale ale bolii
►vindecarea afecțiunii prin metode personalizate
ACUPUNCTURA: Parte integrantă a medicinei tradiţionale chineze, acupunctura este o metodă străveche de vindecare.
Prin plasarea unor ace de acupunctură în anumite puncte ale corpului se obţine:
►dispersarea energiei aflate în exces în anumite zone
►dinamizarea zonelor în care energia este deficitară
►stare de armonie şi sănătate la nivelul organismului
FITOTERAPIA: Metodă terapeutică ce utilizează plantele medicinale
şi extractele din plante, pentru tratamentul diferitelor boli sau afecţiuni.
►restabileşte echilibrul organismului şi înlătură cauzele care au
generat boala
►nu exclude alte terapii naturale
►este uşor accesibilă, are indicaţii în toate afecţiunile cunoscute

BIOREZONANŢA:
Utilizând această metodă:
►obţineţi informaţii detaliate asupra stării de sănătate, pentru fiecare organ
în parte, până la nivel tisular şi chiar celular
►pentru afecţiunile existente se poate urmări gradul de instalare al bolii unui
anumit organ precum şi procesul de remisie, până în momentul vindecării
►se semnalează manifestările timpurii ale bolii

DDFAO - ELECTROSOMATOGRAMA stabileşte
diagnosticul pe baza perturbărilor câmpului electric al organismului.
Prin scanarea DDFAO obtineți date despre:
►statusul general al organismului
►gradul de oxigenare a ţesuturilor
►dezechilibrele energetice ale meridianelor de acupunctură
►necesarul corpului de minerale, vitamine, oligoelemente
TERMOGRAFIA:
►permite diagnosticarea precoce, ușor de realizat a diferitelor forme de boală și este neiradiantă
►oferă diagnosticare funcțională pentru boli ca:inflamații osoase
și articulare, dischinezie biliară, boli hepatice, gastrice și intestinale,
bronșită, pneumonie, afecțiuni genitale, afecțiuni
ale pielii, afecțiuni ale sânilor, tiroidei
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ANALIZA CORPORALĂ: Cu ajutorul acestui aparat dotat cu 8 senzori speciali, se măsoară:
►procentul de grăsime corporală și viscerală (țesutul gras
acumulat pe organele interne)
►procentul de masă musculară
►indicele de masă corporală și greutatea corporală
►rata bazală a metabolismului (numărul de calorii
ce trebuie să fie consumate zilnic pentru o greutate optimă)
DIETOTERAPIE ȘI NUTRIȚIE este metoda terapeutică ce implică vindecarea diferitelor afecțiuni folosind
principiile sănătoase în dietă și nutriție, asociate cu tehnici de detoxifiere
a organismului.
Efectele detoxifierii sunt:
►eliminarea toxinelor din organism
►creşterea vitalităţii şi a rezistenţei la îmbolnăvire
►ajută la recăpătarea puterii de digestie şi la menţinerea integrităţii florei intestinale
►vindecarea anumitor afecţiuni
APITERAPIA are rezultate deosebite, mai ales în cazul bolilor osteoarticulare (reumatism, artrite, artroze), boli
ale sistemului nervos (scleroză multiplă, nevralgii, boli autoimune, boli ale circulaţiei periferice), anemie, carență de
min- erale și vitamine, hepatite, afecțiuni gastrice și intestinale, viroze, infecții respiratorii, afecțuni genitale, nevroze,
depresii. Apiterapia cu venin de albine are efecte în reumatism, afecţiuni osoase, neurologice și atroze.
HIRUDOTERAPIA este terapia naturală în care se folosesc lipitori. Având
efect puternic detoxifiant și vindecător, este utilă în foarte multe afecțiuni.
Câteva dintre ele sunt:
► varice, tromboflebită, hemoroizi
► reumatism, artrită, boli hepatice, afecțiuni tiroidiene
► boli de piele
► endometrioză, fibrom uterin
► afecțiuni pulmonare
EFT - ”TERAPIA PRIN CIOCĂNITURI”: EFT sau “Terapia
prin ciocănituri” cum este numită în limba română, este o tehnică de vindecare ce combină acțiunea la nivelul punctelor de
acupunctură cu tehnicile de vindecare emoțională ce se folosesc în psihologie.
MUZICOTERAPIA:
►elimină tensiunile fizice și psihice
►îndepărtează blocajele din meridianele energetice și din centrii energetici (chakre)
►sincronizează emisferele cerebrale
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AROMATERAPIA: Metodă terapeutică ce utilizează uleiurile volatile naturale în tratamentul diferitelor boli și afecțiuni. Uleiurile volatile:
►au proprietăţi antimicrobiene (sunt active în cazul infecţiilor
cu bacterii, virusuri, fungi sau paraziţi) şi insecticide
►stimulează funcţiile digestive, secreţiile hormonale şi mecanismele imune
►au proprietăţi cicatrizante, astringente, calmante, antiseptice, vasoconstrictoare sau vasodilatatoare, anticelulitice sau hipolipemiante
MASAJUL ȘI REFLEXOTERAPIA: Efectele masajului şi reflexoterapiei sunt:
►dinamizarea circulaţiei sangvinice în zonele în care sunt acumulate toxine, stresuri precum şi produşi intermediari ai metabolismului
►stimularea sistemului imunitar
►ameliorarea sau vindecarea următoarelor afecţiuni: constipaţie, diaree, colite, dischinezie biliară, migrenă, cistită, anexită, dureri menstruale, hemoroizi, oboseală cronică, indigestie, obezitate, nevralgii, sinuzită, ulcer etc.
În clinica noastră se realizează masaj terapeutic, masaj de relaxare, masaj de detoxifiere cu miere de
albine, masaj anticelulitic.
BOWTEK:
►realizează o reechilibrare neuro-musculară
►realiniază deplasările osoase
►eliberează tensiunile musculare şi articulare
►ameliorează afecţiuni cronice, boli ale sistemului imunitar, alergii
►restabileşte imediat circulaţia prin meridianele energetice
►reface echilibrul psihic, elimină dezechilibrele emoţionale, şi stresul
BIOPRON: Tratamentul cu lumină polarizată, emisă de aparatul bioptron, la nivelul pielii, are ca efecte:
►creșterea circulației și microcirculației la nivelul țesuturilor
►reduce edemul și inflamația locală
►cicatrizarea rănilor
Este util în: afecțiuni tiroidiene, răni ale pielii, depresii, nevroză astenică, stress,
anxietate ş.a.
ANALIZE HORMONALE SALIVARE: în România se testează
în exclusivitate prin STEAUA DIVINĂ formele libere, bioactive ale
hormonilor: estrogen, progesteron, testosteron, raportul molecular
estrogen / progesteron, profil cortizol. Analizele hormonale salivare
oferă o precizie diagnostică și terapeutică de 100%. Se realizează
în caz de:
►cancer genital, cancer mamar
►mastoză chistică, fibroadenom mamar
►chisturi ovariene, fibrom uterin, polipi uterini, sindrom premenstrual, ovare polichistice, endometrioză
►menopauză, boli datorate stresului cronic: hipertensiune arterial, gastrită ș.a.
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ANALIZE DE SÂNGE ȘI URINĂ: În centrul nostru se realizează teste hematologice, teste biochimice, teste imunologice, markeri hepatici,
markeri endocrini, markeri tumorali, teste urinare.

MEDICINA MUNCII: Unic în Bucureşti prin
combinarea metodelor moderne de diagnostic cu
terapiile naturale, serviciul nostru de medicina
muncii vă oferă modalităţi naturale de optimizare
a randamentului în muncă. Beneficiaţi de:
►avize de aptitudine eliberate în ziua consultaţiei
►programe naturale de prevenire a bolilor profesionale şi a accidentelor de muncă
►managementul stresului
►promovarea celui mai înalt grad de bunăstare fizică, psihică, mentală şi socială a angajaţilor

Alături de consultațiile de ayurveda, vă oferim și o multitudine de terapii
ayurvedice. Dintre acestea amintim:
SHIRODHARA – picurarea uleiului preparat cu plante
medicinale în mijlocul frunții, foarte eficientă pentru: eliminarea stresului, insomnie, afecţiuni neurologice, depresie, anxietate, atacuri de panică, boli psihice, nevralgie, tinitus, stări
de agitație mentală, pentru creșterea concentrării și atenției.

HRID BASTI – aplicarea uleiului cald în zona inimii:
utilă în depresii, atacuri de panică, anxietate, hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, boli de plămâni,
aritmii cardiace, tulburări emoționale, insomnie, stress.

