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ȘI PERSONALULUI DIN MAGAZINELE NATURISTE

POVESTEA
LUCRURILOR BUNE
Acum mai bine de opt decenii, a început o frumoasă poveste în lumea
plantelor, care a readus la viață tradițiile strămoșilor daci și le-a îmbogățit
cu viziunea farmacistului Farago. Această poveste a început la poalele
Sarmisegetuzei, în inima Daciei, în aceleași locuri bogate în tradiție unde
viața înfloreste în fiecare an dăruindu-ne cele mai bune ingrediente pentru
sănătate: la Orăștie.

ORĂŞTIE

Andrei Farago și prima companie
pentru cultivarea plantelor medicinale
Tradițiile dacice au prins contur prin
înființarea primei farmacii din Orăștie, „La
Leul de Aur”, consemnată în anul 1697.
Două secole mai târziu, farmacistul
Andrei Farago a trecut sub semnul științei
înțelepciunea populară și a fondat în anul
1929 "Digitalis, Prima Companie Română
pentru cultivarea plantelor medicinale", ce
poartă astăzi numele Fares.

De la plante medicinale
la remedii naturale
Sub îndrumarea farmacistului Farago, plantele
medicinale au prins viață sub formă de ceaiuri,
siropuri și uleiuri esențiale, într-o manieră foarte
riguroasă, cu uscătoare și mașini de tocare și
selectare. Aici s-a utilizat cea dintâi linie de
extracție a uleiurilor esențiale din România.

ANDREI
FARAGO

Recunoaștere acasă și dincolo de granițe
În perioada interbelică, succesul a trecut dincolo de granițele țării.
Uleiul esențial de mentă, produs de compania farmacistului Farago,
era apreciat ca fiind la nivelul acelora preparate în Germania
sau în Marea Britanie, iar extractul de Digitalis a fost declarat
Etalon Național Român. De asemenea, activitatea științifică a fost
remarcată în cercurile de specialiști din întreaga lume.
Cum lucrurile bune nu trec neobservate, în semn de preţuire pentru
meritele deosebite ale companiei sale, Andrei Farago a primit în
1934 distincţia regală „Meritul Comercial şi Industrial clasa I”.

Nașterea unui nume de succes: Fares
În perioada comunistă, firma a fost inclusă în mod forţat în
structura de stat numită „Plafar”; chiar și în aceste vremuri, în jur
de 70% din cifra de afaceri a acesteia era realizată de „sucursala”
din Orăştie.
Imediat după căderea regimului comunist, opera farmacistului
Farago s-a desprins din forma de organizare impusă, devenind
compania privată „Fares” - numărul 1 pe piaţa ceaiurilor şi a
remediilor din plante medicinale.

În inima Daciei, povestea continuă
Astăzi, ca întotdeauna, ținem la respectul față de valorile pe care
Fares le-a păstrat în timp. Vremurile se schimbă, dar lucrurile bune
rămân la fel: de peste 85 de ani, munca noastră se desfășoară în
jurul plantelor. Mergând pe urmele strămoșilor daci, ne desfășurăm
activitatea la Orăștie, în aceleași locuri bogate în tradiție, unde
viața înflorește în fiecare an, dăruindu-ne cele mai bune ingrediente
pentru sănătate.
Remediile iau naștere în laboratoarele de cercetare proprii, unde
profesioniști cu pregătire în domenii diferite lucrează împreună
pentru a pune la punct rețeta optimă. Se apelează atât la tradiția
medicinei populare, cât și la informații științifice de ultimă oră.
Astfel, Fares reușește să ofere produse naturale cu eficiență
terapeutică certă, consfințită de evaluări medicale și teste clinice.
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LUCRURI IMPORTANTE
DESPRE PLANTE
Noi, în Orăștie, facem lucrurile așa cum am învățat, de peste 85
de ani de experiență, că e bine: folosim numai plante tămăduitoare
din culturi proprii sau din surse de încredere, alegem fir cu fir ce e
valoros din ele, le uscăm după metoda noastră, la temperaturi care
păstrează ce-i bun și le aducem românilor prin remedii culese din
popor sau create de noi.
Acum, ce trebuie să știi este că lucrul cu plantele nu-i treabă ușoară,
căci acestea sunt fragile și ne dau ce-i mai bun fiecare după rostul
ei. Așa se face că oricare pas, mai mare sau mai mic, din munca
noastră este de mare importanță pentru obținerea unor produse de
calitate, pe care să ți le recomandăm cu încredere și chiar mândrie.
Dar să începem cu începutul: de ce zicem noi că nu toate plantele
sunt la fel? Pentru că ele diferă în funcție de cultura din care provin
și în funcție de procesul de prelucrare, iar toate aceste detalii
stabilesc dacă produsul finit este unul eficient sau nu. La noi, cele
mai multe plante provin din culturi proprii pentru care folosim
materii prime certificate din punct de vedere al speciei. Iar dacă nu
le cultivăm chiar noi, le alegem din surse testate.
Cât despre prelucrare, în cei peste 85 de ani de experiență am
dezvoltat tehnologiile noastre cu mare atenție la procesul de
uscare, care trebuie să fie diferit de la plantă la plantă, cu anumite
temperaturi și durată controlată dacă vrei să se păstreze substanțele
active. Iar noi vrem. De aceea, ținem cont de tipul plantei, de
umiditatea acesteia și chiar de momentul zilei în care a fost
recoltată. O depășire, chiar și cu câteva grade, a temperaturii duce
la pierderea de uleiuri volatile și la obținerea unei plante uscate
de calitate inferioară și nu vrem să se întâmple așa necaz. Iar
toată povestea aceasta cu uscarea se desfășoară în spații speciale,
protejate de contaminare.
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Ce ne mai interesează pe noi este să verificăm fiecare etapă de
producție, certificarea din punct de vedere al siguranței alimentare
jucând un rol important pentru eficiența terapeutică finală.
Altfel, cum am putea noi să-ți garantăm calitatea produselor
recomandate? Așa se face că am investit într-un sistem de
management de calitate și pentru siguranța produselor alimentare,
care garantează siguranța plantelor și a produselor. Fiecare
componentă a unui produs finit trece pe la control intern cel puțin
o dată și conform unui plan de autocontrol este analizat și în
laboratoare externe (pentru pesticide, microbiologie, metale grele,
contaminare radioactivă). Printr-un flux de producție deosebit, cu
opt puncte de control, suntem atenți să păstrăm substanțele active
și calitatea produsului, de la recepția plantei și până la starea de
produs finit.
De exemplu, un ceai este analizat în trei locuri: ca materie primă,
apoi ca amestec și, în final, la ambalare – chiar și materialele de
ambalare sunt strict verificate, iar toate materiile prime au propriul
lor buletin de analiză. Pe scurt, îți spunem doar atât, pentru fiecare
cutie de ceai (fie ea și cu o rețetă simplă) e nevoie de cel puțin 20 de
ore de analize diverse.
Când vine vorba despre capsule, avem grijă ca eficiența terapeutică
să fie asigurată prin folosirea unor materii prime de o calitate
superioară și a unor rețete care țin cont de tradiție și adaugă
experiența și cercetarea. Poate că ar fi bine să știi că, pentru un
remediu natural complex, 100% garantat, este nevoie chiar și de
48 de ore de analize. De aceea, te asigurăm că nu toate plantele sau
produsele sunt la fel, iar fiecare detaliu contează!
Acum, că știi ceea ce este mai important despre plante și despre
cum facem noi să obținem ce-i mai bun, sigur o să faci alegeri bune.
Noi o să îți mai povestim și alte lucruri despre plante și ce știm noi
să facem cu ele.
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RĂDĂCINILE
LUCRURILOR BUNE
Peste 85 ani de experiență în cultivarea și prelucrarea plantelor
Știi că plantele ne fac mult bine și că este important locul de unde le
culegem, dar te-ai întrebat vreodată cum arată sau unde crește planta
care a ajuns la tine în cană, sub formă de ceai? În cei peste 85 de ani de
experiență în lumea aceasta a fitoterapiei, cultivarea plantelor ocupă un
loc important în preocupările noastre.
Imaginează-ţi un firicel de mentă proaspăt încolţit, primele flori vesele de
muşeţel sau un câmp nesfârşit de lavandă. De aici începe totul, iar acest
prim pas – cultivarea - este foarte important. Calitatea plantei în sine,
de la rădăcină şi până la cea mai mică floricică, este dată de zona în care
creşte şi, bineînţeles, de sol.
Pe dealurile Orăștiei, dacii ne-au lăsat moștenire pământurile fertile
și aerul curat. Aici mașinile ajung mai greu, civilizația lasă tradiția să
respire și pădurile ne spun povești la ceas de seară.
În zona aceasta, încă de la începuturi, farmacistul Farago ne-a transmis
dorința de a cultiva plante, de a învăța rostul fiecăreia și a dărui fiecărei
specii atenția de care are nevoie. Încă din 1929, ceaiurile, siropurile și
uleiurile esenţiale prindeau viață din culturi proprii.

Culturi proprii în Orăștie
O mare parte dintre speciile cu care lucrăm astăzi provine din culturile
noastre, care se întind în jurul Orăştiei. Iar când vorbim despre acestea,
o primă garanţie a calităţii este faptul că folosim seminţe certificate din
punct de vedere al speciei.
Pe mai bine de 200 de hectare cultivăm specii obişnuite cu acest fel
de creştere, precum muşeţelul, menta, lavanda, salvia, echinacea sau
gălbenelele, dar şi plante pe care le-am adaptat în cultură: sunătoare,
coada şoricelului, pătlagină, măceşe, scai vânăt şi chiar soc şi tei.

Procesul de prelucrare
Mai departe, procesul prin care plantele se transformă în remedii este, pe
cât de interesant și frumos, pe atât de strict.
La noi, fluxul de producție include opt puncte de control prin care
asigurăm şi garantăm păstrarea substanțelor active şi calitatea, de la
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recepția plantei şi până la starea de produs finit. Acest proces marca
Fares, dezvoltat de peste 85 de ani de experiență, face ca produsele
noastre să prezinte o garanție cu totul aparte, unică pe piața remediilor
din plante medicinale.
Iată care sunt cele opt puncte de control şi, pe scurt, ce se întâmplă la
fiecare dintre ele:
1. Înainte de recoltare: verificăm dacă planta e ajunsă la maturitate (din
punct de vedere al conținutului de substanțe active) pentru a putea
începe etapa de recoltare.
2. Recepția plantei proaspete: analizăm cantitativ şi calitativ fiecare lot
de plante care ajunge la poarta firmei. În funcție de rezultat, acesta va
primi sau nu „undă verde” pentru a trece la etapa de uscare.
3. Recepția plantei de la uscător: după finalizarea uscării se analizează
calitativ (inclusiv conținutul de substanțe active) şi se certifică (sau
nu) intrarea în depozitul de plante, unde lotul își așteaptă rândul,
pentru a deveni ceai, capsulă sau sirop.
4. Condiționarea: aici se aleg, cu multă răbdare şi atenție, plantele bune
de orice alte impurități cu care vin amestecate din natură (pietricele,
fire din alte plante) şi se îndepărtează părțile din plantă care nu sunt
specifice şi care depășesc limita admisă în standard (de exemplu
tulpinile, în cazul în care de la respectiva specie se folosește frunza).
5. Semifabricat: “semifabricat” se referă la amestecul mărunțit,
omogenizat, în vrac mare, pregătit să ajungă pe linia de ambalare (fie
că vorbim de ceai, capsule, etc). Acesta este controlat amănunțit după
fiecare dintre parametrii prevăzuți în norma de calitate a produsului
finit. Dacă trece cu brio de acest control, urmează intrarea pe linia de
ambalare.
6. Linia de ambalare: în acest punct se verifică parametrii care ţin de
ambalare: gramaj, marcaje şi altele.
7. Produsul finit: ne apropiem de final, iar acesta este punctul în care
produsul este supus analizelor organoleptice.
8. Depozitul cu produsele finite: se verifică baxarea, paletarea, marcarea.
Mulţi cred şi astăzi că nu-ţi trebuie, ca să prepari un ceai, decât o mână
de frunze luate de pe câmp şi aruncate-n oala clocotind pe foc. Noi știm
însă că un remediu, oricât de deosebită alcătuire de plante ar conține,
dacă este preparat din specia greșită sau dintr-o plantă care nu a fost
recoltată la momentul optim sau şi-a pierdut undeva pe drumul de pe
câmp până în ibric substanțele active, nu mai are la final nici o valoare
terapeutică, iar noi ținem cont de acest lucru încă de la primul pas,
cultivarea.
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MENTA
Povestea mentei: de la origini legendare povestite
în mitologia greacă şi până în zilele noastre, menta
este una dintre cele mai populare plante din lume.
Iar noi mai avem o tradiţie bogată în folosirea sa:
vechii daci ne-au dăruit obiceiuri pe care le-am
îmbogăţit mai departe, iar astăzi, „izma bună” este
planta medicinală care a revigorat trupul şi spiritul
românilor de secole, fiind nelipsită din orice casă.
Menta este unul dintre cele mai bune stimulente
aromatice, antispasmodice şi carminative, cu
proprietăţi dovedite în fitoterapie.
Din experiența noastră: menta se recoltează pentru
uscare când plantele sunt înflorite în proporţie de
15-20%, iar pentru extragerea uleiului volatil,
când plantele au înflorit în proporţie de circa 50%.
Uscarea mentei se realizează la o temperatură
moderată, la 35°C, pentru a evita pierderea de
componente volatile.

Cultură de MENTĂ de la Orăștie
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MUŞEŢEL
Povestea mușețelului: matricaria recutita a fost,
încă din antichitate o rază de speranţă pentru
sănătatea oamenilor. Beneficiile sale erau cunoscute
în Egipt, Grecia sau Roma, florile sale uscate fiind
folosite în medicina tradiţională. Nu-i de mirare
că proprietăţile sale au fost apreciate de către
Hippocrate (460-370 î.Hr.), Dioscoride (sec. I d.Hr.)
sau Plinius cel Bătrân (sec. I d.Hr.)
Noi îţi aducem această plantă binefăcătoare
în ceaiurile noastre, recomandate pentru susţinerea
digestiei, calmarea iritaţiilor de la nivelul tractului
digestiv şi respirator şi pentru menţinerea
sănătăţii pielii.
Din experiența noastră: se recoltează florile
plantei pe timp frumos, cu soare, prin ciupirea
inflorescenţelor înainte de maturitate căci
atunci conţinutul de ulei volatil este mai ridicat.
Transportul la centrul de prelucrare se face seara,
noaptea sau dimineaţa, nu pe timp însorit.

Cultură de MUȘEȚEL de la Orăștie
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GĂLBENELE
Povestea gălbenelelor: de la egipteni, greci,
hinduşi şi arabi, gălbenelele au ajuns în grădinile
europene, fiind folosite pentru proprietăţile
calmante şi cicatrizante încă din secolul XII.
Întrebuinţarea lor populară, moştenită dintr-un
timp pierdut în istorie, s-a transformat, uşor-uşor,
în utilizare medicală consacrată, consemnată în
tratate medicale şi alte scrieri despre lucruri bune.
Din experiența noastră: uscarea florilor este făcută
imediat după recoltare. În timpul uscării trebuie
asigurată o ventilaţie corespunzătoare, atent
controlată, altfel ele tind să-şi piardă culoarea
şi aroma.

Cultură de GĂLBENELE de la Orăștie
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SCAIUL VÂNĂT
Povestea scaiului vânăt: este o plantă medicinală
cunoscută din antichitate, pe care strămoşii noştri
daci o numeau melosciare sau scai-mânerâu.
Mai aproape de vremurile noastre, după 1930,
lucrările europene de specialitate o menţionează ca
având bune rezultate în tusea spastică, remarcând
faptul că în România rădăcina plantei este folosită
ca diuretic, iar planta întreagă ca purificator al
sângelui. Iată o plantă cu o tradiţie de care noi,
românii, putem fi mândri.
Din experiența noastră: părţile aeriene ale plantei
se recoltează în momentul înfloririi, pe timp
frumos, după ce s-a ridicat roua, şi se pun la
uscat la umbră, deoarece lumina le decolorează.
Produsul trebuie format din plante cu culoarea
albăstrie caracteristică.

Cultură de SCAI VÂNĂT de la Orăștie
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IARBA
TÂLHARULUI
Povestea ierbii tâlharului: numită la noi
şi susai pădureţ, iarba tâlharului este
folosită din tradiţia populară şi până în
zilele noastre atât ca plantă medicinală, cât
şi ca aliment. Bunicile puneau frunzele pe
răni şi tăieturi, pentru efectul cicatrizant
rapid. Totodată, planta aceasta vindecă
şi pe interior, cum s-ar spune, căci e
un remediu valoros pentru afecţiunile
aparatului digestiv.
Din experiența noastră: iarba tâlharului
se recoltează din flora spontană cu o
planificare tehnică prealabilă: se stabileşte
arealul de recoltare (numai din zone
curate, nepoluate, cu un istoric cunoscut de
minim 5 ani) şi modalităţile de
colectare, capacitatea şi condiţiile de
transport şi stocare.
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DESPRE
TRADIŢII
Strămoșii daci ne-au lăsat moștenire tradiția
preparării lucrurilor bune pe îndelete: pulberi,
tincturi și ceaiurile dătătoare de sănătate.

Sarmizegetusa Regia

Plantele cresc pe pământurile acestea de când ne știm, tocmai de pe vremea strămoșilor daci,
care le foloseau în fel și chip pentru sănătate. Tradiția aceasta, plămădită de-a lungul veacurilor,
ți-o dăruim noi ție într-o mulțime de lucruri bune.

DESPRE
TRADIŢII
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CEAIURI MEDICINALE
E o poveste întreagă să pregătim plantele de făcut
ceai. Ca să nu pierdem ce este valoros, avem grijă la
momentul culegerii, locul și metoda de uscare, ba chiar și
la materialele de ambalare. Nimic nu e prea mult când faci
lucruri bune.

Ceaiuri medicinale combinate
la pungă şi plic
Din natură sunt luate plantele ale căror efecte binefăcătoare au trecut proba
timpului şi a evaluărilor ştiinţifice. Reţetele sunt perfecţionate cu echipele de
medici, biologi şi chimişti, apoi utilaje și proceduri la standarde internaționale.
Toate se regăsesc în fiecare plic sau pungă din aceste ceaiuri.

P122 – pungă

ALERGOPLANT

Ingrediente: rădăcină de brusture
(Bardanae radix), sânziene (Galii veri
herba), trei fraţi pătaţi (Violae tricoloris
herba), flori de gălbenele (Calendulae
flos), coada şoricelului (Millefolii herba),
urzică vie (Urticae herba), fructe de cătină
(Hippophae fructus).
Recomandări: erupţii cutanate şi urticarie
de natură alergică, prin efectul antialergic,
depurativ (curăţă sângele de toxine),
diuretic uşor.
Administrare: Copii între 1-4 ani: 1/2-1
cană cu ceai pe zi. Copii între 5-12 ani: 2
căni cu ceai pe zi. Copii de peste 12 ani şi
adulţi: 3-4 căni cu ceai pe zi.
Ceaiul se bea între mese.
Durata curei: 1-3 luni sau conform
recomandării medicului.
Cura se poate repeta după o pauză de 2
săptămâni sau la nevoie.
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L93 – plic
L85 – pungă
ARTICULAŢII SĂNĂTOASE
(antireumatic)
Ingrediente: scoarţă de salcie (Salicis
cortex), muguri de plop (Populi gemma),
frunze de mesteacăn (Betulae folium), flori
de soc (Sambuci flos), fructe de ienupăr
(Juniperi fructus), frunze de frasin (Fraxini
folium), urzică vie (Urticae herba), flori
de lavandă (Lavandulae flos), frunze de
rozmarin (Rosmarini folium).
Recomandări: reumatism, hiperuricemie,
gută, datorită efectului antiinflamator,
antialgic, diuretic.
Administrare: 3-4 căni/zi, între
mese.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau
conform recomandării medicului.

DESPRE
TRADIŢII

R17 – pungă
BRONHOFIT
(astm, bronşită cronică)
Ingrediente: frunze de pătlagină
(Plantaginis folium), frunze de eucalipt
(Eucalypti folium) 15%, fructe de fenicul
(Foeniculi fructus), rădăcină de iarbă mare
(Inulae radix) 10%, rădăcină de lemn
dulce (Liquiritiae radix), isop (Hyssopi
herba) 10%, rostopască (Chelidonii
herba), rizomi de ghimbir (Zingiberis
rhizoma), cimbru (Thymi herba)
Recomandări: afecţiunile acute şi
cronice ale tractului respirator inferior:
astm bronşic, bronşite, tuse de diferite
etiologii datorită proprietăţilor emoliente,
expectorante, fluidizante ale secreţiei
bronşice, antitusive, antispastice şi
antiinflamatoare bronşice, antiseptice,
antimicrobiene.
Administrare: Copii 3-12 ani: 1-2 căni cu ceai pe
parcursul unei zile. Copii peste 12 ani şi adulţi: 3-4
căni cu ceai pe zi. Ceaiul se bea înainte de masă.
Durata curei: Durata unei cure este de 6-8
săptămâni. Cura se poate repeta la nevoie.

C23 – plic
C22 – pungă
CALMOCARD
(calmant cardiac)
Ingrediente: frunze cu flori de păducel
(Crataegi folium cum flore), talpa gâştii
(Leonuri herba), flori de tei (Tiliae flos),
salvie (Salviae herba), vindecea (Betonicae
herba), flori de lavandă (Lavandulae
flos), roiniţă (Melissae herba), rădăcină
de valeriană (Valerianae radix), frunze de
rozmarin (Rosmarini folium).
Recomandări: tulburări cardiace cu
substrat nervos, oscilaţii tensionale,
distonie neurovegetativă manifestată prin
palpitaţii, anxietate, insomnii,
datorită efectului calmant cardiac,
sedativ, bradicardizant (scade
frecvenţa cardiacă), vasodilatator
coronarian, hipotensiv.
Administrare: 3-4 căni/zi, între
mese.
Durata curei: 2-3 luni sau
conform recomandării medicului.

N131 – plic
N141 – pungă
CIRCULAŢIE CEREBRALĂ
Ingrediente: frunze de Ginkgo biloba
(Ginkgo folium), frunze şi flori de păducel
(Crataegi folium cum flore), sulfină (Meliloti
herba), frunze de rozmarin (Rosmarini
folium), ulei esenţial de lămâie (Citri
aetheroleum).
Recomandări: tulburări circulatorii
cerebrale manifestate prin scăderea puterii
de concentrare şi a memoriei, cefalee
(dureri de cap) şi vertij
(ameţeli), datorită efectului
de îmbunătăţire a circulaţiei
cerebrale.
Administrare: 2-3 căni/zi,
între mese.
Durata curei: 3 luni sau
conform recomandării
medicului.

M103 – plic
M102 – pungă
COLESTEROL
Ingrediente: frunze de ceai verde (Theae
folium), ventrilică (Veronicae herba),
păpădie (Taraxaci herba), cicoare (Cichorii
herba), frunze de rozmarin (Rosmarini
folium), frunze de anghinare (Cynarae
folium), ulei esenţial de lămâie (Citri
aetheroleum).
Recomandări: normalizarea valorilor
colesterolului, reducerea riscului
aterosclerozei şi a afecţiunilor
cardiovasculare prin efectul
hipocolesterolemiant.
Administrare: 3-4 căni/zi, între
mese.
Durata curei: 2-3 luni sau
conform recomandării medicului.

DESPRE
TRADIŢII
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D83 – plic
D82 – pungă
CURĂŢAREA COLONULUI
Ingrediente: frunze de senna (Sennae
folium), volbură (Convolvuli herba), frunze
de ceai verde (Theae folium), fructe de
soc (Sambuci fructus), rădăcină de nalbă
(Althaeae radix), fructe de coriandru
(Coriandri fructus), fructe de cardamom
(Cardamomi fructus), rizomi de revent
(Rhei rhizoma).
Recomandări: cure de detoxifiere,
constipaţie având efect de eliminare
a toxinelor şi de curăţare
a colonului prin stimularea
peristaltismului intestinal.
Administrare: 2 căni/zi, dimineaţa
şi seara.
Durata curei: 4-6 săptămâni sau
conform recomandării medicului.

D81 – plic
CRUŞIN CU LEMN DULCE
Ingrediente: scoarţă de cruşin
(Franguale cortex), rădăcină de lemn
dulce (Liquiritiae radix).
Recomandări: constipaţie acută şi
cronică, prin efect laxativ, antispastic.
Administrare: 1-2 căni/zi.
Durata curei: 4-6 săptămâni sau
conform recomandării medicului.

P126 – plic
P125 – pungă
CURĂŢAREA SÂNGELUI
D88 – plic
D64 – pungă
COLON SĂNĂTOS
(colon iritabil)
Ingrediente: flori de muşeţel (Matricariae
flos), flori de tei (Tiliae flos), măghiran
(Majoranae herba), şerlai (Salviae sclarea
herba), mentă (Menthae herba), flori
de lavandă (Lavandulae flos), fructe de
cardamom (Cardamomi fructus), sunătoare
(Hyperici herba), rădăcină de valeriană
(Valerianae radix).
Recomandări: tulburări digestive cu
substrat nervos: sindromul colonului iritabil,
colici intestinale, datorită efectului
calmant, stomahic, antispastic,
carminativ, antidiareic.
Administrare: 3-4 căni/zi, cu
jumătate de oră înainte de masă.
Durata curei: 2-3 luni sau
conform recomandării medicului.

18

Ingrediente: lipicioasă (Galii aparini
herba), rădăcină de brusture (Bardanae
radix), coada şoricelului (Millefolii herba),
păpădie (Taraxaci herba), sânziene (Galii
veri herba), ventrilică (Veronicae herba),
frunze de nuc (Juglandis folium), rocoină
(Stellariae herba), fumariţă (Fumariae
herba).
Recomandări: cure de detoxifiere,
afecţiuni cutanate (urticarie, eczeme,
acnee, furunculoză, psoriazis),
gută, dislipidemii având efect
de curăţare a sângelui prin
eliminarea toxinelor atât pe cale
renală prin diureză, cât şi pe cale
tegumentară prin sudoraţie.
Administrare: 3-4 căni/zi, între
mese.
Durata curei: 1-3 luni sau
conform recomandării medicului.

DESPRE
TRADIŢII

P142 – plic
P115 – pungă
DETOXIFIANT
(purificarea organismului)
N133 – pungă
DISTONOPLANT

Ingrediente: flori de soc (Sambuci flos),
frunze de păpădie (Taraxaci folium), urzică
(Urticae herba), trei fraţi pătaţi (Violae
tricoloris herba), cicoare (Cichorii herba),
frunze de mesteacăn (Betulae folium),
rădăcină de brusture (Bardanae radix),
fructe de ienupăr (Juniperi fructus), frunze
de frasin (Fraxini folium).
Recomandări: cure de purificare a
organismului utile în afecţiuni
reumatice, gută, obezitate,
hipercolesterolemie, edeme,
boli de piele prin efect diuretic,
sudorific, laxativ, antialergic.
Administrare: 3-4 căni/zi, între
mese.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau
conform recomandării medicului.

NOU
D147 – plic
D65 – pungă
DIGESTIV
(antibalonare)
Ingrediente: fructe de coriandru (Coriandri
fructus), fructe de anason (Anisi fructus),
roiniţă (Melissae herba), mentă (Menthae
herba), fructe de chimion (Carvi fructus),
salvie (Salviae herba), rizomi de ghimbir
(Zingiberis rhizoma), fructe de cardamom
(Cardamomi fructus), cătuşnică (Nepetae
herba), rostopască (Chelidonii herba).
Recomandări: stomac spastic, greaţă,
vărsături, dischinezie biliară, colici
abdominale şi balonare. Are proprietăţi
antispastice asupra tubului digestiv,
stomahice (stimulează secreţia
sucurilor gastro-intestinale),
coleretic-colagoge (stimulează
secreţia şi eliminarea bilei),
stimulente asupra peristaltismului
intestinal şi carminative (ajută
eliminarea gazelor intestinale),
antiemetice (înlătură senzaţia de
greaţă).
Administrare: 3-4 căni/zi, la o
jumătate de oră după masă.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform recomandării
medicului.

Ingrediente: roiniţă (Melissae herba), frunze
de lemon verbena (Lippiae citriodorae
folium), seminţe de schinduf (Trigonellae
foenugraeci semen), busuioc (Basilici herba),
şerlai (Salviae sclareae herba), passiflora
(Passiflorae herba), flori de lavandă
(Lavandulae flos), vinariţă (Asperulae
odoratae herba).
Recomandări: distonie neurovegetativă
manifestată prin stări de agitaţie nervoasă,
iritabilitate, anxietate asociate cu tulburări
digestive.
Administrare: se beau 2-3 căni cu ceai
pe zi, între mese. Durata curei: 2 luni sau
conform recomandării medicului.
Cura se poate repeta după o pauză de o
lună, sau la nevoie.

U67 – pungă
DIURETIC
Ingrediente: rădăcină de pătrunjel
(Petroselini radix), tarhon (Dracunculi
herba), troscot (Polygoni avicularis herba),
frunze de leuştean (Levistici folium), urzică
vie (Urticae herba), splinuţă (Solidaginis
virgaureae herba), sânziene (Galii veri
herba), flori de soc (Sambuci flos), frunze
de mesteacăn (Betulae folium), rădăcină de
brusture (Bardanae radix).
Recomandări: având efect diuretic şi de
eliminare a sărurilor şi uraţilor prin urină,
este recomantat în edeme (acumulare de
apă în ţesuturi), infecţii si inflamaţii urinare,
reduce riscul formării calculilor urinari.
Administare: Copii 3-12 ani: 1-2 căni cu
ceai pe zi. Copii de peste 12 ani şi adulţi:
3-4 căni cu ceai pe zi. Ceaiul se bea între
mese.
Durata curei: 1-3 luni sau conform
recomandării medicului.
Cura se poate repeta după o pauză de o lună, sau
la nevoie.

NOU
DESPRE
TRADIŢII
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U60 – plic
U62 – pungă
DIUROSEPT
Ingrediente: frunze de merişor (Vitis
idaeae folium), frunze de mesteacăn
(Betulae folium), codiţe de cireşe
(Cerasorum stipites), muguri de plop
(Populi gemma), coada calului (Equiseti
herba), fructe de ienupăr (Juniperi
fructus), fructe de porumbar (Pruni
spinosi fructus), rizomi de pir (Graminis
rhizoma), mătase de porumb (Maydis
stigma), flori de lavandă
(Lavandulae flos).
Recomandări: infecţii şi
inflamaţii reno-urinare (cistite,
pielite, nefrite, prostatite),
litiază urinară prin efect
diuretic, antiinflamator,
dezinfectant urinar, antilitiazic,
antispastic, antialgic, depurativ
şi de eliminare a acidului uric.
Administrare: 4-6 căni/zi,
între mese.
Durata curei: 1-3 luni sau conform
recomandării medicului.

D51 – pungă
ENTEROSTOP
(antidiareic)
Ingrediente: scoarţă de stejar (Quercus
cortex), frunze de afin (Myrtilli folium),
mentă (Menthae herba), frunze de nuc
(Juglandis folium), frunze de zmeur (Rubi
idaei folium), turiţa mare (Agrimoniae
herba), flori de muşeţel (Matricariae
flos), cimbru (Thymi herba), creţişoară
(Alchemillae herba).
Recomandări: diaree acută şi cronică,
gastroenterite, enterocolite, colite,
datorită efectului antidiareic, antiseptic,
antiinflamator, calmant.
Administrare: 3-4 căni/zi, înainte de masă.
Durata curei: în situaţiile acute se foloseşte
3-4 zile; se reia la nevoie. În enterocolitele
cronice, se poate administra timp de 6-8
săptămâni.
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D40 – plic
D62 – pungă
GASTRIC
Ingrediente: flori de salcâm (Robiniae flos),
flori de gălbenele (Calendulae flos), frunze
de pătlagină (Plantaginis folium), roiniţă
(Melissae herba), sunătoare (Hyperici
herba), rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae
radix), rădăcină de nalbă (Althaeae radix),
rizomi de obligeană (Calami rhizoma).
Recomandări: gastrite hiperacide, ulcer
gastroduodenal prin efect cicatrizant,
antiinflamator, protector gastric, antispastic,
reglator al secreţiei gastrice.
Administrare: 3-4 căni/zi,
înainte de masă.
Durata curei: 6 săptămâni sau
conform recomandării medicului.

M95 – plic
M96 – pungă
GLICOSTAT
(diabet)
Frunzele de Stevia au dublu rol: de
îndulcire naturală şi de reglare a
glicemiei.
Ingrediente: frunze de dud (Mori folium),
salvie (Salviae herba), urzică (Urticae herba),
frunze de afin (Myrtilli folium), frunze de
nuc (Juglandis folium), rădăcină de brusture
(Bardanae radix), teci de fasole (Phaseoli
fructus s. sem.), scorţişoară (Cinnamomi
cortex), frunze de Stevia
rebaudiana (Steviae rebaudianae
folium), fructe de schinduf
(Trigonellae foenugraeci semen).
Recomandări: adjuvant în
tratamentul diabetului zaharat,
având efect hipoglicemiant şi de
stimulare a funcţiilor pancreasului.
Administrare: 2-3 căni/zi, cu o
jumătate de oră înainte de masă.

DESPRE
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R2 – plic
R31 – pungă
HAPCIU - ELIMINĂ DISCONFORTUL
RESPIRATOR
(antiinflamator, antiinfecțios)

G83 – plic
G70 – pungă
GINOSEPT
(pentru aparatul genital feminin)
Ingrediente: flori de gălbenele (Calendulae
flos), flori de muşeţel (Matricariae flos),
sunătoare (Hyperici herba), urzică moartă albă
(Lamii albi herba), conuri de hamei (Lupuli
strobuli), creţişoară (Alchemillae herba),
şerlai (Salviae sclareae herba).
Recomandări: tratamentul leucoreei de
diverse etiologii, candidozei, tricomoniazei,
pruritului local, datorită efectului
antiinflamator, astringent, cicatrizant,
antipruriginos, antiseptic-antimicrobian şi
antifungic.
Administrare:
Uz intern: 1-2 căni cu ceai pe zi.
Uz extern: băi locale şi spălături
o dată pe zi.
Poate fi asociat cu tratamentul
clasic.
Durata curei: 7-10 zile sau
conform recomandării medicului.
Se poate repeta după o pauză de
10-14 zile.

rețettăățită
ă
îmbun

Ingrediente: creţuscă (Ulmariae herba), şovârv (Origani herba), frunze
de plămânărică (Pulmonariae folium), cimbru (Thymi herba), fructe
de anason (Anisi fructus), frunze de măslin (Oleae folium), frunze de
eucalipt (Eucalypti folium), rizomi de
ghimbir (Zingiberis rhizoma).
Recomandări: ca tratament de bază al
infecţiilor respiratorii (gripă, faringită,
bronşită, tuse) datorită efectului
antiinflamator, antiinfecţios, febrifug,
sudorific, imunostimulator, antitusiv,
expectorant.
Administrare: Copii 3-14 ani: 1-2 căni cu
ceai pe zi. Copii peste 14 ani şi adulţi: 3-4
căni cu ceai pe zi.
Durata curei: 7-14 zile.

R5 – plic
HAPCIU - SUDORIFIC
(scade febra)
Ingrediente: busuioc (Basilici herba),
scoarţă de salcie (Salicis cortex),
isop (Hyssopi herba), scorţişoară
(Cinnamomi cortex), frunze de
rozmarin (Rosmarini folium), flori de
muşeţel (Matricariae flos), rizomi de
ghimbir (Zingiberis rhizoma).
Recomandări: în stările febrile din
răceală şi gripă datorită efectului
antifebril, sudorific, antialgic, antiseptic,
dezinfectant, expectorant.
Administrare: Copii 3-14 ani: 1-2
căni cu ceai pe zi. Copii peste 14 ani şi
adulţi: 3-4 căni cu ceai pe zi.
Durata curei: 7-14 zile.

DESPRE
TRADIŢII
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D52 – plic
D53 – pungă
HEMORLAX
(antihemoroidal)

D43 – plic
D44 – pungă
HEPATOCOL
(hepatic)
Ingrediente: fructe de armurariu
(Silybi mariani fructus), frunze de
boldo (Boldo folium), rostopască
(Chelidonii herba), mentă (Menthae
herba), sunătoare (Hyperici herba),
gălbenele (Calendulae flos), flori de
siminoc (Helichrysi flos), rădăcină
de cicoare (Cichorii radix), sulfină
(Meliloti herba).
Recomandări: hepatită acută şi
cronică, dischinezie biliară
(funcţionarea defectuoasă a bilei),
intoxicaţii hepatice datorate
ingestiei de substanţe chimice
hepatotoxice, alcool, având efect
hepatoprotector, colereticcolagog (stimulează secreţia şi
eliminarea bilei).
Administrare: 3-4 căni/zi, cu o
jumătate de oră înainte de masă.
Durata curei: 2-3 luni sau
conform recomandării medicului.
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Ingrediente: urzică vie (Urticae herba),
coada şoricelului (Millefolii herba), sulfină
(Meliloti herba), frunze de Ginkgo biloba
(Ginkgo folium), frunze de senna (Sennae
folium), flori de muşeţel (Matricariae flos),
flori de gălbenele (Calendulae flos).
Recomandări: hemoroizi cu şi fără
sângerări, constipaţie prin efect
antiinflamator, tonic şi trofic vascular,
cicatrizant, antiseptic, hemostatic uşor
(opreşte sângerările), laxativ uşor.
Administrare: 3-4 căni/zi, între
mese.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau
conform recomandării medicului.

F146 – pungă
IMUNITATE
Ingrediente: echinacea (Echinaceae herba),
măceşe (Cynosbati fructus), fructe de soc
(Sambuci fructus), şovârv (Origani herba),
urzică vie (Urticae herba) , frunze de
pătlagină (Plantaginis folium), scorţişoară
(Cinnamomi cortex), fructe de cătină
(Hippophae fructus), rizomi de ghimbir
(Zingiberis rhizoma).
Recomandări: imunitate scăzută, infecţii
virale repetate, având efect imunostimulator,
antibacterian, antiviral, tonic general.
Administrare: Copii 1-4 ani: 1/2 -1 cană cu
ceai pe zi. Copii 5-12 ani: 2 căni cu ceai pe
zi. Copii de peste 12 ani şi adulţi: 3-4 căni cu
ceai pe zi. Ceaiul se bea între mese.
Durata curei: 3 săptămâni sau conform
recomandării medicului.
Cura se poate repeta după o pauză de o
lună, sau la nevoie.

DESPRE
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D50 – plic
D76 – pungă
LAXATIV
Ingrediente: frunze de senna (Sennae
folium), scoarţă de cruşin (Frangulae
cortex), rădăcină de lemn dulce
(Liquiritiae radix), fructe de mărar
(Anethi fructus), fructe de anason (Anisi
fructus).
Recomandări: constipaţie, calmarea
colicilor şi a spasmelor abdominale prin
efect laxativ, carminativ (favorizează
eliminarea gazelor intestinale), antispastic
intestinal, de creştere a
peristaltismului intestinal.
Administrare: 1-2 căni/zi,
dimineaţa şi seara.
Durata curei: 6 săptămâni,
urmată de o pauză de o lună
sau conform recomandării
medicului.

N158 – plic
N130 – pungă
NOAPTE BUNĂ
(sedativ)
Ingrediente: sunătoare (Hyperici herba),
roiniţă (Melissae herba), rădăcină de
valeriană (Valerianae radix), conuri de
hamei (Lupuli strobuli), sulfină (Meliloti
herba), măghiran (Majoranae
herba), flori de tei (Tiliae flos),
pasiflora (Passiflorae herba),
flori de lavandă (Lavandulae
flos).
Recomandări: insomnii,
nervozitate, stări depresive,
distonii neuro-vegetative,
migrene datorită efectului
sedativ, relaxant, calmant.
Administrare: 1-2 căni, seara
sau la nevoie.
Durata curei: 3-4 săptămâni sau conform recomandării medicului.

NOU

G92 – pungă
NORMOFLUX
G72 – plic
MENOPAUZĂ
Ingrediente: salvie (Salviae herba),
fructe de fenicul (Foeniculi fructus),
lucernă (Medicaginis herba), creţişoară
(Alchemillae herba), rădăcină de lemn
dulce (Liquiritiae radix), frunze de
rozmarin (Rosmarini folium), frunze şi
flori de păducel (Crataegi folium cum
flore), flori de lavandă (Lavandulae
flos).
Recomandări: simptome caracteristice
menopauzei: bufeuri, insomnii,
iritabilitate, nervozitate, având efect
estrogenic, antioxidant, tonic, calmant,
de îmbunătăţire a circulaţiei sângelui.
Administrare: 3-4 căni/zi.
Durata curei: 3 luni sau conform recomandării medicului.

Ingrediente: creţişoară (Alchemillae
herba), traista ciobanului (Bursaepastoris herba), frunze de zmeur (Rubi
idaei folium), urzică vie (Urticae herba),
coada racului (Anserinae herba), scoarţă
de stejar (Quercus cortex), creţuşcă
(Ulmariae herba).
Recomandări: hemoragii uterine,
tulburări de ciclu menstrual cu
hipermenoree (sângerare abundentă),
fibrom uterin complicat cu hemoragii,
având efect hemostatic, astringent,
vasoconstrictor uterin.
Administrare: în funcţie de intensitatea
fluxului menstrual se beau 4 până la 6 căni
cu ceai pe zi, până la oprirea acesteia.
Durata curei: 5-10 zile pe lună,
corespunzător duratei menstrei.
Cura se poate urma timp de 3-6 luni consecutiv.

DESPRE
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G74 – plic
G73 – pungă
PROSTATĂ

R26 – plic
R1 – pungă
PLANTUSIN
(tuse)
Ingrediente: : şovârv (Origani herba) 30%,
muguri de pin (Pini turiones) 15%, frunze
de pătlagină (Plantaginis folium) 15%,
cimbru (Thymi herba) 10%, cimbrişor
(Serpylli herba) 7%, rizomi de ghimbir
(Zingiberis rhizoma) 7%, flori de tei (Tiliae
flos) 7%, scaiul vântului (Eryngii campestri
herba) 3%, lichen de piatră (Lichen
Islandicus) 3%, cuişoare (Caryophylli flos)
3%.
Recomandări: afecţiuni acute şi cronice ale
aparatului respirator: stări gripale,
laringite, traheite, bronşite, tuse
de diferite etiologii, acutizări
infecţioase ale astmului bronşic.
Are proprietăţi emoliente,
expectorante, fluidizante ale
secreţiei bronşice, antitusive,
antiseptice, antimicrobiene,
antiinflamatoare şi antispastice
bronşice.
Administrare: 3-4 căni/zi, înainte
de masă.
Durata curei: 3-8 săptămâni sau
conform recomandării medicului.
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rețettăățită
ă
îmbun

Ingrediente: ghimpe (Xanthii herba),
pufuliţă (Epilobii herba), urzică moartă
albă (Lamii albi herba), flori de gălbenele
(Calendulae flos), coada calului (Equiseti
herba), muguri de pin (Pini turiones),
splinuţă (Solidaginis virgaureae herba).
Recomandări: hipertrofie benignă de
prostată, prostatită (infecţia acută sau
cronică a prostatei) datorită efectului
antiinflamator şi decongestiv asupra
prostatei, dezinfectant urinar,
diuretic.
Administrare: 3 căni/zi, între
mese.
Durata curei: minim 6 luni
sau conform recomandării
medicului.

U73 – pungă
RENALEX
Ingrediente: coada calului (Equiseti herba),
fructe de fenicul (Foeniculi fructus), frunze
de mesteacăn (Betulae folium) , rădăcină
de osul iepurelui (Ononidis radix), troscot
(Polygoni avicularis herba), iarbă neagră
(Callunae herba), frunze de leuştean
(Levistici folium), rădăcină de nalbă
(Althaeae radix), mentă (Menthae herba).
Recomandări: favorizează dizolvarea şi
eliminarea pietrelor de la nivelul tractului
urinar, contribuie la reducerea concentraţiei
cristaloizilor în urină (acid uric, fosforic,
calciu, oxalaţi, cistină) reducând riscul
sedimentării acestora cu formarea nisipului
urinar, antispastic pe căile urinare.
Este recomandat în litiază urinară, nisip la
rinichi, colici renale.
Administrare: Copii 7-14 ani: 2-3 căni cu
ceai pe zi. Adulţi şi copii de peste 14 ani: 3-4
căni cu ceai pe zi. Ceaiul se bea între mese.
Durata cure: 3 luni sau conform recomandării
medicului. Cura se poate repeta după o pauză de
o lună, sau la nevoie.