SASTI SALI – masajul corpului cu săculeți cu plante medicinale
și lapte cald: recomandată pentru a trata afecţiuni musculare, sechele de accidente vasculare, scleroză multiplă, afecțiuni neurologice,
rupturi de tendoane,pareze, paralizii, nevralgii, afecţiuni ale umărului
și coloanei vertebrale.
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Acnee: Propolis 30% tinctură, Dermatelin ulei, Antiacneic ulei, Muguri de plop cremă, Gălbenele
cremă, Gălbenele cu propolis cremă, Nuc cremă, Detox limfatic capsule, Meridian Vezică Biliară tinctură, Uleiuri esențiale de Cimbru, Cuișoare, Camfor, Lămâie, Eucalipt, Geranium, Lavandă, Rozmarin,
Mentă, Neem, Tea Tree, Argilă capsule, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Propolis
glicerinat, Argint coloidal spray.
Adenom de prostată: Prostataprotect capsule și tinctură, Regenerare Rinichi, Prostadin rețetă de
plante, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Afecţiuni ale limbii: Meridian Splină-Pancreas tinctură, Propolis 30% tinctură, Bitter românesc
Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Propolis glicerinat,
Argint coloidal spray.
Afecţiuni ale rinichilor și căilor urinare: Meridian Rinichi tinctură, Meridian Vezică Urinară tinctură, Renolit rețetă de plante, Prostadin rețetă de plante, Prostataprotect tinctură și capsule, Regenerare Rinichi, Bitter românesc 32+7 tinctură, Bitter cu Noni tinctură, Boswellia capsule, Renolit rețetă
de plante, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Căpșuni sirop cu zahăr invertit, Cătină sirop cu
zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu Stevie sau cu miere,
Muguri de Brad sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Muguri de Pin sirop, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cuișoare, Citronella, Eucalipt, Pin, Scorţișoară, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract
hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Afecţiuni stomatologice (gingivită, paradontoză, stomatită, dureri după extracţie dentară):
Propolis 30% tinctură, Ulei esențial de Cuișoare, Ulei esențial de Oregano, Bitter românesc Maximus,
Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Argint coloidal spray.
Afecţiuni ale tiroidei: Sânziene cremă, Ulei esențial de cuișoare, Bitter românesc Maximus, Ulei
mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de
magneziu soluție salină.
Afte bucale: Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Afine sirop cu fructoză sau cu
zahăr invertit, Uleiuri esențiale de Cimbru, Lămâie, Oregano, Tea Tree, Bitter românesc Maximus, Ulei
mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Propolis glicerinat, Argint coloidal
spray.
Afecțiuni oculare: Cristalin rețetă de plante, Conjuctifit rețetă de plante, Afine sirop cu fructoză sau
cu zahăr invertit, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Cătină sirop cu zahăr
invertit, cu miere sau cu Stevie, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS), Gel de Aloe Vera, Argint coloidal spray.
Alcoolism − dezobișnuire de alcool: Alcoolstop tinctură, Alcoolprotect tinctură și capsule, Bitter
românesc 32+7 tinctură. Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis
și acerola.
Alcoolism, afecţiuni ale ficatului, tulburări cardiovasculare la consumatorii de alcool: Alcoolprotect tinctură, Hepatovit capsule și rețetă din plante,Regenerare Ficat, Regenerare Pancreas,
Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu
spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Alergii ale pielii (eczeme, urticarie): Bitter românesc 32+7 tinctură, Bitter cu Noni tinctură, Meridian Ficat tinctură sau capsule, Meridian Splină-Pancreas tinctură, Detox limfatic capsule, Stem plus
capsule, Propolis 30% tinctură, Calendulin cremă, Gălbenele cremă, Gălbenele cu propolis cremă,
Nuc cremă, Muguri de Plop cremă, Mușeţel cremă, Salvie cremă, Sânziene cremă, Afine sirop cu
fructoză sau cu zahăr invertit, Uleiuri esențiale de Busuioc, Geranium, Lavandă, Mentă, Neem, Bitter
românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de
magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Argint coloidal spray.
Amenoree: Afrodit Forte tinctură și amestec plante cu miere, Menstrofit cu vitex tinctură și capsule,
Menstrofit rețetă de plante, Sanofem A capsule, Uleiuri esențiale de Mentă, Scorţișoară, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Ameţeli (Vertij): Migrenprotect capsule, Regenerare Memorie capsule, Bitter cu Noni tinctură, Bitter
românesc 32+7 tinctură, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cimbru, Cuișoare, Portocal, Bitter românesc
Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Amigdalită: Propolis 30% tinctură, Imunoplant tinctură și capsule, Imunisan rețetă de uleiuri esențiale, Febrilin rețetă de uleiuri esențiale și ulei, Bitter românesc 32+7 tinctură, Meridian Plămân
tinctură și capsule, Bronhoprotect tinctură, Afine sirop cu fructoză și cu zahăr invertit, Ghimbir sirop

steauadivina.ro

Index de afecţiuni și remedii

67

cu zahăr invertit sau cu miere, Muguri de Brad sirop, Uleiuri esențiale de Cimbru, Cuișoare, Eucalipt,
Oregano, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe
Vera, Propolis glicerinat, Argint coloidal spray.
Andropauză: Testosterol capsule și ulei de masaj, Afroman Forte tinctură și amestec de plante în
miere, Strong&Long capsule și tinctură, Regenerare Rinichi, Propolis 30% tinctură, Bitter românesc
Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de
magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola, Silicium BIO Superpotent-Regenerant, Viril Plus.
Anemie: Imunoplant capsule, Shilajit capsule, Stem plus capsule, Afine sirop cu fructoză sau cu
zahăr invertit, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Măceșe sirop, Merișor sirop, Muguri de Pin sirop, Muguri de Brad sirop,
Bitter cu noni tinctură, Vitalizant-Energizant Forte pentru adulţi sau copii - amestec plante cu miere,
Mure sirop, Ulei de cocos, Menstrofit tinctură, capsule și rețetă de plante, Bitter românesc Maximus,
Orme (ORMUS), Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Anexită: Antiinflamin capsule, Menstrofit ulei, , Bitter românesc 32+7 tinctură, Brânca Ursului tinctură, Propolis 30% tinctură, Vâsc tinctură, Muguri de plop cremă, Gălbenele cu propolis cremă, Ulei
esențial de Cuișoare, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Angiopatie diabetică: Ginkgo Biloba tinctură sau capsule, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir
- Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Anorexie: Hiperpanaceus tinctură, Bitter cu noni tinctură, Stem plus capsule, Sangastrin rețetă de
uleiuri esențiale, Bitter românesc 32+7 tinctură, Meridian Stomac tinctură, Gastroprotect capsule
și rețetă de plante, Hepatovit capsule și rețetă de plante, Imunoplant capsule, Sanofem A capsule,
Giardinostop tinctură, Vitalizant-Energizant Forte pentru adulţi sau copii - amestec plante cu miere,
Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Măceșe sirop, Vișine sirop, Uleiuri esențiale de
Busuioc, Cuișoare, Geranium, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS), Sirop de coacăze negre cu Stevia, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Anxietate: Meridian Stăpânul-Inimii tinctură, Meridian Inimă tinctură, Antistres capsule și rețetă de
plante, Deprestop rețetă de plante, Regenerare Memorie capsule, Migrenprotect capsule, Muguri
de brad sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Mentă sirop, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cimbru,
Citronella, Geranium, Mentă, Pin, Roiniță, Rozmarin, Portocal, Bitter românesc Maximus, Ulei mir,
Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină.
Arsuri: Calendulin cremă, Cătină albă cremă, Propolis 30% tinctură, Gălbenele cremă, Gălbenele cu
propolis cremă, Mușeţel cremă, Nuc cremă, Pătlagină cremă, Roiniţă cremă, Ulei de cocos, Argilă
capsule, Uleiuri esențiale de Geranium, Lavandă, Rozmarin, Neem, Tea Tree, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Propolis glicerinat, Argint
coloidal spray.
Arterită: Ginkgo-biloba capsule și tinctură, Fitohipertens capsule, Tabacprotect rețetă de plante și
tinctură, Venoprotect rețetă de plante, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Cătină sirop cu
zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie,
Măceșe sirop, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de
magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola,
Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Artrită: Antiinflamin capsule, Boswellia capsule, Regenerare Oase capsule, Artrilin ulei, Artrolin ulei,
Harpagophytum cremă, Spânz cremă, Tamus cremă, Frunze de Măslin tinctură, Untul Pământului
tinctură, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Coacăze negre sirop cu miere sau cu zahăr
invertit, Uleiuri esențiale de Brad, Cuișoare, Eucalipt, Lămâie, Lavandă, Pin, Negrilică, Bitter românesc
Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Silicium BIO Superpotent – Regenerant.
Artroză: Artrolin ulei, Shilajit capsule, Antiinflamin capsule, Regenerare Oase capsule, Stem plus
capsule, Ardei iute cremă, Bitter cremă, Iarbă mare cremă, Spânz cremă, Tamus cremă, Harpagophytum cremă, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Ulei esențial de
Cimbru, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Silicium BIO
Superpotent-Regenerant.
Astenie: Antistres capsule și rețetă de plante, Stem plus capsule, Deprestop rețetă de plante, Meridian Inimă tinctură, Imunoplant tinctură, Vitalizant-Energizant Forte pentru adulţi sau copii - amestec
plante cu miere, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Căpșuni sirop cu zahăr invertit, Cătină
sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau
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cu Stevie, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Măceșe sirop, Mentă sirop, Muguri de brad
sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Ulei de Cocos, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cimbru, Brad, Camfor, Lămâie, Mentă, Roiniță, Rozmarin, Scorţișoară, Tea Tree, Bitter românesc Maximus, Ulei mir,
Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină,
Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Astenie sexuală: Strong&Long capsule și tinctură, Testrol capsule, Estrol capsule, Progestonat
capsule, Ţelină sirop, Afroman Forte sau Afrodit Forte tinctură sau amestec de plante cu miere, Vitalizant-Energizant Forte adulţi - amestec plante cu miere, Brânca ursului tinctură, Ghimbir sirop cu
zahăr invertit sau cu miere, Ulei esențial de Scorţișoară, Cuișoare, Vetiver, Ylang-Ylang, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de
magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola. Viril Plus.
Astm bronșic: Bitter românesc 32+7 tinctură, Meridian Plămân tinctură și capsule, Tusifit sirop,
Astmofit rețetă de plante, X-Pectoral rețetă de uleiuri esențiale, Boswellia capsule, Shilajit capsule,
Bronhoprotect tinctură, Tabacprotect rețetă de plante și tinctură, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau
cu miere, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Muguri de brad sirop cu
zahăr invertit sau cu miere, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cuișoare, Lămâie, Lavandă, Pin, Rozmarin,
Negrilică, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Ateroscleroză: Meridian Inimă tinctură, Meridian Trei Focare tinctură, Propolis 30% tinctură, Bitter
românesc 32+7 tinctură, Venoprotect rețetă de plante, Ginkgo-biloba capsule și tinctură, Frunze de
Măslin tinctură, Căpșuni sirop cu zahăr invertit, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau
cu Stevie, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Ulei esențial de Rozmarin, Bitter românesc
Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Vitamina C naturală, cu polen, propolis
și acerola, Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Balonare/Meteorism: Detoxicarb capsule, Siluetactiv capsule, Sanlaxin rețetă de uleiuri esențiale,
Sangastrin rețete de uleiuri esențiale, Regenerare Ficat capsule, Antibalonal capsule, Colitofit rețetă
de plante, Meridian Splină-Pancreas tinctură, Meridian Trei-focare tinctură, Meridian Vezică Biliară
capsule, Meridian Intestin Subţire, Bitter cu noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Giardinostop
tinctură, Gastroprotect capsule și rețetă plante, Uleiuri esențiale de Busuioc, Lavandă, Lămâie, Mentă, Portocal, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Ghimbir sirop, Mentă sirop, Merișor sirop.
Bătături: Clavulin ulei, Bitter românesc 32+7 tinctură, Bitter cremă, Bitter cu noni tinctură, Ulei esențial de Citronella, Marul lupului tinctură (uz extern).
Bilă–Vezică biliară, afecţiuni: Coledin rețetă de plante, Bitter cu noni tinctură, Bitter românesc 32+7
tinctură, Meridian Vezică Biliară tinctură și capsule, Colitofit rețetă de plante, Detoxiplant Forte, Regenerare Ficat capsule, Migrenstop capsule, Gastroprotect capsule, Hepatovit capsule, Shilajit capsule, Uleiuri esențiale de Lămâie, Eucalipt, Geranium, Oregano, Pin, Rozmarin, Mentă, Negrilică, Afine
sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Căpșuni sirop cu zahăr invertit, Coacăze negre sirop, Ghimbir
sirop cu miere, Mentă sirop, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS), Regenerare FICAT capsule.
Boli de inimă (angină pectorală, cardiopatie ischemică): Meridian Inimă tinctură, Meridian
Stăpânul-Inimii tinctură, Bitter cu noni tinctură, Regenerare Colon capsule Astragalus capsule, Fitohipertens capsule, Gingko Biloba capsule, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Bitter
românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei
de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Boli de piele (Dermatite, Impetigo): Propolis 30% tinctură, Detox limfatic capsule, Bitter cremă,
Calendulin cremă, Castan cremă, Cătină albă cremă, Gălbenele cremă, Gălbenele cu propolis cremă,
Iarbă mare cremă, Muguri de plop cremă, Mușeţel cremă, Nuc cremă, Pătlagină cremă, Roiniţă
cremă, Rostopască cremă, Salvie cremă, Sânziene cremă, Untul Pământului tinctură, Ulei esențial
de Geranium, Neem, Ulei de cocos, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina
C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Boli infecţioase cu febră mare (gripă etc.): Bitter românesc 32+7 tinctură, Frunze de Măslin
tinctură, Propolis 30% tinctură, Febrilin ulei pentru masaj și rețetă de uleiuri esențiale, Imunoplant
tinctură și capsule, Boswellia capsule, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Uleiuri esențiale
de Cimbru, Citronella, Lămâie, Eucalipt, Mentă, Neem, Tea Tree, Bitter românesc Maximus, ”Bitter”
Fulger capsule, ”Bitter” Fulger extract glicerinat, Bitter Fulger extract hidroalcoolic.