DESPRE
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M111 – plic
M98 – pungă
SVELTAFLOR

F162 – pungă
TONIC
(astenie, oboseală)

Ingrediente: frunze de senna (Sennae
folium), flori de muşeţel (Matricariae flos),
flori de soc (Sambuci flos), sulfină (Meliloti
herba), flori de lavandă (Lavandulae flos),
mentă (Menthae herba).
Recomandări: cura de slăbire. Are efect
laxativ, diuretic, sudorific şi depurativ.
Administrare: 1-2 căni/zi, dimineaţa şi
seara, neasociat cu alimentaţia, neîndulcit.
Durata curei: 6-8 săptămâni, urmată de
o lună de pauză sau conform
recomandării medicului.

Reţetă culeasă din folclorul românesc
de dr. Pavel Chirilă, Centrul Clinic
„Naturalia”

C25 – plic
C36 – pungă
TENSIUNE
(hipertensiune)

D75 – pungă
VEZICĂ BILIARĂ

Ingrediente: frunze şi flori de păducel
(Crataegi folium cum flore), flori de hibiscus
(Hibisci flos), traista ciobanului (Bursae
pastoris herba), talpa gâştii (Leonuri herba),
flori de lavandă (Lavandulae flos), flori de
şofrănel (Carthami flos), troscot (Polygonii
herba), frunze de măslin (Oleae folium).
Recomandări: hipertensiune arterială,
sindrom hiperkinetic (palpitaţii,
tahicardie, agitaţie) datorită efectului
hipotensor, diuretic, sedativ,
hipocolesterolemiant.
Administrare: 3 căni/zi, între
mese.
Durata curei: minim 6 luni sau
conform recomandării medicului.

NOU

Ingrediente: muguri foliari de stejar
(Querci gemmae foliiferae) 40%, muguri
foliari de mesteacăn (Betulae gemmae
foliiferae) 40%, muguri foliari de alun
(Coryli gemmae foliiferae) 20%.
Recomandări: astenie fizică şi psihică,
astenie de primăvară, convalescenţă, stări
de oboseală datorită efectului revigorant,
stimulant, tonic, reconfortant şi de drenare
a toxinelor.
Administrare: : 2-3 căni pe parcursul zilei.
În sarcină şi alăptare 1-2 căni pe parcursul
zilei. Nu se consumă mai târziu de ora
18.00.
Durata curei: 1-2 luni sau conform
recomandării medicului.

Ingrediente: sunătoare (Hyperici herba),
flori de gălbenele (Calendulae flos), coada
şoricelului (Millefolii herba), păpădie
(Taraxaci herba), mentă (Menthae herba),
fumariţă (Fumariae herba), flori de siminoc
(Helichrysi flos), frunze de anghinare
(Cynarae folium), rostopască (Chelidonii
herba), turiţă mare (Agrimoniae herba).
Recomandări: dischinezie biliară,
colecistite, hepatite, intoxicaţii
hepatice, steatoză hepatică. Are efect
hepatoprotector, antispastic, colereticcologog (stimulează secreţia şi eliminarea
bilei). Îndepărtează senzaţia de greaţă,
durerile abdominale şi migrenele cauzate
de funcţionarea defectuoasă a vezicii
biliare; normalizează valorile bilirubinei şi
colesterolului.
Administrare: 3 căni/zi, după masă.
Durata curei: 2-3 luni sau conform
recomandării medicului.
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Ceaiuri medicinale din plante
la pungă și plic

Sunt 25 de teste care se aplică fiecărui ceai din această familie.
Plantele sunt alese cu grijă, provin din zone nepoluate şi toate sunt verificate să
aparţină speciei botanice corecte şi să aibă doza de principii active. În acest fel,
putem garanta calitatea ceaiurilor Fares.

D136 - pungă
AFIN, frunze

D134 - pungă
BOLDO, frunze

D61 - pungă
CICOARE, iarbă

Diabet, diaree, enterocolite.

Afecţiuni hepato-biliare, mâl biliar.

Dischinezie biliară, colecistopatii, anorexie,
constipaţie, diabet.

D146 – pungă
ANASON, fructe

NOU

Balonare, digestie lentă, indigestie, colici abdominale, tuse, bronşită, stimularea lactaţiei.

D110 - plic
D112 - pungă
ANGHINARE, frunze
Dischinezie biliară, colecistită, insuficienţă
biliară, hepatită, ciroză, hipercolesterolemie,
dispepsii.

D148 - pungă
ARMURARIU, fructe
Hepatită, ciroză, stări inflamatorii şi de suprasolicitare a ficatului, insuficienţă hepatică.

P132 - pungă
BRUSTURE, rădăcină
Detoxifiere, dermatite, acnee, reumatism, gută.

D129 - pungă
BUSUIOC, iarbă
Balonare, colici, colite spastice şi de
fermentaţie, gastrite, răceli, bronşite, cistită,
astenie, alăptare.

F145 - pungă
CĂTINĂ, fructe
Avitaminoză, astenie, ulcer gastric şi duodenal.

D118 - plic
D117 - pungă
CHIMION, fructe
Balonări, colici, anorexie, meteorism
abdominal.
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R37 - plic
R40 - pungă
CIMBRIŞOR, iarbă
Gripă, laringită, bronşită, astm, tuse spastică.

R43 - pungă
CIMBRU, iarbă
Bronşită, astm, tuse, dispepsii, balonări,
anorexie, paraziţi intestinali, anemie.

U85 - plic
U84 - pungă
COADA CALULUI, iarbă
Calculoză şi colică renală, mărirea diurezei,
cistite, nefrite, uretrite, reumatism, gută, artrită.

D119 - plic
D115 - pungă
COADA ŞORICELULUI,
iarbă
Intern: gastrită, colici gastrice, enterocolite,
dischinezie biliară. Extern: eczeme, răni, arsuri,
hemoroizi.

D145 - pungă
CORIANDRU, fructe
Colici abdominale, flatulenţă, dispepsii,
meteorism abdominal.

G96 – pungă
CREŢIŞOARĂ, iarbă
Hemoragii uterine, cistite hemoragice, dureri
menstruale, tulburări de menopauză.

D120 - plic
D116 - pungă
CRUŞIN, scoarță

D113 - pungă
GĂLBENELE, flori

N151 - pungă
LAVANDĂ, flori

Intern: gastrită, ulcer gastro-duodenal.
Extern: răni, eczeme, arsuri solare, acnee,
leucoree.

Intern: migrene, insomnii, depresii, nevroză,
anxietate, indigestie, flatulenţă.
Extern: plăgi, arsuri uşoare, băi sedative.

D135 - pungă
GHIMBIR, rizomi

R47 - pungă
LEMN DULCE, rădăcină

Combaterea greţurilor şi vărsăturilor în caz
de rău de mişcare, rău de altitudine sau rău de
mare şi a greţurilor la femei în primul trimestru
de sarcină. Inapetenţă, dispepsii, colici,
balonare, răceală, tuse.

Gastrită, ulcer, bronşită, tuse, poliartrită
reumatoidă, tulburări de menopauză.

U87 - plic
U86 - pungă
GHIMPE, iarbă
Adenom de prostată, stări inflamatorii ale
prostatei, cistită, pielită, litiază renală.

N155 - pungă
GINKGO-BILOBA,
frunze

Constipaţie, obezitate, dischinezie biliară

M119 - pungă
DUD, frunze

Insuficienţă circulatorie cerebrală şi periferică,
îmbunătăţirea funcţiei cognitive (memorie şi
concentrare), cefalee, vertij, acufene (zgomote
în urechi), arteriopatie.

Adjuvant în tratamentul diabetului zaharat,
diaree.

D78 - pungă
IENUPĂR, fructe

F186 - pungă
ECHINACEA, iarbă

Calculoză şi colică renală, cistite, uretrite,
mărirea diurezei, reumatism, gută, edeme
cardiorenale.

Imunitate scăzută, răceli, febră, infecţii genitourinare, herpes.

R33 - pungă
EUCALIPT, frunze

Constipaţie, infecţii urinare, obezitate,
hipercolesterolemie, menopauză.

Răceli, febră, tuse, bronşită, astm bronşic,
sinuzită.

D123 – pungă
FENICUL, fructe

D139 - pungă
IN, semințe

NOU

F171 - pungă
LICHEN DE PIATRĂ
Tuse, bronşită, traheită, laringită.

F183 - pungă
MĂCEŞE, fructe
Avitaminoză, răceală şi gripă, oboseală,
convalescenţă.

MĂGHIRAN, iarbă
- pungă XMMI1
Lipsa poftei de mâncare, hiposecreţie gastrică,
colici, balonări, bronşite, tuse spastică, nevroză
cardiacă, neurastenie, insomnie, agitaţie.

MĂRAR, fructe
- pungă XMP1
Colici intestinale, balonări, tulburări dispeptice,
alăptare.

F189 - pungă
MĂSLIN, frunze
Infecţii respiratorii, digestive, genito-urinare,
hipercolesterolemie, hipertensiune arterială.

R52 - pungă
ISOP, iarbă

U80 - plic
U83 - pungă
MĂTASE DE PORUMB

Bronşită, astm bronşic, tuse, răceli, rinită,
inapetenţă, balonare, colici intestinale.

Litiază renală, cistită, pielită, uretrită, colici
nefritice, edeme cardiorenale.

D122 - pungă
MENTĂ, iarbă

Balonare, colici abdominale, tuse, bronşită,
stimularea lactaţiei.

Diaree, indigestie, dischinezie biliară, colici,
balonare, greaţă.
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U92 - pungă
MESTEACĂN, frunze

D126 - pungă
PĂPĂDIE, frunze

D60 - pungă
SALCÂM, flori

Calculoză şi colici renale, cistită, uretrită, pielită,
nefrită, mărirea diurezei, edeme cardiorenale,
reumatism.

Colecistopatii, litiază biliară, hepatită.

Gastrite hiperacide, ulcer gastric.

R41 - pungă
PĂTLAGINĂ, frunze

L91 - pungă
SALCIE, scoarță

Bronşită, tuse, astm, răni, hemoragii, dureri
reumatice.

Stări febrile, răceli, reumatism.

R45 - pungă
MUGURI DE PIN
Tuse, bronşită, laringită, traheită, stări gripale,
infecţii urinare, prostatită.

D121 – pungă
MUŞEŢEL, flori

NOU

D114 – pungă
PELIN, iarbă

NOU

Paraziţi intestinali, balonare, lipsa poftei de
mâncare, colici digestive, gastrite hipoacide.

G94 - pungă
SALVIE, iarbă
Intern: diabet, tulburări de menopauză,
dischinezie biliară, dispepsii.
Extern: afte, stomatite, gingivite, abcese
dentare.

Intern: colici intestinale, gastrită, ulcer, enterite,
colite, balonare.
Extern: afte, stomatite, eczeme, răni,
hemoroizi, ten înroşit sau iritat, îngrijirea
părului.

U88 - pungă
PUFULIŢĂ CU FLORI MICI, U91- pungă
SÂNZIENE, iarbă
iarbă

R46 - pungă
NALBĂ, rădăcină

Adenom de prostată, prostatită, boli
inflamatorii ale căilor urinare şi rinichilor.

Intern: cistită, litiază renală, reumatism.
Extern: eczeme, psoriazis.

Tuse, iritaţii ale cavităţii bucale şi gâtului.

N150 - pungă
ROINIŢĂ, frunze

M118 - pungă
SCHINDUF, semințe

Insomnie, nervozitate, anxietate, balonare,
colici, greaţă.

Dispepsie, diabet, astenie, hipercolesterolemie,
colite, menopauză, sterilitate.

R130 - pungă
ROSTOPASCĂ, iarbă

D131 - pungă
SENNA, frunze

Dischinezii şi colici biliare, hepatită.

Constipaţie acută și cronică.

M121 - pungă
NUC, frunze
Intern: diaree, enterite, hemoragii, diabet.
Extern: îngrijirea părului, răni, eczeme.

D46 - pungă
OBLIGEANĂ, rizomi
Indigestie, digestie lentă, balonări, colici
gastrointestinale, gastrite, ulcer gastric şi
duodenal, tonic nervos.

N154 - pungă
PASSIFLORA, iarbă

D132 - pungă
ROZMARIN, frunze
Colici abdominale, balonări, anorexie, afecţiuni
hepatice şi renale, reumatism, surmenaj fizic şi
intelectual.

Insomnie, anxietate, agitaţie psiho-motorie.

C40 - plic
C39 - pungă
PĂDUCEL, frunze și flori
Tulburări cardiace cu substrat nervos, palpitaţii,
ischemii, hipertensiune, angină pectorală.
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U99 - pungă
TROSCOT, iarbă
Edeme, litiază renală, tuse, bronşită, reumatism, gută.

U96 - pungă
TURIŢĂ MARE, iarbă
Dischinezie biliară, colecistită, diaree, colici abdominale,
colici biliare.

R42 - pungă
SOC, flori

C42 - pungă
TALPA GÂŞTII, iarbă

U94 - pungă
URZICĂ MOARTĂ,
iarbă

Viroze respiratorii, tuse, febră, detoxifiere.

Afecţiuni cardiace de origine nervoasă,
insuficienţă cardiacă, hipertensiune, depresii,
anxietate, insomnii.

Cistite, pielonefrite, hipertrofia benignă de prostată,
leucoree, tulburări de menopauză.

U93 - pungă
TECI DE FASOLE

F184 - plic
F182 - pungă
URZICĂ VIE, iarbă

Calculoză şi colică renală, afecţiuni cronice ale
rinichilor şi căilor urinare, diabet.

Anemie, astenie, avitaminoză.

N149 - pungă
TEI, flori

U95 - pungă
URZICĂ VIE, rădăcină

Intern: tuse, răceală, bronşită, febră,
nervozitate, agitaţie, insomnie.
Extern: faringită, laringită, amigdalită, băi
liniştitoare pentru copii.

Hipertrofia benignă de prostată, litiază urinară,
reumatism, gută.

U100 - pungă
SPLINUŢĂ, iarbă
Litiază renală, afecţiuni biliare, metroragii.

D140 - pungă
STEJAR, scoarță
- pungă
Diaree, hemoragii uterine, dermatite,
traspiraţie excesivă.

C45 - pungă
SULFINĂ, iarbă
Inflamaţiile membrelor inferioare, varice,
trombo-flebite, insuficienţă venoasă cronică,
insomnie, migrene.

N148 - pungă
SUNĂTOARE, iarbă
Anxietate, depresie, tensiune nervoasă,
insomnie.

G97 - pungă
TRAISTA CIOBANULUI,
iarbă
Afecţiuni uterine, hemoragii uterine,
dismenoree, tulburări de menopauză,
hemoragii nazale, diaree.

R51 - pungă
ȘOVÂRV, iarbă

P140 - plic
P141 - pungă
TREI FRAŢI PĂTAŢI, iarbă

Laringită, traheită, bronşită, astm bronşic, tuse
convulsivă, stări gripale.

Eczeme, urticarie, acnee, furunculoză, psoriazis,
infecţii cutanate, herpes.

DESPRE
TRADIŢII

N153 - pungă
VALERIANĂ, rădăcină
Insomnie, anxietate, nelinişte, stres, palpitaţii, dischinezii
biliare, colici, dismenoree, menopauză, migrene.

C41 - pungă
VÂSC, frunze
Hipertensiune arterială şi tulburări de ritm cardiac.

D137 - pungă
ZMEUR, frunze
Enterită, enterocolită, diaree.
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Ceaiuri din plante medicinale
la plic

Sunt multe poveşti în fiecare ceai, poveşti cu lucruri bune, de 85 de ani de
istorie și tradiţie Fares. Tradiţia merge şi mai departe de atât, căci unde se
cultivă acum plantele medicinale din aceste ceaiuri, pe vremuri era inima
Daciei, unde strămoşii noştri făceau la rândul lor, leacuri din plante.
ECHINACEA XCPLE1
În cultura indienilor din ţinuturile Americii de Nord, utilizarea echinaceei are o tradiţie
îndelungată, fiind un ingredient important pentru menţinerea sănătăţii în timpul iernii.
Cunoscută pentru calitatea sa de a ne susţine sistemul imunitar şi, astfel, apărarea naturală a
organismului, echinacea a fost menţionată oficial pentru prima dată în 1787 şi recunoscută în
prima ediţie a Eclectic Dispensatory în 1852.
„Echinaceei i s-a atribuit proprietatea de a creşte rezistenţa organismului la infecţii”.
The Dispensatory of the United States of America, 1918

FENICUL XCPLF2
Feniculul este o plantă apreciată încă din Antichitate atât în alimentaţie, pentru gustul său plăcut,
cât şi în medicină. Cunoscut şi folosit de către egipteni, greci, romani, arabi şi chinezi din cele mai
vechi timpuri, a fost menţionat frecvent şi în cărţile medicinale din Evul Mediu.
Feniculul este „carminativ, stimulent, galactogog, diuretic şi diaforetic. Utilizat în colici însoţite de
flatulenţă, şi de asemenea pentru corectarea gustului pe lângă alte substanţe cu gust neplăcut.
Poate fi utilizat în amenoree şi hiposecreţie lactată.”
H. W. Felter, and J. U. Lloyd, King's American Dispensatory, 1898

GĂLBENELE XCPLG3
Cultivate iniţial de către egipteni, greci, hinduşi şi arabi, gălbenelele au ajuns şi în grădinile
europene, fiind folosite pentru beneficiile lor încă din secolul XII. Întrebuinţarea lor populară,
moştenită dintr-un timp pierdut în istorie, s-a transformat, uşor-uşor, în utilizare medicală
consacrată, planta fiind introdusă în farmacopee şi alte tratate medicale.
„După germani, această plantă este un balsam excelent. Una dintre calităţile sale remarcabile
este controlul său asupra procesului de granulaţie şi cicatrizare.”
Journal of Materia Medica, 1859

LAVANDĂ XCPLL4
Mult preţuită şi astăzi pentru aroma ei delicată, lavanda a fost folosită încă din Antichitate, în
Egipt, Roma şi Grecia ca parfum, inclusiv în apa de baie. De fapt, denumirea ştiinţifică, Lavandula,
provine din latinul lavare, adică ”a spăla”. Mai târziu, în Evul Mediu a fost redescoperită ca plantă
a iubirii. Şi astăzi, parfumul lavandei ne este de ajutor pentru a atinge în mod natural o
stare de bine.
„Terminaţiile înflorite, Lavandulae flores, foarte parfumate, produc ulei esenţial; sunt nervine,
antispasmodice şi cefalice.” Spicele florale „sunt carminative, stimulente şi tonice, [...].”
T. Redwood, Gray's Supplement to the Pharmacopoeia, 1848
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MĂCEŞE XCPLM5
Dacă medicii Antichităţii au încadrat măceşul în tezaurul lor medical, tocmai în 1885 specialiştii
i-au acordat locul meritat în Farmacopeea Britanică. Iar la noi, bogăţia în vitamine a fructelor
sale a primit recunoaşterea lumii medicale ştiinţifice la începutul secolului XX. Astăzi, avem
oricând la îndemână un ceai care înlesneşte digestia, potoleşte setea şi produce diureză. Şi care,
chiar la o lungă întrebuinţare, nu produce iritare rinichilor.

MENTĂ XCPLM6
De la origini legendare povestite în mitologia greacă şi până azi, menta este una dintre cele mai
populare plante. Iar noi avem o tradiţie bogată în folosirea sa: începând cu vechii daci, trecând
prin credinţa creştină sau obiceiurile populare, ”izma bună” este planta medicinală care a
revigorat trupul şi spiritul românilor de secole, fiind nelipsită din orice casă.
“Menta este unul din cele mai bune stimulente aromatice, antispasmodice şi carminative. Ajută
în stări de greaţă, dureri spasmodice ale stomacului şi intestinelor.”
J. Steggall, A text book of materia medica and therapeutics, London 1837

MUŞEŢEL XCPLM7
Matricaria recutita a fost, încă din Antichitate o rază de speranţă pentru sănătatea oamenilor.
Beneficiile sale erau cunoscute în Egipt, Grecia sau Roma, florile sale uscate fiind folosite în
medicina tradiţională. Nu-i de mirare că proprietăţile sale au fost apreciate de către Hippocrate
(460–370 î.Hr.), Dioscoride (sec. I d.Hr.) sau Plinius cel Bătrân (sec. I d.Hr.)
Noi îţi aducem această plantă binefăcătoare în ceaiul nostru, recomandat pentru susţinerea
digestiei, calmarea iritaţiilor de la nivelul tractului digestiv şi respirator şi pentru menţinerea
sănătăţii pielii.

ROINIŢĂ

XCPLR8

Numită şi Melissa (de la mierea pe care albinele o fac cu ajutorul ei şi pe care grecii o considerau
nectarul zeilor), acestă plantă mediteraneană a fost adusă de romani în provincia Britannia.
Secole mai târziu, în Evul Mediu, faimosul medic elveţian Paracelsus a numit roiniţa „elixirul vieţii”
datoritã efectului său calmant asupra inimii.
„Este tonică, efectul său pe care îl produce asupra stomacului şi intestinelor este moderat; [...]
stimulează sistemul nervos pe care îl fortifică şi chiar şi creierul într-un mod prin care induce
starea de bună dispoziţie.”
A. Gautier, Manuel des plantes medicinales, 1822

DESPRE
TRADIŢII

31

SALVIE XCPLS9
Însuşirile binefăcătoare ale salviei sunt cunoscute încă din Antichitate.
Egiptenii, grecii şi romanii îi atribuiau mari virtuţi, după cum sugerează şi numele derivat din
latinescul salvare - a salva. Chiar şi peste mări şi ţări, în China, se vorbeşte despre calităţile sale:
„Cum poate un om îmbătrâni, când are salvie în grădina sa?”.
În tratatul Conspectus des pharmacopées din 1820, salvia este prezentată ca „aromatică amară,
nervină, stomahică, carminativă, diaforetică, emenagogă. [...] O folosim de asemenea pentru a
opri transpiraţia”.
Iar ceea ce culturile vechi ştiau din experienţă, a început să demonstreze astăzi şi ştiinţa.

SOC XCPLS10
Se spune că renumitul medic al sec. XVII-XVIII, H. Boerhaave, nu trecea niciodată pe lângă un
arbust de soc fără să îşi scoată pălăria, în aşa măsură îi aprecia calităţile. În 1644, acestei plante
i-a fost dedicat un tratat de 230 de pagini, iar în Roma antică, folosirea în scopuri medicinale
este consemnată încă din sec. I, de către Plinius.
„O infuzie din flori de soc a fost privită ca foarte utilă la debutul catarului pulmonar,
guturaiului, durerilor de gât, [...]. Extern, florile au fost folosite atât în infuzii, cât şi în
cataplasme pentru a absorbi manifestările inflamatorii şi edematoase.”
B. H. Barton, Th. Castle, The British flora medica, 1837

SUNĂTOARE XCPLS11
Nu-i de mirare că a fost numită Iarba Sfântului Ioan, căci multe legende şi credinţe populare
sunt legate de sunătoare, această plantă fiind folosită de secole pentru menţinerea sănătăţii.
Medicii antici, de la Dioscoride şi până la Hippocrate, i-au apreciat proprietăţile benefice
pentru sistemul digestiv, urinar, respirator, pentru probleme menstruale, şi chiar au
recomandat-o contra melancoliei.

TEI XCPLT12
Teiul are o istorie legendară bogată, autori vechi ca Teophrast, Pliniu sau Galeniu remarcând
proprietăţile sale medicinale, mai ales în ce priveşte coaja sa şi frunzele; florile au început să
fie întrebuinţate abia din Evul Mediu, iar astăzi infuzia de tei este una dintre cele mai populare
băuturi de la noi.
„Frunzele, florile şi mugurii sunt utili, iar proprietăţile lor pot fi considerate ca stimulente,
emoliente, tonice şi calmante. În general este preferată infuzia, care poate fi dată pentru a
înlătura iritaţiile şi oboseala, pentru a aduce tihna şi somnul. Infuzia caldă este folosită [...] în
variate forme de răceli.”
King's American Dispensatory, 1905
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CEAIURI MEDICINALE "TRADIȚII"
Multe lucruri bune despre plante au ajuns până la noi din
înțelepciunea populară sau de la mănăstirile românești, toate prin
oamenii care le-au învățat și le-au dat mai departe, ca pe marea
taină a naturii. Nu-i de mirare că farmacistul Farago a pornit
adesea de la aceste tradiții, îmbogățindu-le cu propria experiență.
Așa se întâmplă că, în cele ce urmează vei găsi remedii monahale
sau culese din popor sau din arhiva farmacistului Farago.

Rețete originale farm.
Andrei Farago

Există în ”ADN-ul” fiecărui produs pe care-l cumperi ceva din
personalitatea fondatorului. Cel ce a pus suflet în aceste produse este
farmacistul Farago, care şi-a dedicat viaţa plantelor medicinale, aducând
înţelepciunea populară sub auspiciile ştiinţei.

D41
CEAIUL D – DIGESTIV
Ingrediente: flori de muşeţel
(Matricariae flos), fructe de
anason (Anisi fructus), fructe de
fenicul (Foeniculi fructus), coada
şoricelului (Millefolii herba).
Recomandări: inapetenţă, digestie
lentă, dispepsii, gastralgii, colici
intestinale, meteorism abdominal
(balonare), enterite, datorită
efectului tonic-aperitiv, stomahic,
carminativ.
Administrare: 3-4 căni/zi.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau
conform recomandării medicului.

U63
CEAIUL G – PENTRU FIERE
ŞI RINICHI
Ingrediente: troscot (Polygonii
herba), rădăcină de osul iepurelui
(Ononidis radix), mentă (Menthae
herba), coada şoricelului (Millefolii
herba), flori de muşeţel (Matricariae
flos).
Recomandări: litiază biliară şi
renală, colici asociate, dischinezie
biliară, datorită efectului colereticcolagog, diuretic, antispastic şi de
reducere a riscului de formare
a pietrelor. Este recomandat şi
persoanelor cu predispoziţie la
formarea calculilor.
Administrare: 3 căni/zi.
Durata curei: 2-3 luni sau conform
recomandării medicului.
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C26
CEAIUL T – PENTRU TENSIUNE
R14
CEAIUL P – PULMONAR
Ingrediente: troscot (Polygoni
avicularis herba), frunze de
plămânărică (Pulmonariae folium),
frunze de pătlagină (Plantaginis
folium), urzică moartă albă (Lamii
albi herba), fructe de fenicul
(Foeniculi fructus).
Recomandări: bronşită, astm
bronşic, laringită, catar respirator,
tuse, având efect expectorant,
antitusiv, antispastic şi antiinflamator
bronşic.
Administrare: Copii 1-3 ani: 1-2
căni cu ceai, fracţionat pe parcursul
unei zile. Copii 4-14 ani: 2-3 căni/zi.
Copii peste 14 ani si adulţi: 3-4 căni/
zi. Ceaiul se bea înainte de masă.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau
conform recomandării medicului.

Ingrediente: tarhon (Artemisiae
dracunculi herba), troscot
(Polygonii herba), sunătoare
(Hyperici herba), frunze de roiniţă
(Melissae folium).
Recomandări: hipertensiune
arterială, oscilaţii tensionale cu
substrat nervos.
Administrare: 2-3 căni/zi între
mese.
Durata curei: 3-6 luni sau
conform recomandării medicului.

G75
CEAIUL V – PENTRU PROSTATĂ
ŞI VEZICĂ
D42
CEAIUL U – PENTRU STOMAC
Ingrediente: flori de gălbenele
(Calendulae flos), mentă (Menthae
herba), flori de muşeţel (Matricariae
flos), troscot (Polygonii herba),
frunze de păpădie (Taraxaci folium),
coada şoricelului (Millefolii herba),
fructe de fenicul (Foeniculi fructus),
frunze de roiniţă (Melissae folium).
Recomandări: ulcer gastroduodenal, gastrită hiperacidă,
reflux gastro-biliar, hernie hiatală,
stomac spastic, datorită efectului
antiinflamator, antispastic,
cicatrizant, calmant.
Administrare: 3-4 căni/zi, cu o
jumătate de oră înainte de masă.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau
conform recomandării medicului.
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Ingrediente: seminţe de dovleac
(Cucurbitae semen), coada
calului (Equiseti herba), mentă
(Menthae herba), urzică (Urticae
herba), flori de soc (Sambuci
flos), rădăcină de osul iepurelui
(Ononidis radix).
Recomandări: infecţii, inflamaţii
şi microlitiază urinară, hipertrofia
de prostată, prostatită, datorită
efectului decongestiv, antispastic.
Administrare: 3 căni/zi între
mese.
Durata curei: 3-6 luni sau
conform recomandării medicului.
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COMPLEXE DIN PLANTE
MEDICINALE
Detoxifierea este primul pas către o stare de bine. Culegând plantele
la momentul potrivit, uscându-le atât cât trebuie și combinându-le în
proporțiile corecte, suntem acum în măsură să îți dăruim ceea ce ai
nevoie pentru o detoxifiere naturală, blândă cu organismul tău.
D92
DETOXIFIEREA COLONULUI
168 g
Ingrediente: seminţe de Plantago ovata 20%, argilă verde 15%, seminţe
de in (Lini semen) 15%, frunze de senna (Sennae folium) 10%, tuberculi
de topinambur (Helianthus tuberosus) 10%, fibre vegetale din grâu
(Triticum aestivum) 10%, fructe de soc (Sambuci fructus) 8,5%, mango
(Mangiferae indicae fructus) 3%, rădăcina de lemn dulce (Liquiritiae
radix) 2%, pectină din fructe de măr (Mali fructus) 2%, papaya (Caricae
fructus) 2%, kiwi (Actinidiae chinensis fructus) 1%, ananas (Ananas
sativus fructus) 1%, rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma) 0,5%.
Beneficii ale utilizării: detoxifiant – elimina toxinele si depunerile
din colon; laxative – stimuleaza tranzitul intestinal; impiedica absorbtia
glucidelor, lipidelor si a colesterolului de la nivel intestinal; contribuie la
echilibrarea florei intestinale.
Reduce greutatea corporala prin scaderea apetitului si impiedicarea
absorbtiei glucidelor si lipidelor.
Mod de administrare: Adulţi: un plic de 2 ori pe zi. Dacă tranzitul
intestinal este lent (scaun la 2-3 zile) se pot administra în primele 3 zile
câte 3 plicuri pe zi, apoi se continuă cu câte un plic de 2 ori pe zi.
Copii peste 12 ani: un plic pe zi, împărțit în două - jumătate dimineața și
jumătate seara.
Se administrează cu iaurt, suc de fructe sau apă, de preferinţă dimineaţa
şi seara pe stomacul gol.
Durata curei: 1-2 luni.
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TINCTURI ȘI BITTER
Tincturile noastre au la bază plante numai din culturi
proprii sau din surse de încredere, pe care le-am ales fir
cu fir înainte de a extrage principiile active prin metoda
noastră originală și a le dărui românilor sub formă de
adevărate esențe de sănătate.

Bitter din plante
Să amesteci peste 40 de ingrediente într-un bitter poate fi curios
pentru unii. Dar să ştii exact ce şi cât să adaugi din fiecare este deja
o artă şi asta îl transformă într-un remediu complex.
O licoare bună la de toate merită un loc în dulăpiorul tău cu
medicamente.
D94
BITTER „HERBA DACICA”
Ingrediente: rădăcină de angelică (Angelicae radix), rădăcină de genţiană
(Gentianae radix), răşină de brad (Abieti resina), frunze de Aloe vera
(Aloe folium), fructe de ienupăr (Juniperi fructus), rizomi de obligeană
(Calami rhizoma), ţintaură (Centaurii herba), flori de salcâm (Robiniae
flos), troscot (Polygoni avicularis herba), frunze de frasin (Fraxini folium),
fructe de anason (Anisi fructus), rădăcină de brusture (Bardanae radix),
flori de gălbenele (Calendulae flos), sunătoare (Hyperici herba), coada
şoricelului (Millefolii herba), frunze de mesteacăn (Betulae folium),
păpădie (Taraxaci herba), urzică (Urticae herba), cicoare (Cichorii
herba), sânziene (Galii veri herba), frunze de anghinare (Cynarae folium),
rostopască (Chelidonii herba), muguri de plop (Populi gemma), cimbrişor
(Serpylli herba), frunze de pătlagină (Plantaginis folium), busuioc (Basilici
herba), salvie (Salviae herba), roiniţă (Melissae herba), talpa gâştii
(Leonuri herba), frunze şi flori de păducel (Crataegi folium cum flore),
scoarţă de salcie (Salicis cortex), rizomi de revent (Rhei rhizoma),
frunze de nuc (Juglandis folium), cuişoare (Caryophylli flos), fructe
de fenicul (Foeniculi fructus), mentă (Menthae herba), trei fraţi pătaţi
(Violae tricoloris herba), rădăcină de boz (Sambuci ebuli radix), flori de
soc (Sambuci flos), flori de lavandă (Lavandulae flos), flori de muşeţel
(Matricariae flos), șovârv (Origani herba), ulei esenţial de scorţişoară
(Cinnamomi aetheroleum), alcool 40% vol.
Recomandări: inapetenţă, digestie lentă, indigestie, balonare, dischinezie
biliară, constipaţie, colici abdominale, parazitoze, hipercolesterolemie,
cure de detoxifiere, febră, răceli, reumatism, afecţiuni cutanate. Are efect
tonic aperitiv, stimulent digestiv, drenor hepato-biliar, depurativ, diuretic,
laxativ, antiparazitar, hipocolesterolemiant, febrifug, dezinfectant,
cicatrizant, epitelizant.
Administrare: Uz intern: o linguriţă la 100 ml apă sau ceai, de 3 ori pe
zi înainte de masă.
Uz extern: comprese, frecţii, aplicaţii locale.
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Tincturi combinate
În fiecare picătură din aceste tincturi foarte eficiente poți simți
dărnicia naturii, dragostea și știința de a alege și doza lucruri bune
din plante medicinale.
Tincturile nu se administrează ca atare. Se diluează în minim 150
ml ceai sau apă, sau se amestecă cu o linguriţă de miere.

A4
BIOSEPT
Ingrediente: extracte de: muguri de plop (Populi
gemma), isop (Hyssopi herba), hrean (Armoraciae
radix), cuişoare (Caryophylli flos), iarbă mare
(Inulae radix), ulei esenţial de tea-tree (Melaleuca
alternifolia aetheroleum), ulei esenţial de fenicul
(Foeniculi aetheroleum), ulei esenţial de cimbru
(Thymi aetheroleum), alcool etilic min. 50% m/m.
Recomandări: infecţii şi inflamaţii ale căilor
respiratorii, digestive şi urinare datorită efectului
antibiotic, antiviral, antiinflamator, imunostimulent,
antifebril, expectorant.
Administrare: Copii 3-6 ani: 10-20 pic. x 3/zi.
Copii 7-16 ani: 20-35 pic. x 3/zi. Copii peste
16 ani şi adulţi: 40 pic. x 3/zi.
Durata curei: 10-14 zile sau conform
recomandării medicului.

M110

COLESTEROL
Ingrediente: extracte de: frunze de măslin (Oleae
folium), frunze de anghinare (Cynarae folium),
rostopască (Chelidonii herba), rizomi de ghimbir
(Zingiberis rhizoma), usturoi (Allii sativi bulbus),
alcool etilic min. 50% m/m.
Recomandări: hipercolesterolemie, dislipidemie,
ateroscleroză prin lipoliză şi transformarea lipidelor
şi colesterolului în acizi biliari.
Administrare: 20-40 pic. x 3/zi.
Durata curei: 1-2 luni sau conform recomandării
medicului.

R4
HAPCIU - ELIMINĂ
DISCONFORTUL RESPIRATOR
Ingrediente: creţuşcă (Ulmariae herba), şovârv
(Origani herba), cimbru (Thymi herba), fructe de
coacăz (Ribes nigri fructus), frunze de plămânărică
(Pulmonariae folium), rizomi de ghimbir (Zingiberis
rhizoma), ulei esenţial de tea-tree (Melaleuca
alternifolia aetheroleum), alcool etilic 70% vol.
Recomandări: infecţii respiratorii (gripă, faringită,
bronşită, tuse)
Administrare: Copii 3-14 ani: în funcţie de vârstă,
10-35 pic. la o cană cu ceai de 3 ori/zi. Copii peste
14 ani şi adulţi: 40 pic. la o cană cu ceai de 3 ori/zi.
Durata curei: 7-10 zile sau conform recomandării
medicului.
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U69
DIUROSEPT
Ingrediente: frunze de merişor (Vitis idaeae
folium), frunze de mesteacăn (Betulae folium),
fructe de ienupăr (Juniperi fructus), muguri de
plop (Populi gemma), mătase de porumb (Maydis
stigma), ulei esenţial de lavandă (Lavandulae
aetheroleum), ulei esenţial de cimbru (Thymi
aetheroleum), alcool etilic min. 50% m/m.
Recomandări: infecţii şi inflamaţii ale căilor
urinare, litiază urinară datorită efectului
antiinflamator, dezinfectant urinar, diuretic.
Administrare: 20-40 pic. x 3/zi.
Durata curei: 14-30 zile sau conform
recomandării medicului.

U70
RENALEX
Ingrediente: extracte de: ridiche neagră
(Raphanus sativus nigra), fructe de ienupăr
(Juniperi fructus), frunze de mesteacăn (Betulae
foluim), ochii şoricelului (Phyllanthus niruri),
rădăcină de osul iepurelui (Ononidis radix),
ulei esenţial de mentă (Menthae aetheroleum),
ulei esenţial de fenicul (Foeniculi aetheroleum),
alcool etilic min. 50% m/m.
Recomandări: Litiază reno-urinară, infecţii şi
inflamaţii ale căilor urinare având efect litolitic
(dizolvă pietrele), antispastic, antiinflamator,
diuretic.
Administrare: 20-40 pic. x 3/zi.
Durata curei: 2-3 luni sau conform recomandării
medicului.
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Tincturi simple cu rețetă nouă
Descoperă beneficiile plantelor prin noua formulă de tincturi Fares.
Ai mai multă plantă și mai puțin alcool pentru ca organismul tău să
beneficieze de tot ce-i mai bun din natură, într-o formă concentrată.

AFIN, FRUNZE D111
Recomandări: diabet de tip II, enterocolite,
infecţii urinare.
Administrare: 15-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă, înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni, urmate de o lună de
pauză.

MERIŞOR, FRUNZE

GĂLBENELE

P121

U98

Recomandări: infecţii şi inflamaţii ale tractului
urinar (cistite, uretrite, pielonefrite), gută,
enterocolite.
Administrare: 15-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă, înainte de masă.
Durata curei: 3 luni, urmate de o lună de
pauză.

Recomandări: Intern: dischinezie biliară,
colecistopatie, dureri menstruale, reglează ciclul
menstrual. Extern: răni, arsuri, acnee, eczeme,
infecţii genitale.
Administrare: Intern: 15-30 pic. x 3/zi, în 150
ml apă, înainte de masă. Durata curei: 1-3 luni,
urmate de o lună de pauză.
Extern: se fac spălături vaginale, băi de șezut; se
aplică comprese pe locul afectat.
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PĂPĂDIE, FRUNZE D138
Recomandări: afecţiuni biliare
(colecistopatii, dischinezie
biliară), digestie lentă,
inapetenţă, gastrită hipoacidă,
balonare, cure de detoxifiere
în afecţiuni cutanate, gută,
hipercolesterolemie, edeme.
Administrare: 20-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă, înainte
de masă.
Durata curei: 1-3 luni, urmate
de o lună de pauză.

PUFULIŢĂ U97
Recomandări: hipertrofie
benignă de prostată, prostatită,
cistopielite.
Administrare: 20-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă, înainte
de masă.
Durata curei: 3 luni, urmate de
o lună de pauză.

VALERIANĂ N147
Recomandări: insomnie,
anxietate, nelinişte, tensiune
nervoasă, neurastenie, stres,
distonie neurovegetativă
(palpitaţii, dureri precordiale,
dischinezii biliare), dismenoree,
tulburări de menopauză,
migrene, spasme, colici, balonări.
Administrare: 15-40 pic. x 3/zi,
în 150 ml apă, înainte de masă.
Durata curei: 2-4 săptămâni,
urmate de o lună de pauză.
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Tincturi simple
Strămoşii daci ne-au lăsat moştenire tradiţia preparării lucrurilor bune
pe îndelete. Reţetele populare de tincturi păstrează toate beneficiile
plantelor de leac, pentru ca tu să îţi regăseşti starea de bine.

ANGHINARE XTSA1

BRUSTURE

Recomandări: dischinezie
biliară, colecistită,
insuficienţă biliară, diabet,
hipercolesterolemie,
ateroscleroză, constipaţie,
dispepsie, anorexie.
Administrare: 20-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 2-3 luni,
urmate de o lună de pauză.

Recomandări: detoxifiere,
reumatism, gută, colecistită,
infecţii urinare, stomatită,
afte, dermatite, acnee,
seboree, furunculoză.
Administrare: 15-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă, înainte
de masă.
Durata curei: 1-3 luni,
urmate de o lună de pauză.

XTSB1

ARDEI IUTE XTSAI2
Recomandări: Intern: inapetenţă, atonie digestivă, gastrită
hipoacidă, balonare, parazitoze intestinale, viroze, tuse, dureri de
gât (laringită, faringită, amigdalită), extremităţi reci, dezobişnuire
de consumul de alcool. Extern: reumatism, dureri musculare,
lombosciatică, nevralgii, măncărime a pielii, căderea părului.
Administrare: Intern: 15-30 pic. x 3/zi, în 150 ml apă sau ceai,
în timpul mesei.
Durata curei: 1-3 luni, urmate de o lună de pauză.
Extern: - în caz de dureri articulare, musculare, nevralgii, se
aplică comprese cu tinctură diluată
(1 linguriţă la 50 ml apă) pe zonele dureroase, se ţine 20 de
minute - împotriva căderii părului se realizează fricţiuni la rădăcina
părului.
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CREŢIŞOARĂ XTSC1
Recomandări: hemoragii
uterine, cistite hemoragice
sau alte cauze de
urinare cu sânge, dureri
menstruale, tulburări de
menopauză, enterocolite,
hemoroizi.
Administrare: 20-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 3 luni,
urmate de o lună de
pauză.

GHIMPE XTSGH1
Recomandări: hipertrofie
benignă de prostată,
cistopielite colibacilare,
prostatită, litiază renală.
Administrare: 20-30 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni,
urmate de o lună de pauză.

ECHINACEA XTSE1
Recomandări: imunitate
scăzută, viroze respiratorii,
faringite, bronşite, febră,
infecţii genito-urinare
(anexite, cistite, nefrite),
herpes, furunculoză.
Administrare: Copii 3-6
ani: câte 10-20 pic. x 3/zi.
Copii 7-14 ani: câte 20-35
pic. x 3/zi. Copii peste
14 ani şi adulţi: câte 40 pic.
x 3/zi, la o cană de ceai
de 3 ori pe zi, între mese.
Durata curei: o lună, de
2-3 ori pe an.

IENUPĂR XTSI1
Recomandări: cistite,
infecţii urinare, reumatism,
artrită, gută, cură de
slăbire, dispepsii, atonie
gastrică, balonări,
calmează colicile
abdominale.
Administrare: 20-30 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni,
urmate de o lună de
pauză.

GENŢIANĂ XTSG1
Recomandări:
inapetenţă, gastrită
hipoacidă, tulburări de
motilitate hipotonă ale
vezicii biliare (fiere leneşă),
stări febrile.
Administrare: 20-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni,
urmate de o lună de
pauză.
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LEMN DULCE XTSLS1
Recomandări: duodenită,
faringită, bronşită, tuse,
boala Addison, poliartrită
reumatoidă, tulburări de
menopauză, stomatită,
afte.
Administrare: 20-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: o lună,
urmată de o lună de pauză.

PĂDUCEL XTSP1
Recomandări: insuficienţă
cardiacă moderată şi
tulburări de ritm cardiac pe
fond nervos, restabilirea
tensiunii normale atât în
hipertensiune, cât şi în
hipotensiune.
Administrare: 15-30 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 3-6 luni,
urmate de o lună de pauză.

MĂRAR XTSM1
Recomandări: colici
intestinale, balonări,
tulburări dispeptice,
alăptare, amenoree,
tulburări de menopauză,
creşterea sânilor
Administrare: 20-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 3 luni,
urmate de o lună de
pauză.

ROZMARIN XTSRO1
Recomandări: disfuncţii
hepato-biliare, colici abdominale,
balonare, dispepsie asociată
stărilor de încordare (tensiune
psihogenă), viroze respiratorii,
tuse, hipotensiune, astenie,
surmenaj fizic şi intelectual,
tulburări de circulaţie cerebrală
şi memorie, vertij (ameţeli),
ateroscleroză, nevralgii, cefalee,
dureri musculare.
Administrare: 20-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă, înainte de
masă.
Durata curei: 1-3 luni, urmate
de o lună de pauză.