Boli ale ficatului: Meridian Ficat tinctură și capsule, Regenerare Ficat capsule, Hepatovit capsule
și rețetă de plante, Stem plus capsule, Căpşuni sirop, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu
Stevie, Alcoolprotect capsule și tinctură, Ulei de cocos, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Ex-
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tract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola, Regenerare
Ficat capsule.
Bronșită, Traheobronșită: Bitter românesc 32+7 tinctură, Bronhoprotect tinctură, Bronhofit rețetă
de plante, X-Pectoral rețetă de uleiuri esențiale, Meridian Plămân tinctură și capsule, Tusifit sirop
și rețetă de plante, Antitusin sirop și rețetă de plante, Astmofit rețetă de plante, Boswellia capsule,
Măslin tinctură, Propolis 30% tinctură, Muguri de Pin sirop, Muguri de Brad sirop cu zahăr invertit sau
cu miere, Uleiuri esențiale de Busuioc, Brad, Camfor, Cimbru, Cuișoare, Eucalipt, Lavandă, Rozmarin,
Mentă, Tea Tree, Negrilică, Oregano, Scorţișoară, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract
hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Antitusin în miere.
Cancer: Citoplant Forte, Detoxiplant Forte, Stem plus capsule, Bitter cu noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Bitter cremă, Astragalus capsule, Cătină sirop cu miere, Argilă capsule, Uleiuri
esențiale de Camfor, Negrilică, Rozmarin, Tămâie, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract
hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Mărul lupului tinctură (uz extern).
Candidoză: Propolis 30% tinctură, Calendulin cremă, Cătină cremă, Muguri de plop cremă, Nuc
cremă, Frunze de Măslin tinctură, Sanofem A capsule, Menstrofit tinctură și capsule, Imunoplant
tinctură, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cimbru, Eucalipt, Geranium, Oregano, Tea Tree, Neem, Bitter
românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera.
Cardiopatie ischemică: Astragalus capsule, Gingko Biloba tinctură și capsule, Meridian Inimă tinctură, Meridian Stăpânul-Inimii tinctură, Bitter cu noni tinctură, Fitohipertens capsule, Cătină sirop cu
zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu
polen, propolis și acerola.
Cataractă: Stem plus capsule, Cristalin rețetă de plante, Afin sirop, Bitter românesc Maximus, Ulei
mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera.
Căderea părului (Alopecie): Untul Pământului tinctură, Propolis 30% tinctură, Emulsie pentru îngrijirea părului, Antistres capsule, Ulei de cocos, Uleiuri esențiale de Cimbru, Rozmarin, Neem, Negrilică,
Oregano, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe
Vera, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Celulită: Silueta rețetă de plante, capsule, tinctură, Siluetactiv capsule, Detoxicarb capsule, Detox
limfatic capsule, Uleiuri esențiale de Lămâie, Geranium, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu
soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Chist ovarian: Menstrofit tinctură, capsule și rețetă de plante, Menstrofit cu vitex tinctură și capsule,
Fitofibromstop capsule, Propolis 30% tinctură, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Circulaţie periferică, tulburări (insuficienţă circulatorie, fragilitate capilară, sindrom Raynaud): Venoprotect rețetă de plante, Ginkgo-biloba tinctură și capsule, Detoxiplant Forte, Afine sirop
cu fructoză sau cu zahăr invertit, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Coacăze negre
sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Măceșe
sirop, Ardei iute cremă, Castan cremă, Centellin cremă, Venolin ulei pentru masaj, Uleiuri esențiale de
Eucalipt, Lămâie, Portocal, Rozmarin, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu
polen, propolis și acerola.
Ciroză hepatică: Detoxiplant Forte, Citoplant Forte, Regenerare Ficat capsule, Regenerare Colon capsule, Hepatovit capsule și rețetă de plante, Alcoolprotect tinctură și capsule, Meridian Ficat
tinctură și capsule, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS),
Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola, Regenerare FICAT capsule.
Colecistită cronică: Meridian Vezică Biliară tinctură și capsule, Regenerare Ficat capsule, Coledin
rețetă de plante, Litobil rețetă de plante, Colitofit rețetă de plante, Bitter românesc 32+7 tinctură,
Giardinostop tinctură, Uleiuri esențiale de Mentă, Rozmarin, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Colici abdominale: Sanlaxin rețetă de uleiuri esențiale, Enterisan rețetă de uleiuri esențiale, Colitofit
rețetă de plante, Detoxicarb capsule, Antibalonal capsule, Meridian Intestin Gros tinctură sau capsule,
Meridian Intestin Subţire tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Imunoplant capsule, Gastroprotect
capsule sau rețetă de plante, Ghimbir sirop cu miere, Mentă sirop, Uleiuri esențiale de Lavandă, Negrilică, Oregano, Portocal.
Colită: Colitofit rețetă de plante, Sanlaxin rețetă de uleiuri esențiale, Bitter cu noni tinctură, Meridian
Intestin Gros tinctură și capsule, Meridian Rinichi tinctură și capsule, Boswellia capsule, Afine sirop cu
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fructoză sau cu zahăr invertit, Căpşuni sirop, Ghimbir sirop cu miere, Vișine sirop, Uleiuri esențiale de
Busuioc, Geranium, Lavandă, Mentă, Scorţișoară, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract
hidroalcoolic.
Colon iritabil: Sanlaxin rețetă de uleiuri esențiale, Meridian Intestin Gros tinctură și capsule, Colitofit
rețetă de plante, Merișor sirop.
Conjunctivită: Conjuctifit rețetă de plante.
Constipaţie: Sanlaxin rețetă de uleiuri esențiale, Laxativ Forte rețetă plante, Meridian Intestin Gros
tinctură și capsule, Meridian Vezică Biliară tinctură și capsule, Regenerare Ficat capsule, Bitter cu
Noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Giardinostop tinctură, Afine sirop cu fructoză sau cu
zahăr invertit, Căpşuni sirop, Uleiuri esențiale de Portocal, Scorţișoară, Bitter românesc Maximus,
Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Ulei de magneziu soluție salină.
Degerături: Dermatelin ulei, Castan cremă, Cătină albă cremă, Gălbenele cremă, Nuc cremă, Bitter
cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Ulei esențial de Lămâie, Bitter românesc Maximus,
Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera.
Demenţă senilă: Ginkgo-biloba tinctură și capsule, Regenerare Memorie capsule, Ulei de cocos,
Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu
soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Demineralizare osoasă: Regenerare Oase capsule, Osteoprotect tinctură, Stem plus capsule,
Măceșe sirop, Argilă capsule, Shilajit capsule, Muguri de Pin sirop, Muguri de brad sirop, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de
magneziu soluție salină.
Depresie: Deprestop rețetă de plante, Regenerare Memorie capsule, Meridian Stăpânul-Inimii tinctură, Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Afrodit sau Afroman Forte tinctură și amestec de plante în miere, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Coacăze negre sirop
cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Gingko Biloba tinctură și capsule, Antistres capsule, Migrenprotect capsule, Uleiuri esențiale de Busuioc, Citronella, Geranium, Lavandă, Lămâie, Pin, Portocal,
Roiniţă, Rozmarin, Scorţișoară, Tea Tree, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de
magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Detoxifiere: Detoxicarb capsule, Siluetactiv capsule, Detox limfatic capsule, Argila capsule, Detoxiplant Forte, Bitter cu Noni tinctură, Bitter 32+7 tinctură, Silueta capsule și rețetă de plante, Ţelină
sirop, Vișine sirop, Meridian Intestin Gros tinctură și capsule, Meridian Trei Focare tinctură, Bitter
românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Devitalizare, pierdere excesivă în greutate: Vitalizant-Energizant Forte pentru adulţi sau copii
- amestec plante cu miere, Shilajit capsule, Stem plus capsule, Meridian Rinichi tinctură, Meridian
Splină-Pancreas tinctură, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Merișor sirop, Hiperpanaceus tinctură, Ulei de cocos, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Diabet zaharat: Meridian Splină-Pancreas tinctură, Silueta tinctură, rețetă de plante sau capsule,
Bitter românesc 32+7 tinctură, Fitodiabetin capsule, Astragalus capsule, Shilajit capsule, Ulei esențial
de Negrilică, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu
soluție salină, Sirop de cătină cu stevia, Sirop de coacăze negre cu stevia.
Diaree: Enterisan rețetă de uleiuri esențiale, Meridian Intestin Gros tinctură și capsule, Meridian Intestin Subţire tinctură, Gastroprotect capsule și rețetă plante, Afine sirop cu fructoză și cu zahăr invertit, Merișor sirop, Mentă sirop, Uleiuri esențiale de Cimbru, Cuișoare, Lămâie, Eucalipt, Geranium,
Oregano, Mentă, Neem, Scorţișoară.
Digestie lentă: Sangastrin rețetă de uleiuri esențiale, Hiperpanaceus tinctură, Gastroprotect capsule
și rețetă plante, Antibalonal capsule, Regenerare Ficat capsule, Meridian Stomac tinctură, Meridian
Intestin Subţire tinctură, Uleiuri esențiale de Cimbru, Oregano, Negrilică, Scorţișoară, Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Vitamina C naturală, cu polen, propolis
și acerola.
Discopatie lombară: Lombalgin ulei, Relaxol ulei, Artrolin ulei, Artrilin ulei, Antiinflamin capsule,
Boswellia capsule, Shilajit capsule, Tamus cremă, Regenerare Oase capsule, Antiinflamin capsule,
Meridian Rinichi tinctură, Meridian Vezică Urinară tinctură, Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Diskinezie biliară: Meridian Vezică Biliară tinctură, Bitter cu noni tinctură, Bitter românesc 32+7
tinctură, Gastroprotect capsule și rețetă de plante, Regenerare Ficat capsule, Hepatovit capsule și
rețetă de plante, Coledin rețetă de plante, Litobil rețetă de plante, Căpşuni sirop, Ghimbir sirop cu