ROSTOPASCĂ XTSR1
Recomandări: dischinezie
biliară, calculi biliari,
bronşită, tuse, astm,
eczeme.
Administrare: 10-20 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 1-2 luni,
urmate de o lună de pauză.
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SALVIE XTSAL1
Recomandări: tulburări
de menopauză, afte, dureri
de gât, diaree, reglarea
transpiraţiei.
Administrare: 20-30 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni,
urmate de o lună de pauză.

SÂNZIENE XTSSZ1
Recomandări: cistită,
litiază urinară, edeme
(acumulare de apă în
ţesuturi), afecţiuni ale
pielii, eczeme, erupţii
cutanate, reumatism, gută,
insomnii. Tradiţional se
foloseşte pentru afecţiuni
ale glandei tiroide.
Administrare: 15-40
pic. x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni,
urmate de o lună de
pauză.

SOC, FRUCTE XTSSF1
Recomandări: cură de
slăbire, constipaţie, artrită,
tuse, febră, favorizează
eliminarea toxinelor din
organism.
Administrare: 20-30 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni,
urmate de o lună de
pauză.
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URZICĂ XTSU1
Recomandări: curăţă
organismul de toxine,
hemoragii nazale şi
menstruale, astm, anemie,
eczeme, artrită, înţepături
de insecte.
Administrare: 15-30 pic.
x 3/zi, în 150ml apă,
înainte de masă.
Durata curei: 1-3 luni,
urmate de o lună de pauză.

TRAISTA CIOBANULUI XTSTC1
Recomandări: hemoragii
uterine, dismenoree,
cicluri menstruale
abundente, tulburări de
menopauză, sângerări
nazale, hipertensiune
arterială.
Administrare: 20-40 pic.
x 3/zi, în 150 ml apă,
între mese, pe perioada
sângerării.
Durata curei: 1-3 luni
pentru afecţiunile cronice,
urmate de o lună de
pauză.
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ULEIURI

Poate ştiai că uleiul esențial este responsabil pentru parfumul unei plante, dar
află că este mai mult decât atât: e compus din zeci de substanţe chimice de sine
stătătoare, care se absorb foarte repede în organism şi acţionează împreună mai
eficient decât un singur compus izolat, făcând ca bacteriile să nu poată dezvolta
rezistenţă la astfel de remedii. Iată de ce, uleiurile esenţiale sunt chintesenţa
plantelor (de exemplu, din 100 kg lavandă se obţin 1,3 kilograme de ulei esențial),
dăruindu-ne cele mai eficiente remedii naturale pentru menţinerea sănătăţii.

Uleiuri de uz terapeutic

Uleiurile contopite în reţete atent şi îndelung chibzuite, sunt cu
adevărat lucruri bune. Bucură-te că ai la îndemână aceste soluţii
care te pun rapid pe picioare. Şi când te gândeşti că ai nevoie doar
de un strop să te simţi bine...
A2
BIOMICIN (antibacterian)
Ingrediente: ulei esenţial de tea-tree (Melaleuca alternifolia aetheroleum), ulei esenţial de cuişoare
(Caryophylli floris aetheroleum).
Proprietăţi: antibacterian cu acţiune asupra unui spectru larg de germeni patogeni (Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella,
Pseudomonas, Streptococcus viridans) testat în laborator pe aromatograme (similar antibiogramelor); antiviral; antifungic
(Candida albicans); antiparazitar; antiinflamator; analgezic.
Recomandări: infecţii şi inflamaţii respiratorii şi ORL (viroze, gripă, amigdalită, faringită, bronşită, sinuzită, otită); infecţii
digestive (enterite, enterocolite bacteriene, candidozice sau virale); infecţii uro-genitale (uretrite, cistite, prostatite, anexite);
infecţii ale pielii (acnee, furuncule, dermatite micotice, herpes zoster); infecţii şi inflamaţii ale gurii (dureri dentare, gingivite,
stomatite, afte).
Administrare: Uz intern: Copii 3-6 ani: 1 pic. x 3/zi, amestecată cu câte o lingură de miere sau sirop (Biosept, Plantusin).
Copii 7-14 ani: 2-3 pic. x 3/zi, amestecate cu câte o lingură de miere. Adulţi: 3-5 pic. x 3/zi, amestecate cu câte o lingură de
miere. Uz extern: Inhalaţii: 3-5 picături de ulei esențial se pun într-un vas cu apă fierbinte. Se fac 1-2 inhalații pe zi, timp de
10-14 zile; Candela de aromaterapie: 5 picături se pun în vasul cu apă al candelei; Masaj local: 3-4 picături de ulei esenţial se
amestecă cu 10 ml ulei gras; Soluţie otică: 5 picături de ulei esențial se amestecă cu 10 ml ulei gras. Se picură în ureche călduț.
Procedeul se repetă de 2-3 ori pe zi timp de 5-10 zile; Comprese: se pun 2 picături ulei esenţial la 100 ml apă, se aplică de
2-3 ori pe zi.
Durata curei: 10-30 zile. Se poate repeta după o pauză de 2 săptămâni.

A3
BIOMICIN FORTE (antibacterian)
Ingrediente: ulei esenţial de cimbru (Thymi aetheroleum), ulei esenţial de cuişoare (Caryophylli floris aetheroleum).
Proprietăţi: antibacterian cu acţiune asupra unui spectru larg de germeni patogeni (Streptococcus beta hemolitic,
Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus viridans) testat în laborator pe aromatograme
(similar antibiogramelor); antiviral; antifungic (Candida albicans); antiparazitar; antiinflamator; antispastic.
Recomandări: infecţii respiratorii (viroze, gripă, sinuzită, faringo-amigdalită, traheo-bronşită, astm bronşic, pneumonie
virală, supuraţii bronhopulmonare); infecţii digestive (enterocolite bacteriene, candidozice sau virale, parazitoze
intestinale); infecţii uro-genitale (uretrite, cistite, prostatite, anexite).
Administrare: Uz intern: Copii 7-14 ani: 1-2 picături de ulei esenţial de 3 ori pe zi amestecate cu câte o lingură de
miere sau sirop (Biosept, Plantusin), la o oră după masă. Adulţi: 3 picături de ulei esenţial de 3 ori pe zi amestecate
cu câte o lingură de miere, la o oră după masă.
Uz extern: Inhalaţii: 3-4 picături de ulei esenţial se pun într-un vas cu apă fierbinte. Se fac 1-2 inhalaţii pe zi,
timp de 10-14 zile.
Durata curei: 10-14 zile. Administrarea se poate relua după o pauză de 2 săptămâni.
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F158
CĂTINĂ CU GĂLBENELE ŞI SUNĂTOARE
Ingrediente: ulei de fructe de cătină (Hyppophae fructus) 50%, extracte uleioase de: flori de gălbenele (Calendulae flos)
şi sunătoare (Hyperici herba) 50%.
Recomandări: Uz intern: ulcer gastric şi duodenal, afecţiuni hepatice, rectocolită ulcero-hemoragică, astenie.
Uz extern: tratamentul local al eczemelor, arsurilor, alergodermiilor, rănilor, rinite acute şi cronice (picurat în nas),
fisuri anale.
Administrare: Uz intern: 15-20 pic. x 2-3/zi.
Uz extern: 5-10 pic. local, pe zona afectată.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau la nevoie.

D48
FAREBIL
Ingrediente: fracţie pinenică din ulei esenţial de brad (α-pinen, β-pinen, camfen), 1,8-cineol din ulei esenţial de
eucalipt, borneol, ulei esențial de mentă, mentol, ulei de floarea soarelui.
Proprietăţi: antiinflamator şi dezinfectant al căilor biliare; coleretic-colagog (stimulează secreţia şi eliminarea bilei);
litolitic; antispastic; analgezic (calmează durerea); reduce severitatea colicilor biliare.
Recomandări: dischinezie biliară (funcţionarea defectuoasă a bilei); colecistită; colici biliare; litiază biliară.
Administrare: 3-5 pic. x 4-5/zi, pe o bucată de pâine, între mese.

U65
RENALEX
Ingrediente: fracţie pinenică din ulei esenţial de brad (α-pinen, β-pinen, camfen), 1,8-cineol din ulei esenţial de eucalipt,
borneol, ulei esențial de fenicul, fenconă, ulei de floarea soarelui.
Proprietăţi: antiinflamator şi dezinfectant al căilor urinare; antispastic; litolitic; analgezic (calmează durerea).
Recomandări: microlitiază; litiază reno-urinară; infecţii şi inflamaţii reno-urinare.
Administrare: 3-5 pic. x 4-5/zi, pe o bucată de pâine, între mese.

46

DESPRE
TRADIŢII

L96
FITODOLOR
antialgic (contra durerilor)
uz extern

cu miros plăcut de lămâi datorat unei specii aparte
de eucalipt: Eucalyptus citriodora
Ingrediente: ulei presat la rece de floarea-soarelui, ulei presat la rece de
in (Lini oleum), ulei esenţial de Eucalyptus citriodora 1,5%, ulei esenţial
de Mentha viridis 0,5%, camfor 0,5%
Proprietăţi: antialgic, anti-nociceptiv (reduce sensibilitatea la durere),
antiinflamator, miorelaxant (relaxant al musculaturii).
Recomandări:
Dureri cauzate de:
- boli degenerative articulare şi ale coloanei vertebrale:
- artroze (gonatroză, coxartroză)
- spondiloză cervicală, toracică sau lombară
- poliartroza degetelor mâinii
- reumatism (artrite acute și cronice cu diferite
localizări), periartrită scapulohumerală
- mialgii (dureri musculare)

Evaluarea eficienței

În cadrul unei evaluări pilot, uleiul Fitodolor a fost administrat la un
număr de 72 de pacienţi cu vârsta cuprinsă între 31 şi 82 de ani,
prezentând dureri articulare specifice bolilor degenerative articulare
şi ale coloanei vertebrale (artroze, gonatroză, coxartroză, spondiloză
cervicală, toracică sau lombară, poliartroza degetelor mâinii, periatritra
scapulohumerală, reumatism), dureri pseudoradiculare cervicale, toracice
şi lombare, mialgii, contracturi musculare, inflamaţii şi spasme musculare
după efort intens, nevralgii, tendinite.

Eficient şi în:
- contracturi musculare
- nevralgii, tendinite
- arterită obliterantă
Utilizare: se aplică local, pe pielea curată şi
intactă, prin masaj uşor, timp de 3-5 minute.
Se utilizează de 2 ori pe zi. La nevoie, se
poate aplica de 4-5 ori pe zi. Poate fi folosit
de către femeile însărcinate, exceptând
aplicarea pe abdomen. Mamele care
alăptează îl pot utiliza, la distanţă de 2 ore
faţă de alăptare, având grijă ca uleiul să nu
intre în contact cu faţa bebeluşului.

Concluziile evaluării

• În toate cazurile durerea s-a ameliorat considerabil sau a dispărut

complet în 2-4 minute.
• În primele zile de administrare, pacienţilor la care durerea a fost de
intensitate mare li s-au recomandat aplicări la 3-4 ore, iar pe măsură ce
durerea s-a diminuat în intensitate necesarul de aplicări zilnice s-a redus
treptat. După maxim o săptămână au fost suficiente 1-2 aplicări.
• Nu s-au semnalat intoleranţe sau reacţii adverse.
• Nu este iritant cutanat.
• Pe parcursul administrării nu a fost necesară utilizarea unui alt
preparat de uz local cu acţiune antialgică. În plus, a scăzut şi necesarul de
analgezice sau antiinflamatoare administrate pe cale orală.
• S-a constatat că administrarea Fitodolor îmbunătăţeşte circulaţia
periferică, contribuind la buna oxigenare a ţesuturilor.

C44
ULEI DE MASAJ
vasodilatator pe vasele cutanate
superficiale
uz extern

cu miros plăcut de lămâie și eucalipt, fără parfum,
coloranți sauconservanți sintetici
Ingrediente: ulei presat la rece de floarea-soarelui, ulei presat la rece
de in (Lini oleum), ulei esenţial de Eucalyptus citriodora, ulei esenţial de
Eucalyptus globulus, ulei esenţial de lămâie (Citrus limon).
Utilizare: se masează membrele superioare și inferioare de 2 ori pe zi,
dimineața și seara. Masarea se face în sensul circulației limfatice (de la
degete în sus).
Recomandăm asocierea capsulelor ATEROSTOP C43 cu
ULEI DE MASAJ C44, care are proprietăți vasodilatatoare la nivelul
vaselor cutanate superficiale și susține troficitatea locală la nivelul
tegumentelor, în cazul tulburărilor circulației periferice manifestate
prin răcirea membrelor, senzații de furnicături și amorțeală,
modificări trofice cutanate.
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R7
HAPCIU INHALANT
Ingrediente: uleiuri esenţiale de eucalipt (10%), cimbru, mentol (3,6%), anetol, alcool etilic denat.
Proprietăţi: decongestionant şi dezobstruant nazal şi bronşic, mucolitic, antispastic, antibacterian, antiviral;
generează de asemenea un efect tonic, înviorător, de împrospătare şi uşurare a respiraţiei.
Recomandări: afecţiuni ale căilor respiratorii: răceală, gripă, tuse, bronşită, sinuzită.
Administrare: numai pentru uz extern. Se pun 10 picături într-un vas cu 2 litri de apă fierbinte.
Durata curei: se face o inhalaţie pe zi, de preferinţă seara, timp de 7-10 zile sau conform recomandării medicului.
Pentru aromaterapie se pun în candelă câte 5-10 picături în puţină apă.

R6
HAPCIU
SUDORIFIC
loțiune reconfortantă pentru corp
Ingrediente: alcool etilic denat., glicerină, mentol, camfor, anetol; uleiuri esenţiale de eucalipt, pin,
scorţişoară, cimbru.
Proprietăţi: scade febra, relaxează musculatura, revigorant, răcoritor.
Recomandări: stări de oboseală generală şi dureri musculare generate de răceală, stări gripale.
Mod de utilizare: numai pentru uz extern. Copii peste 3 ani şi adulţi: fricţiuni pe mâini, piept, spate, de 2-3 ori/zi,
dintre care ultima seara, înainte de culcare. Se aplică pe durata stării gripale sau a răcelii, câtă vreme persistă febra.

R50
HAPCIU NAZAL
roll-on cu uleiuri esențiale

NOU

Ingrediente: ulei vegetal de struguri; uleiuri esenţiale de: eucalipt (Eucalyptus globulus şi Eucalyptus radiata), mentă
(Mentha piperita), lemon verbena (Lippia citriodora), mirt (Myrtus communis), pin (Pinus sylvestris), rozmarin
(Rosmarinus officinalis), dafin (Laurus nobilis), copaiba (Copaifera reticulata), calomfir (Chrysanthemum balsamita).
Proprietăţi: decongestionant şi dezobstruant nazal. Generează, de asemenea, un efect tonic, înviorător, de
împrospătare şi uşurare a respiraţiei.
Recomandări: afecţiuni ale căilor respiratorii: răceală, gripă, sinuzită.
Mod de utilizare:
1. Se deşurubează capacul de protecţie, se poziţionează sticluţa în dreptul nasului şi se inspiră adânc alternativ pe
fiecare nară, direct din sticluţă (după ce se rulează bila).
2. Se mai poate aplica la baza nasului. Se foloseşte de câte ori este nevoie pe zi.

N156
ULEI ANTISTRES FORTE
roll-on cu uleiuri esențiale

în d
u
c rân

Ingrediente: ulei de struguri (Vitis viniferae oleum), ulei esențial de Cistus (Cisti ladaniferi aetheroleum), ulei esențial
de bergamot (Citrus bergami aetheroleum), ulei esențial de lavandă (Lavandulae aetheroleum), ulei esențial de
lemongrass (Cymbopoginis citrati aetheroleum), ulei esențial de Salvia sclarea (Salviae sclareae aetheroleum), ulei
esențial de tămâie (Boswelliae carterii aetheroleum), ulei esențial de vetiver (Vetiveria zizanioides aetheroleum),
ulei esențial de cedru de Virginia (Juniperi virginiana aetheroleum), ulei esențial de mușețel roman (Chamomillae
romanae aetheroleum).
Proprietăţi: calmant, relaxant, liniștitor, reduce anxietatea și reactivitatea la stres
Recomandări: în stări de stres, oboseală nervoasă, stări de anxietate, nelinişte şi încordare psiho-mentală, tristeţe şi
descurajare, înainte de a da un test sau examen, înainte de a susţine o prezentare în faţa unui grup mare de oameni.
Mod de utilizare: aplicaţi o picătură la incheietura mâinii, frecaţi mâinile împreună şi inhalaţi profund. Aplicați o
picătură pe zona frunţii şi a tâmplelor. Numai pentru uz extern.

48

DESPRE
TRADIŢII

A6
CIMBRU

A9
IENUPĂR

Recomandări: răceală,
gripă, sinuzită, otită,
amigdalită, bronşită, cistită,
parazitoze intestinale,
candidoză.
Administrare: 1-3 pic. x
3/zi, amestecate cu câte o
linguriţă de miere.
Durata curei: 7-14 zile
sau conform recomandării
medicului.

Recomandări: cistită, litiază
renală, celulită, obezitate,
retenţie de apă, gută,
reumatism.
Administrare: 3-5 pic. x
3/zi, amestecate cu câte o
linguriţă de miere.
Durata curei: 7-14 zile
sau conform recomandării
medicului.

A7
CUIŞOARE

A10
LAVANDĂ

Recomandări: gripă,
sinuzită, otită, bronşită,
dureri dentare, parazitoze
intestinale, enterocolite,
cistită, nevralgii.
Administrare: 1-3 pic. x
3/zi, amestecate cu câte o
linguriţă de miere.
Durata curei: 7-14 zile
sau conform recomandării
medicului.

Recomandări: insomnie,
stări anxios-depresive,
palpitații, indigestie, greață,
balonare, diaree, cistită,
leucoree, viroze respiratorii.
Administrare: 3-5 pic. x
3/zi, amestecate cu câte o
linguriţă de miere.
Durata curei: 7-14 zile
sau conform recomandării
medicului.

DESPRE
TRADIŢII

49

A11
ROZMARIN
Recomandări:
ateroscleroză, măreşte
capacitatea de concentrare,
migrene, infecţii
gastrointestinale, răceală,
gripă, tuse, reumatism,
dureri musculare cauzate
de luxaţii şi entorse.
Administrare: 3-5 pic. x
3/zi, amestecate cu câte o
linguriţă de miere.
Durata curei: 7-14 zile
sau conform recomandării
medicului.

R20
MENTĂ
Recomandări: viroze
respiratorii, sinuzită,
indigestie, digestie
lentă, diaree, astenie.
Administrare: 3-5 pic. x
3/zi, amestecate cu câte o
linguriţă de miere.
Durata curei: 7-14 zile
sau conform recomandării
medicului.

A12
TI TREE
Recomandări: infecţii
respiratorii de natură
bacteriană sau virală, cistită,
uretrită, eczeme, acnee.
Administrare: 3-5 pic. x
3/zi, amestecate cu câte o
linguriţă de miere.
Durata curei: 7-14 zile
sau conform recomandării
medicului.

R21
PIN
Recomandări: răceală,
gripă, bronşită, faringită,
laringită, infecţii urinare
(cistită, prostatită),
reumatism, nevralgii,
oboseală.
Administrare: 3-5 pic. x
3/zi, amestecate cu câte o
linguriţă de miere.
Durata curei: 7-14 zile
sau conform recomandării
medicului.

R19
EUCALIPT
Recomandări: toate tipurile
de febră, antiviral în infecţiile
respiratorii, artrită, mai
ales agravată de sezonul
rece, infecţii uro-genitale
(cistită, leucoree), herpes,
răni, ulceraţii, înţepături de
insecte, oboseală, dureri
de cap.
Administrare: 3-5 pic. x
3/zi, amestecate cu câte o
linguriţă de miere.
Durata curei: 7-14 zile
sau conform recomandării
medicului.
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SIROPURI DIN PLANTE
MEDICINALE
Din plante alese fir cu fir, am învățat să preparăm siropuri
după rețete tradiționale, îmbunătățite de specialiștii noștri.
Am avut grijă să rămână fără arome sau coloranți sintetici,
bune și pentru copiii de peste 1 an.
A16
BIOSEPT
(antiviral)
Ingrediente: zahar invertit, echinacea
(Echinaceae herba), şovârv (Origani
herba), cimbrişor (Serpylli herba), lichen
de piatră (Lichen Islandicus), rizomi de
ghimbir (Zingiberis rhizoma), scorţişoară
(Cinnamomi cortex), frunze de măslin
(Oleae folium), cuişoare (Caryophylli flos),
extract uscat de Astragalus membranaceus
- min. 35%, în proporţie variabilă; extract
hidrogliceric de propolis 1,2%; antioxidant:
vitamina C 1%; uleiuri esenţiale de: lămâie
(Citri aetheroleum), geraniu (Pelargoni
aetheroleum), scorţişoară (Cinnamomi
aetheroleum), roiniţă (Mellisae aetheroleum)
- min. 0,045%, în proporţie variabilă;
conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: stări febrile, răceală, gripă,
amigdalită, faringită, bronşită, antiviral,
antifebril, antiinflamator, imunostimulent,
expectorant.
Durata curei: 7-14 zile sau conform
recomandării medicului.

F147
IMUNITATE
Ingrediente: zahăr invertit; extracte apoase de:
echinacea (Echinaceae herba), fructe de cătină
(Hippophae fructus), rădăcină de ginseng
(Ginseng radix), şovârv (Origani herba), extract
de Astragalus membranaceus - min. 35% în
proporţie variabilă; antioxidant: vitamina C
1%; tinctură de coji de portocale (Aurantii
pericarpium) 1%; uleiuri esenţiale de: lămâie
(Citri aetheroleum), portocale (Aurantii
aetheroleum), eucalipt (Eucalypti aetheroleum);
scorţişoară (Cinnamomi aetheroleum) - min.
0,2% în proporţie variabilă; conservant: sorbat
de potasiu.
Recomandări: imunitate scăzută, tratamentul
preventiv al infecţiilor acute de căi respiratorii
superioare, adjuvant în timpul convalescenţei,
datorită efectului imunostimulator, de creştere
a rezistenţei organismului la infecţii respiratorii,
tonic general.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform
recomandării medicului.

R12
MUGURI DE PIN

R10
PĂTLAGINĂ

Ingrediente: zahăr invertit; extract apos de
muguri de pin (Pini turiones) 35%; antioxidant:
vitamina C 1,2%; conservant: sorbat de
potasiu.
Recomandări: gripă, bronşite, laringite,
traheite acute şi cronice datorită efectului de
fluidificare a secreţiilor bronşice, antiseptic,
antiinflamator.
Durata curei: 7-14 zile sau conform
recomandării medicului.

Ingrediente: zahăr invertit; extract apos de
pătlagină (Plantaginis folium) 35%; antioxidant:
vitamina C 1,2%; conservant: sorbat de
potasiu.
Durata curei: 7-14 zile sau conform
recomandării medicului.
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Ingrediente: zahăr invertit; extracte apoase
de: rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma),
echinacea (Echinaceae herba), rădăcină de hrean
(Armoraciae radix), lichen de piatră (Lichen
Islandicus), rădăcină de iarbă mare (Inulae radix),
cimbrişor (Serpylli herba), rădăcină de ridiche
neagră (Raphani sativi nigri radicis), rădăcină de
lemn dulce (Liquiritiae radix), muguri de plop
(Populi gemma), muguri de pin (Pini turiones),
piper (Piperis nigri fructus), extract de Astragalus
membranaceus, scaiul vântului (Eryngii campestri
herba) - min. 35%, în proporţie variabilă;
antioxidant: vitamina C 1,2%; uleiuri esenţiale de:
scorţişoară (Cinnamomi aetheroleum), lămâie
(Citri aetheroleum), brad (Abieti aetheroleum),
fenicul (Foeniculi aetheroleum), tea-tree
(Melaleuca alternifolia aetheroleum), cimbru
(Thymi aetheroleum) - min. 0,15%, în proporţie
variabilă; conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: bronşită, astm bronşic, afecţiuni
pulmonare cronice, tuse cu expectoraţie,
spastică, iritativă datorită efectului emolient,
expectorant, calmant, antitusiv, antiseptic.
Durata curei: 7-14 zile sau conform recomandării
medicului.

Ingrediente: zahăr invertit; extracte apoase de:
muguri de pin (Pini turiones), frunze de pătlagină
(Plantaginis folium), cimbrişor (Serpylli herba),
flori de tei (Tiliae flos), scaiul vântului (Eryngii
campestri herba) - min. 35%, în proporţie
variabilă; antioxidant: vitamina C 1,2%;
conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: tuse de diferite etiologii, răceală,
gripă, laringită, bronşită, datorită efectului de
fluidificare a secreţiilor bronşice, expectorant,
antitusiv, antiseptic al căilor respiratorii.
Durata curei: 7-14 zile sau conform
recomandării medicului.

R29
PLANTUSIN
PENTRU DIABETICI
Ingrediente: extracte apoase de: echinacea
(Echinaceae herba), rădăcină de ridiche neagră
(Raphani sativi nigri radicis), lichen de piatră
(Lichen Islandicus), rădăcină de hrean (Armoraciae
radix), rădăcină de iarbă mare (Inulae radix),
rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma), rădăcină
de lemn dulce (Liquiritiae radix), muguri de
plop (Populi gemma), cimbrişor (Serpylli herba),
muguri de pin (Pini turiones), piper (Piperis nigri
fructus), extract de Astragalus membranaceus,
scaiul vântului (Eryngii campestri herba) - min.
43% în proporţie variabilă; agent de îngroşare:
carboximetilceluloză de sodiu; îndulcitor: sorbitol;
îndulcitor natural: glicozide steviolice extrase
din frunze de Stevia rebaudiana; antioxidant:
vitamina C 1,2%; ulei esenţial de lămâie (Citri
aetheroleum) 0,1%, ulei esenţial de scorţişoară
(Cinnamomi aetheroleum) 0,07%; conservant:
sorbat de potasiu.
Recomandări: tuse de diferite etiologii, răceală,
gripă, laringită, bronşită, datorită efectului de
fluidificare a secreţiilor bronşice, expectorant, antitusiv,
antiseptic al căilor respiratorii.
Durata curei: 7-14 zile sau conform recomandării medicului.

R28
RIDICHE NEAGRĂ
Ingrediente: zahăr invertit; extract apos de
ridiche neagră (Raphanus sativus nigra) - min.
35%, antioxidant: vitamina C 1,2%; uleiuri
esenţiale de: lămâie (Citri aetheroleum),
portocale (Aurantii aetheroleum), scorţişoară
(Cinnamomi aetheroleum) - min. 0,22% în
proporţie variabilă; conservant: sorbat de
potasiu.
Recomandări: tuse productivă, răceală, gripă,
bronşită datorită efectului de fluidificare a
secreţiilor bronşice, antiseptic, antiinflamator.
Durata curei: 7-14 zile sau conform
recomandării medicului.

ADMINISTRAREA
SIROPURILOR CLASICE:
Copii 1-5 ani: 1-3 linguriţe/zi.
Copii 6-12 ani: 4-5 linguriţe/zi.
Copii de peste 12 ani şi adulţi: 3 linguri/zi.
Se administrează cu 30 minute înainte de masă.
**excepţie:
R29-Plantusin pentru Diabetici se administrează la copii de la 3 ani

52

DESPRE
TRADIŢII

A13
BIOSEPT CU MIERE ŞI PROPOLIS
(antiviral)
Ingrediente: miere de albine min. 64%,
extracte apoase de: echinacea (Echinaceae
herba), şovârv (Origani herba), cimbrişor
(Serpylli herba), lichen de piatră (Lichen
Islandicus), rizomi de ghimbir (Zingiberis
rhizoma), scorţişoară (Cinnamomi
cortex), frunze de măslin (Oleae folium),
cuişoare (Caryophylli flos), extract uscat
de Astragalus membranaceus - min. 35%,
în proporţie variabilă; extract hidrogliceric
de propolis 1,2%; antioxidant: vitamina C
1%; uleiuri esenţiale de: lămâie (Citri
aetheroleum), geraniu (Pelargoni
etheroleum), scorţişoară (Cinnamomi
aetheroleum), roiniţă (Melissae
aetheroleum) - min. 0,045%, în proporţie
variabilă; conservant: sorbat de potasiu.
Locul de provenienţă a frunzelor de măslin
diferă de ţara de origine a produsului
alimentar.
Recomandări: stări febrile, răceală,
gripă, amigdalită, faringită, bronşită, antiviral, antifebril, antiinflamator,
imunostimulent, expectorant.
Durata curei: 7-14 zile sau conform recomandării medicului.

F149
IMUNITATE CU MIERE ŞI PROPOLIS
Ingrediente: miere de albine - min. 63%;
extracte apoase de: echinacea (Echinaceae
herba), fructe de cătină (Hippophae
fructus), rădăcină de ginseng (Ginseng
radix), şovârv (Origani herba), extract de
Astragalus membranaceus - min. 35%, în
proporţie variabilă; antioxidant: vitamina C
1%; tinctură de coji de portocale (Aurantii
pericarpium) 1%; extract hidrogliceric de
propolis 0,5%; uleiuri esenţiale de lămâie
(Citri aetheroleum), portocale (Aurantii
aetheroleum), eucalipt (Eucalypti
aetheroleum), scorţişoară (Cinnamomi
aetheroleum) - min. 0,2%, în proporţie
variabilă; conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: imunitate scăzută,
tratamentul preventiv al infecţiilor acute
de căi respiratorii superioare, adjuvant în
perioadele de convalescenţă prin efectul
imunostimulator, vitaminizant, tonic
general.
Durata curei: 6-8 săptămâni sau conform recomandării medicului.

Evaluarea eficienței

• S-a administrat sirop „Imunitate F149” timp de o lună la copii care

prezentau infecţii repetate ale căilor respiratorii.
• S-a constatat, după două luni de tratament, îmbunătăţirea
semnificativă a stării generale, absenţa infecţiilor intercurente la 50%
dintre copiii evaluaţi şi reducerea frecvenţei şi intensităţii recăderilor
la ceilalţi 50%.
• Preparatul nu a determinat reacţii adverse, fiind bine tolerat.
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R11
PĂTLAGINĂ CU MIERE
ŞI PROPOLIS
Ingrediente: miere de albine - min.
63%; extract apos de frunze de pătlagină
(Plantaginis folium) 35%; antioxidant:
vitamina C 1%; extract hidrogliceric
de propolis 0,45%; conservant: sorbat de
potasiu.
Recomandări: tuse uscată, iritativă,
spastică sau cu expectoraţie vâscoasă
datorită efectului expectorant, emolient,
antispastic bronşic, antiinflamator.
Durata curei: 7-14 zile sau conform
recomandării medicului.

R9
PLANTUSIN CU MIERE
ŞI PROPOLIS
Ingrediente: miere de albine - min. 62%;
extracte apoase de: muguri de pin (Pini
turiones), frunze de pătlagină (Plantaginis
folium), cimbrişor (Serpylli herba), flori
de tei (Tiliae flos), scaiul vântului (Eryngii
campestri herba) - min. 35%, în proporţie
variabilă; extract hidrogliceric de propolis
1,2%, antioxidant: vitamina C 1%;
conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: tuse de diferite etiologii,
răceală, gripă, laringită, bronşită prin
fluidificarea secreţiilor bronşice şi efect
expectorant, calmant, antitusiv, emolient,
antiseptic al căilor respiratorii.
Durata curei: 7-14 zile sau conform
recomandării medicului.
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R18
PLANTUSIN FORTE CU MIERE ŞI
PROPOLIS
Ingrediente: miere de albine - min. 62%;
extracte apoase de: rizomi de ghimbir
(Zingiberis rhizoma), echinacea (Echinaceae
herbal, rădăcină de hrean (Armoraciae
radix), lichen de piatră (Lichen Islandicus),
rădăcină de iarbă mare (Inulae radix),
cimbrișor (Serpylli herbal, rădăcină de
ridiche neagră (Raphani sativi nigri radicis),
rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae radix),
muguri de plop (Populi gemma), muguri
de pin (Pini turiones), piper (Piperis nigri
fructus), extract de Astragalus
membranaceus, scaiul vântului (Eryngii
campestri herbal - min.35%, în proporție
variabilă: extract hidrogliceric de propolis
1,2%; antioxidant: vitamina C 1%; uleiuri
esențiale de: scorțișoară (Cinnamomi
aetheroleum), lămâie (Citri aetheroleum),
brad (Abieti aetheroleum), fenicul (Foeniculi
aetheroleum), ti-tree (Melaleuca alternifolia aetheroleurn),
cimbru (Thymi aetheroleum); conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: bronşită, astm bronşic, afecţiuni pulmonare cronice,
tuse cu expectoraţie, spastică, iritativă datorită efectului emolient,
expectorant, calmant, antitusiv, antiseptic.
Durata curei: 7-14 zile sau conform recomandării medicului.

Evaluarea eficienței

• S-a administrat sirop „Plantusin Forte R18” timp de 7-14 zile la pacienţi

care prezentau atât tuse cu expectoraţie, cât şi tuse seacă, iritativă de
diferite etiologii (viroze, faringo-traheite, bronşite).
• S-a constatat amelioararea până la dispariţie a tusei la toţi pacienţii fără
a necesita asocierea medicaţiei alopate. Siropul a eliminat atât tusea
seacă, iritativă prin efectul emolient, cât şi tusea productivă prin
fluidificarea secreţiilor bronşice.
• Preparatul nu a determinat reacţii adverse, fiind bine tolerat.
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D69
LAXATIV CU MIERE ŞI PROPOLIS
Ingrediente: miere de albine - min.
63%; extracte apoase de: fructe de soc
(Sambuci fructus), seminţe de Plantago
ovata, prune uscate (Prunus domestica),
rădăcină de nalbă mare (Althaeae radix),
fructe de fenicul (Foeniculi fructus), fructe
de coriandru (Coriandri fructus), fructe
de chimion (Carvi fructus), rizomi de
ghimbir (Zingiberis rhizoma) - min. 35%, în
proporţie variabilă; antioxidant: vitamina
C 1%; extract hidrogliceric de propolis
0,45%; conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: constipaţie, colici
abdominale asociate prin creşterea
peristaltismului intestinal şi efect laxativ
neiritant, antispastic intestinal, carminativ.
Durata curei: 7-14 zile sau conform
recomandării medicului.

D73
VERMICIN CU MIERE ŞI PROPOLIS
(antiparazitar)

Evaluarea eficienței

• S-a administrat sirop „Laxativ D69” timp de 10-14 zile la copii care

prezentau constipaţie, colici abdominale şi sindrom dispeptic.
• S-a constatat ameliorarea până la dispariţie a simptomelor de însoţire
şi normalizarea tranzitului la 80% dintre copii.
• Preparatul nu a determinat reacţii adverse, fiind bine tolerat.

Ingrediente: miere de albine - min. 63%;
extracte apoase de: frunze de boldo
(Boldo folium), frunze de nuc (Juglandis
folium), rădăcină de iarbă mare (Inulae
radix), fructe de coriandru (Coriandri
fructus), fructe de anason (Anisi
fructus) - min. 35%, în proporţie
variabilă; antioxidant: vitamina C 1%;
extract hidrogliceric de propolis 0,45%;
conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: parazitoze digestive
datorate infestării cu limbrici, oxiuri,
Giardia lamblia având efect antiparazitar,
antibacterian şi antispastic.
Durata curei: 10 zile, urmată de o
pauză de 7 zile sau conform recomandării
medicale. Cura se repetă de 3 ori
consecutiv.

Evaluarea eficienței

• S-a administrat sirop “Vermicin D73” timp de 10 zile la copii cu
oxiuroză, ascardioză, lambliază.
• S-a constatat ameliorarea simptomatologiei aferente patologiei la
77% dintre pacienţi şi negativarea examenului coproparazitologic la 45%
dintre cazuri fără a necesita asocierea medicaţiei alopate.
• Preparatul nu a determinat reacţii adverse, fiind bine tolerat.
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UNGUENTE
Plantele te pot ajuta și din exterior. Noi ținem cont de specificul
fiecăreia atunci când le combinăm după rețete originale, în dozele de
care este nevoie, fără alte parfumuri în afară de cele care vin natural
de la plantele folosite.

L88
BIOMOBIL CU
SUNĂTOARE,
GĂLBENELE ŞI ARDEI
IUTE
gel
antireumatic
Reumatism,
lombosciatică, nevralgii,
contracturi musculare,
datorită efectului
antiinflamator, antialgic,
revulsiv.

G63
BIOSEPT
gel antiseptic
Acnee, eczeme,
dermatite, herpes,
muşcături de insecte
datorită efectului
dezinfectant local,
antiviral, antifungic,
antiinflamator,
cicatrizant,
antipruriginos.
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C29
BIOVENAL CU
CASTANE ŞI ARNICĂ
gel varice
Varice, insuficienţă
venoasă cronică,
flebite, tromboflebite,
tratamentul
postoperator al
varicelor, hemoroizi,
fragilitate capilară,
echimoze, hematoame,
entorse, luxaţii. Previne
formarea varicelor şi
a hemoroizilor. Are
efect antiinflamator,
antiedematos,
venotonic, hemostatic,
cicatrizant.

P131
FAREDERM CU
ALOE VERA ŞI IARBA
TÂLHARULUI
cremă
cicatrizantă
Leziuni ale pielii, escare,
arsuri, dermatite,
datorită efectului
cicatrizant, reepitelizant,
antiseptic, dezinfectant,
antiinflamator.
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L94
GHIARA DIAVOLULUI
ŞI UNTUL
PĂMÂNTULUI
gel
antireumatic
Reumatism, dureri
articulare şi musculare,
entorse, datorită
efectului antiinflamator,
cicatrizant, analgezic.

G93
GINOSEPT
cremă
Calmează iritaţiile din
zona intimă atât la
femei, cât şi la bărbaţi.

P116
GĂLBENELE
cremă pentru
protejarea pielii
Arsuri, iritaţii ale pielii, eritemul
sugarilor, hemoroizi, datorită efectului
antiinflamator, emolient, cicatrizant.

P117
GĂLBENELE ŞI PROPOLIS
C30
GĂLBENELE ŞI ARNICĂ
cremă
pentru menținerea
sănătății pielii și a
venelor
Varice, tromboflebite, hematoame,
entorse, fragilitate capilară, hemoroizi,
datorită efectului venotonic,
anticoagulant, antiinflamator, analgezic,
antiseptic, cicatrizant.

cremă
pentru menținerea
sănătății pielii
Arsuri, dermatoze, micoze, hemoroizi,
iritaţii, răni, ulcere varicoase, eritemul
fesier al sugarilor, datorită efectului
antiinflamator, cicatrizant, antiseptic,
antimicotic.

L89
TĂTĂNEASĂ
cremă pentru
menținerea
sănătății
articulațiilor și a
ligamentelor
Entorse, fracturi, dureri articulare
şi musculare, artrite, reumatism,
hemoroizi, prin favorizarea formării
calusului şi efect antiinflamator,
revulsiv, cicatrizant.
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DESPRE
REMEDIILE MODERNE
Respectând tradiția, dar cu mare atenție la
viața de azi, am creat noi preparate pe măsura
vremurilor în care trăim.

Capsulele și comprimatele noastre sunt la început plante din culturi proprii sau din surse
de încredere, pe care le alegem fir cu fir înainte de a extrage tot ce-i mai valoros și a le
aduce românilor sub formă de remedii pentru sănătate.
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CAPSULE MOI
Uleiurile esențiale din plante au un efect terapeutic
foarte ridicat, dacă știi cum și când să culegi plantele
pentru a obține cele mai eficiente uleiuri esențiale. Noi
avem cunoștințele și metodele moderne de încapsulare
care ne permit să îți aducem ce-i mai bun din plante,
într-o formă ușor de administrat.
A14
BIOMICIN (antibacterian natural)

A15
BIOMICIN FORTE (antibacterian natural)

15 capsule moi 250mg

15 capsule moi 250mg

Ingrediente:
ulei esenţial de
ti-tree (Melaleuca
alternifolia
aetheroleum); ulei
esenţial de cuişoare
(Caryophylli floris
aetheroleum); ulei
de floarea soarelui.
Proprietăţi:
antibacterian cu
acţiune asupra unui
spectru larg de
germeni patogeni (Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus viridans) testat în laborator pe
aromatograme (similar antibiogramelor); antiviral; antifungic (Candida
albicans); antiparazitar; antiinflamator; analgezic.
Recomandări: infecţii şi inflamaţii respiratorii și ORL de tip bacterian
(amigdalită, faringită, bronşită, sinuzită, otită); infecţii digestive (enterite,
enterocolite bacteriene, candidozice sau virale); infecţii ale pielii (acnee,
furuncule, dermatite micotice, herpes).
Administrare: Copii 7-14 ani: 1 cps de 2 ori/zi, la 1 oră după masă.
Copii peste 14 ani şi adulţi: 1 cps de 3-4 ori/zi, la 1 oră după masă.
Se administrează timp de 10-30 zile. Administrarea se poate relua
după o pauză de 2 săptămâni.

Ingrediente:
ulei esenţial de
cimbru (Thymi
aetheroleum); ulei
esenţial de cuişoare
(Caryophylli floris
aetheroleum); ulei de
floarea soarelui.
Proprietăţi:
antibacterian cu
acţiune asupra unui
spectru larg de
germeni patogeni
(Streptococcus beta hemolitic, Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus viridans) testat în
laborator pe aromatograme (similar antibiogramelor); antiviral; antifungic
(Candida albicans); antiinflamator; antispastic.
Recomandări: infecţii respiratorii de tip bacterian (sinuzită, faringo-amigdalită,
traheo-bronşită, pneumonie virală, supuraţii bronhopulmonare).
Administrare: Copii 10-14 ani: 1 cps de 2 ori/zi, la 1 oră după masă.
Copii peste 14 ani şi adulţi: 1 cps de 3-4 ori /zi, la 1 oră după masă. Se
administrează timp de 15 zile. Administrarea se poate relua după o pauză de
2 săptămâni.

Evaluarea eficienței

Evaluarea eficienței

• Cele două preparate – “Biomicin Forte-A15” şi “Biomicin-A14” au

fost evaluate clinic şi prin analize de laborator la pacienţi cu faringoamigdalite şi cu infecţii urinare.
• S-au realizat aromatograme (similar antibiogramelor) pe exudate
faringiene şi pe uroculturi.
• S-a constatat eficienţa într-un procent semnificativ: “Biomicin
Forte-A15” în 98% din cazuri şi “Biomicin-A14” în 80% din cazuri,
cu negativarea la control a germenilor identificaţi prin analizele
iniţiale (Streptococcus beta hemolitic, Staphylococcus aureus, E. coli,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus
viridans).
Efectul este similar cu al antibioticelor chimice (testate în paralel
pe antibiograme), în plus germenii care au prezentat rezistenţă la
antibioticul de sinteză, au fost sensibili la „Biomicin Forte-A15”.

• S-a administrat “Biomicin Forte-A15”, capsule moi timp de 21 zile,

în doză de 3x1cps/zi, la 32 pacienţi cu patologie infecţioasă bronhopulmonară cronică acutizată, manifestată prin tuse cu expectoraţie,
dispnee, durere toracică, febră, astenie.
• S-a constatat că tratamentul cu “Biomicin Forte-A15” a fost suficient
ca unic tratament pentru ameliorarea simptomelor clinice la 96,7%
din pacienţi şi a condus la ştergerea leziunilor pneumonice la bolnavii
cu pneumonii trenante, la reducerea fenomenelor clinice de supuraţie
bronşică la bolnavii cu bronşiectazii, iar sputa a devenit din purulentă,
mucoasă şi s-a diminuat cantitativ.
• ”Biomicin Forte-A15”, capsule moi a fost bine tolerat de 93% din
pacienţi şi lipsit de efecte adverse.
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A20
BIOMICIN URINAR
15 capsule moi a 250 mg
Ingrediente/capsulă: ulei de floarea soarelui 150 mg, ulei esențial
de oregano (Origani aetheroleum) 60 mg, ulei esențial de ienupăr
(Juniperi aetheroleum) 20 mg, ulei esențial de scorțișoară (Cinnamomi
aetheroleum)10 mg, ulei esențial de cimbru (Thymi aetheroleum) 10 mg.
Proprietăți: antibacterian cu spectru larg; antifungic; antiinflamator;
elimină disuria.
Recomandări: infecții și inflamații ale tractului uro-genital.

Administrare: Copii 10-14 ani: 1 cps x 2/zi, la 1 oră după masă.
Copii peste 14 ani şi adulţi: 1 cps x 3/zi, la 1 oră după masă.
Durata curei: 10-15 zile. Administrarea se poate relua după
o pauză de 2 săptămâni.

D96
FAREBIL
30 capsule moi a 150 mg
Ingrediente/capsulă: ulei de floarea soarelui 49,5 mg, fracţie pinenică
din ulei esenţial de brad (a-pinen, b-pinen, camfen) 36 mg, mentol 30
mg, ulei de mentă 24 mg, borneol 7,5 mg, 1,8-cineol din ulei esenţial de
eucalipt 3 mg.
Proprietăți: coleretic-colagog (stimulează secreția bilei la nivel hepatic și
excreția acesteia în duoden); antispastic; carminativ (combate balonarea);
antiinflamator; analgezic; antiseptic biliar; reduce riscul calculozei biliare.
Recomandări: tulburări ale motilității veziculei biliare; balonare;
greață; indigestie; adjuvant în colecistită, litiază biliară, sindrom
postcolecistectomie.
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de masă. Se administrează 10 zile
pe lună sau la nevoie. Dacă este nevoie de un efect mai puternic se pot
administra până la 6 capsule pe zi, la recomandarea medicului.

D101
VERMICIN FORTE

Evaluarea eficienței

• S-a administrat Farebil - D96, capsule moi, timp de 2 săptămâni

unui lot
de pacienți cu tulburări de motilitate ale vezicii biliare.
• Au fost monitorizate simptomele aferente afecțiunii biliare (greață, gust
amar, balonare, cefalee, iritabilitate, tranzit intestinal lent).
• S-a constatat că Farebil - D96, capsule moi, a fost eficient pentru
ameliorarea până la dispariție a simptomelor la 84,45% dintre pacienți,
astfel ameliorarea întregului tablou clinic s-a regăsit la 57,78% dintre pacienți
și remiterea simptomatologiei la 26,67% dintre pacienți.
• Produsul a fost bine tolerat și nu a determinat reacții adverse.

40 capsule moi a 400 mg
Formulă elaborată de Cornelia Decu Chaumont.
Ingrediente/capsulă: ulei vegetal de floarea soarelui 200 mg; uleiuri
esenţiale de: arbore de camfor (Cinnamomum camphora) chemotipat
în cineol 32,8 mg, ti tree (Melaleuca alternifolia) 28,4 mg, scorţişoară
chinezească (Cinnamomum cassia) 22,8 mg, niaouli (Melaleuca
quinquenervia) 22,8 mg, arbore de camfor (Cinnamomum Camfora)
chemotipat în linalool 22,8 mg, lemongrass (Cymbopogon citratus) 20
mg, scorţişoară (Cinnamomum zeylanicum) 17,2 mg, eucalipt (Eucalyptus
globulus) 17,2 mg, şovârv (Origanum vulgare) 14 mg, nucşoară (Myristica
fragrans) 2 mg.
Proprietăţi: antiparazitar; antibacterian; antifungic; stomahic (stimulează
digestia); antispastic.
Recomandări: parazitoze digestive; adjuvant în infecții și inflamații ale
tractului digestiv.
Administrare: Adulți: între 40 și 60 kg 1 capsulă pe zi. Peste 60 kg 2
capsule pe zi, la prânz și seara. Se administrează la 30 de minute după
masă, cu un pahar cu apă plată la temperatura camerei. Pe toată durata
curei se recomandă eliminarea din alimentație a produselor lactate, a
zahărului și a produselor din făină albă.
Durata curei: 20 de zile, după care se face pauză 10 zile și se
administrează încă o cură de 20 de zile. Se recomandă două cure pe an la
distanță de minim șase luni.
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Evaluarea eficienței

• S-a administrat Vermicin Forte -D101, capsule moi, unui lot de pacienți cu

parazitoze intestinale: oxiuriază, giardiază, lambliază, ascaridioză, timp de 20 de
zile.
• Pacienții au fost monitorizați clinic și paraclinic (diaree/constipație, greață,
vărsături, inapetență, meteorism, colici, paloare, anemie, prurit nazal, prurit anal,
erupții cutanate, somn agitat, scădere în greutate, examen coproparazitologic).
• Vermicin Forte -D101, capsule moi, a fost eficient pentru negativarea
examenului coproparazitologic la 90% dintre pacienți.
• S-a constatat dispariția meteorismului și colicilor la 88,24% dintre pacienți,
senzația de greață și vărsăturile au dispărut la 87,5% dintre pacienți, iar erupțiile
cutanate au dispărut la 88,89% dintre pacienți.
• Produsul a fost bine tolerat și nu a prezentat reacții adverse.
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CAPSULE ȘI COMPRIMATE
Puterea vindecătoare a naturii a trecut încercarea
vremurilor schimbătoare și a cules din înțelepciunea
oamenilor de pretutindeni. Ducem mai departe știința
fitoterapiei prin remediile noastre care sunt sigure,
eficiente și obținute prin munca unei echipe de medici,
farmaciști, biologi și ingineri dedicați sănătății tale.
Bucură-te de capsulele și comprimatele Fares care îți aduc
ce-i mai bun din plante în forme ușor de administrat și cu
efect terapeutic ridicat.
M117
ANTIOXIDANT + ANTIAGING
60 capsule a 500 mg

G71
ACID FOLIC
din surse naturale
30 capsule vegetale
Ingrediente/capsulă: orz verde
(Hordei herba) 304 mg, drojdie de bere
(Saccharomyces cerevisiae) cu min. 190
µg/500 mg acid folic 66,5 mg, extract de
coji de lamai (Citri pericarpum) standardizat
in min. 5% acid folic 9,5 mg.
Recomandări: reduce riscul apariției
defectelor de tub neural la făt, contribuie
la buna funcționare a sistemului imunitar,
la reducerea stărilor de oboseală și la
menținerea sănătății psihice.
Administrare: 1 cps/zi. O capsulă conține
500 µg de acid folic care asigură 250% din
valoarea nutrițională de referință.
Durata curei: 3 luni înainte de concepție și
în primele 3 luni de sarcină.

NOU

Ingrediente/capsulă: frunze de ceai verde
(Theae folium); fructe de afin (Myrtilli
fructus); fructe de coacăz (Ribes nigri
fructus); fructe de Acai (Euterpe oleracea)
50 mg; extract uscat de fructe de Goji
(Lycium barbarum) standardizat în min. 3%
vitamina C 25 mg; extract uscat de semințe
de struguri (Vitis vinifera) standardizat în
min. 95% proantocianidine; extract uscat
de struguri (Vitis vinifera) standardizat
în min. 5% resveratrol; extract uscat de
Haematococcus pluvialis standardizart în
min. 1,5% astaxantină.
Proprietăţi: antioxidant; protejează
organismul împotriva îmbătrânirii
premature; stimulent şi protector al
sistemului nervos; protector al inimii,
vaselor de sânge, al ochilor şi al pielii;
protector hepatic; lipolitic (arde grăsimile).
Recomandări: reducerea riscului
afecțiunilor cardiovasculare şi a
aterosclerozei; protecție față de efectele
negative ale radiațiilor, noxelor, alcoolului,
substanțelor potențial cancerigene;
reducerea riscului apariției complicațiilor
diabetului zaharat; îmbunătățirea
vederii; fragilitate vasculară; senescență
(îmbătrânirea organismului).
Administrare: Copii 10-16 ani: 1 cps x 2/
zi, cu 30 de minute înainte de masă.
Copii peste 16 ani şi adulţi: 1 cps x 3/zi, cu
30 de minute înainte de masă.
Durata curei: 2 luni. Cura se poate repeta
după o pauză de o lună.
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N140
ANTISTRES
60 capsule a 390 mg
Ingrediente/capsulă: extract uscat de Grifonia simplicifolia standardizat
în min. 10% 5-hidroxitriptofan 91,65 mg; rădăcină de ginseng
Ginseng radix) 89,7 mg; sunătoare (Hyperici herba) 78 mg; passiflora
(Passiflorae herba); măghiran (Majoranae herba;) ulei esenţial de lavandă
Lavandulae aetheroleum) 5,85 mg; ulei esenţial de Lemon verbena
(Lippiae citriodorae aetheroleum); ulei esenţial de roiniţă (Melissae
aetheroleum); ulei esenţial de bergamot (Citri bergami aetheroleum).
Proprietăţi: antidepresiv, anxiolitic; adaptogen (creşte capacitatea
organismului de a se adapta la stres şi suprasolicitări); tonic nervos;
stimulează atenţia şi concentrarea; induce stare de calm şi relaxare;
îmbunătăţeşte calitatea somnului.
Recomandări: tulburări generate de stres (agitaţie, nervozitate, nelinişte,
anxietate, stări depresive); surmenaj; insomnie; dureri de cap.
Administrare: Copii 10-16 ani: 1 cps x 2/zi, la 1 oră după masă.
Copii peste 16 ani şi adulţi: 1 cps x 3/zi, la 1 oră după masă.
Durata curei: 2 luni sau la nevoie.

C43
ATEROSTOP
63 capsule
Ingrediente/capsulă: lucernă (Medicaginis herba) 71,4 mg, frunze
de Ginkgo biloba (Ginkgo folium) 71,4 mg, tuberculi de topinambur
(Helianthi tuberosi tuber) 40,8 mg, fructe de cătină (Hippophae fructus)
7,4 mg, frunze de cătină (Hippophae folium) 37,4 mg, fructe de păducel
(Crataegi fructus) 37,4 mg, fructe de măceș (Cynosbati fructus) 37,4 mg,
rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma) 6,8 mg.
Proprietăți: previne formarea plăcilor de aterom (depuneri de
colesterol pe pereții vaselor) și contribuie la reducerea celor existente
prin următoarele efecte: antioxidant și antiinflamator vascular, de
reducere a colesterolului seric și celular, a trigliceridelor, lipoproteinelor
și fosfolipidelor serice, protector miocardic în condiții de ischemie,
vasodilatator coronarian, de reducere a vâscozității sângelui; de
asemenea stimulează sinteza de colagen solubil contribuind la
regenerarea peretelui vascular.
Recomandări: ateroscleroză, angină pectorală, cardiopatie ischemică,
prevenirea aterosclerozei (în special în caz de dislipidemie, obezitate,
diabet zaharat) și reducerea riscului de apariție a infarctului miocardic și a
accidentelor vasculare cerebrale; arterite și trombangeite obliterante.
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de masă.
Durata curei: 3-6 luni.
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Recomandăm asocierea capsulelor ATEROSTOP C43 cu
ULEI DE MASAJ C44, care are proprietăți vasodilatatoare la nivelul
vaselor cutanate superficiale și susține troficitatea locală la nivelul
tegumentelor, în cazul tulburărilor circulației periferice manifestate
prin răcirea membrelor, senzații de furnicături și amorțeală,
modificări trofice cutanate.
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L86
BIOMOBIL 1
(Articulații sănătoase)

L86A
BIOMOBIL 2

63 capsule a 400 mg

Ingrediente/capsulă: turmeric (Curcumae
longae rhizoma) 105 mg, extract uscat
de Boswellia serrata standardizat în min.
65% acid boswellic 84 mg, frunze de frasin
(Fraxini folium) 84 mg, muguri de plop
(Populi gemma) 63 mg, rizomi de ghimbir
(Zingiberis rhizoma) 42 mg, piper longum
21 mg, extract uscat de scoarţă de salcie
(Salicis cortex) standardizat în min. 15%
salicină 21 mg.
Proprietăţi: antiinflamator; antialgic
(calmează durerea); condroprotector
(protejează cartilajele); nu produce retenție
hidrosalină și nu irită mucoasa gastrică.
Recomandări: reumatism de tip inflamator
(artrite); reumatism degenerativ;
coxartroză; gonartroză; artroza umărului;
artroza cotului; spondiloză cervicală, dorsală
și lombară; reumatism abarticular (bursite,
tendinite, sinovite); întinderi musculare, entorse, luxații.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră după masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm cure alternative de câte 3 luni cu
capsule BIOMOBIL 2 - L86A, urmate de capsule BIOMOBIL 1 - L86. Puteţi
începe cura cu oricare dintre aceste 2 produse, respectând alternanţa între
ele de 3 luni.

63 capsule a 430 mg

Ingrediente/capsulă: extract uscat de
rădăcină de ghiara diavolului (Harpagophyti
radix) standardizat în min. 2,7% harpagozide
80 mg, frunze de mesteacăn (Betulae
folium) 80 mg, creţuşcă (Ulmariae herba)
80 mg, rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae
radix) 60 mg, fructe de ienupăr (Juniperi
fructus) 60 mg, extract uscat de scoarţă de
salcie (Salicis cortex) standardizat în min.
15% salicină 40 mg.
Proprietăţi: antiinflamator, antialgic
(calmează durerea), diuretic, depurativ
(favorizează eliminarea toxinelor), nu
produce retenție hidrosalină și nu irită
mucoasa gastrică.
Recomandări: reumatism de tip inflamator
(artrite); reumatism degenerativ; coxartroză;
gonartroză; artroza umărului; artroza cotului;
spondiloză cervicală, dorsală și lombară; reumatism abarticular (bursite,
tendinite, sinovite); întinderi musculare, entorse, luxații.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră după masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm cure alternative de câte 3 luni cu
capsule BIOMOBIL 1 - L86, urmate de capsule BIOMOBIL 2 - L86A.
Puteţi începe cura cu oricare dintre aceste 2 produse, respectând alternanţa
între ele de 3 luni.

A5
BIOSEPT
(antiviral, antiinflamator)
30 capsule a 350 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de măslin
(Oleae folium) 140 mg; lichen de piatră
(Lichen Islandicus) 70 mg; muguri de
plop (Populi gemma) 70 mg; extract
uscat de scoarţă de salcie (Salicis cortex)
standardizat în min. 15% salicină; cuişoare
(Caryophylli flos).
Proprietăţi: antiviral, antiinflamator,
antibacterian și antifungic; antifebril;
expectorant, emolient.
Recomandări: răceală, gripă, faringită,
bronşită, febră.
Administrare: Copii 6-12 ani: 1 cps x 2/
zi, cu minim 30 de minute înainte de masă.
Copii peste 12 ani şi adulţi: 1 cps x 3/zi,
cu minim 30 de minute înainte de masă.
Durata curei: 15-30 zile sau conform
recomandării medicului.

Evaluarea eficienței

• S-a administrat „Biosept-A5” capsule, timp de 10-22 de zile, la pacienţi

(atât la adulți cât și la copii peste 6 ani) cu infecţii şi inflamaţii respiratorii:
rino-faringite, traheo-bronşite, bronşită cronică.
• S-a constatat dispariţia completă a febrei, durerilor de gât şi a răguşelii la
toţi pacienţii, starea generală s-a îmbunătăţit la 98.14% dintre pacienţi, iar
tusea s-a remis la 84,21% dintre aceștia.
• Tratamentul fitoterapeutic a fost suficient pentru ameliorarea/dispariţia
simptomelor clinice la 96,72% din cazuri; la 2 pacienţi (3,27%) a fost
necesară asocierea unui produs alopat (antibiotic cu spectru larg) datorită
polipatologiei respiratorii cronice severe.
• Produsul a fost bine tolerat de toţi pacienţii, fiind lipsit de efecte
secundare.
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C37
BIOVENAL
63 capsule a 430 mg
Ingrediente/capsulă: extract uscat de
struguri (Vitis vinifera) standardizat în
min. 5% resveratrol 129 mg, semințe de
castan sălbatic (Hippocastani semen) 86
mg, rădăcină de Ruscus aculeatus (Rusci
rhizoma) 86 mg, sulfină (Meliloti herba)
64,5 mg frunze de măslin (Oleae folium) 43
mg, rizomi de turmeric (Curcumae longae
rhizoma) 21,5 mg.
Proprietăți: tonic venos; vasoprotector
(protejează pereţii vaselor de sânge);
antiinflamator; antiedematos (combate
edemele membrelor inferioare); fluidifică
sângele; creşte întoarcerea venoasă
eliminând stagnarea sângelui în vene;
antioxidant.
Recomandări: insuficienţă veno-limfatică
cronică (varice, hemoroizi, flebite);
fragilitate vasculară; sindromul picioarelor
neliniştite.
Administrare: 1 cps x 3/zi, între mese.
Durata curei: 3 luni sau conform recomandării medicului.

F172
B COMPLEX VITAMINE
(din surse naturale)
60 capsule a 408 mg
Ingrediente/capsulă: drojdie de bere
(Saccharomyces cerevisiae) 326,4 mg,
extract uscat de germeni de grâu (Tritici
fructus germinatus) standardizat în min.
0,00714% vitamina B 40,8 mg, extract
uscat de orz verde (Hordei herba)
standardizat în min. 0,00738 % vitamina B
40,8 mg.
Proprietăţi: vitaminizant, antianemic,
tonic muscular, intensifică arderea
grăsimilor, stimulent al glandelor endocrine,
imunostimulent.
Recomandări: adjuvant în tulburări
de creștere si dezvoltare ale copiilor și
adolescenților, disfuncții neuromusculare,
stres, surmenaj, astenie, scăderea
performanțelor intelectuale, adjuvant
în tulburări hormonale (diabet zaharat,
hipotiroidie, întârzierea ciclului menstrual), căderea părului.
Administrare: Copii 6-14 ani: 1 cps/zi, înainte de masă.
Copii peste 14 ani şi adulţi: 1 cps x 2/zi, înainte de masă.
Durata curei: 2-3 luni sau conform recomandării medicului.
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N132
CIRCULAŢIE CEREBRALĂ
ŞI MEMORIE
63 capsule a 350 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de Ginkgo
biloba (Ginkgo folium) 105 mg, frunze
de rozmarin (Rosmarini folium) 70 mg,
rizomi de obligeană (Calami rhizoma),
extract uscat de Bacopa monnieri
standardizat în min. 10% bacozide,
extract uscat total 4:1 de saschiu
(Vincae minoris herba), extract uscat
de frunze de maté (Ilex paraguariensis)
standardizat în min. 8% cafeină.
Proprietăţi: stimulează circulaţia
cerebrală și periferică; tonic nervos;
antioxidant; vasodilatator arterial.
Recomandări: insuficienţă circulatorie
cerebrală; sindrom vertiginos, cefalee;
tulburări de memorie şi concentrare;
tulburări de auz (hipoacuzie,
acufene); neurastenie; stări depresive;
suprasolicitare intelectuală.
Administrare: 1 cps x 3/zi, între mese.
Durata curei: 3 luni.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule “Circulaţie Cerebrală şi Memorie - N132”

timp de 2 luni la pacienţi cu insuficienţă circulatorie cerebrală, status post
accident vascular cerebral tranzitor, tulburări de atenţie şi memorie,
sindrom vertiginos.
• S-a constatat ameliorarea tulburărilor de memorie la 90% dintre pacienţi
şi ameliorarea până la dispariţie a cefaleei, vertijului şi stării de oboseală
la toţi pacienţii evaluaţi; 55% dintre aceştia au înlocuit medicaţia alopată
preexistentă şi 40% au iniţiat tratamentul cu aceste capsule.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacţii adverse.
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M105
COLESTEROL 1

M105A
COLESTEROL 2
cu anghinare și frunze de măslin

63 capsule a 400 mg

63 capsule a 440 mg

Ingrediente/capsulă: extract uscat
de frunze de măslin (Oleae folium)
standardizat în min. 10% oleuropeină
120 mg, frunze de măslin (Oleae folium)
100 mg, păpădie (Taraxaci herba) 60 mg,
frunze de mesteacăn (Betulae folium)
60 mg, rostopască (Chelidonii herba) 40
mg, extract uscat de frunze de anghinare
(Cynarae folium) standardizat în min. 2,5%
cinarină 20 mg.
Proprietăţi: reduce biosinteza de
colesterol în organism; stimulează
metabolizarea colesterolului la nivel hepatic
și transformarea colesterolului în acizi
biliari; hepatoprotector, antihepatotoxic;
antiaterogen, antioxidant; coleretic-colagog.
Recomandări: hipercolesterolemie,
dislipidemii; sindrom metabolic (asocierea
dintre hipertensiune arterială, obezitate
abdominală, rezistenţă la insulină, toleranţă
scăzută la glucoză şi dislipidemie); reducerea
riscului afecţiunilor cardiovasculare şi a
aterosclerozei.
Administrare: 1 cps x 3/zi, după masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm
cure alternative de câte 3 luni cu capsule
COLESTEROL 1- M105, urmate de capsule
COLESTEROL 2, cu anghinare și frunze
de măslin - M105A. Puteţi începe cura cu
oricare dintre aceste 2 produse, respectând
alternanţa între ele de 3 luni.

Ingrediente/capsulă: turmeric (Curcumae
longae rhizoma) 132 mg, frunze de
anghinare (Cynarae folium) 132 mg, extract
uscat de frunze de anghinare (Cynarae
folium) standardizat în min. 2,5% cinarină
88 mg, frunze de măslin (Oleae folium)
44 mg, fructe de armurariu (Silybi mariani
fructus) 44 mg.
Proprietăţi: reduce biosinteza de
colesterol în organism; stimulează
metabolizarea colesterolului la nivel hepatic
și transformarea colesterolului în acizi
biliari; hepatoprotector, antihepatotoxic;
antiaterogen, antioxidant; colereticcolagog.
Recomandări: hipercolesterolemie,
dislipidemii; sindrom metabolic
(asocierea dintre hipertensiune arterială,
obezitate abdominală, rezistenţă la
insulină, toleranţă scăzută la glucoză şi
dislipidemie); reducerea riscului afecţiunilor
cardiovasculare şi a aterosclerozei.
Administrare: 1 cps x 3/zi, după masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm
cure alternative de câte 3 luni cu capsule
COLESTEROL 2, cu anghinare și frunze
de măslin - M105A, urmate de capsule
COLESTEROL 1- M105. Puteţi începe
cura cu oricare dintre aceste 2 produse,
respectând alternanţa între ele de 3 luni.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule „Colesterol 1 - M105” timp de 2 luni la 142

pacienţi cu dislipidemii determinându-se valorile colesterolului sanguin
înainte şi după tratament. S-a constatat scăderea semnificativă a nivelului
colesterolului la 122 dintre pacienţii evaluaţi (86%).
• Produsul s-a administrat şi la pacienţi care aveau asociată cu
dislipidemia şi steatoza hepatică, cu rezultate bune, fiind bine tolerat şi
lipsit de reacţii adverse.
• La pacienţii care au întrerupt brusc tratamentul hipocolesterolemiant
alopat s-a constatat stagnarea sau creşterea valorilor colesterolului,
datorită efectului de rebound al medicaţiei alopate. În aceste situaţii
administrarea capsulelor „Colesterol 1- M105” trebuie făcută minim
4 luni, deoarece scăderea colesterolului va începe să apară doar după
realizarea, într-o primă etapă, a detoxifierii ficatului.

DESPRE
REMEDIILE
MODERNE
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N135
CONFORT EMOȚIONAL

D66
COLON SĂNĂTOS

60 capsule a 390 mg
Ingrediente/capsulă: passiflora (Passiflorae
herba) 97,5 mg; frunze de lemon verbena
(Lippiae citriodorae folium); roiniţă
(Melissae herba) 78 mg; extract uscat de
sunătoare (Hyperici herba) standardizat în
min. 0,3% hipericină 58,5 mg; extract uscat
de Rhodiola Rosea standardizat în min. 3%
rosavină şi salidrozidă.
Proprietăţi: antidepresiv, anxiolitic;
adaptogen (creşte capacitatea organismului
de a se adapta la stres şi suprasolicitări);
tonic nervos; calmant; sedativ.
Recomandări: agitaţie, nevroze; depresii,
anxietate; insomnie; migrene.
Nu produce somnolenţă.
Administrare: Copii 10-16 ani: 1 cps x 2/
zi. Copii peste 16 ani şi adulţi: 1 cps x 3/zi.
Durata curei: 2-4 luni, sau conform
recomandării medicului.

63 capsule a 370 mg
Ingrediente/capsulă: frunze de măslin
(Oleae folium), mentă (Menthae herba)
55,5 mg, volbură (Convolvuli herba), extract
uscat de rădăcină de valeriană (Valerianae
radix) standardizat în min. 20% valtraţi,
extract uscat de sunătoare (Hyperici herba)
standardizat în min. 0,3% hipericină 37 mg,
rizomi de obligeană (Calami rhizoma), flori
de lavandă (Lavandulae flos), scorţişoară
(Cinnamomi cortex).
Proprietăţi: sedativ, calmant; antispastic
(combate spasmele musculaturii netede
a intestinelor); carminativ (elimină gazele
intestinale).
Recomandări: tulburări digestive cu
substrat nervos: sindromul colonului iritabil
asociat în special cu diaree.
Administrare: 1 cps x 3/zi, după masă.
Durata curei: 2-3 luni sau conform
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei

Evaluarea eficienţei

• S-a administrat „Colon sănătos-D66” capsule, timp de 3 luni,
la pacienţi cu sindromul de colon iritabil, care prezentau durere
abdominală, disconfort abdominal, constipaţie, diaree sau alternanţa
constipaţie/diaree, emisie de mucus, balonare.
• S-au constatat ameliorări semnificative ale simptomatologiei la toţi
pacienţii: 60% au prezentat dispariţia completă a simptomatologiei, iar la
30% din pacienţi a persistat un singur simptom care a fost şi el ameliorat.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacţii adverse.

• S-au administrat capsule „Confort emoţional-N135”, timp de 1 lună,

la pacienţi care prezentau sindrom anxios, sindrom depresiv, sindrom
asteno-cenestopat, distonie neuro-vegetativă.
• S-a constatat eficienţă bună în 90% din cazuri: 50% dintre pacienţi au
iniţiat terapia cu capsule „Confort emoţional-N135”, iar 40% au înlocuit
medicaţia alopată preexistentă cu acest produs.
•10% dintre pacienţi au folosit capsule „Confort emoţional-N135” în
paralel cu medicaţia alopată, reducând doza acesteia.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacţii adverse.

F176
CROM SELENIU ZINC
din surse naturale
30 capsule a 500 mg
Ingrediente/capsulă: drojdie de bere
(Saccharomyces cerevisiae) îmbogăţită în
min. 50 mg/g zinc 175 mg, drojdie de bere
(Saccharomyces cerevisiae) îmbogăţită în
min. 2000 mcg/g crom 100 mg, seminţe
de schinduf (Foenugraeci semen) 100 mg,
germeni de hrişcă (Fagopyri esculenti
semen) cu 20 mg/g zinc 75 mg, drojdie de
bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogăţită
în min. 2000 mcg/g seleniu 50 mg.
Proprietăţi: facilitează reglarea glicemiei şi
eliberarea de insulină; stimulent al glandelor
endocrine (tiroidă, pancreas, timus, gonade);
imunostimulent; antioxidant; remineralizant;
susține capacitatea de adaptare a vederii la
întuneric şi la lumină.
Recomandări: tulburări de creştere şi
dezvoltare ale copiilor şi adolescenţilor;
imunitate scăzută, convalescenţă; stres,
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surmenaj, astenie; adjuvant în tulburări hormonale
(diabet zaharat, afecțiuni tiroidiene, tulburări ale
ciclului menstrual, premenopauză, sterilitate);
hipertrofie de prostată; hipercolesterolemie,
dislipidemii; afecţiuni ale pielii; căderea părului; unghii
cu striuri şi pete albe; tulburări de vedere; alcoolism
cronic; complementar în terapiile antitumorale,
radioterapie.
Administrare: 1 cps/zi, cu 15 minute înainte de
masă.
O capsulă conţine 200 mcg Crom asigurând 500% din
valoarea nutrițională de referință, 100 mcg Selenium
asigurând 182% din valoarea nutrițională de referință
şi 10,25 mg Zinc asigurând 102,5% din valoarea
nutrițională de referință.
Durata curei: 1-3 luni.

DESPRE
REMEDIILE
MODERNE

P127
DETOXIFIANT CU GANODERMA
63 capsule a 440 mg
Ingrediente/capsulă: cărbune medicinal
110 mg; extract uscat de Aloe vera
standardizat în min. 18% aloină 88 mg;
extract uscat de Reishi (Ganoderma
lucidum) standardizat în min. 30%
polizaharide 66 mg; rădăcină de brusture
(Bardanae radix); extract uscat de fructe
de armurariu (Silybi mariani fructus)
standardizat în min. 85% silimarină; extract
uscat de Schisandra chinensis standardizat
în min. 1% schisandrină; fructe de soc
(Sambuci fructus).
Proprietăţi: depurativ; drenor limfatic şi
biliar; diuretic; laxativ; antitoxic şi protector
hepatic; antioxidant.
Recomandări: cure de detoxifiere;
intoxicaţii cronice (medicamente, alcool);
steatoză hepatică; alergii, afecţiuni cutanate
(urticarie, eczeme, acnee).
Administrare: Copii peste 14 ani şi adulţi:
1 cps x 3/zi, cu 15 minute înainte de masă.
Durata curei:1-2 luni sau conform
recomandării medicului.

N152
DISTONOPLANT
60 capsule a 330 mg
Ingrediente/capsulă: vinariţă (Asperulae
herba) 132 mg, seminţe de schinduf
(Trigonellae foenugraeci semen) 132 mg,
Salvia sclarea (Salviae sclareae herba) 66 mg.
Proprietăți: anxiolitic; adaptogen (creşte
capacitatea organismului de a se adapta
la stres și suprasolicitare); calmant; crește
calitatea somnului.
Recomandări: distonie-neurovegetativă
manifestată prin tulburări digestive, agitaţie
nervoasă, iritabilitate; anxietate; stres,
suprasolicitare.
Administrare: Copii peste 16 ani şi adulţi:
1 cps x 3/zi între mese.
Durata curei: 1-2 luni sau conform
recomandării medicului.

D57
DIGESTIE UȘOARĂ

Evaluarea eficienţei

• S-a administrat DISTONOPLANT - N152, capsule, în doză de

30 capsule a 400 mg
Ingrediente/capsulă: fructe de coriandru
(Coriandri fructus); frunze de dafin
(Lauri folium) 60 mg; rizomi de obligeană
(Calami rhizoma); rădăcină de genţiană
(Gentianae radix); rizomi de ghimbir
(Zingiberis rhizoma) 40 mg; extract uscat
de Carica papaya standardizat în papaină
40 mg; extract uscat de Ananas comosus
standardizat în bromelaină; seminţe de
muştar
(Sinapis albae semen).
Proprietăţi: stimulează digestia
alimentelor prin conţinutul în enzime
vegetale; creşte apetitul; carminativ (ajută
eliminarea gazelor intestinale); antiemetic
(înlătură senzaţia
de greaţă).
Recomandări: digestie lentă, indigestie;
greaţă, balonare; lipsa poftei de mâncare.
Administrare: 1-2 cps după mesele principale. Se administrează la
nevoie.

3 x 1 cps/zi, timp de 3 săptămâni, la 125 de pacienți cu sindrom
neurovegetativ de stres.
• Au fost monitorizate simptomele specifice: stare depresivă/anxioasă,
iritabilitate, palpitații, senzație de nod în gât, insomnie, senzație de
greață, durere de cap.
• S-a constatat că DISTONOPLANT - N152, capsule, a fost eficient
ca unic tratament pentru ameliorarea simptomatologiei asociate
sindromului neurovegetativ de stres la 69,6% pacienți, iar 20,8% pacienți
au confirmat dispariția acuzelor. 7,2% dintre pacienți au necesitat
asocierea medicației alopate, iar la 2,4% dintre pacienți evoluția a rămas
constantă, fără a se modifica terapia.
• Produsul a fost bine tolerat și nu a prezentat reacții adverse.

DESPRE
REMEDIILE
MODERNE
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U64A
DIUROFIT 2
63 capsule a 360 mg

U64
DIUROFIT 1
(Diuretic)
63 capsule a 410 mg
Ingrediente/capsulă: extract uscat de
frunze de mesteacăn (Betulae folium)
standardizat în min. 1% flavonoide
102,5 mg, frunze de mesteacăn (Betulae
folium) 82 mg, troscot (Polygoni avicularis
herba) 82 mg, flori de hibiscus (Hibisci
flos) 61,5 mg, rizomi de pir (Agropyri
repentis rhizoma) 61,5 mg, extract
uscat de flori de hibiscus (Hibisci flos)
standardizat în min. 5% polifenoli
20,5 mg.			
Proprietăţi: diuretic; saluretic;
uricozuric; hipotensor.
Recomandări: retenţie hidro-salină
(edeme); hipertensiune arterială;
microlitiază; gută.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră
după masă.
Durata curei: recomandăm cure
alternative de câte 3 luni cu capsule
DIUROFIT 1 - U64, urmate de capsule
DIUROFIT 2 - U64A. Puteţi începe
cura cu oricare dintre aceste 2 produse,
respectând alternanţa între ele de 3 luni.
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Ingrediente/capsulă: coada calului
(Equiseti herba) 108 mg, tarhon
(Dracunculi herba) 72 mg, extract
uscat de orthosiphon (Orthosiphon
stamineus) standardizat în min. 1%
flavonoide 72 mg, rădăcină de sparanghel
(Asparagi officinalis radix) 54 mg, frunze
de leuştean (Levistici folium) 36 mg,
rădăcină de osul iepurelui (Ononidis
radix) 18 mg.			
Proprietăţi: diuretic; saluretic;
uricozuric; hipotensor.
Recomandări: retenţie hidro-salină
(edeme); hipertensiune arterială;
microlitiază; gută.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră
după masă.
Durata curei: recomandăm cure
alternative de câte 3 luni cu capsule
DIUROFIT 2 - U64A, urmate de capsule
DIUROFIT 1- U64. Puteţi începe cura
cu oricare dintre aceste 2 produse,
respectând alternanţa între ele de 3 luni.

U68
DIUROSEPT CU MERIȘOR
(dezinfectant urinar)
63 capsule a 490 mg
Ingrediente/capsulă: extract uscat de
fructe de merişor (Vitis idaeae fructus)
standardizat în min. 30% proantocianidine
200 mg, fructe de ienupăr (Juniperi
fructus) 60 mg, extract uscat de frunze
de măslin (Oleae folium) standardizat în
min. 10% oleuropeină 40 mg, cuişoare
(Caryophylli flos) 40 mg, călţunaşi
(Tropaeoli herba) 40 mg, fructe de afin
(Myrtilli fructus) 20 mg.
Proprietăţi: antibacterian; dezinfectant
şi antiinflamator urinar.
Recomandări: infecţii ale tractului
urinar: cistită, uretrită, prostatite.
Administrare: Copii 6-14 ani: 1 cps x 2/
zi, între mese.
Copii peste 14 ani şi adulţi: 1 cps x 3/zi,
între mese.
Durata curei: 3-6 săptămâni, sau conform recomandării medicului.

DESPRE
REMEDIILE
MODERNE

D68
ENTEROSTOP
(antidiareic)
30 capsule a 300 mg

F170
ECHINACEA CU PROPOLIS
ȘI VITAMINA C
63 comprimate masticabile a 850 mg
Ingrediente/comprimat: zahăr, tinctură
de echinacea (Echinaceae herba) 68 mg,
antioxidant și vitaminizant: vitamina C
38,25 mg, echinacea (Echinaceae herba)
34 mg, tinctură de propolis 17 mg, ulei
esenţial de lămâie (Citri aetheroleum),
excipienţi (agent de încărcare: celuloză,
amidon, antiaglomerant: talc).
Proprietăţi: imunostimulent; antialgic
local (calmează durerea); antiinflamator;
antibacterian, antiviral; decongestionant la
nivelul faringelui şi a căilor respiratorii.
Recomandări: imunitate scăzută; dureri
de gât; disfonie (răguşeală); tuse.
Administrare: Copii 3-6 ani: 1 cpr x 2/zi,
cu minim 30 de minute înainte de masă.
Copii 7-14 ani: 1 cpr x 3/zi, cu minim
30 de minute înainte de masă.
Copii peste 14 ani şi adulţi: 2 cpr x 3/zi,
cu minim 30 de minute înainte de masă.
Durata curei: 3 săptămâni, sau conform
recomandării medicului.

Ingrediente/capsulă: cărbune medicinal
105 mg; ghindă de stejar (Quercus fructus)
45 mg; rizomi de cerenţel (Gei rhizoma)
45 mg; frunze de afin (Myrtilli folium);
mentă (Menthae herba); coada şoricelului
(Millefolii herba).
Proprietăţi: antidiareic; antiseptic
intestinal; antiinflamator; absoarbe gazele şi
toxinele din intestin.
Recomandări: enterite virale şi infecţioase
(diaree); rectocolită ulcero-hemoragică;
adjuvant în boli inflamatorii intestinale.
Administrare: Copii 6-12 ani: 1 cps x 2/zi.
Copii peste 12 ani şi adulţi: 1 cps x 3/zi
înainte de masă. Dacă este nevoie de un
efect mai puternic se pot administra până la
6 capsule pe zi, la recomandarea medicului.
Durata curei: 3-7 zile, sau conform
recomandării medicului.

M97
GLICOSTAT
60 capsule a 470 mg
Ingrediente/capsulă: extract uscat de
fructe de castravete amar (Momordicae
fructus) standardizat în min. 8% polipeptide
235 mg; seminţe de schinduf (Foenumgraeci semen); extract uscat de frunze de
măslin (Oleae folium) standardizat în min.
10% oleuropeină 47 mg; rădăcină de ginseng
(Ginseng radix) 23,5 mg; extract uscat total
10:1 de frunze de dud (Mori folium); frunze
de Gymnema sylvestre.
Proprietăţi: hipoglicemiant; stimulează
regenerarea celulelor beta-pancreatice;
antioxidant.
Recomandări: diabet de tip II;
adjuvant în diabetul de tip I.
Tratamentul se face sub stricta supraveghere
a medicului şi controlul glicemiei.
Administrare: Copii 6-12 ani: 1 cps x 2/zi,
imediat după mesele principale.
Copii peste 12 ani și adulţi: 1 cps x 3/zi,
imediat după mesele principale.
Administrarea se face pe termen lung.
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C27
FITOTENSIN 1

C27A
FITOTENSIN 2

63 capsule a 360 mg

63 capsule a 360 mg

Ingrediente/capsulă: vâsc (Visci folium cum stipites) 72 mg, frunze şi
flori de păducel (Crataegi folium cum flore)
72 mg, tarhon (Dracunculi herba) 72 mg,
extract uscat de păducel (Crataegi folium
cum flore) standardizat în min. 0,3% vitexina
şi 0,15% proantocianidine oligomerice 54 mg,
talpa gâştii (Leonuri herba) 54 mg, usturoi
(Allii sativi bulbus) 30 mg, ulei esenţial de
şerlai (Salviae sclareae aetheroleum) 3 mg,
ulei esenţial de bergamot (Citri bergami
aetheroleum) 3 mg.
Proprietăţi: hipotensor; reduce frecvenţa
cardiacă; vasodilatator coronarian şi periferic;
cardiotonic; calmant.
Recomandări: hipertensiune arterială
formele incipiente, ușoare, medii și
adjuvant în formele severe; adjuvant în
cardiopatia ischemică.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră
după masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm
cure alternative de câte 3 luni cu capsule
FITOTENSIN 1 - C27, urmate de capsule
FITOTENSIN 2 - C27A. Puteţi începe cura cu
oricare dintre aceste 2 produse, respectând
alternanţa între ele de 3 luni.

Ingrediente/capsulă: frunze şi flori de
păducel (Crataegi folium cum flore)
196 mg, extract uscat de frunze de măslin
(Oleae folium) standardizat în min. 10%
oleuropeină 82 mg, frunze de măslin
(Oleae folium) 50 mg, extract uscat de flori
de hibiscus (Hibisci flos) standardizat în
min. 5% polifenoli 41 mg, flori de lavandă
(Lavandulae flos) 36,9 mg, ulei esenţial de
lavandă (Lavandulae aetheroleum) 4,1 mg.
Proprietăţi: hipotensor; reduce frecvenţa
cardiacă; vasodilatator coronarian şi
periferic; cardiotonic; calmant.
Recomandări: hipertensiune arterială
formele incipiente, ușoare, medii și
adjuvant în formele severe; adjuvant în
cardiopatia ischemică.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră
după masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm
cure alternative de câte 3 luni cu capsule
FITOTENSIN 2 - C27A, urmate de capsule
FITOTENSIN 1 - C27. Puteţi începe cura
cu oricare dintre aceste 2 produse, respectând
alternanţa între ele de 3 luni.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule Fitotensin 1- C27 timp de 3 luni, la pacienţi

cu hipertensiune arterială stadiul I, în doză de 1 capsulă de 3 ori pe zi. Au
fost monitorizate TA (tensiunea arterială) şi simptomele specifice: cefalee
(dureri de cap), epistaxis (sângerări nazale), vertij (ameţeli), dispnee de
efort (greutate în respiraţie) şi palpitaţii.
• Tratamentul fitoterapeutic a condus la reducerea valorilor TA şi la
ameliorarea simptomelor aferente hipertensiunii arteriale stadiul I la toţi
pacienţii, iar la 46,7% dintre aceştia tensiunea arterială s-a normalizat.
• Produsul a fost bine tolerat în 93% din cazuri.
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R3
HAPCIU
(răceală și gripă)
30 capsule a 440 mg
Ingrediente/capsulă: scoarţă de salcie
(Salicis cortex) 202,4 mg, extract uscat de
Astragalus membranaceous standardizat
în min. 70% polizaharide, extract uscat
de scoarţă de salcie (Salicis cortex)
standardizat în min. 15% salicină 44 mg,
usturoi (Allii sativi bulbus), creţuşcă
(Ulmariae herba), șovârv (Origani herba)
4,4 mg.
Proprietăţi: antiinflamator; antiinfecţios;
febrifug; antialgic; imunostimulator.
Recomandări: infecţii și inflamații ale
căilor respiratorii: răceală, gripă, faringită,
bronşită.
Administrare: Copii 6-12 ani: 1 cps x 2/zi,
cu 15 minute înainte de masă.
Copii peste 12 ani şi adulţi:1 cps x 3/zi, cu
15 minute înainte de masă. În cazul în care
se asociază febra se administrează 2 cps x 3/zi.
Pentru copiii care nu pot înghiţi capsule, se recomandă desfacerea
acestora şi administrarea conţinutului cu miere.
Durata curei: 7-10 zile.
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D58
HEPATOFIT 1
(Ficat sănătos)

D58A
HEPATOFIT 2
cu armurariu și ganoderma

63 capsule a 480 mg

63 capsule a 480 mg

Ingrediente/capsulă: extract uscat
de fructe de armurariu (Silybi mariani
fructus) standardizat în min. 85%
silimarină 144 mg, extract uscat de
Schisandra chinensis standardizat în min.
1% schisandrină 144 mg, extract uscat
de frunze de anghinare (Cynarae folium)
standardizat în min. 2,5% cinarină 72 mg,
extract uscat de rostopască (Chelidonii
herba) standardizat în min. 2% chelidonină
72 mg, extract uscat de rădăcină de
păpădie (Taraxaci radix) standardizat în
min. 5% polifenoli 24 mg, extract uscat
de sulfină (Meliloti herba) standardizat în
min. 5% polifenoli 24 mg.		

Ingrediente/capsulă: fructe de
armurariu (Silybi mariani fructus) 184
mg, miceliu de Reishi (Ganoderma
tsugae) 96 mg, turmeric (Curcuma
longa) 72 mg, extract de fructe de
armurariu (Silybi mariani fructus)
standardizat în min. 85% silimarină 48
mg, extract de frunze de anghinare
(Cynarae folium) standardizat în min.
2,5% cinarină, 48 mg, extract de Shiitake
(Lentinus endodes) standardizat în min.
30% polizaharide 24 mg, piper longum
8 mg.
Proprietăţi: hepatoprotector;
hepatoregenerator; antihepatotoxic;
antiinflamator hepatic; antioxidant;
normalizează valorile bilirubinei şi
colesterolului; coleretic-colagog
(stimulează secreţia şi eliminarea de bilă).
Recomandări: steatoză hepatică;
hepatite virale acute şi cronice; ciroză incipientă; perioada de
convalescenţă după hepatopatii; profilaxia afecţiunilor ficatului în cazul
consumului şi expunerii la substanţe hepatotoxice (alcool, medicamente,
droguri, noxe); hipercolesterolemie; oboseală cronică.
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de masă.
Durata curei: 3 luni.
Recomandăm cure alternative de câte 3 luni cu capsule HEPATOFIT 2,
cu armurariu și ganoderma - D58A, urmate de capsule HEPATOFIT 1 D58. Puteţi începe cura cu oricare dintre aceste 2 produse, respectând
alternanţa între ele de 3 luni.