zahăr invertit sau cu miere, Mentă sirop, Ulei esențial de Mentă, Bitter românesc Maximus, Mir - Ex-
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tract hidroalcoolic, Regenerare Ficat capsule.
Distonie neuro - vegetativă: Antistres rețetă de plante, Deprestop rețetă de plante, Regenerare Inimă, capsule, Meridian Inimă tinctură, Migrenprotect capsule, Ulei esențial de Cimbru, Ulei de
magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract
hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Sirop de cătină cu stevia, Sirop de coacăze negre cu stevia, Vitamina
C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Disurie: Boswellia capsule, Meridian Rinichi tinctură sau capsule, Bitter românesc Maximus, Ulei mir,
Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Dizenterie: Enterisan rețetă de uleiuri esențiale, Uleiuri esențiale de Cuișoare, Lămâie, Neem,
Scorţișoară.
Dureri articulare: Regenerare Oase capsule, Osteoprotect tinctură, Artrilin ulei, Artrolin ulei, Antiinflamin capsule, Lombalgin ulei, Tamus cremă, Ulei esențial de Rozmarin, Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Dureri dentare: Bitter românesc 32+7 tinctură, Ulei esențial de Cuișoare.
Dureri de gât (Faringită, Laringită): Imunisan, Febrilin, Rhinolin rețete de uleiuri esențiale, Meridian
Plămân tinctură sau capsule, Bronhoprotect tinctură, Tusifit sirop și rețetă din plante, Antitusin sirop
și rețetă de plante, Brohofit rețetă de plante, Tusifit junior sirop, Propolis 30% tinctură, Imunoplant
capsule sau tinctură, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Coacăze negre sirop cu zahăr
invertit, cu miere sau cu Stevie, Muguri de Brad sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Uleiuri esențiale
de Camfor, Eucalipt, Mentă, Oregano, Tea Tree, Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera.
Dureri de stomac (gastralgii): Sangastrin rețetă de uleiuri esențiale, Meridian Stomac tinctură,
Gastroprotect capsule și rețetă plante, Ulei esențial de Pin, Ulei de cocos, Bitter românesc Maximus,
Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Dureri menstruale (Dismenoree): Menstrofit cu vitex tinctură și capsule, Fitofibromstop capsule,
Menstrofit tinctură și rețetă de uleiuri esențiale, Menstrofit capsule și rețetă plante, Progestonat capsule, Afrodit forte tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Sanofem A capsule, Uleiuri esențiale de
Mentă, Rozmarin, Scorţișoară, Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Edeme: Detox limfatic capsule, Bitter românesc 32+7 tinctură, Silueta tinctură, capsule și rețetă
plante, Meridian Rinichi tinctură și capsule, Menstrofit capsule, Astragalus capsule, Untul Pământului
tinctură, Ţelină sirop, Vișine sirop, Uleiuri esențiale de Citronella, Lămâie, Bitter românesc Maximus,
Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera.
Emfizem pulmonar: X-Pectoral rețetă de uleiuri esențiale, Meridian Plămân tinctură sau capsule,
Ulei esențial de Busuioc, Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Enterocolită: Enterisan rețetă de uleiuri esențiale, Meridian Intestin Subţire tinctură, Gastroprotect
capsule și rețetă de plante, Colitofit rețetă de plante, Bitter românesc 32+7 tinctură, Propolis 30%
tinctură, Imunoplant tinctură, Afine sirop cu fructoză și cu zahăr invertit, Căpşuni sirop, Merișor sirop,
Muguri de brad sirop în miere, Uleiuri esențiale de Cimbru, Cuișoare, Citronella, Eucalipt, Lavandă,
Scorţișoară, Orme (ORMUS).
Entorse, Luxaţii: Entorsan rețetă de uleiuri esențiale, Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7
tinctură, Bitter cremă, Ardei iute cremă, Pătlagină cremă, Uleiuri esențiale de Rozmarin.
Epilepsie: Migrenprotect capsule, Ulei esențial de Busuioc, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină.
Fibrom uterin: Fitofibromstop capsule, Sanofem A capsule, Menstrofit tinctură și capsule, Menstrofit cu vitex tinctură și capsule, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS).
Fisuri anale: Anulin ulei, Hemorlin cremă și ulei, Bitter cremă, Hemorlin cremă naturală, Mușeţel
cremă, Muguri de Plop cremă, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera,
Hemorlin cremă solidă.
Fracturi: Regenerare Oase capsule, Stem plus capsule, Bitter românesc 32+7 tinctură, Osteoprotect tinctură, Shilajit capsule, Argilă capsule, Bitter cremă, Harpagophytum cremă, Ulei esențial de
Rozmarin.
Frigiditate, scăderea libidoului la femei: Afrodit Forte tinctură și amestec plante cu miere,
Brânca-ursului tinctură, Meridian Rinichi tinctură și capsule, Uleiuri esențiale de Busuioc, Brad, Pin,
Scorţișoară, Ulei masaj: Afrodit Forte sau Supersenzual, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Furuncule (Furunculoză): Detox limfatic capsule, Propolis 30% tinctură, Echinaceea cremă, Gălbenele cu propolis cremă, Gălbenele cremă, Mușeţel cremă, Nuc cremă, Sânziene cremă, Uleiuri
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esențiale de Lămâie, Pin, Rozmarin, Neem, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera.
Gastrită: Sangastrin rețetă de uleiuri esențiale, Gastroprotect capsule și rețetă plante, Regenerare
Ficat capsule, Meridian Stomac tinctură, Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Colitofit rețetă de plante, Argilă capsule, Ulei de cocos, Propolis 30% tinctură, Coacăze negre sirop cu
zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Ulei esențial de Busuioc, Bitter românesc Maximus, Ulei mir,
Orme (ORMUS).
Greaţă, Vărsături: Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau
cu miere, Muguri de Pin sirop, Mentă sirop, Sangastrin rețetă de uleiuri esențiale, Meridian Vezică
Biliară tinctură sau capsule, Meridian Stomac tinctură, Gastroprotect capsule și rețetă plante, Uleiuri
esențiale de Lămâie, Mentă.
Gripă: Imunisan rețetă de uleiuri esențiale, Febrilin rețetă de uleiuri esențiale și ulei, Bronhoprotect
tinctură, Imunoplant tinctură și capsule, Astmofit rețetă de plante pentru ceai, Frunze de măslin tinctură, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu
miere, Muguri de brad sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Muguri de Pin sirop, Astragalus capsule,
Propolis 30% tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Bitter cu Noni, Uleiuri esențiale de Busuioc,
Brad, Camfor, Citronella, Cimbru, Lămâie, Lavandă, Mentă, Neem, Negrilică, Pin, Portocal, Tea Tree,
Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola, ”Bitter” Fulger capsule, ”Bitter” Fulger extract glicerinat, Bitter Fulger extract
hidroalcoolic.
Gută: Detox limfatic capsule, Regenerare Oase capsule, Antiinflamin capsule, Silueta tinctură și
rețetă de plante, Detoxiplant Forte, Frunze de Măslin tinctură, Untul Pământului tinctură, Meridian Trei
Focare tinctură, Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Antiinflamin capsule, Artrilin
ulei, Iarbă-mare cremă, Harpagophytum cremă, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Căpşuni
sirop, Coacăze negre sirop, Uleiuri esențiale de Lămâie, Pin, Rozmarin, Bitter românesc Maximus,
Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Hemoragie menstruală (Menoragie): Menstrofit tinctură și capsule, Menstrofit cu vitex tinctură și
capsule, Sanofem A capsule, Meridian Vezică Urinară tinctură, Meridian Rinichi tinctură sau capsule,
Meridian Ficat tinctură sau capsule, Fitofibromstop tinctură, Creţișoară tinctură, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Merișor sirop.
Hemoragii: Menstrofit tinctură și capsule, Menstrofit cu Vitex tinctură și capsule, Ulei esențial de
Lămâie, Căpşuni sirop.
Hemoroizi: Hemorlin cremă și ulei, Anulin ulei, Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Hemorlin cremă, Hemorlin cremă solidă, Bitter cremă, Castan cremă, Centellin cremă, Mușeţel
cremă, Gălbenele cremă, Gălbenele cu propolis cremă, Muguri de plop cremă, Nuc cremă, Meridian
Intestin Gros tinctură și capsule, Menstrofit capsule, Antibalonal capsule, Prostataprotect capsule,
Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu
Stevie, Uleiuri esențiale de Lămâie, Geranium, Rozmarin, Tea Tree.
Hepatită acută: Hepatovit capsule, Meridian Ficat tinctură și capsule, Regenerare Ficat capsule,
Detox limfatic capsule, Stem plus capsule, Astragalus capsule, Imunoplant tinctură, Ulei esențial de
Mentă, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Sirop de
cătină cu stevia, Sirop de coacăze negre cu stevia, Regenerare Ficat capsule, Vitamina C naturală,
cu polen, propolis și acerola.
Hepatită cronică: Hepatovit capsule și rețetă plante, Meridian Ficat tinctură și capsule, Regenerare
Ficat capsule, Detox limfatic capsule, Stem plus capsule, Detoxiplant forte, Citoplant forte, Bitter
românesc 32+7 tinctură, Fitodiabetin capsule, Astragalus capsule, Afine sirop cu fructoză sau cu
zahăr invertit, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Alcoolprotect capsule și tinctură,
Frunze de Măslin tinctură, Ulei esențial de Busuioc, Mentă, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Sirop de coacăze negre cu stevia, Regenerare Ficat capsule,
Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Herpes, Zona Zoster: Detox limfatic capsule, Imunoplant tinctură și capsule, Astragalus capsule,
Imunisan rețetă de uleiuri esențiale, Propolis 30% tinctură, Măslin tinctură, Bitter cremă, Calendulin
cremă, Echinacea cremă, Mușeţel cremă, Roiniţă cremă, Rostopască cremă, Ghimbir sirop cu zahăr
invertit sau cu miere, Uleiuri esențiale de: Busuioc, Cuișoare, Camfor, Eucalipt, Geranium, Lavandă,
Lămâie, Mentă, Neem, Roiniţă, Tea Tree, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Hipercolesterolemie, hiperlipidemie: Silueta tinctură, capsule și amestec plante, Meridian Ficat
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tinctură și capsule, Regenerare Ficat capsule, Detox limfatic capsule, Fitodiabetin capsule, Detoxiplant