Proprietăţi: hepatoprotector,
hepatoregenerator; antihepatotoxic,
antiinflamator hepatic; antioxidant; normalizează valorile bilirubinei şi
colesterolului; coleretic-colagog (stimulează secreţia şi eliminarea de bilă).
Recomandări: steatoză hepatică; hepatite virale acute şi cronice;
ciroză incipientă; perioada de convalescenţă după hepatopatii; profilaxia
afecţiunilor ficatului în cazul consumului şi expunerii la substanţe
hepatotoxice (alcool, medicamente, droguri, noxe); hipercolesterolemie;
oboseală cronică.
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de masă.
Durata curei: 3 luni. Recomandăm cure alternative de câte 3 luni cu
capsule HEPATOFIT 1 - D58, urmate de capsule HEPATOFIT 2, cu
armurariu și ganoderma - D58A. Puteţi începe cura cu oricare dintre
aceste 2 produse, respectând alternanţa între ele de 3 luni.

Produs testat clinic

• Au fost monitorizaţi 28 de pacienţi cu hepatită cronică virală C pe o

perioadă de 6 luni în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale
«Dr. Victor Babeş» Bucureşti.
• S-a constatat ameliorarea valorilor transaminazelor la peste 60% dintre
pacienţi.
• S-a îmbunătăţit starea generală, a crescut apetitul alimentar (85% dintre
pacienţi), a crescut indicele de masă corporală (50% dintre pacienţi) şi s-a
ameliorat astenia la toţi pacienţii.
• Nu s-au înregistrat reacţii adverse, produsul fiind bine tolerat.

Evaluarea eficienţei în steatoza hepatică

• S-a administrat timp de 3 luni fitopreparatul „Hepatofit 1- D58” în doză

de 2 cps x 3/zi, fără altă medicaţie concomitentă, la pacienţi cu vârste între
22-83 de ani, diagnosticaţi cu steatoză hepatică.
• S-a constatat ameliorarea simptomelor (astenie, disconfort digestiv
postprandial, dureri abdominale, meteorism) şi a parametrilor paraclinici
(transaminaze, trigliceride), iar structura ficatului (ecografic) a devenit
omogenă (dispariţia steatozei) la 55% dintre pacienţi, la 30% steatoza din
forma moderată a devenit uşoară, 15 % dintre pacienţi au mai prezentat
steatoză formă moderată (care iniţial au avut formă severă).

• S-a administrat

Evaluarea eficienţei

Hepatofit 2 - D58A capsule unui lot de pacienții cu
steatoză hepatică formă ușoară, moderată și severă, timp de 3 luni.
• Au fost monitorizate simptomele clinice aferente steatozei hepatice
(astenie, disconfort digestiv postprandial, dureri/disconfort în epigastru/
hipocondru drept, meteorism abdominal) și paraclinice (transaminaze,
aspect eco hepatic).
• Hepatofit 2 - D58A capsule a fost eficient pentru remiterea
simptomatologiei aferente steatozei hepatice la 70,84% dintre pacienți. La
pacienții cu valori crescute ale transaminazelor s-a observat normalizarea
acestora la 83,33 % dintre ei.
• Imaginea ecografica de control a ficatului a arătat evoluția acesteia la
71,43% dintre pacienții cu steatoză ușoară, la ficat omogen, iar 100% dintre
pacienții cu steatoză severă, la steatoză moderată.
• Produsul a fost bine tolerat de 96 % pacienți și nu a prezentat reacții
adverse.
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D109
HEPATOFIT ESENȚIAL
Rumex Carbo
60 capsule a 520 mg

D127
HEPATOCOL

Produs testat clinic în cadrul
departamentului de studii clinice al
Centrul de Diagnostic şi Tratament
“Dr. Victor Babeş” Bucureşti

63 comprimate masticabile a 850 mg

Ingrediente/capsulă: pulbere carbonizată
din: crenguţe de viţă de vie (Vitis viniferae
lignum cum cortex) 176,8 mg, sâmburi de
măslin (Oleae semen) 85,8 mg, seminţe
de struguri (Vitis viniferae semen) 85,8 mg,
rostopască (Chelidonii herba) 85,8 mg,
rizomi de ştevia stânelor (Rumex
alpinus) 85,8 mg.
Proprietăţi: hepatoprotector, decongestiv
şi antiinflamator hepatic.
Recomandări: hepatite virale acute şi cronice.
Administrare: 1 cps x 2/zi, cu minim 15 minute înainte de masă.
Durata curei: 3 luni.

Ingrediente/comprimat: extract uscat de
fructe de armurariu (Silybi mariani fructus)
standardizat în min. 85% silimarină 89,25
mg, extract moale de fructe de cătină
(Hippophae fructus) 51 mg, extract uscat
de soia (Glycine max) cu 98% lecitină 38,25
mg, pudră din gel de aloe vera 17,85mg,
rizomi de turmeric (Curcumae longae
rhizoma) 17,85 mg, extract moale din
rădăcină de cicoare (Cichorii radix) 12,75
mg, extract moale de fumariţă (Fumariae
herba) 12,75 mg, extract moale de schinel
(Cnici benedicti herba) 12,75 mg, ulei
esenţial de roiniţă (Melissae aetheroleum)
2,55 mg, excipienti: fructoză, celuloză
microcristalină, amidon, talc.
Proprietăți: reglează funcţiile ficatului;
hepatoprotector; hepatoregenerator;
antihepatotoxic; antioxidant; decongestiv
și antiinflamator hepatic; coleretic-colagog;
normocolesterolemiant.
Recomandări: steatoză hepatică; intoxicaţii
hepatice; hepatite virale acute și cronice;
convalescenţă după hepatopatii; profilaxia afecţiunilor ficatului; ciroză
incipientă; suprasolicitare; oboseală cronică; hipercolesterolemie.
Administrare: 1 cpr x 3/zi.
Durata curei: 3 luni sau conform recomandării medicului.

D91
HELICOSTOP

Produs testat clinic

• Au fost monitorizaţi 39 de pacienţi cu hepatită cronică virală C şi B,

cărora li s-au administrat capsule Hepatofit Esențial (Rumex Carbo)
- D109 timp de 4 luni. Pacienții au fost monitorizați încă 3 luni după
terminarea tratamentului. Lotul monitorizat a fost compus majoritar
dintr-o populaţie non-responder la tratamentul standard antiviral pentru
hepatita C.
• Studiul a arătat o scădere semnificativă statistic a mediei valorilor
transaminazelor (ALT/AST), menţinută şi la evaluarea de 3 luni de la
oprirea administrării.
• S-a evidenţiat o scădere semnificativă statistic a viremiei în sublotul de
pacienţi cu hepatită cronică virală C în timpul tratamentului precum şi la
3 luni după oprirea acestuia.
• S-a evidenţiat o percepție subiectivă favorabilă asupra tratamentului
prin analiza scorurilor de calitate a vieţii.
• Nu s-au înregistrat efecte adverse în timpul tratamentului.

63 capsule a 490 mg
Ingrediente/capsulă: extract uscat
din rizomi de Hydrastis canadensis
standardizat în min.10% sulfat de
berberină 392 mg; muguri de plop
(Populi gemma); extract uscat din răşină
de Mastic (Pistacia lentiscus) 34,3 mg;
lichen de piatră (Lichen islandicus); ulei
esenţial de cuişoare (Caryophylli floris
aetheroleum).
Proprietăţi: antibacterian asupra
Helicobacter pylori; antiinflamator și
protector al mucoasei gastrice.
Recomandări: ulcer gastric şi duodenal,
gastrita acută sau gastrită cronică cu
Helicobacter pylori pozitiv; purtători de
Helicobacter pylori.
Administrare: 2 cps x 3/zi, înainte de masă.
Durata curei: 4-6 săptămâni sau conform recomandării medicului.
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Evaluarea eficienţei

• Au fost monitorizaţi pacienți cu gastrită cronică sau ulcer duodenal

cu Helicobacter pylori pozitiv, diagnosticat prin test rapid la urează. S-a
efectuat endoscopie digestivă superioară tuturor pacienților și s-au prelevat
biopsii.
• Schema terapeutică a constat în administrarea a câte 2 capsule
Helicostop - D91 de 3 ori pe zi, concomitent cu inhibitori de pompă de
protoni câte 2 cps/zi. Testul fecal, efectuat post-terapeutic, a fost
negativ pentru 80% dintre pacienți, tratamentul cu Helicostop - D91
asigurând o eradicare a Helicobacter pylori ridicată, fără efecte secundare.
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F163
IMUNITATE CU 7 CIUPERCI
63 capsule a 410 mg
Ingrediente/capsulă: extract uscat de
Reishi (Ganoderma tsugae) standardizat in
min. 30% polizaharide 96 mg, extract uscat
de Shiitake (Lentinus endodes) standardizat
in min. 30% polizaharide 96 mg, extract
uscat de Maitake (Grifola frondosa)
standardizat in min. 30% polizaharide
96 mg, enokitake (Flammulina velutipes)
48 mg, tremella fuciformis 48 mg, extract
uscat de Polyporus umbellatus standardizat
in min. 30% polizaharide 48 mg, ghebe de
miere (Armillaria mellea) 48 mg.
Proprietăţi: imunomodulator; stimulează
producerea de interferon în organism;
antioxidant; adaptogen, tonic general;
antibacterian, antiviral, antifungic;
antiinflamator; antitoxic, protector hepatic
şi renal; antialergic (antihistaminic).
Recomandări: imunitate scăzută; infecţii
virale (hepatită virală, gripă, herpes-zoster);
infecţii bacteriene, fungice; alergii, astm
bronșic; stres, suprasolicitare fizică şi
psihică.
Administrare: Copii 10-14 ani: 2 cps/zi, la 1 oră după masă.
Copii peste 14 ani și adulți: 1 cps x 3/zi, la 1 oră după masă.
Durata curei: 1-3 luni sau conform recomandării medicului.

D85
LAXATIV CU SENNA
30 capsule a 450 mg

F160

IMUNITATE RESPIRATOR SI DIGESTIV
42 capsule a 480 mg
Ingrediente/capsulă: Saccharomyces
boulardii (2,5 miliarde de celule vii) 125 mg,
extract uscat de Astragalus membranaceus
standardizat în min 70% polizaharide 75
mg, extract uscat de ghiara mâței (Uncaria
tomentosa) standardizat în min 3% alcaloizi
70 mg, echinacea (Echinaceae herba) 70
mg, rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizome)
50 mg, usturoi (Allii sativi bulbus) 45 mg,
piper longum 20 mg, drojdie de bere
(Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită în
min. 2000 mcg/g seleniu 15 mg, germeni de
hriscă (Fagopy esculenti semen) în vitamina
D3 (250 mcg la 1g) 10 mg.
Proprietăți: imunostimulent, antiviral,
antibacterian, vitaminizant, probiotic.
Recomandări: imunitate scăzută, viroze
respiratorii, convalescență, reface imunitatea
administrat după sau concomitent cu
antibioticele.
Administrare: Copii 3-6 ani: 1 cps/zi.
Adulţi: 1 cps x 2/zi. Se poate administra în cure de 3 săptămâni, sau
conform recomandării medicului.
Durata curei: 20 de zile.

Ingrediente/capsulă: frunze de senna
(Sennae folium) 157,5 mg, fructe de mărar
(Anethi fructus), rizomi de revent (Rhei
rhizoma), extract uscat din frunze de
senna (Sennae folium) standardizat în 20%
senozide 45 mg, extract uscat din frunze de
Aloe vera (Aloe folium) standardizat în 18%
aloină 45 mg, rizomi de obligeană (Calami
rhizoma).
Proprietăţi: laxativ prin stimularea directă
a peristaltismului intestinal; antispastic
intestinal (combate spasmele musculaturii
netede a intestinelor); carminativ
(favorizează eliminarea gazelor intestinale).
Recomandări: diferite forme de
constipaţie (acută, ocazională, cronică,
rebelă la alte tratamente, prin pareză
intestinală).
Administrare: 1 cps x 1-2/zi, dimineaţa şi/
sau seara.
Durata curei: 2 săptămâni sau conform recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule “Laxativ cu Senna - D85” timp de 14 zile, în

doză de 2 capsule seara, la pacienţi cu constipaţie cronică şi colon iritabil
asociat cu constipaţie.
• S-a constatat ameliorarea până la normalizare a tranzitului intestinal,
a colicilor şi a balonării asociate constipaţiei la 95% din pacienţi.
• Produsul a fost lipsit de reacții adverse, fiind bine tolerat.
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F178
MAGNEZIU + B6
din surse naturale
30 capsule a 440 mg
Ingrediente/capsulă: magneziu marin
(extras din apă de mare, cu un total de
55% magneziu) 224 mg, drojdie de bere
(Saccharomyces cerevisiae) îmbogăţită în
min. 0,48% vitamina B6 153 mg, drojdie de
bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogăţită
în min. 4% magneziu 50 mg, extract uscat de
orz verde (Hordei herba) standardizat în min.
10,6mg/g magneziu 13 mg.
Proprietăţi: magneziul are rol în contracția
și relaxarea musculară, reglează echilibrul
calciului (prin favorizarea absorbției
și metabolizării acestuia) și împiedică
precipitarea lui cu formare de calculi.
Recomandări: deficitul de magneziu,
crampe musculare, furnicături, spasme
digestive, palpitaţii (la persoane fără afecţiuni
cardiace), nervozitate, iritabilitate, oboseală,
suprasolicitare fizică și mentală, tulburări
minore de somn, stres.
Administrare: Copii 6-12 ani: 1 cps x 2/zi,
cu 30 de minute înainte de masă.
Copii de peste 12 ani şi adulţi: 1 cps x 3/zi,
cu 30 de minute înainte de masă. Nu se
administrează mai târziu de ora 18.
O capsulă conține 125,2 mg Magneziu,
asigurând 33,3% din valoarea nutrițională de
referinţă şi 0,67 mg vitamina B6, asigurând
48% din valoarea nutrițională de referinţă.
Durata curei: 1 lună.

G81
MENOPAUZĂ
60 capsule a 350 mg
Ingrediente/capsulă: talpa gâştii (Leonuri
herba), rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae
radix), extract uscat de Cimicifuga
racemosa standardizat în min. 2,5%
cimicifugozidă 52,5 mg, extract uscat total
10:1 de rădăcină de Angelica sinensis 52,5
mg, salvie (Salviae herba), extract uscat de
trifoi roşu (Trifolium pratense) standardizat
în min. 8% izoflavone 35 mg.
Proprietăţi: estrogenic-like; antioxidant;
tonic general; calmant.
Recomandări: tulburări de menopauză
manifestate prin bufeuri, transpiraţii
nocturne, insomnie, iritabilitate.
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 2 ore
după masă.
Durata curei: 4-6 luni sau conform
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule „Menopauză-G81” timp de 2 luni la paciente

aflate la menopauză care prezentau bufeuri, cefalee, irascibilitate,
palpitaţii, tulburări ale somnului.
• S-a constatat ameliorarea până la dispariţie a simptomatologiei la
toate pacientele. Dintre acestea 30% au întrerupt medicaţia alopată
preexistentă continuând tratamentul doar cu capsule “Menopauză-G81”
şi 70% au iniţiat terapia cu aceste capsule.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacţii adverse.
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N136
NOAPTE BUNĂ
60 capsule a 380 mg
Ingrediente/capsulă: rădăcină de valeriană
(Valerianae radix) 95 mg, extract uscat de
rădăcină de valeriană (Valerianae radix)
standardizat în min. 20% valtraţi 95 mg,
extract uscat de conuri de hamei (Lupuli
strobulus) standardizat în min. 5% metilbutenol, passiflora (Passiflorae herba), flori
de lavandă (Lavandulae flos) 38 mg, flori de
tei (Tiliae flos).
Proprietăţi: sedativ; calmant.
Recomandări: insomnie provocată de
agitație, stres, migrene.
Administrare: 1-2 cps seara, înainte
de culcare.
Durata curei: 2-3 luni sau conform
recomandării medicului.

G82
NORMOFLUX
60 capsule a 300 mg
Ingrediente/capsulă: traista ciobanului
(Bursae pastoris herba) 90 mg, urzică
(Urticae herba), frunze de castan
(Castanea folium), creţişoară (Alchemillae
herba) 30 mg, scoarţă de stejar (Quercus
cortex) 30 mg, extract uscat de frunze de
zmeur (Rubi idaei folium) standardizat în
min. 10% tanin 30 mg.
Proprietăţi: hemostatic; astringent;
vasoconstrictor uterin.
Recomandări: hemoragii uterine:
menoragii, hipermenoree, fibrom uterin
complicat cu hemoragii.
Administrare: 1 cps x 3/zi, între mese,
pe perioada menstruaţiei.
Durata curei: 5-10 zile pe lună, sau
conform recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule „Noapte Bună-N136” timp de 1 lună la pacienţi
care prezentau tulburări de somn, insomnie cronică, decompensare
anxioasă asociată cu insomnie.
• S-a constatat ameliorarea simptomatologiei (insomnie, anxietate,
nelinişte) la 86% din cazuri.
• S-a înlocuit medicaţia alopată cu capsule „Noapte Bună-N136” la 60%
din pacienţi şi s-au redus dozele de anxiolitice la 16% dintre pacienţi.
• Produsul nu a determinat reacţii adverse, fiind bine tolerat.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule “Normoflux-G82” timp de 1 lună la paciente
care prezentau metropatie hemoragică, menometroragie, polimenoree.

• S-a constatat ameliorarea până la dispariţie a menometroragiei la toate

pacientele. Acestea au întrerupt medicaţia alopată preexistentă şi au urmat
un tratament doar cu capsule “Normoflux-G82”, asocierea unui produs
alopat fiind necesar în 5 % din cazuri.
• Produsul nu a determinat reacții adverse, fiind bine tolerat.

L98
OSTEO PLANT
cu Shilajit
30 capsule a 550 mg
Ingrediente/comprimat: extract uscat de
Shilajit (Mumio-Asphaltum) standardizat
în min. 50% acid fulvic 412,5 mg, coada
calului (Equiseti herba) 82,5 mg, extract de
Cimicifuga racemosa standardizat în min.
2,5% cimicifugozide 55 mg.
Proprietăți: contribuie la menţinerea
densităţii osoase normale după instalarea
menopauzei; susţine mineralizarea şi
regenerarea materiei osoase; ajută
la creşterea depozitelor de calciu ale
organismului; susţine osteoprotecţia,
scăzând pierderile minerale din structurile
osoase.
Recomandări: osteoporoză, refacere după
fracturi osoase.
Administrare: Copii de peste 16 ani şi
adulţi: 1 cps/zi. La nevoie se pot administra
2 capsule pe zi, la recomandarea medicului
sau a farmacistului.
Durata curei: 3-6 luni. Cura se poate relua
după o pauză de 2 luni.
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R44
PLANTUSIN CALMANT
tuse uscată, iritativă
30 comprimate de supt a 880 mg

R13
PLANTUSIN
pentru gât
30 comprimate de supt a 880 mg
Ingrediente/comprimat: zahăr; extract
uscat de rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae
radix) 44 mg; tinctură de propolis 44 mg;
amestec volatil 30 mg: eucaliptol 12 mg,
mentol, ulei esenţial de mentă (Menthae
aetheroleum), anetol, ulei esenţial de cimbru
(Thymi aetheroleum), ulei esenţial de
coada şoricelului (Millefolli aetheroleum);
excipienţi.
Proprietăţi: antialgic (calmează durerea);
antiinflamator; antibacterian; antiviral;
decongestionant la nivelul faringelui şi al
căilor respiratorii.
Recomandări: dureri de gât; disfonie
(răguşeală); tuse; candidoze bucale.
Administrare: Copii 3-6 ani: 1/2 cpr x
4/zi, la 1 oră după masă.
Copii 6-12 ani: 1 cpr x 3/zi, la 1 oră
după masă. Copii peste 12 ani și adulţi:
1 cpr x 6/zi, după mesele principale. După administrare timp de 30 de
minute nu se consumă alimente sau lichide.
Durata curei: 5-10 zile, sau conform recomandării medicului.

Ingrediente/comprimat: zahăr; extracte
moi de: scaiul vântului (Eryngii campestri
herba), flori de ciuboțica cucului (Primulae
flos), rădăcină de nalbă (Althaeae radix),
lichen de piatră (Lichen Islandicus) – 80
mg; uleiuri esentiale de: eucalipt (Eucalypti
aetheroleum), pin (Pini aetheroleum), fenicul
(Foeniculi aetheroleum), anason (Anisi
aetheroleum), coada șoricelului (Millefolii
aetheroleum) – 30 mg; tinctura de propolis;
excipienți: lactoză, amidon, talc.
Proprietăți: calmant (combate iritația
mucoasei respiratorii); antiinflamator;
antispastic; emolient; expectorant.
Recomandări: tuse seacă, iritativă; tuse
spastică.
Administrare: Copii 3-6 ani: 1/2 cpr x
3/zi. Copii 6-12 ani: 1 cpr x 3/zi. Copii
peste 12 ani și adulţi: 1 cpr x 5-6/zi. După
administrare timp de 30 de minute nu se
consumă alimente sau lichide.
Durata curei: 5-10 zile sau conform recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei

• S-a administrat Plantusin Calmant comprimate pentru supt unui lot de

pacienți care prezentau tuse seacă, tuse spastică, dureri de gât datorate
tusei iritative. Pacienții au fost monitorizați clinic între 5-10 zile.
• Produsul a fost eficient pentru dispariția simptomatologiei la 76,67%
dintre pacienți și ameliorarea acesteia la toți pacienții.
• Tusea seacă a dispărut la 66,67% dintre pacienți, iar cea spastică la
84,62%.
• Durerile de gât s-au remis la 84,62% dintre pacienți.
• Produsul a fost bine tolerat de toți pacienții evaluați, fără a se
înregistra reacții adverse.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat, timp de 7-10 zile, comprimatele “Plantusin pentru

gât-R13” comparativ cu un preparat de sinteză decongestionant
faringian la pacienţi cu rino-faringo-laringite în care predomină disfagia,
odinofagia, însoţite de tuse şi disfonie.
• Tratamentul cu “Plantusin pentru gât-R13” a fost suficient pentru
eliminarea disconfortului faringo-amigdalian, bine tolerat şi lipsit de
reacţii adverse în proporţie de 100% comparativ cu preparatul de
sinteză care a fost eficient în proporţie de 30% şi cu o toleranţă bună
pentru 75% dintre cazuri.
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D128
PROBIO VITAL
20 capsule vegetale a 500 mg
Probiotic natural
5 miliarde de celule vii/capsulă
Ingrediente/capsulă: Saccharomyces
boulardii 250 mg (5 miliarde celule/capsulă),
tuberculi de topinambur (Helianthus
tuberosus) 150 mg, fructe de merișor (Vitis
idaeae fructus) 100 mg.
Proprietăți: reface flora intestinală saprofită
(proprie); îmbunătăţeşte răspunsul imun
la nivelul mucoaselor intestinale, inhibă
dezvoltarea microorganismelor patogene din
tubul digestiv; antidiareic.
Recomandări: contribuie la refacerea florei
intestinale afectate de antibiotice (se asociază
tratamentului antibiotic); diaree de diverse
etiologii (cauze); colon iritabil.
Administrare: Copii între 3-12 ani:
1 capsulă pe zi, cu 30 de minute înainte de
masă. Conţinutul capsulei se amestecă într-o
lingură de iaurt.
Copii peste 12 şi adulţi: 1 capsulă de 2 ori pe
zi, cu 30 de minute înainte de masă. La nevoie
se pot administra 4 capsule pe zi.
Durata curei: 7-10 zile. Cura se poate repeta la nevoie.

G80
PROSTATĂ
60 capsule a 400 mg
testat clinic

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule Probio Vital - D128, asociate terapiei cu

antibiotice, unui lot de pacienți pentru a preveni apariția tulburărilor de
tranzit sau a celor digestive.
• Au fost monitorizate modificările tranzitului intestinal la începutul curei
și după 10 zile de terapie.
• S-a constatat normalizarea scaunului la pacienții care aveau scaun
modificat la începutul curei. La pacientii cu meteorism abdominal s-a
constatat dispariția acestuia după administarea capsulelor Probio Vital D128.
• Produsul a fost bine tolerat de toți pacienții evaluați, fără a se înregistra
reacții adverse.

Ingrediente/capsulă: extract uscat
de palmier de Florida (Serenoa repens)
standardizat în min. 25% acizi graşi 160
mg, extract uscat de Pygeum africanum
standardizat în min. 2,5% fitosteroli 100 mg,
rădăcină de urzică (Urticae radix), ghimpe
(Xanthii herba), extract uscat de roşii
(Lycopersici ecsulentum) standardizat în min.
15% licopen 20 mg.
Proprietăţi: reduce inflamaţia şi congestia
prostatei ; reduce prompt frecvenţa urinărilor
nocturne ; ameliorează disuria (urinarea
dificilă); creşte debitul urinar; reduce reziduul
vezical postmicţional; reduce riscul de apariţie
a cancerului de prostată; nu produce tulburări
ale funcţiei sexuale.
Recomandări: hipertrofia benignă de prostată
stadiul I şi II; prostatite acute şi cronice.
Administrare: 1 capsulă dimineaţa şi 2
capsule seara, la 1-2 ore după masă.
Durata curei: 4-6 luni. Cura se poate repeta
la indicaţia medicului. Îmbunătăţirea simptomelor poate fi observată din
prima lună de tratament. Produsul poate fi utilizat timp îndelungat.

Produs testat clinic

• S-a efectuat un studiu clinic cu „Prostată-G80” capsule, timp de 6 luni, la

pacienţi cu hipertrofie benignă de prostată st. I şi II şi cu prostatită cronică
ca terapie de primă intenţie în 2 doze zilnice 1-0-2 cps/zi.
• Tratamentul a fost apreciat ca benefic de 91% dintre pacienţi.
• S-a observat o ameliorare rapidă a frecvenţei urinărilor nocturne,
creşterea debitului urinar cu reducerea reziduului vezical postmicţional,
toate acestea având un impact pozitiv asupra calităţii vieţii, cu remisia
oboselii matinale şi implicit a recâştigării interesului pentru viaţa sexuală chiar
la pacienţi cu vârste peste 65 de ani.
• Produsul nu a prezentat reacţii adverse.
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M100
SILUETA PERFECTĂ
Controlul apetitului

M101
SILUETA PERFECTĂ
Controlul greutății

60 capsule a 490 mg

60 capsule a 460 mg

Ingrediente/capsulă: extract uscat de
Garcinia Cambogia standardizat în min.
60% acid hidroxicitric 96 mg, extract uscat
de ananas (Ananas comosus) standardizat
în bromelaină 96 mg, spirulină (Spirulina
platensis) 96 mg, fibre vegetale din grâu
(Triticum aestivum) 96 mg, extract uscat
de frunze de senna (Sennae folium)
standardizat în min. 20% senozide 48 mg,
rădăcină de cicoare (Cichorii radix) 48 mg.
Proprietăţi: reduce pofta de mâncare;
creează senzaţia de saţietate; laxativ prin
stimularea peristaltismului intestinal.
Recomandări: cură de slăbire.
Administrare: 1 cps x 3/zi, cu 30 de
minute înainte de masă.
Durata curei: 2 luni sau conform
recomandării medicului.

Ingrediente/capsulă: extract uscat de
Garcinia cambogia standardizat în min.
60% acid hidroxicitric 138 mg, frunze de
ceai verde (Theae folium) 92 mg, frunze
de mesteacăn (Betulae folium), fructe
de soc (Sambuci fructus), extract uscat
de frunze de ceai verde (Theae folium)
standardizat în min. 90% polifenoli 46 mg.
Proprietăţi: activează arderea grăsimilor;
creşte termogeneza (procesul de generare
a energiei la nivel celular); stimulează
eliminarea toxinelor din organism prin
diureză şi laxaţie; scade lipidele
şi colesterolul.
Recomandări: cură de slăbire.
Administrare: 1 cps x 3/zi, după masă.
Durata curei: 2 luni, sau conform
recomandării medicului.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat combinaţii personalizate de capsule şi ceai din

D49
STOMAC SĂNĂTOS
63 capsule vegetale a 200 mg
formulă elaborată la Centrul Clinic «NATURALIA»
Testat clinic
Ingrediente/capsulă: flori de gălbenele
(Calendulae flos); frunze de pătlagină
(Plantaginis folium); iarba tâlharului (Mycelis
muralis herba) 40 mg; sunătoare (Hyperici
herba); isop (Hyssopi herba); rădăcină de
lemn dulce (Liquiritiae radix).
Proprietăţi: cicatrizant; protector al
mucoasei gastrice; antialgic (calmează
durerea).
Recomandări: ulcer gastric şi duodenal;
gastrite acute şi cronice; bulbite, duodenite;
adjuvant în terapia cu produse iritante pe
mucoasa gastrică.
Administrare: Copii 6-12 ani: 1 cps x 2/zi.
Copii peste 12 ani și adulți: 1 cps x 3/zi.
Durata curei: 4-6 săptămâni sau conform
recomandării medicului.
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gama Silueta Perfectă, timp de 3 luni, conform recomandării medicului,
la paciente supraponderale, fără patologie asociată.
• S-a urmărit reducerea apetitului, activarea arderilor grăsimilor,
scăderea valorilor lipidelor şi a colesterolului, scăderea în greutate,
detoxifierea organismului.
• S-a constatat scăderea în greutate între 6 şi 8 Kg la toate pacientele
şi scăderea valorilor lipidelor şi colesterolului pentru 66% dintre
paciente cu 30-50 unităţi.
• Produsele au fost bine tolerate şi lipsite de reacţii adverse.

Produs testat clinic

• În urma studiului observaţional efectuat în ambulatoriul unei clinici

universitare, s-a evidenţiat că „Stomac Sănătos-D49” capsule este un
preparat eficient în tratamentul unor afecţiuni peptice (gastrite erozive,
ulcere duodenale).
• Efectele cicatrizante la nivelul mucoasei gastrice, evidenţiate
endoscopic apar într-un timp relativ scurt (4 săptămâni) şi sunt
comparabile cu cele ale medicaţiei alopate.
• Durerea a dispărut complet în 2-3 zile la pacienţii cu gastrită şi în 7
zile la cei cu ulcer.
• Preparatul nu a determinat apariţia de reacţii adverse, fiind foarte
bine tolerat.
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D67
VERMICIN (antiparazitar)

D70
VEZICĂ BILIARĂ LENTĂ

60 capsule a 380 mg

63 capsule a 320 mg

Ingrediente/capsulă: frunze de măslin
(Oleae folium), cimbru (Thymi herba),
extract uscat de rizomi de Hydrastis
canadensis standardizat în min. 10%
sulfat de berberină 76 mg, rădăcină de
iarbă mare (Inulae radix) 76 mg, cuişoare
(Caryophylli flos).
Proprietăţi: antiparazitar; antibacterian;
antispastic; favorizează refacerea
florei intestinale.
Recomandări: parazitoze digestive
datorate infestării cu ascarizi, oxiuri şi
giardia lamblia.

Ingrediente/capsulă: frunze de boldo
(Boldo folium) 96 mg, extract uscat de
frunze de anghinare (Cynarae folium)
standardizat în min. 2,5% cinarină 64 mg,
volbură (Convulvuli herba), coada şoricelului
(Millefolii herba), rizomi de obligeană
(Calami rhizoma).
Proprietăţi: coleretic-colagog (stimulează
secreţia şi eliminarea de bilă); laxativ uşor;
carminativ (elimină gazele intestinale).
Recomandări: tulburare de motilitate
hipotonă a vezicii biliare (care constă în
creşterea volumului vezicii ca urmare a
incapacităţii de a se contracta şi de a evacua
bila ce se acumulează în exces); indigestie.
Administrare: 1 cps x 3/zi, în timpul
meselor principale.
Durata curei: 6-8 săptămâni, sau conform
recomandării medicului.

Administrare: Copii între 6-14 ani: 1 cps
x 3/zi.
Copii peste 14 ani şi adulţi: 2 cps x 3/zi.
Durata curei: 10 zile, urmată de o pauză de
2 săptămâni sau conform recomandării medicului.
Cura se repetă de 3 ori consecutiv.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule “Vermicin-D67” în 3 cure de câte 10 zile cu

2 săptămâni pauză între ele, la pacienţi cu parazitoze digestive (oxiuroză,
ascaridioză, lambliază).
• La toţi pacienţii s-a constatat ameliorarea până la dispariţie a simptomelor
asociate – greaţă, inapetenţă, disconfort abdominal. La 79% dintre pacienţi
s-a negativat şi examenul coproparazitologic fără a necesita asocierea
medicaţiei alopate.
• Preparatul nu a determinat reacţii adverse, fiind bine tolerat.

Evaluarea eficienţei

• S-au administrat capsule „Vezică Biliară Lentă-D70” timp de 40 de zile

la pacienţi cu tulburare de motilitate hipotonă a vezicii biliare care acuzau
greaţă, gust amar, balonare, tranzit lent, indispoziţie, cefalee.
• S-a constatat dispariţia simptomatologiei la 48% dintre pacienţi şi
ameliorarea acuzelor la ceilalţi pacienți.
• 14% dintre pacienţi au necesitat asocierea medicaţiei alopate, dar în doze
mai reduse.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de reacţii adverse.

F161
VITAMINA A NATURALĂ
30 capsule a 490 mg
complex de carotenoide
vegetale
Ingrediente/capsulă: extract uscat de
crăiţe (Tagetes flos) standardizat în min.
0,21% vitamina A 147 mg; extract uscat
de fructe de Goji (Lycium barbarum)
standardizat în min. 0,6% vitamina A 98
mg; morcov (Dauci radix) 73,5 mg ; afine
(Myrtilli fructus) 73,5 mg; extract uscat de
afine (Myrtilli fructus) standardizat în min.
0,20% vitamina A 49 mg; extract uscat de
urzică (Urticae herba) standardizat în min.
1,16% vitamina A 49 mg.
Proprietăţi: creşte capacitatea de
adaptare a ochiului la lumină şi întuneric;
antioxidant - protejează celulele ce intră în
structura globilor oculari sau a altor părţi ale

organismului de radicalii liberi; imunostimulent; regenerator şi protector al
pielii şi mucoaselor.
Recomandări: hipovitaminoza A; nictalopie (scăderea capacităţii de a
vedea pe timp de noapte); miopie, glaucom; indicată persoanelor care
lucrează mult la calculator sau care suprasolicită ochii; imunitate scăzută;
menţine sănătatea pielii, părului, dinţilor şi gingiilor.
Administrare: 1 cps/zi, imediat după masă.
O capsulă conţine 1563 μg Vitamina A, asigurând 195% din valoarea
nutriţională de referinţă.
Durata curei: 1-3 luni, sau conform recomandării medicului.
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F154
VITAMINIZANT CU MĂCEȘE
ȘI CĂTINĂ
63 comprimate masticabile a 850 mg

F164
VITAMINA C NATURALĂ
60 comprimate masticabile a 850 mg
fără zahăr
Ingrediente/comprimat: fructoză
641,75 mg; vitamina C naturală extrasă
din fructe de Acerola (Malpighia glabra)
76,5 mg; extract uscat de fructe de măceşe
(Cynosbati fructus) şi fructe de cătină
(Hippophae fructus) 85 mg; ulei esenţial
de lămâie (Citri aetheroleum) 25,5 mg;
excipienţi.
Proprietăţi: tonic general; antianemic;
antioxidant; creşte capacitatea de apărare a
organismului.
Recomandări: hipovitaminoze; anemii;
infecţii respiratorii; convalescenţă; oboseală.
Administrare: Copii 3-6 ani: 1 cpr x 2/zi,
între mese.
Copii 6-12 ani: 1 cpr x 3/zi, între mese.
Copii peste 12 ani si adulţi: 2 cpr x 2/zi,
între mese.
Un comprimat conţine min. 20 mg vit. C,
asigurând 25% din valoarea nutrițională de referință.
Durata curei: 1-3 luni, sau conform recomandării medicului.
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Ingrediente/comprimat: zahăr, extract
moale din fructe de măceşe (Cynosbati
fructus) şi fructe de cătină (Hippophae
fructus) 42,5 mg, vitaminizant şi
antioxidant: vitamina C 34 mg, ulei
esenţial de lămâie (Citri aetheroleum),
excipienţi (agent de încărcare: amidon,
antiaglomerat:talc).
Proprietăţi: tonic general; antianemic;
antioxidant; creşte capacitatea de apărare
a organismului.
Recomandări: hipovitaminoze; anemii;
infecţii respiratorii; convalescenţă;
oboseală.
Administrare: Copii 3-6 ani: 1 cpr x 2/zi.
Copii 7-14 ani: 1 cpr x 3/zi.
Copii peste 14 ani și adulți: 2 cpr x 3/zi.
Un comprimat conţine min. 34,5 mg vit.C,
asigurând 43,1% din valoarea nutrițională
de referință.
Durata curei:1-3 luni, sau conform
recomandării medicului.
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CURE DE ÎNTREȚINERE
PENTRU AFECȚIUNI CRONICE
Din grijă pentru sănătatea ta, am creat o gamă de produse
1&2 destinate utilizării îndelungate pentru cele mai frecvente
afecțiuni cronice. Formulele îmbină tradițiile moștenite cu
studiile cele mai moderne din fitoterapie. În peste opt decenii
de lucru cu plantele, am învățat nu doar că natura ne dă cele
mai bune remedii, ci și că noi, oamenii, putem să punem
împreună beneficiile pe care le-am descoperit. Astăzi suntem
în măsură să gândim asocieri și scheme de tratament cu
eficiență crescută.

Pentru administrare de lungă durată specialiștii noștri recomandă cure
alternative de câte 3 luni cu produsul 1, urmat de produsul 2.

PRODUS

PRODUS

PRODUS

PRODUS

PRODUS

PRODUS

1

2

1

2

1

2

3
luni

3
luni

3
luni

3
luni

3
luni

3
luni

DESPRE
TRADIŢII

81

82

DESPRE
TRADIŢII

PREPARATE SOLUBILE
Despre Trifoiștea de baltă sau Isop s-ar putea să nu fi auzit prea
des, dar află că sunt plante folosite din cele mai vechi timpuri în
medicina tradițională, în special în tratarea răcelii și gripei.
Iar pentru că lucrurile plăcute îți fac însănătoșirea mai ușoară,
noi le-am pus într-un preparat solubil cu gust bun, natural și
ușor de pregătit când simți că ”te ia răceala”.
R30
HAPCIU SOLUBIL
Natural. Efect rapid.
Pentru toate simptomele specifice din răceală şi gripă.
Gust plăcut.
Fără coloranţi, arome, conservanţi.
12 plicuri
Ingrediente: îndulcitor: zahăr, agent de încărcare: amidon din porumb, antioxidant: vitamina C, îndulcitor: fructoză, îndulcitor natural: glicozide
steviolice extrase din frunze de Stevia rebaudiana, ulei esenţial de lămâie (Citri aetheroleum), ulei esenţial de mentă (Menthae aetheroleum), extract
de scoarţă de salcie (Salicis cortex) standardizat în min. 15% salicină 0,5%, extract total de flori de soc (Sambuci flos), extract total de trifoişte
de baltă (Menyanthidis folium) 0,5%, extract total de busuioc (Basilici herba), extract total de isop (Hyssopi herba) 0,5%, ulei esenţial de eucalipt
(Eucalypti aetheroleum) 0,4%.
Proprietăţi: antiinflamator; antifebril (scade febra); sudorific, dezinfectant şi decongestionant la nivelul căilor respiratorii; expectorant.
Recomandări: încă de la apariţia primelor semne şi simptome ale răcelii şi gripei (febră, dureri în gât, nas înfundat, tuse).
Administrare: Copii 3-6 ani: 1-2 plicuri pe zi.
Copii 7-14 ani: 2-3 plicuri pe zi.
Copii peste 14 ani si adulți: 3-4 plicuri pe zi.
Evaluarea eficienței
• S-a administrat Hapciu solubil, timp de 3-5 zile la pacienţi cu infecţii
acute ale tractului respirator superior. Au fost monitorizate: starea
febrilă, rinoreea /obstrucția nazală, congestia faringiană, disfagia,
disfonia, tusea, durerile musculare.
• În urma tratamentului cu Hapciu Solubil s-a constatat ameliorarea
până la dispariţie a semnelor și simptomelor specifice infecţiilor de
tract respirator superior la 94,28% din pacienţii incluşi în lot.
• Ameliorarea simptomelor a fost constatată începând cu prima zi de
tratament.
• Preparatul nu a determinat reacţii adverse, fiind bine tolerat.
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MAMI ȘI BEBE
Există multe lucruri bune și frumoase totodată, iar maternitatea
este unul dintre ele. Te poți bucura de această perioadă (sau poți
proteja pe cineva apropiat ție) folosind cu încredere produse
100% naturale, fără niciun fel de arome, coloranți sau alți aditivi,
obținute printr-un proces controlat și sigur. Produsele Mami și
Bebe sunt special create pentru perioada de sarcină, proaspete
mămici, îngrijirea sugarilor și a copiilor de vârstă mică.
A18
MAMI BIOSEPT
(pentru femei însărcinate
şi mămici care alăptează)
30 capsule vegetale a 380 mg
Ingrediente/capsulă: lichen de piatră (Lichen Islandicus), extract de
frunze de măslin (Oleae folium) standardizat în min. 10% oleuropeină 76
mg, turmeric (Curcumae longae rhizoma), echinacea (Echinaceae herba)
76 mg, rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma).
Proprietăţi: antibacterian, antiviral şi antifungic asupra unui spectru larg
de germeni patogeni; antiinflamator; antifebril; expectorant, emolient;
imunostimulent.
Recomandări: infecţii şi inflamaţii respiratorii (răceală, gripă, amigdalită,
faringită, bronşită), infecţii digestive (enterite, enterocolite), infecţii urogenitale (uretrite, cistite, anexite).
Administrare: 1 cps x 3/zi, înainte de masă.
Durata curei: 5-10 zile.

Evaluarea eficienței

• Administrarea de capsule A18 MAMI BIOSEPT ca unic fitopreparat în

cura afecţiunilor de căi respiratorii superioare a condus la ameliorarea
simptomelor clinice la 24,69% dintre paciente şi la dispariţia simptomelor
clinice la 74,9% dintre paciente.
• Preparatul a fost bine tolerat şi lipsit de reacţii adverse în cazul tuturor
pacientelor evaluate.
• Se poate administra femeilor însărcinate, indiferent de vârsta sarcinii.

CEAI PENTRU GRAVIDE XMBCG1
Ingrediente: flori de soc (Sambuci flos), flori de hibiscus (Hibisci flos),
scorţişoară (Cinnamomi cortex), fructe de măceş (Cynosbati fructus),
rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma), flori de tei (Tiliae flos), fructe de
cătină (Hippophae fructus).
Recomandări: antiemetic (înlătură starea de greaţă), îmbunătăţeşte
digestia, diuretic, relaxant.
Administrare: 2-3 căni/zi.
Se poate consuma în timpul sarcinii și alăptării.
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G85
STIMULAREA LACTAȚIEI
D99
EMETOFIT
(pentru femei însărcinate)

60 capsule vegetale a 380
mg
Ingrediente/capsulă: seminţe de
schinduf (Trigonellae foenugraeci semen)
115,9 mg, fructe de cumin (Cumini
fructus) 114 mg, roiniţă (Melissae herba)
76 mg, sânziene (Galii veri herba) 68,4
mg, ulei esenţial de fenicul (Foeniculi
aetheroleum) 3,8 mg, ulei esenţial de
anason (Anisi aetheroleum) 1,9 mg.
Proprietăți: galactogog (stimulează
secreţia lactată); antispastic al
musculaturii netede; anticolitic;
carminativ (combate balonarea).
Recomandări: hipogalactie (insuficiența
secreției lactate la lăuze).
Administrare: 1 cps x 3/zi, la 1 oră
după masă. Se administrează până la
dobândirea unei lactaţii optime. Dacă se
doreşte un efect mai puternic, se pot administra până la 6 capsule pe zi,
la recomandarea medicului.

60 comprimate masticabile
a 600 mg
Ingrediente/comprimat: zahăr, extract
de fructe de chimion (Carvi fructus),
extract de roiniţă (Melissae herba)
35 mg, ulei esenţial de lămâie (Citri
aetheroleum), antioxidant: vitamina C,
tinctură de propolis, rizomi de ghimbir
(Zingiberis rhizoma) 10 mg, excipienţi:
celuloză microcristalină, amidon, talc.
Proprietăţi: antiemetic, antispastic,
carminativ, stimulent digestiv.
Recomandări: combaterea stărilor de
greaţă şi vărsături în timpul sarcinii, rău
de mişcare.
Administrare: 1 comprimat masticabil
la nevoie. Se pot administra până la 6
comprimate masticabile pe zi.

Evaluarea eficienței

• S-a administrat G85 STIMULAREA LACTAȚIEI capsule la 50 de lăuze

Evaluarea eficienței

• Administrarea de comprimate masticabile D99 EMETOFIT ca unic

preparat în caz de senzaţie de greaţă, vărsături, rău de mişcare a condus la
ameliorarea simptomelor la 30,58% dintre paciente şi la absenţa acestora
la 69,41% dintre paciente.
• Eficient în tratamentul simptomatic al disgravidiei emetizante
stadiul l (faza reflexă).
• Fitopreparatul a fost bine tolerat şi lipsit de reacţii adverse în cazul
tuturor pacientelor evaluate.
• Efectul se resimte de la al doilea comprimat masticabil administrat.

CEAI STIMULAREA LACTAȚIEI

pentru stimularea secreției lactate.

• S-a constatat ameliorarea simptomelor clinice monitorizate (agitatie,

plans, stagnare in greutate, constipatie) la
7 sugari (14%) cu absența acestora la 43 sugari (86%) evaluați.
Curba ponderală a arătat creșterea în greutate la sugarii monitorizați
verificată și de proba suptului.
• Capsule STIMULAREA LACTAȚIEI sunt eficiente în hipogalactie,
favorizând creșterea semnificativă a cantității de lapte la mamele
monitorizate. Au efecte pozitive asupra tranzitului intestinal, reducerea
colicilor abdominale și creșterea curbei ponderale a sugarilor monitorizați.
• Produsul a fost bine tolerat, fiind lipsit de reacții adverse.

XCSTLACT1

Ingrediente: fructe anason (Anisi fructus), fructe de fenicul (Foeniculi
fructus), fructe de chimion (Carvi fructus), urzică vie (Urticae herba),
roiniţă (Melissae herba), cimbrişor (Serpylli herba), mentă
(Menthae herba).
Recomandări: ceaiul se va consuma de mame în timpul sarcinii
și alăptării.
Administrare: 3-4 căni/zi.
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BABYCALM XBY1
Ingrediente: fructe de fenicul (Foeniculi fructus), fructe de chimion
(Carvi fructus), flori de muşeţel (Matricariae flos), mentă
(Menthae herba).
Recomandări: tulburări digestive la sugari şi copii mici: colici, balonări,
aerofagie (înghiţire de aer în timpul mesei), vărsături.
Administrare: Copii 0-1 ani: 50-100 ml/zi.

D104
BABYCALM
picături contra colicilor

A19
BEBE BIOSEPT
pentru sugari şi copii mici

Ingrediente: extracte uleioase în ulei de struguri
(Vitis viniferae oleum) de: flori de muşeţel
(Matricariae flos) 12%, roiniţă (Melissae herba) 8%,
fructe de cardamom (Cardamomi fructus), fructe
de chimion (Carvi fructus), fructe de coriandru
(Coriandri fructus).
Proprietăţi: calmează crampele şi durerile
abdominale, carminativ (ajută eliminarea gazelor
intestinale), antivomitiv.
Recomandări: tulburări digestive la sugari şi copii
mici: colici, balonări, aerofagie (înghiţire de aer în
timpul mesei), vărsături.
Administrare: nou-născuţi: 3 picături x 3/zi.
Sugari 1-3 luni: 4 picături x 3/zi.
Sugari 3-6 luni: 5-6 picături x 3/zi.
Copii peste un an: 10 picături la nevoie. Produsul se
poate administra înainte de alăptare sau în biberonul cu lapte.

Ingrediente: sirop de fructoză, apă,
extracte de plante, în proporţie variabilă:
lichen de piatră (Lichen islandicus), frunze
de măslin (Oleae folium) 2%, turmeric
(Curcumae longae rhizoma), extract total
de trifoişte de baltă (Menyanthidis folium)
0,2% – min. 20%, antioxidant: vitamina C,
conservant: sorbat de potasiu.
Recomandări: stări febrile, răceală,
gripă, amigdalită, faringită, bronşită
prin efectul: antibacterian, antiviral,
antifebril, antiinflamator, imunostimulent,
expectorant.
Administrare: 0,5 ml/kgcorp/doză
Se administrează de 3 ori pe zi, cu 30 de
minute înainte de masă.
Durata curei: 5-15 zile.

Evaluarea eficienței

• În urma tratamentului cu soluţie D104 Babycalm la 81,87% dintre pacienţi
s-a constatat dispariţia simptomelor (dureri abdominale, flatulenţă, agitaţie
şi iritabilitate, plâns/insomnie, refuz alimentar, vărsături), iar la 18,13%
dintre pacienţi s-a înregistrat o ameliorare.
• Produsul a fost bine tolerat şi nu a determinat apariţia de reacţii adverse.
• Soluţia D104 Babycalm se poate asocia cu Ceai Babycalm.
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Evaluarea eficienței

• Administrarea de A19 BEBE BIOSEPT, sirop în cura afecţiunilor

de căi respiratorii superioare a dovedit eficienţă ca unic tratament în
vindecarea simptomelor clinice la 66,6% dintre pacienţi şi ameliorarea
simptomatologiei la 31% dintre aceştia. La 2,38% dintre pacienţi s-a
înregistrat persistenţa simptomatologiei.
• Fitopreparatul a fost bine tolerat şi nu a determinat apariţia de reacţii
adverse la pacienţii evaluaţi.
• A19 BEBE BIOSEPT sirop a fost bine acceptat de către sugari.
• Este uşor de administrat, datorită seringii dozatoare.
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REMEDIILE
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OVULE ȘI SUPOZITOARE
În zeci de ani de activitate, am avut timp să găsim soluțiile
pentru a ajunge de la plantele bine culese și alese, până la forme
de prezentare eficiente, cu aplicare locală.
Iată de ce, în zilele noastre, oricine poate descoperi
natura în forme de tratament moderne.

G84
GINOSEPT
6 ovule a 1,85 grame
Ingrediente: gliceride solide, extract de flori de gălbenele (Calendulae
flos) 7,5%; extract de mlădiţe de tuia (Thuja occidentalis) 5%; ceară de
albine; tinctură de propolis; extract de muguri de plop (Populi gemma);
ulei esenţial de eucalipt (Eucalypti aetheroleum); ulei esenţial de cimbru
(Thymi aetheroleum); ulei esenţial de cuişoare (Caryophylli floris
aetheroleum); ulei esenţial de coada şoricelului (Millefolii aetheroleum).
Recomandări: utilizat ca adjuvant natural cu acţiune antimicrobiană,
anticandidozică, antiinflamatoare, cicatrizantă, antipruriginoasă,
anestezică locală pentru infecţii şi inflamaţii genitale, leucoree, candidoză.
Administrare: 1 ovul/zi.
Durata curei: 6-18 zile sau conform recomandării medicului.

•

Evaluarea eficienței

S-au administrat ovule Ginosept - G84, la paciente cu infecţii şi
inflamaţii genitale, timp de 6-18 zile, 1 ovul, seara, în funcţie de patologie.
Au fost monitorizate simptomele specifice (leucoree, febră, durere
pelvină, disurie, senzaţie de arsură şi prurit vulvar, uretrită) şi s-a efectuat
examenul de laborator al secreţiei vaginale.
• S-a constatat că tratamentul cu ovule Ginosept - G84 a fost suficient
ca unic tratament pentru dispariţia simptomelor clinice la 80% dintre
paciente, la care s-a negativat şi frotiul vaginal, la celelalte paciente (20%)
obținându-se ameliorarea simptomelor clinice.
• Produsul a fost bine tolerat şi lipsit de efecte adverse.

D95
HEMORSAN
6 supozitoare a 1,8 grame
Ingrediente: gliceride solide, extract de flori de gălbenele (Calendulae
flos), ceară de albine, extract de frunze de Hamamelis virginiana, extract
de muguri de plop (Populi gemma), tinctură de propolis, extract de
seminţe de castan (Hippocastani semen), balsam de Peru (Balsamum
peruvianum), ulei esenţial de coada şoricelului (Millefolii aetheroleum),
ulei esenţial de cuişoare (Caryophylli floris aetheroleum).
Recomandări: umidifică mucoasa rectală permiţând cedarea nutrienţilor
şi transportul acestora către venele hemoroidale inflamate, favorizând
astfel calmarea acestora, uşurarea eliminării scaunului şi refacerea
zonelor afectate în cazurile de hemoroizi şi fisuri anale.
Administrare: 1 supozitor/ zi
Durata curei: 6 – 12 zile consecutiv sau conform recomandării
medicului.

•

Evaluarea eficienței

S-au administrat supozitoare Hemorsan - D95 timp de 12 zile, unui
lot de pacienți diagnosticați cu boală hemoroidală.
• Au fost monitorizate simptomele specifice (durere la defecație,
rectoragie, prolaps de mucoasă, prurit anal, fisura mucoasei anorectale)
și s-a efectuat tușeul rectal.
• S-a constatat la peste 80% dintre pacienți dispariția simptomatologiei
(durerea la defecație, rectoragia și pruritul anal); la 69% dintre pacienții
cu fisură anală aceasta s-a remis, iar la restul s-a ameliorat.
• Produsul fost bine tolerat de 98% dintre pacienți și lipsit de reacții
adverse.
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DESPRE
STAREA DE BINE
Aici vorbim despre cum se transformă plantele
în acele lucruri bune care au o influență
benefică asupra sănătății tale.

Știi deja că plantele îți influențează starea de bine, fie că le privești, le miroși parfumul sau le sorbi
aroma într-o cană cu ceai. De-a lungul timpului, oamenii s-au întrebat, însă, cum ar fi dacă ar
combina mai multe plante pentru a obține remedii mai eficiente. Multe rețete s-au născut astfel și
noi îți aducem aici o parte dintre ele, culese din popor sau create de specialiștii noștri.
Și încă ceva de reținut: cele ce urmează sunt menite pentru prevenție și întreținere, așadar pentru
dereglări minore, în faze incipiente, când echilibrul organismului nu a fost distrus prin mijloace chimice.
Adică pentru atunci când ai grijă să previi, mai mult decât să repari.
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CEAIURI STARE DE BINE

Plantele, dacă știi cum să le prepari, îți pot fi de mare ajutor în
perioade mai încărcate. Noi îți venim în ajutor cu ceaiuri create
special pentru a regla cu blândețe, pe cale naturală, eventualele
disfuncții aflate în stadii incipiente, determinate de stres, poluare sau
efectele unei diete mai puțin echilibrate.
ANTISTRES XCSBA1
Acest ceai nu generează stare de somnolenţă.
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos), roiniţă (Melissae herba),
flori de tei (Tiliae flos), passiflora (Passiflorae herba), flori de lavandă
(Lavandulae flos), flori de muşeţel (Matricariae flos), frunze de lemon
verbena (Lippiae citriodorae folium), rădăcină de ginseng (Ginseng radix),
extract de Rhodiola rosea standardizat în min. 3% rosavină şi salidrozidă,
extract de fructe de goji (Lycium barbarum) standardizat în min. 3%
vitamina C.
Recomandări: datorită efectului relaxant şi calmant, favorizează
îndepărtarea stresului şi a surescitării nervoase.
Administrare: 2-3 căni/zi.

DIGESTIE UȘOARĂ XCSBDU2
Ingrediente: fructe de fenicul (Foeniculi fructus), fructe de anason (Anisi
fructus), busuioc (Basilici herba), frunze de rozmarin (Rosmarini folium),
rădăcină de lemn dulce (Liquiritiae radix), mentă (Menthae herba), frunze
de senna (Sennae folium), rădăcină de cicoare (Cichorii radix).
Recomandări: stimulează digestia, fiind recomandat în digestie lentă,
indigestie, balonări, stări de greaţă, dureri de cap de origine digestivă,
după mese copioase.
Administrare: 2-3 căni/zi.

HAPCIU

XCSBH3

Ingrediente: fructe de măceş (Cynosbati fructus), flori de hibiscus
(Hibisci flos), muguri de pin (Turiones Pini), scorţişoară (Cinnamomi
cortex), fructe de fenicul (Foeniculi fructus), fructe de anason (Anisi
fructus), şovârv (Origani herba), flori de soc (Sambuci flos), salvie
(Salviae herba), cimbrişor (Serpylli herba).
Recomandări: antiinflamator, favorizează transpiraţia, expectorant,
vitaminizant. Se recomandă consumul la apariţia primelor simptome şi
semne ale stării gripale, răcelii.
Administrare: 3-4 căni/zi.
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IMUNITATE XCSBI4
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos), mentă (Menthae herba),
busuioc (Basilici herba), echinacea (Echinaceae herba), fructe de cătină
(Hippophae fructus), fructe de măr (Mali fructus), ulei esenţial de
grapefruit (Citrus decumana aetheroleum).
Recomandări: stimulează capacitatea naturală de apărare a organismului
împotriva îmbolnăvirilor.
Administrare: 3-4 căni/zi.
Se poate administra în sarcină și alăptare.

ORGANISM PURIFICAT
(detoxifiant)

XCSBOP5

Ingrediente: fructe de fenicul (Foeniculi fructus), rădăcină de brusture
(Bardanae radix), frunze de rozmarin (Rosmarini folium), flori de soc
(Sambuci flos), sulfină (Meliloti herba), rădăcină de cicoare (Cichorii
radix), păpădie (Taraxaci herba), urzică (Urticae herba), rădăcină de osul
iepurelui (Ononidis radix), frunze de senna (Sennae folium).
Recomandări: favorizează eliminarea toxinelor din organism, fiind util în
cure periodice de purificare.
Administrare: 2-3 căni/zi.

PICIOARE UȘOARE XCSBPU6
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos), fructe de măceş (Cynosbati
fructus), frunze de Ginkgo biloba (Ginkgo folium), sulfină (Meliloti herba).
Recomandări: ameliorează senzaţia de „picioare grele”, glezne umflate,
oboseală şi slăbiciune în membrele inferioare.
Administrare: 2-3 căni/zi.
Se poate administra în sarcină și alăptare.
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PROTECTOR HEPATIC XCSBPH8
Ingrediente: frunze de boldo (Boldo folium), rădăcină de brusture
(Bardanae radix), mentă (Menthae herba), fructe de fenicul (Foeniculi
fructus), rădăcină de cicoare (Cichorii radix), cimbru (Thymi herba),
flori de gălbenele (Calendulae flos), flori de muşeţel (Matricariae flos),
păpădie (Taraxaci herba), ulei esenţial de lămâie (Citri aetheroleum).
Recomandări: protejează ficatul de agenţii hepatotoxici.
Este recomandat pentru cure de detoxifiere hepatică, stimularea
funcţiei hepatice.
Administrare: 3-4 căni/zi.

SILUETA PERFECTĂ 1
purificare și drenaj

XCSBSP7

Ingrediente: frunze de senna (Sennae folium), flori de hibiscus (Hibisci
flos), frunze de ceai verde (Theae folium), flori de soc (Sambuci flos),
seminţe de lucernă (Medicaginis semen), Ortosiphon (Ortosiphonis
herba), ulei esenţial de portocale (Aurantii aetheroleum), extract de
Aloe vera standardizat în min. 18% aloină.
Recomandări: ajută la scăderea în greutate şi la menţinerea unei greutăţi
corporale normale deoarece favorizează purificarea organismului prin
diureză şi laxaţie. Este tonic şi revigorant, de aceea pe parcursul curei nu
apare senzaţia de slăbiciune.
Administrare: 2 căni/zi.

SILUETA PERFECTĂ 2 XCSBSP6
controlul greutății
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos), frunze de ceai verde
(Theae folium), scorţişoară (Cinnamomi cortex), rădăcină de lemn
dulce (Liquiritiae radix), flori de soc (Sambuci flos), extract de Garcinia
cambogia standardizat în min. 60% acid hidroxicitric, extract de guarana
(Paullinia cupana) standardizat în min. 12% cafeină, extract de frunze
de maté (Ilex paraguariensis) standardizat în min. 8% cafeină, ardei iute
(Capsici fructus).
Recomandări: ajută la scăderea în greutate şi la menţinerea unei greutăţi
corporale normale prin favorizarea arderii grăsimilor. Este tonic şi
revigorant, de aceea pe parcursul curei nu apare senzaţia de slăbiciune.
Atenuează uşor pofta de mâncare.
Administrare: 3 căni/zi.
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SOMN LINIȘTIT

XCSBSL5

Ingrediente: passiflora (Passiflorae herba), roiniţă (Melissae herba), flori
de tei (Tiliae flos), frunze şi flori de păducel (Crataegi folium cum flore),
flori de lavandă (Lavandulae flos), măghiran (Majoranae herba), flori de
muşeţel (Matricariae flos).
Recomandări: favorizează un somn liniştit şi eficient. Se va consuma
seara înainte de culcare, deoarece induce cu blândeţe, pe cale naturală,
un somn fiziologic.
Administrare: 1-2 căni, seara.

TRANZIT RAPID (laxativ) XCSBTR4
Ingrediente: frunze de senna (Sennae folium), rădăcină de lemn dulce
(Liquiritiae radix), fructe de măr (Mali fructus), fructe de fenicul (Foeniculi
fructus), lemongrass (Cymbopoginis citrati herba), seminţe de spanac
(Spinacia oleraceae semen), seminţe de lucernă (Medicaginis semen), ulei
esenţial de portocale (Aurantii aetheroleum).
Recomandări: accelerează tranzitul prin creşterea peristaltismului
intestinal, reduce spasmele şi atenuează balonarea, fiind recomandat în
constipaţie.
Administrare: 1-2 căni/zi.

50+ FEMININ

XCSB5P1

Ingrediente: roiniţă (Melissae herba) 15%, flori de hibiscus (Hibisci flos)
15%, coada calului (Equiseti herba) 10%, rizomi de pir (Agropyri repentis
rhizoma) 10%, flori de trifoi roşu (Trifolii pratense herba) 10%, frunze
de Ginkgo (Ginkgo folium) 10%, măceşe (Cynosbati fructus), şerlai
(Salviae sclareae herba) 10%, rădăcină de angelică (Angelicae radix) 5%,
scorţişoară (Cinnamomi cortex) 5%.
Recomandari: prin acțiunea antioxidantă, revigorantă și remineralizantă
încetineşte procesele de îmbătrânire celulară și ajută la menţinerea
feminităţii şi a calităţii vieţii femeilor de peste 50 de ani.
Administrare: 2-3 cani / zi.
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50+ MASCULIN XCSB5P2
Ingrediente: hibiscus (Hibisci flos) 15%, brânca ursului (Heraclei herba)
10%, frunze de Ginkgo (Ginkgo folium) 10%, rădăcină de urzică (Urticae
radix) 10%, muguri de pin (Pini turiones) 10%, seminţe de schinduf
(Trigonellae foenugraeci semen) 10%, fructe de merişoare (Vitis idaeae
fructus) 10%, măceşe (Cynosbati fructus) 10%, busuioc (Basilici herba)
10%, rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma) 5%.
Recomandari: prin acțiunea antioxidantă, tonică și antiinflamatoare
a prostatei încetineşte procesele de îmbătrânire, susţine sănătatea
prostatei şi realizarea normală a funcţiei urinare și sexuale la bărbaţii de
peste 50 de ani.
Administrare: 2-3 cani / zi, între mese

VIAȚĂ LUNGĂ XCSBVL3
Ingrediente: flori de hibiscus (Hibisci flos) 25%, frunze de ceai verde
(Theae folium) 10%, busuioc (Basilici herba), mentă (Menthae herba)
10%, frunze de lemon verbena (Lippiae citriodorae folium) 10%, salvie
(Salviae herba) 7%, măceşe (Cynosbati fructus) 5%, frunze de Ginkgo
biloba (Ginkgo folium) 5%, brânca ursului (Heraclei herba) 5%, rădăcină
de cicoare (Cichorii radix) 5%, urzică (Urticae herba) 5%, frcute de cătină
(Hippophae fructus) 2%, ulei esențial de lemongrass (Cymbopogoni
citrati aetheroleum) 1%.
Recomandari: prin efectul antioxidant, tonic și revigorant protejează
organismul împotriva îmbătrânirii premature și aduce un plus de vitalitate
și vigoare, contribuind la menţinerea funcționării optime a organismului.
Administrare: 2-3 căni / zi, între mese
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CEAIURI MEȘTEȘUGITE
Arta pregătirii plantelor pentru ceai și rețetele
farmacistului Farago, ți le aducem în preparate
tradiționale sau noi, pline de savoare.

Căci mare bucurie se poate afla într-o cană cu ceai făcut cu meșteșug, pe îndelete, din plante culese
cu grijă, uscate cu răbdare și combinate cu înțelepciune. Că doar nu era să punem acolo ce ne-o
fi venit la îndemână. Tu savurează pe îndelete, căci ritualul preparării, cât și acela al degustării fac
parte din cultura unor civilizații străvechi pline de înțelepciune.
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CEAIURI “NATURAL”

Natura știe atât de bine să pună parfumuri și arome în plante, încât nu
mai este nevoie de nici un adaos. Arta noastră constă în felul în care
culegem plantele astfel încât să păstreze uleiurile esențiale și în știința cu
care le așezăm apoi în combinații bune și pentru sănătate,
și încântătoare pentru suflet.

NOU
MIREASMĂ XCMM1
Ceai de răsfăț, cu gust plin, de băut pe îndelete. Busuiocul românesc
parfumat se împletește cu lămâia exotică și proaspătă ca umbră unei
livezi de pe tărâmurile de la Mediterana.

NOU
VIGOARE XCMV3
Ceai de miezul zilei, când ești în miezul lucrurilor. Pentru un strop de
energie, gustul dulce-acrișor al măceșelor din câmpurile românești se
împletește cu nota picantă a ghimbirului sosit tocmai de pe tărâmurile
orientale.

NOU

TIHNĂ XCMT2
Ceai recomandat în liniștea serii, pentru liniștea sufletului. După o zi
plină, cea mai folosită plantă a românilor, mușețelul, își împletește gustul
fin și plăcut cu aroma petalelor de trandafir, care amintește de tărâmuri
calde și pline de tihnă.
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CEAIURI „THEIA”
Să te răsfeți este un lucru natural și benefic, în doza potrivită.
Noi luăm în serios chiar și distracția, prin urmare am creat prin
metode riguroase o serie de ceaiuri de savurat calde sau reci,
dar neapărat cu un zâmbet. Până la urmă, nu e o idee rea să iei
o pauză din când în când și să te distrezi împreună cu cineva drag
la un pahar de ceai din ingrediente naturale.

Ceai pungă
AMARETTO
XCTATT1
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SYMPHONIE
XCTSY2
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HAWAII
COCKTAIL
XCTHC3

CEAIURILE FARES
Ceaiurile sunt o bucurie peste tot în lume. Nu există limite pentru
bogăția de plante, fructe, mirodenii și combinațiile de arome. În fiecare
colț al pământului, din cele mai vechi timpuri, arta ceaiului se manifestă în
cele mai savuroase moduri. Noi avem grijă să folosim numai plante din
surse de încredere și rețete încercate.

Sortimente fără adaosuri de arome

Din bogăţia naturii am ales cu grijă un mănunchi de ierburi, flori şi fructe pentru a crea aceste ceaiuri naturale,
fără adaosuri de arome, care vă vor încânta simţurile şi vor completa un stil de viaţă sănătos.

CEAI NATURAL LĂMÂI
VERZI ȘI PORTOCALE
XCFLVZ1

CEAI NATURAL
DIN 7 PLANTE
XCFN72
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Plante din toate colțurile lumii
CEAI VERDE
XCFCVD3

CEAI VERDE CU
VANILIE ȘI LĂMÂIE
XCFVVL4

CEAI NEGRU
XCFNC5

CEAI VERDE CU IASOMIE
XCFVI6

CEAI VERDE CU GHIMBIR
XCFVG7

NOU
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CEAIURI DE POVESTE
O cană de ceai poate fi o clipă de fericire, un motiv de
întâlnire sau un moment de liniște. Adaugă un strop de
optimism fiecărei zile și bucură-te de un ceai acrișor de
fructe de pădure sau un ceai parfumat de frăguțe pentru
copii și savurează o băutură reconfortantă, făcută cu
meșteșug, din plante, fructe și mirodenii.

CEAI DE IARNĂ XCPIR1
În serile geroase de iarnă bucură-te de savoarea unei ceşti cu ceai
fierbinte, sau, de ce nu, lasă-te sedus de deliciul unei căni cu vin fiert
aromate cu un pliculeţ de Ceai de Iarnă...

CEAI MAI DRAG PENTRU COPII
XCPDRC2
Unii spun că este datoria celor mari să aibă grijă de cei mici. Noi am zice
că este o bucurie și o încântare, mai degrabă, pentru că ei sunt cel mai
bun leac pentru orice supărare. Și am făcut cu mare plăcere o rețetă de
ceai anume pentru copii, dar care poate fi savurată foarte bine și de cei
mari. Am pus în ea frăguțe, vitamina C și, mai ales, momente de bucurie.
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CEAIURI DE FRUCTE
Fructele sunt întotdeauna răspunsul pe care natura ni-l
dăruiește atunci când avem nevoie de energie și optimism.
Ele sunt cel mai sănătos mod de a ne răsfăța fără griji.
Iar când vrei și hidratare, ceaiul de fructe este răspunsul.

Ceai plic

CĂPŞUNI ŞI FRAGI XCFCF3

AFINE XCFAF1

FRUCTELE CARPAȚILOR XCFFC4

CAISE ȘI MANGO XCFCM2

CATINA XCFCT5

NOU
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FRUCTE DE PĂDURE XCFFP6

GOJI ȘI FRUCTE DE
PĂDURE XCFPDR8

GHIMBIR ȘI LĂMÂI VERZI XCFGLV7

LĂMÂI XCFLI10

MERE VERZI ȘI MELISSA XCFMVM9

MERIȘOARE ȘI AFINE XCFMAF11
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MEȘTEȘUGITE
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MERIȘOARE ȘI ZMEURĂ XCFMZ12

ZMEURĂ ȘI MIERE

Ceai pungă

VIȘINE ȘI VANILIE

XCFVV13

XCFZM14

FRUCTELE CARPAȚILOR XCFC15
FRUCTE DE PĂDURE XCFFP17

AFINE XCFA16
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CĂPȘUNI ȘI FRAGI

PAPAYA ȘI ANANAS

XCFCF18

XCFPA20

MERIȘOARE ȘI
COACĂZE
XCFMC19

Ceai 100 plicuri
AROMFRUCT CĂPȘUNI ȘI FRAGI
100 plicuri XCFCF21

AROMFRUCT FRUCTE DE PĂDURE
100 plicuri XCFFP22

AROMFRUCT GHIMBIR
ȘI LĂMÂI VERZI
100 plicuri XCFGLV23

DESPRE
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MEȘTEȘUGITE
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CEAIURI PENTRU HORECA
Fiecare zi te poartă către noi și noi experiențe și, pentru că natura
este peste tot, oriunde te-ai afla ai savoarea plantelor la îndemână.
Fie că ești în călătorie sau în orașul tău, oricând faci o pauză din
agitația unei zile, așază-te în ceainăria preferată și regăsește-ți
energia într-o cană din ceaiul care îți place.

Ceaiuri asortate, în plicuri ambalate individual
Aceste două colecţii speciale sunt potrivite micului
dejun de la pensiune sau hotel, unei pauze împreună
cu colegii de la birou dar şi celor care doresc să
testeze câte un pic din toate gusturile şi aromele.

AROMFRUCT ASORTAT
120 plicuri ambalate individual XCHAA1
Conţine: ceai de fructe de pădure, 60 plicuri; ceai de căpşuni şi fragi,
30 de plicuri; ceai verde cu lămâie şi vanilie, 30 plicuri.

PLANTE ASORTAT
120 plicuri ambalate individual XCHAA2
Conţine: ceai de muşeţel, 30 plicuri; ceai de mentă, 30 de plicuri; ceai
de sunătoare, 30 plicuri; ceai de tei, 30 plicuri.
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Ceaiul Casei
Pentru o colectivitate numeroasă, pachetele
de 100 plicuri cu Ceaiul Casei vor fi alegerea ideală
în prepararea unei cantităţi mai mari de infuzie.

CEAIURI DE PLANTE
80 plicuri XCCPM1 XCCPM2 XCCPM3
Muşeţel cu roiniţă şi măceşe
Mentă cu rozmarin şi măceşe
Sunătoare cu coada şoricelului şi măceşe

DESPRE
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MEȘTEȘUGITE
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DESPRE
SAVOARE
Natura știe să ne ofere lucruri bune,
dar și savuroase, pentru că avem nevoie
de ingredientele potrivite pentru optimism
și o stare de bine.

Gustul vacanțelor la țară sau al excursiilor cu clasa, prima dată când am fost la mare sau primul foc
de tabără, toate aceste amintiri și multe altele se pot trezi la viață savurând o cană cu ceai parfumat
și bun. Ține-ți aproape prietenii și bucură-te de fiecare moment în care natura îți oferă
o bucurie.
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SIROPURI DE FRUCTE
Să te bucuri de viață este un obicei sănătos și pentru spirit,
și pentru trup. Iar când ai poftă de o băutură gustoasă, tot
fructele sunt cele mai bune ingrediente: din priceperea celor
care iubesc natura au prins viață siropurile de fructe cu 0%
compromisuri, în care găsești ceaiul preferat cu savoarea
delicioasă a unei băuturi răcoritoare.

CĂPȘUNI
FRUCTE DE PĂDURE
VIȘINE
AFINE ȘI COACĂZE
700 ml
Preparare: Sucul se obţine prin diluarea
unei părţi de sirop cu 6 părţi de apă
minerală sau plată.

DESPRE
SAVOARE

XSC1
XSC2
XSC3
XSC4
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DESPRE CUM
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Ori de câte ori te interesează care sunt lucrurile bune pentru anumite zone ale
sănătăţii tale, aici găseşti răspunsurile potrivite.

Lucrăm cu plantele de peste 85 de ani și, astfel, am ajuns să le cunoaștem foarte bine. Știm unde
înfloresc mai frumos, cum să le plantăm, când să le culegem, cele mai bune metode de uscare, dar și
cum ne ajută ele cel mai bine sănătatea. Despre acest din urmă lucru am vrea să vorbim puțin. Pentru
că, dacă știm cum să asociem beneficiile pe care ni le dăruiesc plantele, puterea lor de a face bine
crește.
Cu atenție și răbdare, dar și cu ajutorul specialiștilor, am învățat care sunt acele asocieri între remedii
naturale care te ajută mai bine atunci când ai nevoie. Iar acum, ți le spunem și ție.
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SĂNĂTATEA
APARATULUI RESPIRATOR
GRIPĂ, RĂCEALĂ
Cod

Produse

R2

HAPCIU – Antiinflamator și
Antiinfecțios

ceai plic

R3

HAPCIU – Răceală și gripă

capsule

30 capsule

70

R4

Hapciu - elimină disconfortul
respirator

tinctură

25 ml

37

R31

HAPCIU – Elimină disconfortul
respirator

ceai pungă

50 g

R5

HAPCIU - Scade febra

ceai plic

20 plicuri

R6
R7

HAPCIU SUDORIFIC
HAPCIU INHALANT

Pag.

loțiune
reconfortantă
pentru corp
inhalant

20 plicuri

Cod

Produse

A13

BIOSEPT

sirop cu miere

100 ml

53

A16

BIOSEPT

sirop clasic

250 ml

51

R25

PLANTUSIN FORTE

sirop clasic

250 ml

52

R29

PLANTUSIN PENTRU
DIABETICI

sirop clasic

250 ml

52

21

R9

PLANTUSIN

sirop cu miere

100 ml

54

21

R10

PĂTLAGINĂ

sirop clasic

250 ml

51

R11

PĂTLAGINĂ

sirop cu miere

100 ml

54

R28

RIDICHE NEAGRĂ

sirop clasic

250 ml

52

R12

MUGURI DE PIN

sirop clasic

250 ml

51

HAPCIU

ceai plic

20 plicuri

89

R14

CEAIUL P – Pulmonar (rețetă
Farago)

ceai pungă

50 g

34

D94

HERBA DACICA

bitter

250 ml

36

CIMBRU, CUIŞOARE, PIN,
EUCALIPT, TI TREE, LĂMÂIE,
LAVANDĂ, ROZMARIN,
MENTĂ

uleiuri esenţiale

21

30 ml

48

10 ml

48

R30

HAPCIU SOLUBIL

solubil

12 plicuri

83

R13

PLANTUSIN pentru gât

comprimate

30 compr.

76

R44

PLANTUSIN CALMANT

comprimate

30 compr.

76

A14

BIOMICIN

capsule moi

15 caps moi

59

A2

BIOMICIN

ulei esențial

10 ml

45

A15

BIOMICIN FORTE

capsule moi

15 caps moi

59

A3

BIOMICIN FORTE

ulei esențial

10 ml

45

A5

BIOSEPT

capsule

30 capsule

63

Pag.

49

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Răceală şi gripă
Cât timp sunteţi răciţi vă sfătuim să evitaţi consumul de alimente care
produc mucus cum sunt produsele lactate, dulciurile cu zahăr alb, făina
albă (produsele de panificaţie, patiserie, biscuiţi, paste făinoase), grăsimile
şi prăjelile. Alimentaţia trebuie să fie adaptată în funcţie de pofta de
mâncare, care în asemenea situaţii este mai scăzută. Consumaţi alimente
hrănitoare şi uşor de digerat: fructe, legume, zarzavaturi, fie sub forma
crudă, de suc, sau coapte, fierte şi de asemenea supe calde.
Beţi multe lichide (ceaiuri, supe, sucuri proaspăt stoarse din fructe
sau compoturi îndulcite cu miere); astfel evitaţi deshidratarea, ajutaţi
expectoraţia prin fluidificarea secreţiilor mucoase şi îmbunătăţiţi digestia.

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
De la apariţia primelor semne şi simptome ale răcelii şi gripei administraţi
produsul Hapciu solubil-R30. În răceală şi gripă recomandăm şi
administrarea simultană a capsulelor Hapciu-R3, a tincturii Hapciu-R4 şi
a ceaiului Hapciu-R2/R31. De asemenea, pentru amplificarea efectului
antibacterian, se pot adăuga în cură capsule Biosept-A5 sau capsule moi
sau soluţiile Biomicin Forte-A3/A15 şi Biomicin-A2/A14.

Febră la copii
Copilul cu febră trebuie în primul rând hidratat cu ceai, zeamă de
compot, apă plată călduţă. Este greşit să forţaţi copilul să mănânce,
deoarece alimentele nu se vor digera corespunzător, cauzând vărsături
sau diaree. Evitaţi alimentele solide, pentru că de obicei copilul nu
tolerează grăsimile şi proteinele animale (brânză, ouă, carne) şi chiar
laptele. Foarte indicată este supa de legume, cu zarzavatul pasat şi cu
puţin suc de lămâie. Mesele să fie mai dese, dar cu cantităţi mai mici de
alimente.
Atunci când copilul are febră mare, în afară de administrarea
antitermicelor, i se poate face o frecţie uşoară pe tot corpul cu loţiunea
pentru frecţie Hapciu, sau poate fi învelit într-un cearceaf înmuiat în apă
la temperatura camerei şi bine stors.
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BRONȘITĂ, ASTM
Cod

Produse

R2

HAPCIU – Antiinflamator și
Antiinfecțios

ceai plic

20 plicuri

21

R31

HAPCIU – Elimină disconfortul
respirator

ceai pungă

50 g

21

R3

HAPCIU – Răceală și gripă

capsule

30 capsule

70

R4

HAPCIU – Elimină disconfortul
respirator

tinctură

25 ml

37

R7

HAPCIU INHALANT

inhalant

10 ml

48

R13

PLANTUSIN pentru gât

comprimate

30 compr.

76

R44

PLANTUSIN CALMANT

comprimate

30 compr.

76

A5

BIOSEPT

capsule

30 capsule

63

A4

BIOSEPT

tinctură

30 ml

37

A13

BIOSEPT

sirop cu miere

100 ml

53

A16

BIOSEPT

sirop clasic

250 ml

51

A2

BIOMICIN

ulei esențial

10 ml

45

A14

BIOMICIN

capsule moi

15 caps moi

59

A15

BIOMICIN FORTE

capsule moi

15 caps moi

59

A3

BIOMICIN FORTE

ulei esențial

10 ml

45

R8

PLANTUSIN

sirop clasic

250 ml

52

R25

PLANTUSIN FORTE

sirop clasic

250 ml

52

R29

PLANTUSIN PENTRU
DIABETICI

sirop clasic

250 ml

52

R18

PLANTUSIN FORTE

sirop cu miere

100 ml

R9

PLANTUSIN

Pag.

sirop cu miere

100 ml

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru tuse
Pentru eliminarea rapidă a tusei recomandăm administrarea unuia dintre
siropurile: Plantusin-A 8, Plantusin Forte-A 25, Ridiche neagră-R 28,
Muguri de pin-R 12, Pătlagină-R 11, într-o cană cu ceai cald (Hapciu-R 2
/ R 31) și a comprimatelor pentru supt pentru gât-R 13.

TUSE
Cod

Produse

Pag.

R2

HAPCIU – Antiinflamator și
Antiinfecțios

ceai plic

20 plicuri

21

R3

HAPCIU – Răceală și gripă

capsule

30 capsule

70

R4

HAPCIU – Elimină disconfortul
respirator

tinctură

25 ml

37

R7

HAPCIU INHALANT

inhalant

10 ml

48

R30

HAPCIU SOLUBIL

solubil

12 plicuri

83

R13

PLANTUSIN pentru gât

comprimate

30 compr.

76

R44

PLANTUSIN CALMANT

comprimate

30 compr.

76

A14

BIOMICIN

capsule moi

15 caps moi

59

54

A2

BIOMICIN

ulei esențial

10 ml

45

54

A15

BIOMICIN FORTE

capsule moi

15 caps moi

59

BIOMICIN FORTE

ulei esențial

10 ml

45

R10

PĂTLAGINĂ

sirop clasic

250 ml

51

A3

R11

PĂTLAGINĂ

sirop cu miere

100 ml

54

A13

BIOSEPT

sirop cu miere

100 ml

53

R28

RIDICHE NEAGRĂ

sirop clasic

250 ml

52

A16

BIOSEPT

sirop clasic

250 ml

51

R1

PLANTUSIN

ceai pungă

50 g

24

R8

PLANTUSIN

sirop clasic

250 ml

52

24

R28

RIDICHE NEAGRĂ

sirop clasic

250 ml

52

R25

PLANTUSIN FORTE

sirop clasic

250 ml

52

R29

PLANTUSIN PENTRU
DIABETICI

sirop clasic

250 ml

52

R18

PLANTUSIN FORTE

sirop cu miere

100 ml

54

R9

PLANTUSIN

sirop cu miere

100 ml

54

R10

PĂTLAGINĂ

sirop clasic

250 ml

51

R11

PĂTLAGINĂ

sirop cu miere

100 ml

54

R28

RIDICHE NEAGRĂ

sirop clasic

250 ml

52

R12

MUGURI DE PIN

sirop clasic

250 ml

51

R1

PLANTUSIN

ceai pungă

50 g

24

R26

PLANTUSIN

ceai plic

20 plicuri

24

R14

CEAIUL P – Pulmonar (rețetă
Farago)

ceai pungă

50 g

34

R26
R14

PLANTUSIN

ceai plic

CEAIUL P – Pulmonar (rețetă
Farago)

ceai pungă

CIMBRU, CUIŞOARE, PIN,
EUCALIPT, TI TREE, LĂMÂIE,
LAVANDĂ, ROZMARIN,
MENTĂ

uleiuri esenţiale

20 plicuri
50 g

34

49

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru bronşită, astm
În cazul afecţiunilor căilor respiratorii inferioare (trahee, bronhii,
plămâni), o eficienţă deosebită o are soluţia de uleiuri esenţiale
Biomicin-A2, deoarece uleiurile fiind volatile pătrund foarte rapid şi
uşor în plămâni. Aceasta se administrează atât intern, cât şi extern, sub
formă de inhalaţii. Pentru uz extern recomandăm asocierea cu inhalantul
Hapciu-Uşurează Respiraţia-R7.
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SĂNĂTATEA
APARATULUI CARDIO-VASCULAR
HIPERTENSIUNE ARTERIALA

PALPITAȚII / NEVROZĂ CARDIACĂ
Cod Produse
C23

CALMOCARD

ceai plic

20 plicuri

Pag.

Cod Produse

Pag.

17

C27

FITOTENSIN 1

capsule

63 capsule

70

FITOTENSIN 2

capsule

63 capsule

70

C22

CALMOCARD

ceai pungă

50 g

17

C27A

A10

LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

U64

DIUROFIT 1

capsule

63 capsule

68

PĂDUCEL

tinctură

30 ml

43

U64A

DIUROFIT 2

capsule

63 capsule

68

M105

COLESTEROL 1

capsule

63 capsule

65

M105A

COLESTEROL 2, cu anghinare
și frunze de măslin

capsule

63 capsule

65

C25

TENSIUNE

ceai plic

20 plicuri

25

C36

TENSIUNE

ceai pungă

50 g

25

C26

CEAIUL T - Tensiune (rețetă
Farago)

ceai pungă

50 g

34

VÂSC, TRAISTA
CIOBANULUI, PĂDUCEL

tinctură

30 ml

43

CARDIOPATIE ISCHEMICĂ /
ANGINĂ PECTORALĂ
Cod Produse

Pag.

C27

FITOTENSIN 1

capsule

63 capsule

70

C27A

FITOTENSIN 2

capsule

63 capsule

70

C23

CALMOCARD

ceai plic

20 plicuri

17

C22

CALMOCARD

ceai pungă

50 g

17

A10

LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

PĂDUCEL

tinctură

30 ml

43

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Hipertensiunea arterială
Reduceţi cât mai mult posibil consumul de grăsimi saturate şi grăsimi
„trans” (untură, unt, margarină, ouă, brânzeturi grase, carne grasă,
mezeluri), evitaţi consumul de sare şi de legume care conţin cantităţi mai
mari de sodiu (ţelină, spanac), murături, ape minerale bogate în sodiu,
reduceţi consumul de dulciuri, produse de patiserie, băuturi bogate în
cofeină şi alcoolul.
Consumaţi legume sărace în sodiu şi celuloză (morcovi, dovlecei, fasole
verde, salată verde, roşii, ardei), fructe (crude, coapte, compoturi),
lactate slabe, pâine neagră veche de o zi, cereale (grâu, orez, hrişcă),
peşte slab în cantităţi moderate. Puteţi mânca 2 ouă pe săptămână.
Puteţi consuma, în cantităţi moderate, grăsimi nesaturate din uleiuri
vegetale presate la rece (de măsline, floarea soarelui, porumb, in, cânepă,
dovleac), precum şi nuci, alune, migdale, fistic, seminţe de floarea soarelui
şi de dovleac neprăjite, deasemenea în cantităţi moderate.
Recomandăm consumul a 4-5 mese/zi, în cantităţi reduse. Urmăriţi
eliminarea greutăţii în exces (obezitatea), evitaţi sedentarismul.
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VARICE, ATERIOPATII
HIPERCOLESTEROLEMIE,
ATEROSCLEROZĂ
Cod Produse
M105

COLESTEROL 1

capsule

63 capsule

Cod Produse
Pag.
65

M105A

COLESTEROL 2, cu anghinare
și frunze de măslin

capsule

63 capsule

65

M110

COLESTEROL

tinctură

30 ml

37

M103

COLESTEROL

ceai plic

20 plicuri

17

M102

COLESTEROL

ceai pungă

50 g

17

P127

DETOXIFIANT CU
GANODERMA

capsule

63 capsule

67

N132

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ ȘI
MEMORIE

capsule

63 capsule

64

ANGHINARE, PĂPĂDIE,
ROZMARIN

tinctură

30 ml

41

ATEROSTOP

capsule

63 capsule

62

C43

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Menţinerea colesterolului în limite normale
Recomandăm reducerea cât mai mult posibil din alimentaţie a grăsimilor
saturate şi a grăsimilor „trans” (untură, unt, margarină, ouă, brânzeturi
grase, carne grasă, mezeluri), reducerea consumului de dulciuri şi
produse de patiserie.
Consumaţi în cantităţi moderate grăsimi nesaturate din uleiuri vegetale
presate la rece (de măsline, floarea soarelui, şofran, porumb, soia, in,
rapiţă, cânepă, dovleac), precum şi nuci, alune, migdale, caju, fistic,
seminţe de floarea soarelui şi de dovleac neprăjite, deasemenea
în cantităţi moderate. Puteţi mânca 1-2 ouă fierte pe săptămână şi
aproximativ 10 g unt de 2-3 ori pe săptămână. Deasemenea, consumul
de alimente bogate în fibre scade colesterolul: cereale integrale, fulgi de
cereale, tărâţe de ovăz, leguminoase (fasole, linte, năut, soia), ciuperci,
fructe, legume.
Consumaţi zilnic cel puţin 2 litri de apă pentru a stimula eliminarea
deşeurilor metabolice şi a toxinelor.
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PICIOARE UȘOARE

ceai plic

20 plicuri
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C29

BIOVENAL

gel

50 ml

56

C37

BIOVENAL

capsule

63 capsule

64

C30

GĂLBENELE ȘI ARNICĂ

cremă

20 g

57

C44

ULEI DE MASAJ

ulei

100 ml

47

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Varice
Consumaţi alimente bogate în flavonoizi (rutină) şi vitamina C, cum
sunt fructele (mere, pere, struguri negri, citrice, căpşuni, cireşe, caise,
afine), legume (roşii, ardei, varză, broccoli, vinete, ţelină, andive, ceapă,
usturoi), leguminoase (fasole, soia, năut), oleaginoase (nuci, fistic),
condimente (cimbru, mărar, pătrunjel), cacao, legume cu frunze verzi,
cereale integrale (orz, hrişcă), sucuri naturale, probiotice (iaurt), ulei
presat la rece (de migdale, de sâmburi de struguri). Evitaţi produsele din
făină albă, produsele de patiserie, zahărul alb (se înlocuieşte cu miere),
alimentele bogate în amidon (cartoful) sau în grăsimi animale (carnea
grasă şi lactatele grase). Se evită alcoolul, fumatul, cafeaua. Pentru a
evita creşterea în greutate şi constipaţia este bine să luaţi 5-6 mese mici
pe zi. Se recomandă consumul de lichide de 2 litri pe zi (ceaiuri, sucuri
naturale).
Vă sfătuim să evitaţi statul în picioare pe perioade lungi de timp,
sedentarismul, sauna şi băile prea fierbinţi. Se recomandă sportul (înotul,
mersul pe bicicletă), mersul pe jos, purtarea ciorapilor medicinali.