Forte, Ulei de cocos, Detoxicarb capsule, Silutactiv capsule, Sanlaxin rețetă de uleiuri esențiale, Antistres capsule și rețetă de plante, Gingko Biloba tinctură și capsule, Frunze de Măslin tinctură, Ulei
esențial de Rozmarin, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Hipertensiune arterială: Astragalus capsule, Shilajit capsule, Meridian Stăpânul Inimii tinctură, Silueta tinctură, capsule și amestec plante, Fitohipertens capsule, Propolis 30% tinctură, Gingko Biloba
capsule, Ulei de cocos, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Căpşuni sirop, Coacăze negre
sirop, Ghimbir sirop în miere, Frunze de Măslin tinctură, Uleiuri esențiale de Busuioc, Lămâie, Eucalipt,
Lavandă, Portocal, Tea Tree, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen,
propolis și acerola.
Hipertiroidie: Ulei esențial de Cimbru, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină.
Hipoplazie mamară: Superbust rețetă plante și ulei de masaj.
Hipotensiune arterială: Uleiuri esențiale de Cuișoare, Rozmarin, Bitter românesc Maximus, Ulei
mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Hipotiroidie: Ulei esențial de Mirt, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină.
Hipovitaminoză, avitaminoză, stări carenţiale: Vitalizant-Energizant Forte pentru adulţi sau copii
- amestec plante cu miere, Stem plus capsule, Shilajit capsule, Argilă capsule, Cătină sirop cu zahăr
invertit, cu miere sau cu Stevie, Măceșe sirop, Muguri de Brad sirop cu zahăr invertit sau cu miere,
Ţelină sirop, Mure sirop, Vișine sirop, Osteoprotect tinctură, Imunoplant tinctură și capsule, Frunze de
Măslin tinctură, Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Sirop de coacăze negre cu stevia, Vitamina C naturală,
cu polen, propolis și acerola.
Icter: Meridian Ficat tinctură, Meridian Vezică Biliară tinctură și capsule, Bitter cu Noni tinctură, Regenerare Ficat capsule, Hepatovit capsule și rețetă de plante, Ulei esențial de Lămâie, Bitter românesc Maximus, Regenerare Ficat capsule.
Impotenţă: Strong&Long capsule și tinctură,Testrol capsule, Afroman Forte amestec plante în miere,
tinctură și ulei masaj, Antistres capsule, Ţelină sirop, Brânca Ursului tinctură, Meridian Stăpânul inimii,
Meridian Rinichi tinctură și capsule, Superpotent ulei masaj, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu
miere, Uleiuri esențiale de Busuioc, Brad, Rozmarin, Scorţișoară, Negrilică, Pin, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu
soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola, Viril Plus.
Imunodeficienţe: Imunisan rețetă de uleiuri esențiale, Stem plus capsule, Antistres capsule, Astragalus capsule, Meridian Plămân tinctură sau capsule, Meridian Splină Pancreas tinctură, Imunoplant
tinctură și capsule, Frunze de măslin tinctură, Propolis 30% tinctură, Uleiuri esențiale de Lavandă,
Negrilică, Roiniţă, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei
de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Sirop de cătină cu stevia, Sirop de coacăze negre
cu stevia, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola, ”Bitter” Fulger capsule, ”Bitter” Fulger
extract glicerinat, Bitter Fulger extract hidroalcoolic.
Inapetenţă (lipsa poftei de mâncare): Bitter românesc 32+7 tinctură, Sangastrin rețetă de uleiuri esențiale, Stem plus capsule, Meridian Stomac tinctură, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu
miere, Frunze de Măslin tinctură, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Cătină sirop cu zahăr
invertit sau miere, Muguri de Brad sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Ulei esențial de Lămâie. Bitter
românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Sirop de cătină cu stevia, Sirop de
coacăze negre cu stevia.
Incontinenţă urinară, enurezis: Meridian Vezică Urinară tinctură, Meridian Rinichi tinctură și capsule, Prostadin rețetă de plante.
Indigestie: Colitofit rețetă de plante, Antibalonal capsule, Regenerare Ficat capsule, Meridian Ficat
tinctură sau capsule, Meridian Stomac tinctură, Meridian Intestin Gros capsule și tinctură, Antibalonal
capsule, Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7, Gastroprotect capsule și amestec de plante,
Sangastrin rețetă de uleiuri esențiale, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Mentă sirop, Uleiuri
esențiale de Busuioc, Citronella, Lămâie, Mentă, Rozmarin, Portocal, Orme (ORMUS).
Infecţii bacteriene (respiratorii, digestive, ORL): Imunisan, Febrilin, Otistop, rețete de uleiuri esențiale, Imunoplant tinctură și capsule, Detox limfatic capsule, Astragalus capsule, Meridian Plămân
tinctură, Bitter cu noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Rinostop rețetă din plante, Antitusin
rețetă de plante, Tusifit rețetă de plante, Frunze de Măslin tinctură, Propolis 30% tinctură, Ghimbir
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sirop, Măceșe sirop, Uleiuri esențiale de Eucalipt, Cimbru, Neem, Scorţișoară, Tea Tree, Propolis
glicerinat.
Infecţii urinare (nefrite, cistite, uretrite): Meridian Rinichi tinctură și capsule, Meridian Vezică
Urinară tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Prostadin rețetă de plante, Imunoplant tinctură și
capsule, Ţelină sirop, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Coacăze negre sirop cu zahăr
invertit, cu miere sau cu Stevie, Muguri de Brad sirop, Muguri de Pin sirop, Frunze de Măslin tinctură,
Propolis 30% tinctură, Renolit rețetă de plante, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cimbru, Cuișoare, Eucalipt, Geranium, Lavandă, Mentă, Pin, Tea-Tree.
Infecţii genitale (vaginită, cervicită, metro-anexită, candidoză, vegetaţii) la femei: Propolis
30% tinctură, Imunoplant tinctură și capsule, Sanofem A capsule, Senzualprotect cremă și tinctură,
Bitter românesc 32+7 tinctură, Frunze de Măslin tinctură, Gălbenele cu propolis cremă, Iarbă mare
cremă, Muguri de plop cremă, Nuc cremă, Uleiuri esențiale de Cimbru, Oregano, Scorţișoară, Tea
Tree.
Infecții urinare la bărbaţi: Prostataprotect tinctură și capsule, Meridian Vezică Urinară tinctură,
Imunoplant tinctură și capsule.
Infecţii ale unghiilor (panariţiu): Detox limfatic capsule, Calendulin cremă, Micolin ulei.
Infecţii virale: Imunisan, Febrilin, Otistop, Rhinolin, X-Pectoral rețete de uleiuri esențiale, Astragalus
capsule, Imunoplant tinctură și capsule, Frunze de Măslin tinctură, Uleiuri esențiale de Busuioc, Geranium, Detox limfatic capsule, ”Bitter” Fulger capsule, ”Bitter” Fulger extract glicerinat, Bitter Fulger
extract hidroalcoolic.
Infertilitate: Estrol capsule, Progestonat capsule, Testrol capsule, Afrodit Forte sau Afroman Forte
amestec plante cu miere, Sanofem A capsule, Brânca ursului tinctură, Astragalus capsule, Shilajit
capsule (infertilitate masculină), Meridian Rinichi tinctură și capsule, Orme (ORMUS), Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Insomnie: Meridian Stăpânul-Inimii tinctură, Regenerare Memorie capsule, Afrodit Forte sau Afroman Forte ulei de masaj, Antistres capsule, Deprestop rețetă de plante, Bitter românesc 32+7 tinctură,
Migrenprotect capsule, Migrenstop tinctură, Uleiuri esențiale de Camfor, Cimbru, Lavandă, Mentă,
Portocal, Roiniţă, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei
de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Insuficienţă venoasă: Venoprotect rețetă de plante, Ginkgo-biloba tinctură, Venolin ulei, Bitter
românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Intoxicaţii alimentare (Toxinfecţie alimentară): Detoxicarb capsule, Siluetactiv capsule, Bitter
românesc 32+7 tinctură, Meridian Intestin Gros tinctură și capsule.
Intoxicaţii cu metale grele, expunere la mediu poluat, la radiaţii: Detox limfatic capsule, Detoxicarb capsule, Hepatovit capsule, Argilă capsule, Detoxiplant Forte, Citoplant Forte, Ulei esențial
de Coriandru, Regenerare Ficat capsule, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Îngrijirea pielii: Detox limfatic capsule, Antiacneic rețetă de uleiuri esențiale, Dermatelin ulei, Clavulin
ulei, Psorilin ulei, Creme terapeutice de: Castan, Cătină, Echinaceea, Gălbenele, Gălbenele cu propolis, Mușețel, Nuc, Pătlagină, Roiniță, Rostopască, Salvie, Sânziene; Uleiuri esențiale de Geranium,
Lavandă, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de
Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Propolis glicerinat, Argint coloidal
spray.
Înţepături de insecte: Roiniţă cremă, Salvie cremă, Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7
tinctură, Uleiuri esențiale de Mentă, Busuioc, Eucalipt, Lavandă, Lămâie, Oregano, Tea Tree, Bitter
românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Propolis
glicerinat, Argint coloidal spray.
Leucoree: Senzual Protect tinctură și cremă, Propolis 30% tinctură, Calendulin cremă, Sanofem A
capsule, Muguri de plop cremă, Ulei esențial de Cimbru, Eucalipt, Lavandă, Scorţișoară, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Litiază biliară: Litobil rețetă de plante, Meridian Vezică Biliară tinctură și capsule, Regenerare Ficat capsule, Regenerare pancres capsule, Shilajit capsule, Uleiuri esențiale de Eucalipt, Geranium,
Lămâie, Mentă, Rozmarin, Pin, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS).
Litiază renală: Renolit rețetă plante, Meridian Rinichi tinctură și capsule, Meridian Vezică Urinară
tinctură, Shilajit capsule, Boswellia capsule, Căpşuni sirop, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Prostata protect tinctură, Merișor sirop, Uleiuri esențiale de Geranium, Lămâie, Rozmarin, Bitter
românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
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Lombosciatică, lumbago: Lombalgin ulei, Relaxol ulei, Regenerare Oase capsule, Antiinflamin
capsule, Ardei iute cremă, Bitter cremă, Harpagophytum cremă, Pătlagină cremă, Spânz cremă,