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru scăderea colesterolului recomandăm o cură de trei luni cu
capsule Colesterol 1-M105, urmată de trei luni cu capsule Colesterol
2 cu anghinare și frunze de măslin-D105A. Pe tot parcursul curei puteţi
asocia ceaiul Colesterol-M103/M102.
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SĂNĂTATEA
APARATULUI DIGESTIV
INAPETENȚĂ
Cod Produse
D57

DIGESTIE UȘOARĂ

capsule

30 capsule

67

D41

CEAIUL D - Digestiv (rețetă
Farago)

ceai pungă

50 g

33

D94

HERBA DACICA

bitter

250 ml

36

ANGHINARE, ARDEI IUTE,
GENŢIANA, PĂPĂDIE

GREAȚĂ, VĂRSĂTURI

Pag.

tinctură

30 ml

Cod Produse
BABYCALM

ceai plic

20 plicuri

86

DIGESTIE UȘOARĂ

capsule

30 capsule

67

DIGESTIE UȘOARĂ

ceai plic

20 plicuri

89

D48

FAREBIL

soluție

10 ml

46

R20

MENTĂ

ulei esențial

10 ml

50

D57

41

GASTRITĂ, ULCER
Cod Produse

Pag.

D49

STOMAC SĂNĂTOS

capsule

63 capsule

78

F158

Cătină CU SUNĂTOARE ȘI
GĂLBENELE

ulei gras

30 ml

46

D40

GASTRIC

ceai plic

20 plicuri

20

D62

GASTRIC

ceai pungă

50 g

20

D42

CEAIUL U - Stomac (rețetă
Farago)

ceai pungă

50 g

34

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru ulcer gastro-duodenal recomandăm administrarea simultană
a capsulelor Stomac Sănătos-D49 şi a Uleiului de cătină cu sunătoare
şi gălbenele-F158, timp de şase săptămâni, la care se poate asocia
ceaiul Gastric-D40/D62, sau ceaiul U-pentru stomac (reţeta farm.
Farago)-D42.

Pag.

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Creşterea poftei de mâncare
Apetitul alimentar este un indiciu al stării de sănătate a organismului.
Scăderea apetitului ne poate indica o stare de devitalizare a organismului,
prezenţa stresului, a unei depresii uşoare sau poate fi indiciul unei
afecţiuni mai grave. Efectele adverse ale unor medicamente pot consta
în scăderea apetitului. O lipsă îndelungată a apetitului alimentar este un
motiv pentru prezentarea la medic.
Pentru a stimula pofta de mâncare recomandăm o dietă care să cuprindă
o hrană din produse naturale (fără conservanţi, coloranţi, arome
sintetice), consumate ca atare în stare crudă, cum e cazul fructelor,
produselor apicole (miere, polen), a legumelor, a produselor lactate sau
preparate cât mai simplu (prin fierbere, la aburi, coacere, fermentare şi
macerare). Se va evita consumul alimentelor prăjite, a zahărului alb, a
cafelei.
Se recomandă ieşirea în natură, în special la munte, realizarea de exerciţii
fizice regulate, sporturi în aer liber, băi de soare.
Gastrită şi ulcer
Vă sfătuim să evitaţi alimentele care sunt stimulente ale secreţiei gastrice
cum sunt: carnea grasă, mezelurile, vânatul, brânzeturile fermentate,
laptele bătut, iaurtul, kefirul, afumăturile, conservele, prăjelile, grăsimea
animală, maioneza, dulciurile concentrate (ciocolată, dulceţuri),
produsele de patiserie, zarzavaturile crude, fibroase, aţoase sau cu
celuloză dură (castraveţi, ridichi, gulii, sfeclă, varză albă, varză roşie,
fasole uscată, mazăre uscată, linte, ciuperci, vinete, roşii), legume şi
condimentele picante (ceapă, usturoi, ardei iute, piper, hrean, muştar),
fructele crude, murăturile cu oţet, băuturile prea reci sau fierbinţi,
alcoolul, ceaiul negru, ceaiul verde, cafeaua.
Recomandăm alimente alcaline care să neutralizeze excesul de acid din
stomac: lapte (are efect de pansament gastric), legume şi zarzavaturi
(bine fierte) sub formă de supe-cremă, piureuri, soteuri, budinci sau
sufleuri, unt, uleiuri presat la rece, carne slabă fiartă, fulgi de ovăz,
terci de cereale, paste făinoase, pâine prăjită, banane, avocado, sucuri
proaspete de morcovi, cartofi, varză, ceaiuri din plante medicinale cu
efect protector gastric (de gălbenele, muşeţel, sunătoare, tei, etc).
Alimentele trebuie administrate în porţii mici şi repetate (5-6 mese/
zi), la ore fixe sau de câte ori apare durerea, într-o stare de relaxare,
mestecând bine hrana, de preferinţă lichidă sau semisolidă.
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SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă

BALONARE, COLICI
Cod Produse

Pag.

BABYCALM

ceai plic

20 plicuri

86

D104

BABYCALM

soluție

30 ml

86

D65

DIGESTIV - ANTIBALONARE

ceai pungă

50 g

19

D57

DIGESTIE UȘOARĂ

capsule

30 capsule

67

DIGESTIE UȘOARĂ

ceai plic

20 plicuri

89

D41

CEAIUL D - Digestiv (rețetă
Farago)

ceai pungă

50 g

33

D128

PROBIO VITAL

capsule

20 capsule

77

D70

VEZICĂ BILIARĂ LENTĂ

capsule

63 capsule

79

D66

COLON SĂNĂTOS

capsule

63 capsule

66

D64

COLON SĂNĂTOS

ceai pungă

50 g

18

D88

COLON SĂNĂTOS

ceai plic

20 plicuri

18

D94

HERBA DACICA

bitter

250 ml

36

R20

MENTĂ

ulei esențial

10 ml

50

ROZMARIN, MĂRAR,
IENUPĂR

tinctură

30 ml

43

Colon iritabil
1. Dacă predomină durerea sau balonarea recomandăm excluderea din
alimentaţie a cărnii grase (inclusiv peşte, mezeluri, cârnaţi), brânzeturilor
grase, prăjelilor, legumelor sau fructelor crude, băuturilor carbogazoase
şi a dulciurilor. Puteţi consuma legume preparate termic (evitându-se
fasolea, varza, mazărea), fructe fără coajă coapte sau preparate termic,
carne slabă, brânză slabă.
2. Dacă predomină constipaţia, se recomandă consumul de alimente
bogate în fibre vegetale: cereale integrale fierte sau coapte, fulgi de
cereale, pâine integrală sau cu tărâţe, tărâţe (20-30gr/zi), musli, legume,
zarzavaturi şi fructe crude (sucuri, salate) sau preparate termic, lactate.
Se asigură hidratarea cu minim 2l lichide/zi (suc de fructe, apă, ceai).
3. Dacă predomină diareea se recomandă excluderea din alimentaţie a
cărnii grase, afumăturilor, rântaşuri, mezeluri, cereale, pâine proaspătă,
lactate, legume şi fructe crude sau gătite. Se recomandă consumul de
orez, porumb, gris, pâine prăjită, brânzeturi uscate, ouă fierte, carne
slabă, ulei crud, unt.
Recomandări generale: evitaţi consumul de alcool, cafea, tutun.
Simptomele se ameliorează după începerea regimului dietetic şi a
medicaţiei după 2-3 săptămâni, până la 1-2 luni, de la caz la caz. Dieta şi
medicaţia se urmează 3 luni, apoi se continuă doar cu dieta, medicaţia
reluându-se doar la reapariţia simptomelor.

CONSTIPAȚIE
Cod Produse
SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Constipaţie
Recomandăm o alimentaţie regulată, cu mese la ore fixe, care să
conţină alimente bogate în fibre alimentare solubile: fructe (prune,
mere, portocale) şi legume (morcovi) şi în fibre insolubile: cereale
integrale (orz, secară, grâu), fasole uscată, fructe şi legume cu coajă,
paste făinoase, seminţe şi tărâţe. Fibrele vegetale absorb lichidele din
tubul digestiv, se umflă şi ajută la mobilizarea conţinutului colonului prin
stimularea peristaltismului. De aceea este necesar să consumaţi peste
2 litri lichide zilnic. Dimineaţa beţi 1-2 pahare de apă caldă pe stomacul
gol, iar la prânz nu eliminaţi supa.
Se limitează consumul de lapte sau alte produse bogate în calciu, aportul
ridicat de fier (prin dietă sau suplimente alimentare) şi zaharurile rafinate.

Pag.

D85

LAXATIC CU SENNA

capsule

30 capsule

73

D69

LAXATIV

sirop cu miere

100 ml

55

D50

LAXATIV

ceai plic

20 plicuri

23

D76

LAXATIV

ceai pungă

50 g

23

TRANZIT RAPID

ceai plic

20 plicuri

92

D81

CRUȘIN ȘI LEMN DULCE

ceai plic

20 plicuri

18

D52

HEMORLAX

ceai plic

20 plicuri

22

D53

HEMORLAX

ceai pungă

50 g

22

D92

DETOXIFIEREA COLONULUI

complex
natural

168 g

35

D83

DETOXIFIEREA COLONULUI

ceai plic

20 plicuri

18

D82

DETOXIFIEREA COLONULUI

ceai pungă

50 g

18

D94

HERBA DACICA

bitter

250 ml

36

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Diaree
Dieta presupune evitarea laptelui, a fructelor şi legumelor crude, a
alimentelor iritante, cum sunt condimentele, băuturile alcoolice sau
cele care conţin cofeină (cafea, ceai negru, băuturile tip „cola”) şi a
fumatului. Se va reduce consumul de alimente bogate în grăsimi (prăjeli,
carne grasă, afumături, deserturi cu conţinut mare de grăsimi şi zahăr,
unt sau margarină în exces, smântână, nuci şi seminţe). Se recomandă
consumul de orez, pâine prăjită, legume fierte, banane, porumb, griş,
brânzeturi uscate. Dieta obişnuită trebuie reluată treptat. Pentru evitarea
deshidratării consumaţi zilnic cel putin 2 litri de lichide - apă sau ceai cu
efect antidiareic (mentă, frunze de afin, ceai Enterostop).
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DIAREE
Cod Produse

Pag.

D68

ENTEROSTOP

capsule

30 capsule

69

D51

ENTEROSTOP

ceai pungă

50 g

20

D128

PROBIO VITAL

capsule

20 caps

77

D111

AFIN - frunze, CREŢIŞOARĂ,
MERIŞOR

tinctură

50 ml

39
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HEMOROIZI

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă

Cod Produse

Pag.

C37

BIOVENAL

capsule

63 capsule

64

C29

BIOVENAL

gel

50 ml

56

D52

HEMORLAX

ceai plic

20 plicuri

22

D53

HEMORLAX

ceai pungă

50 g

22

P116

GĂLBENELE

cremă

20 g

57

P117

GĂLBENELE ȘI PROPOLIS

cremă

20 g

57

C30

GĂLBENELE ȘI ARNICĂ

cremă

20 g

57

D95

HEMORSAN

supozitoare

6 supozitoare

87

L89

TĂTĂNEASĂ

cremă

20 g

57

Hemoroizi
Dieta urmăreşte evitarea constipaţiei (care poate fi una din cauze,
datorită creşterii presiunii abdominale în timpul efortului de defecaţie) şi
a alimentelor iuţi, picante, care pot provoca sângerarea venelor rectale
dilatate.
Recomandăm hidratarea organismului, consumul a 2 litri de lichide zilnic
care poate fi asigurat de supe calde de legume, sucuri naturale de fructe
și legume, macerate de plante, infuzii, ceaiuri şi apă. Alimentaţia trebuie
să cuprindă alimente bogate în fibre alimentare solubile din fructe (prune,
mere, portocale) şi din legume (morcovi), precum şi fibre insolubile din
cereale integrale (orz, secară, grâu), fasole uscată, fructe şi legume cu
coajă, paste făinoase, seminţe şi tărâţe

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă

LITIAZĂ BILIARĂ
Cod Produse

Pag.

D48

FAREBIL

soluție

10 ml

46

D96

FAREBIL

capsule moi

30 capsule

60

D43

HEPATOCOL

ceai plic

20 plicuri

22

D44

HEPATOCOL

ceai pungă

50 g

22

U63

CEAIUL G - Pentru fiere și
rinichi (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

33

R20

MENTĂ

ulei esențial

10 ml

50

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Fierea hiperactivă şi litiaza biliară
Dieta urmăreşte evitarea alimentelor colecistochinetice (care stimulează
contracţia vezicii şi căilor biliare şi eliminarea de bilă).
Sunt interzise prăjelile, carnea (în special grasă), grăsimea animală,
viscerele, lactatele grase, rântaşurile, legumele cu celuloza dură,
leguminoasele uscate, fructe oleaginoase (nuci, alune), ouă (sunt permise
1-2 pe săptămână), ciocolata, cacao, condimentele iuţi, iritante.
Evitaţi mesele voluminoase, alimentele prea reci sau prea calde, alcoolul.
Consumaţi legume cu celuloză fină (roşii, ardei, vinete, morcovi, fasole
verde, dovlecei, salată verde) - crude sau preparate ca piureuri, soteuri,
sufleuri, budinci sau salate, fructe bine coapte (de preferat sub formă de
suc), carne slabă, peşte slab, uleiuri vegetale presate la rece, condimente
uşoare aromate (pătrunjel, mărar, leuştean, tarhon, dafin), supe de
legume, paste făinoase, pâine veche de o zi.
Alimentele trebuie să fie pregătite într-un mod cât mai simplu (fierbere
sau la aburi, coacere), iar mesele să fie repartizate în 4-5 reprize
pe parcursul zilei pentru a se evita mesele prea copioase şi implicit
solicitarea veziculei biliare. Respectaţi un orar regulat al meselor, evitaţi
stresul, emoţiile negative, oboseala fizică şi intelectuală, acordaţi-vă
timpul necesar pentru relaxare şi odihnă.

Fierea leneşă
Dieta urmăreşte un regim de cruţare biliară prin evitarea grăsimilor care
necesită pentru digestie prezenţa acizilor biliari.
Feriţi-vă de prăjeli, grăsime animală, viscere, carne şi peşte gras, mezeluri,
conserve, unt, smântână, brânzeturi grase, fructe oleaginoase (nuci,
alune, arahide), ouă, maioneză, produse de patiserie.
Asociaţi zilnic în dietă alimente cu efect drenor biliar (ulei de măsline
presat la rece, salată verde, andive, anghinare, frunze de păpădie,
măsline). Puteţi consuma lactate slabe, legume cu celuloză fină (roşii,
ardei, vinete, morcovi, fasole verde, dovlecei, salată verde - crude
sau gătite), fructe bine coapte, gălbenuş de ou în preparate dietetice,
pâine de secară şi de grâu integral, deserturi cu fructe şi brânză de vaci.
Respectaţi un orar regulat al meselor şi o atmosferă de relaxare în timpul
mesei. Evitaţi sedentarismul, urmăriţi eliminarea kilogramelor în plus.

DISCHINEZIE BILIARĂ
Cod Produse

Pag.

D58

HEPATOFIT 1

capsule

63 capsule

71

D58A

HEPATOFIT 2, cu armurariu și
ganoderma

capsule

63 capsule

71

D70

VEZICĂ BILIARĂ LENTĂ

capsule

63 capsule

79

D75

VEZICĂ BILIARĂ

ceai pungă

50 g

25

D48

FAREBIL

soluție

10 ml

46

D43

HEPATOCOL

ceai plic

20 plicuri

22

D44

HEPATOCOL

ceai pungă

50 g

22

D94

HERBA DACICA

bitter

250 ml

36

D96

FAREBIL

capsule moi

30 capsule

60

GENȚIANA, ROSTOPASCĂ,
PĂPĂDIE

tinctură

30 ml

43

DESPRE
CUM
NE TRATĂM

115

HEPATITĂ
Cod Produse

Pag.

D58

HEPATOFIT 1

capsule

63 capsule

71

D58A

HEPATOFIT 2, cu armurariu și
ganoderma

capsule

63 capsule

71

D127

HEPATOCOL

comprimate

63 compr.

72

F163

IMUNITATE CU 7 CIUPERCI

capsule

63 capsule

73

P127

DETOXIFIANT CU
GANODERMA

capsule

63 capsule

67

F172

B COMPLEX, VITAMINE
NATURALE

capsule

60 capsule

64

PROTECTOR HEPATIC

ceai plic

20 plicuri

91

D43

HEPATOCOL

ceai plic

20 plicuri

22

D44

HEPATOCOL

ceai pungă

50 g

22

D109

HEPATOFIT ESENȚIAL
(RUMEX CARBO)

capsule

60 capsule

72

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Hepatită
Evitaţi alimentele cu conservanţi, coloranţi, îndulcitorii artificiali (zaharina,
ciclamatul, acesulfamul). Nu consumaţi prăjeli, afumături, alimente
vechi sau conservate, carne grasă, mezeluri, măruntaie, peşte gras,
icre, untură de orice tip, brânzeturi fermentate sau grase, produse
zaharoase (prăjituri, produse de patiserie, ciocolată, îngheţată), zahăr alb,
condimente iuţi, sosuri picante, unele legume (castraveţi, gulii), murături,
unele oleaginoase (alune, migdale, nuci, unt de arahide).
Evitaţi abuzul de medicamente, consumul de alcool, cafea, tutun, sucuri
carbogazoase artificiale, alimentaţia în exces.
Consumaţi alimente care au efect detoxifiant asupra ficatului şi sunt
bogate în antioxidanţi: cereale integrale, mămăligă, griş, fructe, legume,
uleiuri vegetale presate la rece, miere de albine, magiun, anghinare,
pătrunjel, mărar, leuştean, dafin, cimbru, chimen, ţelină, ceaiuri din plante
medicinale cu acţiune hepatoprotectoare (Hepatocol, Hepatic).
În cantităţi mai reduse puteţi consuma lactate slabe, 1-2 ouă pe
săptămână (fierte), peşte, carne slabă.
Este bine să aveţi mai multe mese (5-6) pe zi şi mai reduse cantitativ,
mestecate mai îndelungat.

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Parazitoze digestive
Recomandăm o dietă fără lactoză (lapte de vacă, oaie, capră, smântână,
brânză, iaurt, unii biscuiţi, ciocolată sau produse pe bază de cereale),
alimente rafinate, zaharuri, fructe dulci.
Consumaţi alimente cu conţinut crescut în fibre: afine, papaya, ananas,
seminţe de dovleac, alune, nuci, ulei presat la rece de dovleac, de nuci,
de măsline, năut (apa de la fierberea năutului), pătrunjel (frunze şi
semințe), frunze de ţelină, hrean, scorţişoară, coriandru, anason, tarhon,
oregano, ceapă crud[, usturoi crud (minim 4-6 căţei pe zi).
Evitaţi consumul de alcool, cafea şi sucuri dulci.
Respectaţi măsurile de igienă, spălatul mâinilor înainte de masă.
Este necesară tratarea concomitentă a tuturor membrilor familiei.

116

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru hepatitele cronice recomandăm cure de câte trei luni cu
Hepatofit Esențial (Rumex Carbo)-D90 capsule împreună cu capsule
Hepatofit 1-D58 şi capsule Imunitate cu 7 ciuperci-F163. La acestea se
poate asocia ceai Hepatocol-D43/D44. La nevoie cura se poate repeta.

STEATOZĂ HEPATICĂ
Cod Produse
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D58

HEPATOFIT 1

capsule

63 capsule

71

D58A

HEPATOFIT 2, cu armurariu și
ganoderma

capsule

63 capsule

71

D127

HEPATOCOL

comprimate

63 compr.

72

P127

DETOXIFIANT CU
GANODERMA

capsule

63 capsule

67

D43

HEPATOCOL

ceai plic

20 plicuri

22

D44

HEPATOCOL

ceai pungă

50 g

22

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru steatoza hepatică recomandăm o cură de trei luni cu capsule
Hepatofit 1-D58, urmată de alte trei luni cu capsule Hepatofit 2-D58A.
La acestea se poate asocia ceai Hepatocol-D43/D44. Cura se poate
repeta la nevoie.

PARAZITOZĂ DIGESTIVĂ
Cod Produse
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D67

VERMICIN

capsule

60 capsule

79

D73

VERMICIN

sirop cu miere

100 ml

55

D101

VERMICIN FORTE

capsule moi

40 capsule

60

A14

BIOMICIN

capsule moi

15 caps moi

59

A2

BIOMICIN

ulei esențial

10 ml

45

A15

BIOMICIN FORTE

capsule moi

15 caps moi

59

A3

BIOMICIN FORTE

ulei esențial

10 ml

45

A6

CIMBRU, CUIŞOARE

ulei esențial

10 ml

49

ARDEI IUTE

tinctură

30 ml

41
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SĂNĂTATEA
APARATULUI GENITAL
LEUCOREE
Cod Produse

Pag.

G93

GINOSEPT

cremă

50 ml

56

G70

GINOSEPT

ceai pungă

50 g

21

G83

GINOSEPT

ceai plic

20 plicuri

21

CREŢIŞOARĂ, GĂLBENELE

tinctură

30 ml

39

GINOSEPT

ovule

6 ovule

87

G84

SINDROM PREMENSTRUAL, DISMENOREE,
HEMORAGII UTERINE
Cod Produse
G82

Pag.

NORMOFLUX

capsule

60 capsule

75

CREȚIȘOARĂ GĂLBENELE,
TRAISTA CIOBANULUI

tinctură

30 ml

39

AFECTIUNI ALE PROSTATEI
Cod Produse

TULBURĂRI DE MENOPAUZĂ
Cod Produse
G81

MENOPAUZĂ

Pag.
capsule

60 capsule

74

G72

MENOPAUZĂ

ceai plic

20 plicuri

23

F176

CROM SELENIU ZINC

capsule

30 capsule

66

A10

LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

LEMN DULCE, MĂRAR,
GĂLBENELE, SALVIE

tinctură

30 ml

39

MENO-METRORAGII
Cod Produse
G82

NORMOFLUX

Pag.
capsule

60 capsule

Pag.

G80

PROSTATĂ

capsule

60 capsule

77

G74

PROSTATĂ

ceai plic

20 plicuri

24

G73

PROSTATĂ

ceai pungă

50 g

24

G75

CEAIUL V - Prostată și vezică
(rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

34

F176

CROM SELENIU ZINC

capsule

30 capsule

66

IENUPĂR, PIN

ulei esențial

10 ml

42

PUFULIȚĂ, GHIMPE

tinctură

50 ml

42

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă

75

Dismenoree, ciclu menstrual abundent, hemoragii uterine
Pe perioada menstruaţiei şi cu 2-3 zile înainte, recomandăm o dietă
bazată preponderent pe crudităţi (salate, sucuri), cereale, fructe şi
legume fierte sau coapte. Consumaţi 2 litri de lichide, de preferinţă sucuri
de fructe naturale, pentru asigurarea hidratării organismului şi aportului
de vitamine şi minerale.
Evitaţi consumul de alimente grase, proteine animale (carnea şi produsele
de origine animală), dulciuri (zahărul alb, ciocolata), preparate ce conţin
conservanţi, afumături, condimente picante (ardei iute, piper, scorţişoară,
cimbru, salvie), plante emenagoge (coada şoricelului, obligeană, seminţe
de mărar, lemn dulce, lavandă, scorţişoară, frunze de pătrunjel),
alcool, sare.

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru hipertrofia benignă de prostată recomandăm cure de minim 6 luni
cu capsulele Prostată-G80, urmate timp de 1-2 luni de ceaiul V-Prostată
şi vezică (reţeta farm. Farago)-G75, sau ceai Prostată-G73/G74.
Cura se poate repeta la nevoie.

Afecţiunile prostatei
Recomandăm evitarea consumului de carne roşie, lactate, grăsimi
animale, alimentele cu un conţinut ridicat de zahăr, a condimentelor iuţi,
a oţetului şi murăturilor cu oţet, a sării în exces şi a alcoolului.
Potrivit mai multor studii, consumul de alimente bogate în fibre are
legătură cu un nivel scăzut al PSA (antigen specific prostatic) - indicatori
buni pentru sănătatea prostatei. De aceea, este bine să urmaţi o dietă
bazată pe alimente bogate în fibre, proteine vegetale, în special fructe,
legume, cantităţi mici de soia, grăsimi nesaturate (uleiuri vegetale presate
la rece de măsline, susan), peşte, ceai verde. Pe cât posibil, alimentele să
fie cât mai naturale şi mai puţin prelucrate. Este esenţială hidratarea cu
apă plată, sau ceai - doi litri pe zi.

DESPRE
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SĂNĂTATEA
APARATULUI URINAR
INFECȚII URINARE
Cod Produse

Pag.

U65

RENALEX

soluție

10 ml

46

U70

RENALEX

tinctură

30 ml

38

A5

BIOSEPT

capsule

30 capsule

63

A4

BIOSEPT

tinctură

30 ml

37

A14

BIOMICIN

capsule moi

15 caps moi

59

A2

BIOMICIN

ulei esențial

10 ml

45

A15

BIOMICIN FORTE

capsule moi

15 caps moi

59

A20

BIOMICIN URINAR

capsule moi

15 caps moi

60

A3

BIOMICIN FORTE

ulei esențial

10 ml

45

U68

DIUROSEPT CU MERIȘOR

capsule

63 capsule

68

U69

DIUROSEPT

tinctură

30 ml

38

U60

DIUROSEPT

ceai plic

20 plicuri

20

U62

DIUROSEPT

ceai pungă

50 g

20

G75

CEAIUL V - Prostată și vezică
(rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

34

CIMBRU, CUIŞOARE,
PIN, IENUPĂR, TI TREE,
EUCALIPT, LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

DIURETIC

ceai pungă

50 g

19

U67

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Infecţii urinare
Consumaţi 2-3 litri de lichide pe zi (apă plată sau de izvor, ceaiuri
diuretice, sucuri de legume şi fructe crude). Acestea sunt esenţiale
pentru a “spăla” tractul urinar şi a reduce numărul bacteriilor patogene
din urină. Beţi sucuri naturale, proaspete, de legume şi fructe (merişor,
afine, coacăze, căpşuni, cătină albă, citrice, hrean, frunze şi rădăcină de
pătrunjel, varză, ardei).
Evitaţi alimentele iritante ale tractului urinar: cafea, băuturi alcoolice,
îndulcitori artificiali, proteine de origine animală (carne, cârnaţi mezeluri),
ceai negru, ciocolată în cantităţi mari, piper, ardei iute.
Recomandăm evitarea frigului şi a umezelii excesive, îmbrăcăminte
calduroasă, băile de şezut calde cu infuzii de plante medicinale, timp de
jumătate de oră, înainte de culcare.
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ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru infecţiile urinare cronice recomandăm administrarea
capsulelor moi Biomicin Urinar - A20 sau Biomicin - A14 timp de două
săptămâni, apoi a capsulelor Biosept-A5 timp de o lună, urmate de o
cură de întreţinere de trei luni cu capsule Diurosept cu Merişor - U68.
La acestea recomandăm asocierea ceaiului Diurosept-U60/U62, pe tot
parcursul curei.

DESPRE
CUM
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LITIAZĂ URINARĂ
Cod Produse

Pag.

U65

RENALEX

soluție

10 ml

46

U70

RENALEX

tinctură

30 ml

38

U68

DIUROSEPT CU MERIȘOR

capsule

63 capsule

68

U69

DIUROSEPT

tinctură

30 ml

38

U60

DIUROSEPT

ceai plic

20 plicuri

20

U62

DIUROSEPT

ceai pungă

50 g

20

U63

CEAIUL G - Pentru fiere și
rinichi (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

33

PIN, IENUPĂR

ulei esențial

10 ml

50

RENALEX

ceai pungă

50 g

24

U73

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Litiaza urinară
Recomandăm un consum redus de alimente cu conţinut ridicat de
proteine, acid oxalic şi calciu, ce favorizează formarea calculilor renali.
Consumaţi 1-1,5 litri de apă sau ceai diuretic pe zi (100 ml la 2 ore
pentru a favoriza diluarea urinei). Excludeţi din consum băuturile
carbogazoase (sunt acide şi pot favoriza cristalizarea pietrelor), ceaiul
negru (contine oxalaţi), apele minerale cu mult calciu. Optaţi pentru apa
plată, apă minerală cu conţinut scăzut de calciu şi elemente minerale
(este bine să nu consumaţi acelaşi tip de apă minerală mai mult de o
lună) şi ceaiurile diuretice.
În litiaza urică recomandăm un regim alimentar cu conţinut redus în
proteine, în special a celor de origine animală care duc la eliminarea unei
urini acide cu continut mărit de acid uric (carne inclusiv viscerele sau
conservele de peşte), fără untură, slănină, smântână, telemea, caşcaval,
margarină, frişcă, fasole, mazăre, linte, conopidă, nuci, alune, arahide,
migdale, ciocolată, alcool, cafea. Sunt permise alimente alcalinizante:
lapte degresat, brânză de vaci, urdă, caş (nesărate), supe-creme de
legume şi de făinoase acrite cu lămâie, toate fructele, legumele verzi, ape
alcaline 2 l pe zi, sucuri de fructe, ceaiuri diuretice.
În litiaza oxalică evitaţi alimentele cu conţinut ridicat de acid oxalic:
cacao, ciocolata, spanacul, stevia, măcrişul, ţelina, morcovii, portocalele,
ceapa, castraveţii, conopida, mazărea, sfecla, roşiile, coacăzele, afinele,
agrişele, nucile, arahidele, smochinele, pătrunjelul, prunele uscate, ceaiul
negru, berea, apele minerale alcaline şi cele bogate în calciu, hreanul,
muştarul şi piperul. Sunt permise: fulgii de ovăz, hrişca, aluaturile, varza,
salata, ciupercile, conopida, strugurii, merele, perele, piersicile, caisele,
gutuile, ceaiurile diuretice, sucurile de legume şi fructe iar orezul, grişul,
laptele şi derivatele din lapte în cantitate moderată (pot contribui la
formarea calculilor renali prin lactoză şi calciu).
În litiaza fosfatică recomandăm un regim scăzut în fosfor şi calciu,
în grăsimi şi sare şi bogat în lichide. Consumaţi tărâţe minim 25 g pe zi
deoarece reduc eliminările urinare de calciu la 20-25%. Evitaţi alimentele
cu conţinut crescut de calciu: brânză fermentată, caşcavalul, laptele de
vacă gras, gălbenuşul de ou, pătrunjelul, hreanul, fasolea boabe albă,
ceapa verde, alunele, migdalele, nucile, ciocolata şi alimentele cu conţinut
ridicat în fosfor: brânza de burduf, gălbenuşul de ou, carnea, viscerele,
mazărea verde, ciocolata şi pâinea neagră. Atenţie la suplimentele
alimentare care conţin calciu, vitamina C sau D şi care pot favoriza
formarea calculilor dacă sunt consumate în cantităţi crescute.

Pentru litiaza urinară recomandăm două săptămâni cură cu tinctură
Renalex-U70 împreună cu ceaiul G-pentru fiere şi rinichi (reţeta farm.
Farago)-U63, urmată timp de două săptămâni de soluţie Renalex-U65.
Cura se repetă de mai multe ori consecutiv.
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METABOLISM OPTIM
STRES OXIDATIV (ÎMBĂTRÂNIRE)
Cod Produse

Pag.

DIABET ZAHARAT
Cod Produse

Pag.

F163

IMUNITATE CU 7 CIUPERCI

capsule

63 capsule

73

M97

GLICOSTAT

capsule

60 capsule

69

F161

VITAMINA A NATURALĂ

capsule

30 capsule

79

M95

GLICOSTAT

ceai plic

20 plicuri

20

F172

B COMPLEX, VITAMINE
NATURALE

capsule

60 capsule

64

M96

GLICOSTAT

ceai pungă

50 g

20

F163

IMUNITATE CU 7 CIUPERCI

capsule

63 capsule

73

F176

CROM SELENIU ZINC

capsule

30 capsule

66

F176

CROM SELENIU ZINC

capsule

30 capsule

66

AFIN, ANGHINARE

tinctură

50 ml

39

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Diabet zaharat
Evitaţi consumul de dulciuri concentrate, fructe cu peste 20% glucide
bine coapte sau uscate (struguri, prune, pere, banane, curmale,
smochine, stafide).
Urmăriţi ca în dietă să aveţi un aport de circa 50-60% glucide, 25-35%
lipide şi proteine 15%. Consumaţi cereale, leguminoase, fructe (caise,
afine, coacăze, mure, zmeură, grapefruit, lămâie, avocado), fructe
oleaginoase neprăjite (nuci, alune, arahide), zarzavaturi, ulei presat la
rece (măsline, rapiţă, floarea soarelui, nuci, etc.), lactate, ouă, conform
calcului raţiei calorice şi a indexului glicemic al fiecărui aliment.
Se limitează consumul de legume uscate (fasole boabe, mazăre), pâine,
lactate, fructe (banane, pepene galben şi verde, piersici, cireşe, mere,
căpşuni, mandarine, portocale), legume (cartofi, sfeclă roşie).
Un regim bogat în fibre alimentare (min 25 gr/zi) poate reduce necesarul
de insulină, micşorând glicemia postprandială, încetineşte absorbţia
glucidelor, scăzând colesterolul din sânge şi riscurile cardiovasculare.
Sunt recomandate fibrele alimentare din orz, ovăz, leguminoase, caise,
dar şi din unele legume: broccoli, varză, morcovi, napi. Alimentele
bogate în fibre trebuie să se încadreze în cantitatea de hidraţi de carbon
recomandată de medicul diabetolog.

HIPERCOLESTEROLEMIE, DISLIPIDEMIE
Cod Produse

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru cei care trebuie să scadă în greutate mai multe kilograme
recomandăm folosirea următoarelor fitopreparate:
ceaiul Sveltaflor-M98/M11 timp de o lună, apoi două luni cu capsule
Silueta Perfectă-controlul apetitului-M100 împreună cu Silueta Perfectăcontrolul greutăţii-M101.
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Pag.

M105

COLESTEROL 1

capsule

63 capsule

65

M105A

COLESTEROL 2, cu anghinare
și frunze de măslin

capsule

63 capsule

65

M103

COLESTEROL

ceai plic

20 plicuri

17

M102

COLESTEROL

ceai pungă

50 g

17

D92

DETOXIFIEREA COLONULUI

complex
natural

168 g

35

P127

DETOXIFIANT CU
GANODERMA

capsule

63 capsule

67

D94

HERBA DACICA

bitter

250 ml

36

ANGHINARE, PĂPĂDIE,
ROZMARIN

tinctură

30 ml

41
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SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă

OBEZITATE
Cod Produse

Pag.

D92

DETOXIFIEREA COLONULUI

complex
natural

168 g

35

M101

SILUETA PERFECTĂ
CONTROLUL GREUTĂȚII

capsule

60 capsule

78

M100

SILUETA PERFECTĂ
CONTROLUL APETITULUI

capsule

60 capsule

78

SILUETA PERFECTĂ 1
PURIFICARE SI DRENAJ

ceai plic

20 plicuri

91

SILUETA PERFECTĂ 2
CONTROLUL GREUTĂȚII

ceai plic

20 plicuri

91

M98

SVELTAFLOR

ceai pungă

50 g

25

M111

SVELTAFLOR

ceai plic

20 plicuri

25

PĂPĂDIE, IENUPĂR, SOC
FRUCTE

tinctură

50 ml

40

Cura de slăbire
Recomandăm să se evite consumul de carne şi peşte grase, conservate
sau afumate, brânzeturi grase, sărate, leguminoase boabe, pâine,
cartofi, paste făinoase (în cantităţi mari), fructe dulci sau uscate, dulciuri
concentrate, prăjituri, produse de patiserie, frişcă, smântână, creme,
slănină, untură, sosuri grase, aluaturi cu unt, oleaginoase, lapte integral.
Se va evita şi consumul de sare peste 5 gr/zi. Se recomandă consumul
de legume şi fructe (în funcţie de conţinutul glucidic), zarzavaturi,
pâine neagră sau intermediară (în cantităţi moderate), leguminoase (în
cantităţi moderate), carne slabă, peşte slab, brânză de vaci, brânză slabă,
iaurt, lapte degresat, ciuperci, uleiuri vegetale, unt (cantităţi reduse).
Se consumă minim 2 litri pe zi de lichide (apă plată, de izvor, sucuri de
legume şi fructe).

HIPOTIROIDISM
Cod Produse

Pag.

F172

B COMPLEX, VITAMINE
NATURALE

capsule

60 capsule

64

F176

CROM SELENIU ZINC

capsule

30 capsule

66

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Hipotiroidism
Vitaminele şi mineralele importante pentru sinteza hormonilor tiroidieni
sunt C, E, B2, B3, B6, iodul, zincul, cromul, seleniul.
Evitaţi alimentele cu conservanţi, coloranţi, arome artificiale, zahărul alb,
alcoolul.
Recomandăm limitarea consumului de: brocoli, spanac, varză de
Bruxelles, conopidă, varză, napi, arahide, nuci, mei, ridichi, făină albă,
deoarece interferează cu sinteza hormonilor tiroideni.
Alimente permise: alimente bogate în antioxidanţi şi vitamina C (afine,
căpşuni, zmeură, rodii, etc), alimente bogate în iod (alge, iaurt, lapte
de vacă, ouă, somon), alimente bogate în vitamina E (seminţe şi ulei
de floarea soarelui, migdale, arahidele, avocado), alimente bogate în
vitaminele B (drojdia de bere, banane, cartofi, somon, ouă, brânză,
iaurt şi cereale integrale), alimente bogate în zinc (grâu, peşte, cereale
integrale, dovleac, pepene galben, caise) şi alimente bogate în seleniu
(germeni de grâu, alune braziliene, drojdie de bere, roşii, usturoi, ceapă).
Exerciţiile fizice regulate au un rol important în susţinerea funcţiei tiroidei.
Hipertiroidism
Evitaţi alimentele bogate în iod, cum sunt fructele de mare, sarea iodată,
ouăle, caşul şi laptele, dulciurile rafinate, făina albă, grăsimile saturate şi
trans (prăjelile, carnea roşie, grăsimea animală).
Consumaţi cerealele integrale (orez brun, mei), combinate cu nuci şi
seminte (surse bogate de zinc), legume crucifere ( varza, conopida şi
broccoli), de preferinţă crude, legume în special cele cu frunze verzi
(spanac şi varză creaţă), fructe (fructe de padure, cireşe, kiwi, citrice,
prune), roșii, spanac şi ardei, ulei vegetal presat la rece (ulei de in, de
cânepă, de susan), somon, macrou, ciuperci, soia şi produse din soia.
Evitați alcoolul, fumatul, ceaiul chinezesc, cafeaua, cola, ciocolata şi în
general alimentele sau plantele cu cofeină.
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SĂNĂTATEA
APARATULUI LOCOMOTOR
AFECȚIUNI REUMATICE
Cod Produse

Pag.

GUTĂ
Cod Produse

Pag.

L86

BIOMOBIL 1

capsule

63 capsule

63

L86

BIOMOBIL 1

capsule

63 capsule

63

L86A

BIOMOBIL 2

capsule

63 capsule

63

L86A

BIOMOBIL 2

capsule

63 capsule

63

L85

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

ceai pungă

50 g

16

L85

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

ceai pungă

50 g

16

L93

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

ceai plic

20 plicuri

16

L93

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

ceai plic

20 plicuri

16

L88

BIOMOBIL

gel

50 ml

56

IENUPĂR, PIN, ROZMARIN

ulei esențial

10 ml

42

L89

TĂTĂNEASĂ

cremă

20 g

57

DIURETIC

ceai pungă

50 g

19

L94

GHIARA DIAVOLULUI ȘI
UNTUL PĂMÂNTULUI

gel

50 ml

56

ARDEI IUTE, BRUSTURE,
IENUPĂR, PĂPĂDIE

tinctură

30 ml

40

IENUPĂR, PIN, ROZMARIN

ulei esențial

10 ml

42

ARDEI IUTE, BRUSTURE,
IENUPĂR,
L96

U67

41

LEMN DULCE, URZICĂ

tinctură

30 ml

43

FITODOLOR

ulei

100 ml

47

ENTORSE, LUXAȚII
Cod Produse

Pag.

L89

TĂTĂNEASĂ

cremă

20 g

57

L94

GHIARA DIAVOLULUI ȘI
UNTUL PĂMÂNTULUI

gel

50 ml

56

C30

GĂLBENELE ȘI ARNICĂ

cremă

20 g

57

L96

FITODOLOR

ulei

100 ml

47

SFATURI PRACTICE de dietă şi stil de viaţă
Reumatism
Vă recomandăm să reduceţi cât mai mult posibil din alimentaţie consumul
de carne, pâine albă, produse de patiserie, zahăr alb. Este bine să
consumaţi fructe şi în special citrice, oleaginoase (nuci, ulei de măsline,
ulei de cânepă), legume (varză, suc de cartof crud, hrean), grâul încolţit.
Faceţi băi fierbinţi, saună şi masaj uscat.
Gută
Regimul alimentar constă în excluderea alimentelor uricogene, în primul
rând al proteinelor animale (carnea, peştele gras, brânzeturile, ouăle) şi
a unor legume (fasole uscată, linte), oleaginoase, ciocolată, cacao, sare,
alcool. Recomandăm consumul de alimente care duc la alcalinizarea
urinei (fructe, legume, pâine şi cereale, sucuri de fructe proaspete, ceaiuri
medicinale). În cantitate moderată (o porţie pe zi) se pot consuma
ciuperci, conopidă, mazăre verde, spanac, sparanghel, cereale integrale şi
pâine din cereale integrale, lactate slabe, soia. Consumaţi zilnic cel puţin
2 litri de apă pentru a stimula eliminarea deşeurilor metabolice şi a
toxinelor.
Osteoporoză
Recomandăm o dietă cu alimente bogate în calciu şi nutrienţi care ajută
fixarea calciului în oase (vitamina D, A, C, zinc, cupru, siliciu, acizi graşi
esenţiali cu lanţ lung, fitoestrogeni). Consumaţi lactate fermentate
(iaurt natur, bogat în calciu), cereale integrale (grâu, ovăz, orez, hrişcă),
germeni de grâu, legume (morcovi, spanac, brocoli, lobodă, conopidă,
napi, gulii, ceapă, usturoi), leguminoase (soia, fasole, mazăre, linte),
oleaginoase (susan, migdale, seminţe de floarea soarelui, alune), banane,
prune, castane. Proteinele de origine animală şi vegetală cu valoare

122

biologică ridicată din carne, ouă, peşte, nu trebuie să depăşească
1g proteină / kg corp / zi, deoarece în cantitate mai mare acestea
modifică echilibrul acido – bazic crescând eliminarea urinară de calciu.
Evitaţi zahărul alb, cafeaua, ceaiul negru, băuturile carbogazoase, sarea,
alcoolul, drojdia alimentară (pentru că este bogată în fosfor, care vine în
competiţie cu absorbţia calciului de către organism), fumatul (nicotina
interferează cu capacitatea organismului de a utiliza calciu), dietele de
slăbire prea drastice. Realizaţi zilnic exerciţii fizice uşoare, mergeţi pe
jos câte o jumătate de oră (exerciţiile fizice regulate ajută la fixarea
calciului în ţesutul osos). Staţi cât mai mult timp la soare pentru a favoriza
formarea în corp a vitaminei D.