Tamus cremă, Untul pământului tinctură, Meridian Rinichi tinctură și capsule, Meridian Vezică urinară
tinctură, Uleiuri esențiale de Lavandă, Pin, Camfor.
Lupus: Detox limfatic capsule, Gălbenele cu Propolis cremă, Propolis 30% tinctură, Bitter românesc
Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu
spray, Ulei de magneziu soluție salină, Argint coloidal spray, Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Metroragie: Menstrofit tinctură, capsule și rețetă de plante, Menstrofit cu vitex tinctură și capsule,
Fitofibromstop capsule, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit.
Mialgii (dureri musculare): Antiinflamin capsule, Relaxol ulei, Lombalgin ulei, Ardei iute cremă, Pătlagină cremă, Spânz cremă, Harpagophytum cremă, Uleiuri esențiale de Cuișoare, Camfor, Citronella,
Eucalipt, Lavandă, Rozmarin, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină.
Micoze ale unghiei: Detox limfatic capsule, Micolin ulei, Propolis glicerinat.
Micoze cutanate: Detox limfatic capsule, Cătină cremă, Gălbenele cremă, Gălbenele cu Propolis
cremă, Muguri de Plop cremă, Propolis 30 % tinctură, Ulei esențial de Citronella, Geranium, Lavandă,
Oregano, Propolis glicerinat.
Migrene, dureri de cap: Migrenprotect capsule, Regenerare memorie capsule, Hiperpanaceus
tinctură, Meridian Vezică Biliară tinctură și capsule, Meridian Stăpânul Inimii tinctură, Meridian Inimă
tinctură, Propolis 30% tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Muguri de Pin sirop, Uleiuri esențiale
de Busuioc, Citronella, Cuișoare, Eucalipt, Lămâie, Lavandă, Mentă, Negrilică, Rozmarin, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de
magneziu soluție salină.
Monturi: Tamus cremă, Clavulin ulei.
Negi: Rostopască cremă, Calendulin cremă, Nuc cremă, Sânziene cremă, Micolin ulei, Bitter românesc 32+7 tinctură, Bitter cu Noni tinctură, Uleiuri esențiale de Cimbru, Citronella, Lămâie, Oregano,
Neem.
Nervozitate, iritabilitate: Meridian Ficat tinctură și capsule, Meridian Vezică Biliară tinctură și capsule, Regenerare Memorie capsule, Antistres capsule și rețetă de plante, Ulei de cocos, Uleiuri esențiale de Portocal, Geranium, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen,
propolis și acerola.
Nevralgii: Bitter românesc 32+7 tinctură, Ardei iute cremă, Calendulin cremă, Pătlagină cremă, Roiniţă cremă, Spânz cremă, Harpagophytum cremă, Entorsan ulei, Relaxol ulei, Lombalgin ulei, Brânca
Ursului tinctură, Propolis 30% tinctură, Migrenprotect capsule, Sirop de brad în miere, Muguri de Pin
sirop, Uleiuri esențiale de Brad, Busuioc, Cimbru, Citronella, Cuișoare, Eucalipt, Geranium, Lavandă,
Mentă, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină.
Nevroză cardiacă: Fitohipertens capsule, Antistres capsule și rețetă de plante, Ulei esențial de
Rozmarin, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de
magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Noduli la sâni, mastoză chistică: Sanofem A capsule, Fitofibromstop capsule, Meridian
Stăpânul-Inimii tinctură, Antistres capsule și rețetă plante, Gălbenele cu propolis cremă.
Obezitate: Silueta tinctură, capsule, reteta de plante, Siluetactiv capsule, Detox limfatic capsule,
Detoxicarb, Ulei de cocos, Afine sirop cu fructoză sau zahăr invertit, Căpşuni sirop, Vișine sirop, Ulei
esențial de Lămâie, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Oboseală fizică și mentală: Vitalizant- Energizant Forte pentru adulţi sau copii - amestec plante cu
miere, Antistres capsule și rețetă de plante, Deprestop rețetă de plante, Afrodit sau Afroman Forte –
amestec de plante în miere, Meridian Ficat tinctură și capsule, Bitter românesc 32+7 tinctură, Cătină
sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Coacăze negre sirop, Măceșe sirop, Mentă sirop, Muguri de Pin sirop, Muguri de brad sirop, Ţelină sirop, Vișine sirop, Shilajit capsule, Detoxiplant Forte,
Astragalus capsule, Argilă capsule, Osteoprotect tinctură, Hiperpanaceus tinctură, Uleiuri esențiale
de Cuișoare, Citronella, Cimbru, Lămâie, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală,
cu polen, propolis și acerola, ”Bitter” Fulger capsule, ”Bitter” Fulger extract glicerinat, Bitter Fulger
extract hidroalcoolic.
Osteoporoză: Regenerare Oase capsule, Osteoprotect tinctură, Stem plus capsule, Boswellia capsule, Argilă capsule, Shilajit capsule, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Silicium
BIO Superpotent-Regenerant.
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Otită: Otistop rețetă de uleiuri esențiale, Bitter românesc 32+7 tinctură, Bitter cremă, Propolis 30%
tinctură, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cimbru, Lămâie, Eucalipt, Mentă, Tea Tree.
Palpitaţii (Aritmie cardiacă): Meridian Inimă tinctură, Meridian Stăpânul-Inimii tinctură, Regenerare Memorie capsule, Frunze de Măslin tinctură, Fitohipertens capsule, Migrenprotect capsule,
Uleiuri esențiale de Mentă, Lavandă, Negrilică, Portocal, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu
soluție salină.
Paralizie: Bitter românesc 32+7 tinctură, Astragalus capsule, Relaxol ulei, Uleiuri esențiale de Busuioc, Mentă, Negrilică.
Parazitoze intestinale: Parasitoff rețetă de uleiuri esențiale, Giardinostop tinctură, Frunze de
Măslin tinctură, Propolis 30% tinctură, Usturoi tinctură, Meridian Intestin Gros tinctură și capsule,
Meridian Intestin subţire tinctură, Imunoplant tinctură, Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7
tinctură, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cimbru, Citronella,
Cuișoare, Eucalipt, Lămâie, Neem, Oregano, Scorţișoară, Negrilică, Vermifug tinctură glicerinată.
Pete pigmentare: Calendulin cremă, Ulei esențial de Lămâie, Bitter românesc Maximus, Gel de
Aloe Vera.
Pneumonie: Meridian Plămân tinctură și capsule, Bitter românesc 32+7, X-Pectoral rețetă de uleiuri esențiale, Bronhoprotect tinctură, Imunoplant tinctură și capsule, Imunisan rețetă de uleiuri esențiale, Tusifit rețetă de plante, Febrilin rețetă de uleiuri esențiale și ulei, Frunze de Măslin tinctură,
Propolis 30% tinctură, Ulei esențial de Brad, Cuisoare, Eucalipt.
Poliartrită reumatoidă: Antiinflamin capsule, Regenerare Oase capsule, Bitter românesc 32+7
tinctură, Osteoprotect tinctură, Harpagophytum cremă, Frunze de Măslin tinctură, Artrilin ulei, Artrolin ulei, Lombalgin ulei, Relaxol ulei, Ardei iute cremă, Castan cremă, Echinacea cremă, Iarbă
Mare cremă, Bitter cremă, Pătlagină cremă, Sânziene cremă, Spânz cremă, Tamus cremă, Uleiuri
esențiale de Busuioc, Cuișoare, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS), Gel de Aloe Vera, Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Polineuropatie alcoolică: Alcoolprotect capsule și tinctură, Alcoolstop tinctură, Ardei iute cremă,
Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină.
Prevenirea infecţiilor în sezonul rece: Imunoplant tinctură și capsule, Detox limfatic capsule,
Propolis 30% tinctură, Imunisan, Febrilin, Otistop, X-Pectoral rețete de uleiuri esențiale, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de
magneziu soluție salină, ”Bitter” Fulger capsule, ”Bitter” Fulger extract glicerinat, Bitter Fulger extract
hidroalcoolic.
Prostatită: Prostataprotect capsule și tinctură, Prostadin rețetă de plante, Imunoplant tinctură,
Propolis 30% tinctură, Ulei esențial de Busuioc, Eucalipt, Mentă, Pin.
Psoriazis: Detox limfatic capsule, Psorilin rețetă de uleiuri esențiale, Echinaceea cremă, Gălbenele
cu propolis cremă, Mușeţel cremă, Rostopască cremă, Sânziene cremă, Ulei de cocos, Ulei esențial
de Lavandă, Neem, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS),
Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Argint coloidal spray.
Răni/Plăgi: Bitter românesc 32+7 tinctură (răni închise), Bitter cremă, Propolis 30% tinctură, Untul
Pământului tinctură, Gălbenele cremă, Castan cremă, Gălbenele cu propolis cremă, Mușeţel cremă,
Echinacea cremă, Muguri de plop cremă, Roiniţă cremă, Rostopască cremă, Salvie cremă, Sânziene cremă, Harpagophytum cremă, Ulei esențial de Busuioc, Geranium, Lavandă, Lămâie, Neem,
Oregano, Rozmarin, Tea Tree, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme
(ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Argint coloidal
spray.
Reumatism: Regenerare Oase capsule, Antiinflamin capsule, Boswellia capsule, Bitter românesc
32+7 tinctură, Bitter cu Noni tinctură, Meridian Trei Focare tinctură, Osteoprotect tinctură, Artrilin ulei, Artrolin ulei, Lombalgin ulei, Relaxol ulei, Tamus cremă, Harpagophytum cremă, Ardei iute
cremă, Spânz cremă, Bitter cremă, Castan cremă, Echinacea cremă, Iarbă-mare cremă, Pătlagină
cremă, Sânziene cremă, Untul pământului tinctură, Frunze de Măslin tinctură, Afine sirop cu fructoză
sau cu zahăr invertit, Căpșuni sirop, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie,
Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Măceșe sirop, Muguri de brad sirop cu zahăr invertit
sau cu miere, Muguri de Pin sirop, Vișine sirop, Uleiuri esențiale de Busuioc, Brad, Camfor, Cimbru,
Citronella, Cuișoare, Eucalipt, Lavandă, Lămâie, Neem, Pin, Rozmarin, Scorţișoară, Bitter românesc
Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Rinită: Rinostop rețetă de plante, Propolis 30% tinctură, Rhinolin, Imunisan rețete de uleiuri esențiale, Uleiuri esențiale de Cimbru, Lavandă, Mentă, Pin, Spray nazal.
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Rinită alergică: Rhinolin, Imunisan rețete de uleiuri esențiale, Spray nazal.
Sarcină și după sarcină (Lehuzie): Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Afine
sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS).
Scabie (râie): Uleiuri esențiale de Cimbru, Lămâie, Rozmarin, Mentă, Neem.
Scleroză multiplă: Stem plus capsule, Bitter cu noni tinctură, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Ulei esențial de Busuioc, Cuișoare, Bitter românesc Maximus, Ulei mir,
Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Sensibilitate crescută la frig: Meridian Rinichi tinctură, Meridian Trei Focare tinctură, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Sindrom premenstrual: Menstrofit tinctură, capsule, rețetă de plante și rețetă de uleiuri esențiale,
Menstrofit cu vitex tinctură, capsule, Estrol capsule, Progestonat capsule, Ulei esențial de Geranium.
Sinuzită: Bitter românesc 32+7 tinctură, Meridian Trei Focare tinctură, Rhinolin rețetă de uleiuri
esențiale, Propolis 30% tinctură, Rinostop rețetă de plante, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu
miere, Muguri de brad sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Uleiuri esențiale de Busuioc, Brad, Cimbru, Cuișoare, Eucalipt, Lămâie, Lavandă, Mentă, Negrilică, Pin, Rozmarin, Spray nazal.
Spasme digestive: Sangastrin rețetă de uleiuri esențiale, Sanlaxin rețetă de uleiuri esențiale, Enterisan rețetă de uleiuri esențiale, Antibalonal capsule, Regenerare Ficat capsule, Meridian Vezică
Biliară tinctură sau capsule, Mentă sirop, Ulei esențial de Busuioc.
Splenomegalie: Astragalus capsule.
Spondiloză: Regenerare Oase capsule, Antiinflamin capsule, Tamus cremă, Harpagophytum
cremă, Lombalgin ulei, Relaxol ulei, Artrilin ulei, Artrolin ulei, Ulei esențial de Busuioc, Silicium BIO
Superpotent-Regenerant.
Steatoză hepatică: Regenerare Ficat capsule, Silueta capsule, tinctură și amestec de plante, Fitodiabetin capsule, Detoxicarb capsule, Siluetactiv capsule, Detoxiplant Forte, Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS).
Sterilitate feminină: Sanofem A capsule, Muguri de Pin sirop, Ulei esențial de Geranium, Mirt.
Stres, cădere nervoasă: Antistres capsule și rețetă de plante, Regenerare Memorie capsule, Bitter cu Noni tinctură, Vitalizant-Energizant Forte adulţi - amestec plante cu miere, Meridian Stăpânul
Inimii tinctură, Afine sirop cu fructoză sau cu zahăr invertit, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere
sau cu Stevie, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Măceșe sirop, Mentă
sirop, Muguri de Pin sirop, Muguri de Brad sirop cu miere sau cu zahăr invertit, Ţelină sirop, Uleiuri
esențiale de Busuioc, Cimbru, Cuișoare, Citronella, Geranium, Lavandă, Pin, Rozmarin, Scorţișoară,
Salvie, Tămâie, Vetiver, Ylang-Ylang, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu
polen, propolis și acerola, ”Bitter” Fulger capsule, ”Bitter” Fulger extract glicerinat, Bitter Fulger
extract hidroalcoolic.
Tabagism (renunţare la fumat, combaterea efectelor nocive ale fumatului): Tabacstop tinctură și rețetă plante, Tabacprotect tinctură și amestec plante, Meridian Plămân tinctură.
Tahicardie: Meridian Inimă tinctură, Ulei esențial de Cimbru, Portocal, Lavandă.
Ten congestionat: Detox limfatic capsule, Mușeţel cremă, Ulei esențial de Geranium, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera.
Ten gras: Detox limfatic capsule, Antiacneic rețetă de uleiuri esențiale, Nuc cremă, Salvie cremă,
Uleiuri esențiale de Eucalipt, Geranium, Portocal, Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină,
Argint coloidal spray.
Ten ridat (prevenţie și atenuare): Detox limfatic capsule, Stem plus capsule, Dermatelin rețetă
de uleiuri esențiale, Cătină cremă, Mușetel cremă, Ulei de cocos, Bitter românesc Maximus, Ulei
mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de
magneziu soluție salină, Argint coloidal spray, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Ten sensibil: Detox limfatic capsule, Stem plus capsule, Mușeţel cremă, Gălbenele cremă, Calendulin cremă, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de
Aloe Vera, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină, Argint coloidal spray.
Ten uscat: Detox limfatic capsule, Stem plus capsule, Mușeţel cremă, Pătlagină cremă, Ulei de
cocos, Argint coloidal spray.
Torticolis: Tamus cremă, Relaxol rețetă de uleiuri esențiale, Ardei iute cremă, Pătlagină cremă.
Traumatisme, contuzii: Regenerare Oase capsule, Entorsan rețetă de uleiuri esențiale, Tamus
cremă, Bitter cremă, Bitter cu Noni tinctură, Untul Pământului tinctură, Ulei de magneziu spray, Ulei
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de magneziu soluție salină.
Tromboflebită: Centellin cremă, Ginkgo Biloba tinctură sau capsule, Bitter cu Noni tinctură, Bitter
românesc 32+7 tinctură, Venolin rețetă de uleiuri esențiale, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera.
Tuberculoză: Astragalus capsule, Meridian Plămân tinctură sau capsule, Imunoplant tinctură sau
capsule, Propolis 30 % tinctură, Vitalizant-Energizant Forte pentru copii și adulți – amestec plante cu
miere, Uleiuri esențiale de Cimbru, Eucalipt, Lămâie, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract
hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Tulburări de atenţie, memorie și concentrare, somnolenţă: Regenerare Memorie capsule,
Gingko Biloba tinctură sau capsule, Antistres capsule și rețetă de plante, Ulei de cocos, Ulei esențial
de Mentă, Busuioc, Roiniță, Rozmarin, Salvie, Tămâie, Ulei de magneziu spray, Ulei de magneziu
soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Tulburări circulatorii: Bitter cu Noni tinctură, Venolin ulei, Venoprotect rețetă de plante, Uleiuri
esențiale de Chiparos, Scorţișoară, Tea Tree, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera.
Tulburări de creștere: Vitalizant-Energizant Forte pentru copii – amestec plante cu miere, Cătină
sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau
cu Stevie, Măceșe sirop, Stem plus capsule, Regenerare Ficat capsule, Meridian Stomac tinctură,
Meridian Intestin Subţire tinctură, Ulei de cocos, Ulei esențial de Nucșoară, Vitamina C naturală, cu
polen, propolis și acerola.
Tulburări de auz (tinitus): Meridian Intestin Subţire tinctură, Meridian Trei Focare tinctură, Ginkgo-biloba capsule și tinctură, Bitter cu Noni tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola.
Tulburări de menopauză: Estrol capsule, Progestonat capsule și ulei de masaj, Ovugin ovule vaginale, Testosterol capsule, Climenol rețetă de uleiuri esențiale, Sanofem A capsule, Osteoprotect tinctură, Bitter românesc 32+7 tinctură, Menstrofit tinctură, capsule și rețetă de plante, Menstrofit cu vitex
tinctură și capsule, Brânca Ursului tinctură, Ulei esențial de Geranium, Ulei de magneziu spray, Ulei
de magneziu soluție salină, Vitamina C naturală, cu polen, propolis și acerola, Silicium BIO Superpotent-Regenerant.
Tuse: Meridian Plămân tinctură sau capsule, X-Pectoral rețetă de uleiuri esențiale, Tusifit sirop și
rețetă de plante, Antitusin sirop și rețetă de plante, Bronhoprotect tinctură, Astmofit rețetă de plante,
Bronhofit rețetă de plante, Cătină sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Coacăze negre sirop
cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Muguri de
Brad sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Muguri de Pin sirop, Uleiuri esențiale de Busuioc, Cimbru,
Citronella, Eucalipt, Lavandă, Negrilică, Roiniță, Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Antitusin în miere, ”Bitter” Fulger capsule, ”Bitter” Fulger extract
glicerinat, Bitter Fulger extract hidroalcoolic.
Ulcer gastroduodenal: Gastroprotect capsule și rețetă de plante, Argilă capsule, Imunoplant tinctură, Propolis 30% tinctură, Ghimbir sirop cu zahăr invertit sau cu miere, Coacăze negre sirop cu
zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Ulei de cocos, Uleiuri esențiale de Busuioc, Mentă, Bitter
românesc Maximus.
Ulcer varicos: Detox limfatic capsule, Calendulin cremă, Gălbenele cu Propolis cremă, Mușeţel
cremă, Centellin cremă, Salvie cremă, Bitter cu Noni tinctură, Propolis 30% tinctură, Coacăze negre
sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Bitter românesc Maximus, Mir - Extract hidroalcoolic,
Orme (ORMUS), Gel de Aloe Vera, Propolis glicerinat, Argint coloidal spray.
Ulceraţii ale pielii: Detox limfatic capsule, Bitter cremă, Calendulin cremă, Gălbenele cremă, Gălbenele cu propolis cremă, Echinacea cremă, Iarbă Mare cremă, Nuc cremă, Sânziene cremă, Ulei
esențial de Geranium, Bitter românesc Maximus, Ulei mir, Mir - Extract hidroalcoolic, Orme (ORMUS),
Gel de Aloe Vera, Propolis glicerinat, Argint coloidal spray.
Varice: Ginkgo-biloba tinctură și capsule, Detox limfatic capsule, Venoprotect rețetă de plante, Fitohipertens capsule, Centellin cremă, Castan cremă, Căpșuni sirop, Coacăze negre sirop cu zahăr invertit, cu miere sau cu Stevie, Măceșe sirop, Uleiuri esențiale de Busuioc, Lămâie, Portocal, Rozmarin,
Tea Tree.
Vânătăi (Echimoze): Untul pământului tinctură, Entorsan rețetă de uleiuri esențiale, Venoprotect
rețetă de plante, Venolin ulei, Tamus cremă, Centellin cremă, Gălbenele cu propolis cremă, Ulei de
magneziu spray, Ulei de magneziu soluție salină.
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Vânzător produse naturiste
Cursul este acreditat de:
1. Autoritatea Naţională pentru Calificări
2. Ministerul Muncii
3. Ministerul Educaţiei
Diploma este valabilă în România și internaţional.

Pentru mai multe informații: 0723 489 556
Sănătate feminină
prin echilibru hormonal
https://clinicasteauadivina.ro/sanatatefeminina-prin-echilibrul-hormonal/
Tel: 0723.489.556

Secretele regenerării
şi reîntineririi
trupului şi a minții
https://clinicasteauadivina.ro/
secretele-regenerarii/
Tel: 0726.206.397

Arta masculinității
conștiente
https://clinicasteauadivina.ro/artamasculinitatii-constiente/
Tel: 0723.489.556 , 0722.344.990

Medicina Ayurveda –
“Știința vieții”
https://clinicasteauadivina.ro/medicinanaturista-ayurveda-stiinta-vietii/
Tel: 0726.206.397

Curs acreditat
pentru specializarea
“Vânzător produse
naturiste”
https://clinicasteauadivina.ro/vanzatorproduse-naturiste/
Tel: 0723.489.556
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Centrul naturist de sănătate
Steaua Divină