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
În cazul afecţiunilor reumatismale cronice, pentru apariţia mai rapidă a
efectului antialgic (antidureros) recomandăm adminstrarea alternativă
la trei luni a capsulelor Biomobil 1-L86 și Biomobil 2-L86A împreună cu
ceaiul Articulaţii Sănătoase-L85/L93. Pe parcursul acestei cure, extern
se va aplica gelul Biomobil-L88 sau gelul cu Ghiara diavolului şi untul
pământului-L94.
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SĂNĂTATEA
SISTEMULUI NERVOS
INSOMNIE
Cod Produse

Pag.

N136

NOAPTE BUNĂ

capsule

60 capsule

75

N140

ANTISTRES

capsule

60 capsule

62

N135

CONFORT EMOȚIONAL

capsule

60 capsule

66

N130

NOAPTE BUNĂ

ceai pungă

50 g

23

SOMN LINIȘTIT

ceai plic

20 plicuri

92

A10

LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

N147

VALERIANĂ

tinctură

50 ml

40

MIGRENE, CEFALEE
Cod Produse

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Insomnie
Recomandăm menţinerea unui program de viaţă cât mai ordonat, cu
realizarea de exerciţii fizice zilnic, ieşirea în natură cel puţin o dată pe
săptămână, relaxarea înainte de culcare, consumul de ceaiuri din plante
medicinale cu efect calmant, liniştitor, aromaterapie în dormitor cu ulei
de lavandă sau melissa.
Evitaţi stresul, surmenajul intelectual sau fizic, sedentarismul, alimentaţia
cu aditivi, coloranţi, semipreparate, consumul de băuturi carbogazoase,
medicaţia care are ca efecte secundare insomnia şi înlocuirea ei cu alte
tratamente, eventual pe bază de remedii naturale.
Seara evitaţi excitantele: alcoolul, tutunul, cafeaua, ceaiul verde sau
negru, cola, alte băuturi stimulente, mesele copioase.
O baie caldă cu ulei de portocale sau lavandă, ori o şedinţă de masaj se
pot dovedi de un real folos pentru un somn odihnitor.

Pag.

N135

CONFORT EMOȚIONAL

capsule

60 capsule

66

N140

ANTISTRES

capsule

60 capsule

62

N132

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ ȘI
MEMORIE

capsule

63 capsule

64

N141

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ

ceai pungă

50 g

17

N131

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ

ceai plic

20 plicuri

17

LAVANDĂ, ROZMARIN,
MENTĂ

ulei esențial

10 ml

49
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INSUFICIENȚĂ CIRCULATORIE CEREBRALĂ / TULBURĂRI DE MEMORIE
Cod Produse

ANXIETATE, DEPRESIE

Pag.

N132

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ ȘI
MEMORIE

capsule

63 capsule

64

N141

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ

ceai pungă

50 g

17

N135

CONFORT EMOȚIONAL

capsule

60 capsule

66

N131

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ

ceai plic

20 plicuri

17

N140

ANTISTRES

capsule

60 capsule

62

ANTISTRES

ceai plic

20 plicuri

89

C23

CALMOCARD

ceai plic

20 plicuri

17

C22

CALMOCARD

ceai pungă

50 g

17

N136

NOAPTE BUNĂ

capsule

60 capsule

75

N130

NOAPTE BUNĂ

ceai pungă

50 g

23

N152

DISTONOPLANT

capsule

60 capsule

67

N133

DISTONOPLANT

ceai pungă

50 g

19

LAVANDĂ, MELISSA,
ROZMARIN

ulei esențial

10 ml

49

SUPRASOLICITARE, STRES
Cod Produse

Pag.

N135

CONFORT EMOȚIONAL

capsule

60 capsule

66

N140

ANTISTRES

capsule

60 capsule

62

ANTISTRES

ceai plic

20 plicuri

89

F172

B COMPLEX, VITAMINE
NATURALE

capsule

60 capsule

64

N136

NOAPTE BUNĂ

capsule

60 capsule

75

N130

NOAPTE BUNĂ

ceai pungă

50 g

23

N152

DISTONOPLANT

capsule

60 capsule

67

F178

MAGNEZIU + B6

capsule

30 capsule

74

SOMN LINIȘTIT

ceai plic

20 plicuri

92

LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

A10

124

Cod Produse
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FORTIFICAREA
ORGANISMULUI
IMUNITATE
Cod Produse

Pag.

F163

IMUNITATE CU 7 CIUPERCI

capsule

63 capsule

73

F170

ECHINACEA CU PROPOLIS
ȘI VITAMINA C

comprimate

60 compr.

69

F161

VITAMINA A NATURALĂ

capsule

30 capsule

79

F164

VITAMINA C NATURALĂ

comprimate

60 compr.

80

F172

B COMPLEX, VITAMINE
NATURALE

capsule

60 capsule

64

F147

IMUNITATE

sirop clasic

250 ml

51

F149

IMUNITATE

sirop cu miere
și propolis

100 ml

53

F160

PROBIO IMUN

capsule

42 capsule

73

F146

IMUNITATE

ceai pungă

50 g

22

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Imunitate
Pentru avea o imunitate optimă recomandăm un regim alimentar
bogat în vitamine (B6, B12, C, E, beta-caroten) şi minerale (fier, zinc)
care stimulează mecanismele de apărare ale organismului. Acestea se
regăsesc în fructele proaspete (citrice, cătină, mere, fructe de pădure,
kiwi, căpşuni, caise), în legumele de culoare roşie, portocalie, galbenă
şi verde (morcovi, tomate, ardei, dovleac, broccoli, spanac, porumb,
ceapă roşie, usturoi, etc.) consumate crude, sau preparate cât mai uşor
(fierte în abur, coapte), cereale integrale, ciuperci, seminţe şi oleaginoase
neprăjite, uleiuri vegetale presate la rece, iaurt şi chefir (conţin lactobacili
care ajută refacerea florei intestinale şi a imunităţii), produse apicole
(polen, propolis, păstură, lăptişor de matcă).
Reduceţi consumul de alimente rafinate care sărăcesc organismul de
săruri minerale şi vitamine, alimente procesate şi conservate, dulciuri
şi produse de patiserie, zahăr alb (se înlocuieşte cu miere), îndulcitori
artificiali, consumul de băuturi carbogazoase, alcool, tutun, cafea.
Pentru o imunitate bună a organismului menţineţi un program de viaţă
cât mai ordonat, cu somn la ore potrivite, realizaţi zilnic exerciţii fizice,
ieşiţi în natură cât mai des posibil.

VITAMINIZARE
Cod Produse

Pag.

F154

VITAMINIZANT cu MĂCEȘE
și CĂTINĂ

comprimate

63 compr.

80

F161

VITAMINA A NATURALĂ

capsule

30 capsule

79

F164

VITAMINA C NATURALĂ

comprimate

60 compr.

80

F172

B COMPLEX, VITAMINE
NATURALE

capsule

60 capsule

64

G71

ACID FOLIC NATURAL

capsule

30 capsule

61

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru creşterea imunităţii la copiii cu vârsta între 3 şi 6 ani
recomandăm următoarea cură: o lună cu siropul Imunitate-F147, apoi
încă o lună cu comprimate cu Echinacea şi propolis-F170 sau Vitamina C
naturală-F164.
Pentru creșterea imunității la copii cu vârsta peste 6 ani,
recomandăm o cură de 3 săptămâni cu Probio Imun F160 capsule,
urmată de 1 lună cu comprimate Vitaminizant cu cătină.
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ANEMIE
Cod Produse

Pag.

F163

IMUNITATE CU 7 CIUPERCI

capsule

63 capsule

73

F154

VITAMINIZANT cu MĂCEȘE
și CĂTINĂ

comprimate

63 compr.

80

F164

VITAMINA C NATURALĂ

comprimate

60 compr.

80

F172

B COMPLEX, VITAMINE
NATURALE

capsule

60 capsule

64

F158

Cătină CU SUNĂTOARE ȘI
GĂLBENELE

ulei gras

30 ml

46

REMINERALIZARE
Cod Produse

Pag.

F176

CROM SELENIU ZINC

capsule

30 capsule

66

F178

MAGNEZIU + B6

capsule

30 capsule

74

L98

OSTEO PLANT

capsule

30 capsule

75

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Anemie
Recomandăm o dietă în care să predomine alimente cu conţinut ridicat
de fier şi vitamina C (pentru o mai bună absorbţie a fierului): germeni
de grâu, cereale integrale, legume (spanac, urzici, broccoli, varză de
Bruxelles, sfeclă roşie, ridichi, mazăre, linte, năut, tomate, ardei),
ciuperci (pleurotus), fructe (banane, citrice, zmeură, caise, pepene roşu,
avocado), oleaginoase (alune, nuci, arahide, fistic, nuci de caju, seminţe
de floarea soarelui şi de dovleac), gălbenuş de ou, alge, produse apicole
(polen, păstură, lăptişor de matcă), uleiuri vegetale presate la rece.
Recomandăm consumul a 200 ml suc proaspăt stors de măr, cu morcov
şi sfeclă roşie, alternativ cu 200ml suc de citrice.
Evitaţi alimentele rafinate care spoliază organismul de săruri minerale
şi vitamine, alimentele procesate şi conservate, dulciurile şi produsele
de patiserie, zahărul alb (se înlocuieşte cu miere), consumul de băuturi
carbogazoase, alcool, tutun, cafea. Evitaţi realizarea curelor de slăbire
drastice.
Recomandăm administrarea cu atenţie a suplimentelor ce conţin calciu
deoarece scad absorbţia fierului (majoritatea anemiilor fiind anemii
feriprive).

OBOSEALĂ CRONICĂ
Cod Produse

Pag.

P127

DETOXIFIANT CU
GANODERMA

capsule

63 capsule

67

F163

IMUNITATE CU 7 CIUPERCI

capsule

63 capsule

73

F172

B COMPLEX, VITAMINE
NATURALE

capsule

60 capsule

64

F178

MAGNEZIU + B6

capsule

30 capsule

74

126
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SĂNĂTATEA PIELII
ACNEE, FURUNCULOZĂ
Cod Produse
P126

URTICARIE, ECZEME
Pag.

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai plic

20 plicuri

18

Cod Produse

Pag.

ORGANISM PURIFICAT

ceai plic

20 plicuri

90

ORGANISM PURIFICAT

ceai plic

20 plicuri

90

P126

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai plic

20 plicuri

18

P125

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai pungă

50 g

18

P125

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai pungă

50 g

18

G63

BIOSEPT

gel

50 ml

56

P127

capsule

63 capsule

67

LAVANDĂ, TI TREE,
GERANIU

DETOXIFIANT CU
GANODERMA

ulei esențial

10 ml

49

G63

BIOSEPT

gel

50 ml

56

BIOMICIN

ulei esențial

10 ml

45

F158

ulei gras

30 ml

46

BRUSTURE, GĂLBENELE,
SÂNZIENE, URZICĂ

Cătină CU SUNĂTOARE ȘI
GĂLBENELE

tinctură

30 ml

41

TI TREE, EUCALIPT,
GERANIU, MENTĂ

ulei esențial

10 ml

50

BRUSTURE, GĂLBENELE,
SÂNZIENE, URZICĂ

tinctură

30 ml

41

ALERGOPLANT

ceai pungă

50 g

16

A2

P122

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Acnee, urticarie, eczeme
Pielea poate semnaliza o supraîncărcare a organismului cu deşeuri toxice,
care nu mai pot fi metabolizate de ficat şi eliminate pe cale urinară sau
intestinală. De aceea recomandăm realizarea unor cure de detoxifiere
cel puţin de două ori pe an, primăvara şi toamna. Regimul alimentar
trebuie să susţină procesul de purificare şi să nu mai aducă substanţe
nocive sau greu digerabile pentru organism. Astfel evitaţi consumul
de alimente rafinate, procesate şi conservate, cele cu E-uri, zahăr alb,
făină albă, produse de patiserie, ciocolată, îndulcitori artificiali, băuturi
carbogazoase, alcoolul, fumatul, cafeaua.
Recomandăm o alimentaţie fără produse animale (carne, lapte, ouă)
în care să predomine cerealele integrale, germenii de grâu, fructele,
legumele, verdeţurile, ciupercile consumate crude sau preparate cât mai
uşor (fierte în abur, coapte), seminţe şi oleaginoase neprăjite, uleiuri
vegetale presate la rece în cantitate redusă. Consumaţi minim 2 litri de
lichide pe zi (apă plată, sucuri proaspete de fructe şi legume sau ceaiuri
depurative).
Recomandăm o bună igienă a pielii, evitarea cosmeticelor şi detergenţilor
sintetici şi înlocuirea lor cu detergenţi naturali şi cosmetice realizate doar
din componente naturale. Realizaţi zilnic un program de exerciţii fizice,
ieşiţi în natură de câte ori este posibil, faceţi băi de aer şi de soare a
întregului corp.

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Pentru întreţinerea sănătăţii pielii, alături de tratamentul local, de
cele mai multe ori este necesară asocierea unei cure de detoxifiere a
limfei şi a sângelui. O puteți realiza cu unul dintre ceaiurile: Curăţarea
Sângelui-P126/P125 sau Purificarea Organismului-P115 sau Organism
Purificat.
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ÎNTREȚINERE TEN

ARSURI ȘI RĂNI

Cod Produse

Pag.

Cod Produse

Pag.

P126

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai plic

20 plicuri

18

P116

GĂLBENELE

cremă

20 g

57

P125

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai pungă

50 g

18

P121

GĂLBENELE

tinctură

50 ml

39

A10

LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

P131

FAREDERM

cremă

50 ml

56

F158

CĂTINĂ CU SUNĂTOARE ȘI
GĂLBENELE

ulei gras

30 ml

46

A10

LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

SĂNĂTATEA OCHILOR
Cod Produse

Pag.

F161

VITAMINA A NATURALĂ

capsule

30 capsule

79

F176

CROM SELENIU ZINC

capsule

30 capsule

66

Sfaturi practice de dietă
şi stil de viaţă
Recomandăm un regim alimentar bogat în antioxidanţi şi carotenoide
- grup de pigmenţi de culoare roşie, portocalie şi galbenă ce se găsesc
în principal în legume şi fructe sub formă de provitamina A (din ele se
sintetizează vitamina A). Consumaţi morcovi, tomate, ardei, dovleac,
sfeclă roşie, pepene galben, afine, coacăze, căpşuni, zmeură, mure,
struguri, piersici, caise, cătină, cereale integrale, ciuperci.
Deasemenea consumaţi alimente bogate în Vitamina A, care se găseşte
sub formă de retinol în gălbenuşul de ou, unt, lapte, brânză, smântână,
ulei de floarea soarelui, porumb, măsline, palmier, seminţe şi oleaginoase
neprăjite (nuci, alune, migdale, fistic, castane).
Reduceţi consumul de alimente rafinate care sărăcesc organismul de
vitamine, alimente procesate şi conservate, zahăr alb (se înlocuieşte cu
miere, zahăr brun), îndulcitori artificiali, băuturi carbogazoase, alcoolul,
fumatul, cafeaua. Evitaţi cititul la lumină slabă, culcatul la ore târzii din
noapte.
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DETOXIFIEREA
ORGANISMULUI
DETOXIFIERE
Cod Produse

Pag.

ORGANISM PURIFICAT

ceai plic

20 plicuri

90

P115

DETOXIFIANT PURIFICAREA ORG.

ceai pungă

50 g

19

P126

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai plic

20 plicuri

18

P125

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai pungă

50 g

18

D92

DETOXIFIEREA COLONULUI

complex
natural

168 g

35

D83

DETOXIFIEREA COLONULUI

ceai plic

20 plicuri

18

D82

DETOXIFIEREA COLONULUI

ceai pungă

50 g

18

Cod Produse
P127

D94

Pag.

DETOXIFIANT CU
GANODERMA

capsule

63 capsule

67

SILUETA PERFECTĂ 1
PURIFICARE SI DRENAJ

ceai plic

20 plicuri

91

HERBA DACICA

bitter

250 ml

36

BRUSTURE, SÂNZIENE,
URZICĂ, SOC FRUCTE

tinctură

30 ml

41

SFATURI PRACTICE de dietă
şi stil de viaţă
Pe perioada de realizare a curei de detoxifiere recomandăm excluderea
din alimentaţie a grăsimilor saturate şi a grăsimilor „trans” (untură,
lactate grase, margarină, ouă, carne, mezeluri), alimentele cu conservanţi,
coloranţi, arome artificiale, zahărul alb şi îndulcitorii artificiali (zaharină,
ciclamat, acesulfam), făina albă, precum şi reducerea consumului de
dulciuri şi produse de patiserie. Se va evita alcoolul, cafeaua, tutunul,
administrarea abuzivă a medicamentelor, alimentaţia în exces.
Consumaţi alimente care au efect de alcalinizare şi detoxifiere: fructe
şi legume (sub formă de sucuri, crude, coapte sau fierte), cereale şi în
cantităţi moderate oleaginoase şi uleiuri vegetale presate la rece.
Luaţi mesele la ore fixe, iar seara ultima masă trebuie să fie înainte
de ora 19:00.
Consumaţi zilnic de cel putin 2 litri de apă pentru a stimula funcţia de
detoxifiere a organismului.

ASOCIERI RECOMANDATE
de medicii Fares
Cura completă de detoxifiere începe cu complexul natural din
plante medicinale şi argilă Detoxifierea Colonului - D92, timp de o lună.

DESPRE
CUM
NE TRATĂM

129

SARCINĂ, ALĂPTARE ȘI GRIJA
SUGARILOR ȘI COPIILOR MICI

P122

ALERGOPLANT

L85

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

L93

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

P115

DETOXIFIANT - PURIFICAREA
ORG.

D65

DIGESTIV - ANTIBALONARE

N133

DISTONOPLANT

U62

DIUROSEPT

U60

DIUROSEPT

D51

ENTEROSTOP

G70

GINOSEPT

G83

GINOSEPT

M96

GLICOSTAT

M95

GLICOSTAT

F146

IMUNITATE

N130

NOAPTE BUNĂ

R1

PLANTUSIN

R26

PLANTUSIN

¤

¤

#
#
#
¤
¤
¤
¤
¤
#
#
¤
¤
¤
#
¤
¤



COPII
PESTE 1 AN

Cod Produse

COPII
0-1 AN

Pag.

CEAIURI „STARE DE BINE”
SARCINĂ şi
ALĂPTARE

COPII
PESTE 1 AN

COPII
0-1 AN



ALĂPTARE

Cod Produse

SARCINĂ şi
ALĂPTARE

CEAIURI MEDICINALE COMBINATE, LA
PUNGĂ SAU PLIC

¤

Pag.

16

BABYCALM

16

CEAI PENTRU GRAVIDE

16

IMUNITATE

19

HAPCIU

19

PICIOARE UȘOARE

90

19

PROTECTOR HEPATIC

91

20

STIMULAREA LACTAȚIEI

85

86
84

¤
¤

90
89

20
20
21
21
20
20

¤

22
23
24
24

R14

130

CEAIUL P – PULMONAR
(REȚETĂ FARAGO)

COPII
PESTE 1 AN

COPII
0-1 AN

Cod Produse

SARCINĂ şi
ALĂPTARE

CEAIURI MEDICINALE „TRADIȚII”

¤

Pag.
34

# = se va folosi cu prudență
¤ = se poate administra în sarcină, alăptare, sugarilor și copiilor mici
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ACID FOLIC NATURAL

D99

EMETOFIT

F154

VITAMINIZANT CU MĂCEȘE ȘI
CĂTINĂ

F164

VITAMINA C NATURALĂ

F170

ECHINACEA CU PROPOLIS ȘI
VITAMINA C

COPII
PESTE 1 AN

61

COPII
PESTE 1 AN

COPII
0-1 AN

SARCINĂ şi
ALĂPTARE



ECHINACEA, MĂCEŞE,
MENTĂ, ROINIŢĂ, SOC, TEI

CREŢIŞOARĂ, DUD,
ECHINACEA, MĂCEŞE,
MENTĂ, MESTEACĂN, MUGURI
DE PIN, NUC,
PĂPĂDIE, ROINIŢĂ, SALCÂM,
SOC, TEI, URZICĂ MOARTĂ
ALBĂ

¤
¤
¤
¤

80
69

COPII
PESTE 1 AN

COPII
0-1 AN

SARCINĂ şi
ALĂPTARE

¤

¤



COPII
PESTE 1 AN

COPII
0-1 AN

SARCINĂ şi
ALĂPTARE

Cod Produse

80



¤

¤
¤

¤
¤

BABYCALM

Pag.
85

¤

¤

HAPCIU INHALANT



Pag.

¤
¤
¤

50
48
86

SIROPURI CLASICE, 250 ML

Pag.
27

CEAIURI MEDICINALE
SIMPLE LA PUNGĂ
Cod Produse

R7
D104

CEAIURI MEDICINALE SIMPLE LA PLIC
Cod Produse

EUCALIPT, PIN, LAVANDĂ,
ROZMARIN, TI TREE

85

COMPRIMATE
Cod Produse

COPII
PESTE 1 AN

G71

Cod Produse

COPII
PESTE 1 AN

STIMULAREA LACTAȚIEI

64

A16

BIOSEPT

F147

IMUNITATE

R10

PĂTLAGINĂ

R12

MUGURI DE PIN

R8

PLANTUSIN

R25

PLANTUSIN FORTE

27

¤
¤
¤
¤
¤
¤

Pag.

¤
¤
¤
¤
¤
¤

51
51
51
51
52
52

SIROPURI CU MIERE, 100 ML
Cod Produse

Pag.



COPII
PESTE 1 AN

G85

79

A13

BIOSEPT

F149

IMUNITATE

D69

LAXATIV

R11

PĂTLAGINĂ

R9

PLANTUSIN

D73

VERMICIN



¤
¤
¤
¤
¤

COPII
PESTE 1 AN

F172

B COMPLEX, VITAMINE
NATURALE

75

¤
¤
¤
¤
¤
¤

Pag.
53
53
55
54
54
55

SIROPURI CU FRUCTOZĂ, 100 ML
Cod Produse
A19

BIOSEPT BEBE (PENTRU
SUGARI)
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COPII
PESTE 1 AN

VITAMINA A NATURALĂ

COPII
0-1 AN

F161

47

ULEIURI ESENȚIALE, SOLUȚII

69

COPII
0-1 AN

NOAPTE BUNĂ

¤

COPII
0-1 AN

N136

¤

FITODOLOR

Pag.

66

COPII
0-1 AN

ENTEROSTOP

L96



COPII
0-1 AN

D68

84

SARCINĂ şi
ALĂPTARE

CONFORT EMOȚIONAL

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Cod Produse

SARCINĂ şi
ALĂPTARE

N135

Pag.

SARCINĂ şi
ALĂPTARE

BIOSEPT MAMI (PENTRU
GRAVIDE)



SARCINĂ şi
ALĂPTARE

A18

COPII
0-1 AN

SARCINĂ şi
ALĂPTARE

Cod Produse

SARCINĂ şi
ALĂPTARE

ULEIURI GRASE, 100 ML

CAPSULE

Pag.

¤

¤

86
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A10

LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

D101

VERMICIN FORTE

capsule moi

40 capsule

60

A11

ROZMARIN

ulei esențial

10 ml

50

D104

BABYCALM

soluție

30 ml

86

A12

TI TREE

ulei esențial

10 ml

50

D109

HEPATOFIT ESENȚIAL (RUMEX CARBO) capsule

60 capsule

72

A13

BIOSEPT

sirop cu miere 100 ml

53

D110

ANGHINARE, frunze

ceai plic

20 plicuri

26

A14

BIOMICIN

capsule moi

15 caps moi

59

D111

AFIN, frunze

tinctură

50 ml

39

A15

BIOMICIN FORTE

capsule moi

15 caps moi

59

D112

ANGHINARE, frunze

ceai pungă

50 g

26

A16

BIOSEPT

sirop clasic

250 ml

51

D113

GĂLBENELE, flori

ceai pungă

20 g

27

A18

BIOSEPT MAMI (pentru gravide)

capsule

30 capsule

84

D114

PELIN, iarbă

ceai pungă

50 g

28

A19

BIOSEPT BEBE (pentru sugari)

sirop fructoză 100 ml

86

D115

COADA ȘORICELULUI, iarbă

ceai pungă

50 g

27

A2

BIOMICIN

ulei esențial

10 ml

45

D116

CRUȘIN, scoarță

ceai pungă

50 g

27

A20

BIOMICIN URINAR

capsule moi

15 caps moi

60

D117

CHIMION, fructe

ceai pungă

50 g

26

A3

BIOMICIN FORTE

ulei esențial

10 ml

45

D118

CHIMION, fructe

ceai plic

20 plicuri

26

A4

BIOSEPT

tinctură

30 ml

37

D119

COADA ȘORICELULUI

ceai plic

20 plicuri

27

A5

BIOSEPT

capsule

30 capsule

63

D120

CRUȘIN

ceai plic

20 plicuri

27

A6

CIMBRU

ulei esențial

10 ml

49

D121

MUŞEŢEL, flori

ceai pungă

40 g

28

A7

CUIȘOARE

ulei esențial

10 ml

49

D122

MENTĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

27

A9

IENUPĂR

ulei esențial

10 ml

49

D123

FENICUL, frunze

ceai pungă

50 g

27

C22

CALMOCARD

ceai pungă

50 g

17

D126

PĂPĂDIE, frunze

ceai pungă

50 g

28

C23

CALMOCARD

ceai plic

20 plicuri

17

D127

HEPATOCOL

comprimate

63 compr.

72

C25

TENSIUNE

ceai plic

20 plicuri

25

D128

PROBIO VITAL

capsule

20 capsule

77

C26

CEAIUL T - Tensiune (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

34

D129

BUSUIOC, iarbă

ceai pungă

50 g

26

C27

FITOTENSIN 1

capsule

63 capsule

70

D130

ROSTOPASCĂ

ceai pungă

50 g

28

C27A

FITOTENSIN 2

capsule

63 capsule

70

D131

SENNA, frunze

ceai pungă

50 g

28

C29

BIOVENAL

gel

50 ml

56

D132

ROZMARIN, frunze

ceai pungă

50 g

28

C30

GĂLBENELE ȘI ARNICĂ

cremă

20 g

57

D134

BOLDO, frunze

ceai pungă

40 g

26

C36

TENSIUNE

ceai pungă

50 g

25

D135

GHIMBIR, rizomi

ceai pungă

50 g

27

C37

BIOVENAL

capsule

63 capsule

64

D136

AFIN, frunze

ceai pungă

50 g

26

C39

PĂDUCEL, frunze și flori

ceai pungă

50 g

28

D137

ZMEUR, frunze

ceai pungă

50 g

29

C40

PĂDUCEL, flori

ceai plic

20 plicuri

28

D138

PĂPĂDIE, frunze

tinctură

50 ml

40

C41

VÂSC, frunze

ceai pungă

50 g

29

D139

IN, semințe

ceai pungă

50 g

27

C42

TALPA GÂŞTII, iarbă

ceai pungă

50 g

29

D140

STEJAR, scoarță

ceai pungă

50 g

29

C43

ATEROSTOP

capsule

63 capsule

62

D145

CORIANDRU, fructe

ceai pungă

50 g

27

C44

ULEI DE MASAJ

ulei

100 ml

47

D146

ANASON, fructe

ceai pungă

50 g

26

C45

SULFINĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

29

D147

DIGESTIV - ANTIBALONARE

ceai plic

20 plicuri

19
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D40

GASTRIC

ceai plic

20 plicuri

20

D95

HEMORSAN

supozitoare

6 supozitoare

87

D41

CEAIUL D - Digestiv (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

33

D96

FAREBIL

capsule moi

30 capsule

60

D42

CEAIUL U - Stomac (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

34

D99

EMETOFIT

comprimate

60 compr.

85

D43

HEPATOCOL

ceai plic

20 plicuri

22

F145

Cătină, fructe

ceai pungă

50 g

26

D44

HEPATOCOL

ceai pungă

50 g

22

F146

IMUNITATE

ceai pungă

50 g

22

D45

ARMURARIU, fructe

ceai pungă

50 g

26

F147

IMUNITATE

sirop clasic

250 ml

51

D46

OBLIGEANĂ, rizomi

ceai pungă

50 g

28

F149

IMUNITATE

sirop cu miere 100 ml

53

D48

FAREBIL

soluție

10 ml

46

F154

VITAMINIZANT cu măceșe și cătină

comprimate

63 compr.

80

D49

STOMAC SĂNĂTOS

capsule

63 capsule

78

F158

Cătină cu sunătoare și gălbenele

ulei gras

30 ml

46

D50

LAXATIV

ceai plic

20 plicuri

23

F160

IMUNITATE RESPIRATOR ȘI DIGESTIV

capsule

42 capsule

73

D51

ENTEROSTOP

ceai pungă

50 g

20

F161

VITAMINA A NATURALĂ

capsule

30 capsule

79

D52

HEMORLAX

ceai plic

20 plicuri

22

F162

TONIC

ceai pungă

50 g

25

D53

HEMORLAX

ceai pungă

50 g

22

F163

IMUNITATE CU 7 CIUPERCI

capsule

63 capsule

73

D57

DIGESTIE UȘOARĂ

capsule

30 capsule

67

F164

VITAMINA C NATURALĂ

comprimate

60 compr.

80

comprimate

60 compr.

69

capsule

63 capsule

71

F170

ECHINACEA CU PROPOLIS ȘI
VITAMINA C

HEPATOFIT 2, cu armurariu și ganoderma capsule

63 capsule

71

F171

LICHEN DE PIATRĂ

ceai pungă

50 g

27

D60

SALCÂM, flori

ceai pungă

50 g

28

F172

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

capsule

60 capsule

64

D61

CICOARE, iarbă

ceai pungă

50 g

26

F176

CROM SELENIU ZINC

capsule

30 capsule

66

D62

GASTRIC

ceai pungă

50 g

20

F178

MAGNEZIU + B6

capsule

30 capsule

74

D64

COLON SĂNĂTOS

ceai pungă

50 g

18

F182

URZICĂ VIE, iarbă

ceai pungă

50 g

29

D65

DIGESTIV - ANTIBALONARE

ceai pungă

50 g

19

F183

MĂCEȘE, fructe

ceai pungă

50 g

27

D66

COLON SĂNĂTOS

capsule

63 capsule

66

F184

URZICĂ VIE, iarbă

ceai plic

20 plicuri

29

D67

VERMICIN

capsule

60 capsule

79

F186

ECHINACEA, iarbă

ceai pungă

50 g

27

D68

ENTEROSTOP

capsule

30 capsule

69

F189

MĂSLIN, frunze

ceai pungă

50 g

27

D69

LAXATIV

sirop cu miere 100 ml

55

G63

BIOSEPT

gel

50 ml

56

D70

VEZICĂ BILIARĂ LENTĂ

capsule

79

G70

GINOSEPT

ceai pungă

50 g

21

D73

VERMICIN

sirop cu miere 100 ml

55

G71

ACID FOLIC NATURAL

capsule

30 capsule

61

D75

VEZICĂ BILIARĂ

ceai pungă

50 g

25

G72

MENOPAUZĂ

ceai plic

20 plicuri

23

D76

LAXATIV

ceai pungă

50 g

23

G73

PROSTATĂ

ceai pungă

50 g

24

D78

IENUPĂR, fructe

ceai pungă

50 g

27

G74

PROSTATĂ

ceai plic

20 plicuri

24

D81

CRUȘIN ȘI LEMN DULCE

ceai plic

20 plicuri

18

G75

CEAIUL V - Prostată și vezică (rețetă
Farago)

ceai pungă

50 g

34

D82

DETOXIFIEREA COLONULUI

ceai pungă

50 g

18

G80

PROSTATĂ

capsule

60 capsule

77

D83

DETOXIFIEREA COLONULUI

ceai plic

20 plicuri

18

G81

MENOPAUZĂ

capsule

60 capsule

74

D85

LAXATIC CU SENNA

capsule

30 capsule

73

G82

NORMOFLUX

capsule

60 capsule

75

D88

COLON SĂNĂTOS

ceai plic

20 plicuri

18

G83

GINOSEPT

ceai plic

20 plicuri

21

D91

HELICOSTOP

capsule

63 capsule

72

G84

GINOSEPT

ovule

6 ovule

87

D92

DETOXIFIEREA COLONULUI

complex
natural

168 g

35

G85

STIMULAREA LACTAȚIEI

comprimate

60 compr.

85

D94

HERBA DACICA

bitter

250 ml

36

G92

NORMOFLUX

ceai pungă

50 g

23

D58
D58A
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G93

GINOSEPT

cremă

50 ml

56

N141

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ

ceai pungă

50 g

17

G94

SALVIE, iarbă

ceai pungă

50 g

28

N147

VALERIANĂ

tinctură

50 ml

40

G96

CREŢIŞOARĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

27

N148

SUNĂTOARE, iarbă

ceai pungă

50 g

29

G97

TRAISTA CIOBANULUI, iarbă

ceai pungă

50 g

29

N149

TEI, flori

ceai pungă

40 g

29

L85

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

ceai pungă

50 g

16

N150

ROINIȚĂ, frunze

ceai pungă

50 g

28

L86

BIOMOBIL 1

capsule

63 capsule

63

N151

LAVANDĂ, flori

ceai pungă

50 g

27

L86A

BIOMOBIL 2

capsule

63 capsule

63

N152

DISTONOPLANT

capsule

60 capsule

67

L88

BIOMOBIL

gel

50 ml

56

N153

VALERIANĂ, rădăcină

ceai pungă

50 g

29

L89

TĂTĂNEASĂ

cremă

20 g

57

N154

PASSIFLORĂ. iarbă

ceai pungă

30 g

28

L91

SALCIE, scoarță

ceai pungă

50 g

28

N155

GINKGO BILOBA, frunze

ceai pungă

50 g

27

N156

ULEI ANTISTRES FORTE

roll-on
cu uleiuri
esențiale

N158

NOAPTE BUNĂ

ceai plic

20 plicuri

23

P115

DETOXIFIANT - PURIFICAREA ORG.

ceai pungă

50 g

19

P116

GĂLBENELE

cremă

20 g

57

P117

GĂLBENELE ȘI PROPOLIS

cremă

20 g

57

P121

GĂLBENELE

tinctură

50 ml

39

P122

ALERGOPLANT

ceai pungă

50 g

16

P125

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai pungă

50 g

18

P126

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai plic

20 plicuri

18

P127

DETOXIFIANT CU GANODERMA

capsule

63 capsule

67

P131

FAREDERM

cremă

50 ml

56

P132

BRUSTURE, rădăcină

ceai pungă

50 g

26

P140

TREI FRAȚI PĂTAȚI, iarbă

ceai plic

20 plicuri

29

P141

TREI FRAȚI PĂTAȚI, iarbă

ceai pungă

50 g

29

P142

DETOXIFIANT - PURIFICAREA ORG.

ceai plic

20 plicuri

19

R1

PLANTUSIN

ceai pungă

50 g

24

R10

PĂTLAGINĂ

sirop clasic

250 ml

51

R11

PĂTLAGINĂ

sirop cu miere 100 ml

54

R12

MUGURI DE PIN

sirop clasic

250 ml

51

R13

PLANTUSIN pentru gât

comprimate

30 compr.

76

R14

CEAIUL P – Pulmonar (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

34

R17

BRONHOFIT - UȘURAREA RESPIRAȚIEI

ceai pungă

50 g

17

R18

PLANTUSIN FORTE

sirop cu miere 100 ml

54

R19

EUCALIPT

ulei esențial

10 ml

50

R2

HAPCIU – Antiinflamator și Antiinfecțios

ceai plic

20 plicuri

21

R20

MENTĂ

ulei esențial

10 ml

50

R21

PIN

ulei esențial

10 ml

50

L93

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

ceai plic

20 plicuri

16

L94

GHIARA DIAVOLULUI ȘI UNTUL
PĂMÂNTULUI

gel

50 ml

56

L96

FITODOLOR

ulei

100 ml

47

L98

OSTEO PLANT

capsule

30 capsule

75

capsule

60 capsule

78

capsule

60 capsule

78

M100
M101

SILUETA PERFECTĂ CONTROLUL
APETITULUI
SILUETA PERFECTĂ CONTROLUL
GREUTĂȚII

M102

COLESTEROL

ceai pungă

50 g

17

M103

COLESTEROL

ceai plic

20 plicuri

17

M105

COLESTEROL 1

capsule

63 capsule

65

M105A

COLESTEROL 2, cu anghinare și frunze
de măslin

capsule

63 capsule

65

M110

COLESTEROL

tinctură

30 ml

37

M111

SVELTAFLOR

ceai plic

20 plicuri

25

M117

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

capsule

60 capsule

61

M118

SCHINDUF, semințe

ceai pungă

50 g

28

M119

DUD, Frunze

ceai pungă

50 g

27

M121

NUC, frunze

ceai pungă

50 g

28

M95

GLICOSTAT

ceai plic

20 plicuri

20

M96

GLICOSTAT

ceai pungă

50 g

20

M97

GLICOSTAT

capsule

60 capsule

69

M98

SVELTAFLOR

ceai pungă

50 g

25

N130

NOAPTE BUNĂ

ceai pungă

50 g

23

N131

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ

ceai plic

20 plicuri

17

N132

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ ȘI MEMORIE

capsule

63 capsule

64

N133

DISTONOPLANT

ceai pungă

50 g

19

N135

CONFORT EMOȚIONAL

capsule

60 capsule

66

N136

NOAPTE BUNĂ

capsule

60 capsule

75

N140

ANTISTRES

capsule

60 capsule

62

48
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R25

PLANTUSIN FORTE

sirop clasic

250 ml

52

U73

RENALEX

ceai pungă

50 g

24

R26

PLANTUSIN

ceai plic

20 plicuri

24

U80

MĂTASE DE PORUMB

ceai plic

20 plicuri

27

R28

RIDICHE NEAGRĂ

sirop clasic

250 ml

52

U83

MĂTASE DE PORUMB

ceai pungă

50 g

27

R29

PLANTUSIN PENTRU DIABETICI

sirop clasic

250 ml

52

U84

COADA CALULUI, iarbă

ceai pungă

50 g

26

R3

HAPCIU – Răceală și gripă

capsule

30 capsule

70

U85

COADA CALULUI, iarbă

ceai plic

20 plicuri

26

R30

HAPCIU SOLUBIL

solubil

12 plicuri

83

U86

GHIMPE, iarbă

ceai pungă

50 g

27

R31

HAPCIU – Elimină disconfortul respirator

ceai pungă

50 g

21

U87

GHIMPE, iarbă

ceai plic

20 plicuri

27

R33

EUCALIPT, frunze

ceai pungă

50 g

27

U88

PUFULIȚĂ CU FLORI MICI, iarbă

ceai pungă

50 g

28

R37

CIMBRIȘOR, iarbă

ceai plic

20 plicuri

26

U91

SÂNZIENE, iarbă

ceai pungă

50 g

28

R4

HAPCIU – Elimină disconfortul respirator

tinctură

25 ml

37

U92

MESTEACĂN, frunze

ceai pungă

50 g

28

R40

CIMBRIȘOR, iarbă

ceai pungă

50 g

26

U93

TECI DE FASOLE

ceai pungă

50 g

29

R41

PĂTLAGINĂ, frunze

ceai pungă

50 g

28

U94

URZICĂ MOARTĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

29

R42

SOC, flori

ceai pungă

50 g

29

U95

URZICĂ VIE, rădăcină

ceai pungă

50 g

29

R43

CIMBRU, iarbă

ceai pungă

50 gr

26

U96

TURIȚĂ MARE, iarbă

ceai pungă

50 g

29

R44

PLANTUSIN CALMANT

comprimate

30 compr.

76

U97

PUFULIȚĂ

tinctură

50 ml

40

R45

MUGURI DE PIN

ceai pungă

50 g

28

U98

MERIȘOR, frunze

tinctură

50 ml

39

R46

NALBĂ, rădăcină

ceai pungă

50 g

28

U99

TROSCOT, iarbă

ceai pungă

50 g

29

R47

LEMN DULCE, rădăcină

ceai pungă

50 g

27

50+ FEMININ

ceai plic

20 plicuri

92

R5

HAPCIU - Scade febra

ceai plic

20 plicuri

21

50+ MASCULIN

ceai plic

20 plicuri

93

HAPCIU NAZAL

roll-on
cu uleiuri
esențiale

R50

48

R51

ŞOVÂRV, iarbă

ceai pungă

50 g

29

R52

ISOP, iarbă

ceai pungă

50 g

27

R6

HAPCIU SUDORIFIC

loțiune
reconfortantă 30 ml
pentru corp

48

R7

HAPCIU INHALANT

inhalant

10 ml

48

R8

PLANTUSIN

sirop clasic

250 ml

52

R9

PLANTUSIN

sirop cu miere 100 ml

54

U100

SPLINUȚĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

29

U60

DIUROSEPT

ceai plic

20 plicuri

20

U62

DIUROSEPT

ceai pungă

50 g

20

U63

CEAIUL G - Pentru fiere și rinichi (rețetă
Farago)

ceai pungă

50 g

33

U64

DIUROFIT 1

capsule

63 capsule

68

U64A

DIUROFIT 2

capsule

63 capsule

68

U65

RENALEX

soluție

10 ml

46

U67

DIURETIC

ceai pungă

50 g

19

U68

DIUROSEPT CU MERIȘOR

capsule

63 capsule

68

U69

DIUROSEPT

tinctură

30 ml

38

U70

RENALEX

tinctură

30 ml

38
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Afine

ceai plic

20 plicuri

100

AFINE PUNGA

ceai pungă

75 g

102

Amaretto

ceai pungă

80 g

96

ANGHINARE

tinctură

30 ml

41

ANTISTRES

ceai plic

20 plicuri

89

ARDEI IUTE

tinctură

30 ml

41

AROMFRUCT ASORTAT AMBALATE
INDIVIDUAL

ceai plic

120 plicuri

104

AROMFRUCT CĂPȘUNI ȘI FRAGI

ceai plic

100 plicuri

103

AROMFRUCT FRUCTE DE PĂDURE

ceai plic

100 plicuri

103

BABYCALM

ceai plic

20 plicuri

86

BRUSTURE

tinctură

30 ml

41

CAISE ȘI MANGO

ceai plic

20 plicuri

100

CĂPŞUNI ŞI FRAGI

ceai plic

20 plicuri

100

CĂPȘUNI ȘI FRAGI

ceai pungă

75 g

103

CATINA

ceai plic

20 plicuri

100

CEAI DE IARNĂ

ceai plic

20 plicuri

99

Ceai mai drag pentru copii

ceai plic

20 plicuri

99

Ceai natural din 7 Plante

ceai plic

20 plicuri

97

CEAI NATURAL LĂMÂI VERZI ȘI
PORTOCALE

ceai plic

20 plicuri

97
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Ceai negru
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98

MERIȘOARE ȘI COACĂZE

ceai pungă

75 g

103

CEAI PENTRU GRAVIDE

ceai plic

20 plicuri

84

MERIȘOARE ȘI ZMEURĂ

ceai plic

20 plicuri

102

Ceai verde

ceai plic

20 plicuri

98

MIREASMA

ceai plic

20 plicuri

95

Ceai verde cu ghimbir

ceai plic

20 plicuri

98

MUȘEȚEL

ceai plic

20 plicuri

31

Ceai verde cu iasomie

ceai plic

20 plicuri

98

ORGANISM PURIFICAT

ceai plic

20 plicuri

90

CEAI VERDE CU VANILIE ȘI LĂMÂIE

ceai plic

20 plicuri

98

PĂDUCEL

tinctură

30 ml

43

CEAIURI DE PLANTE MENTA

ceai plic

80 plicuri

105

PAPAYA ȘI ANANAS

ceai pungă

75 g

103

CEAIURI DE PLANTE MUSETEL

ceai plic

80 plicuri

105

PICIOARE UȘOARE

ceai plic

20 plicuri

90

PLANTE ASORTAT AMBALATE
INDIVIDUAL

ceai plic

120 plicuri

104

PROTECTOR HEPATIC

ceai plic

20 plicuri

91

ROINIȚĂ

ceai plic

20 plicuri

31

ROSTOPASCĂ

tinctură

30 ml

43

ROZMARIN

tinctură

30 ml

43

CEAIURI DE PLANTE SUNATOARE

ceai plic

80 plicuri

105

CREȚIȘOARĂ

tinctură

30 ml

42

DIGESTIE UȘOARĂ

ceai plic

20 plicuri

89

ECHINACEA

ceai plic

20 plicuri

30

ECHINACEA

tinctură

30 ml

42

FENICUL

ceai plic

20 plicuri

30

FRUCTE DE PĂDURE

ceai plic

20 plicuri

101

FRUCTE DE PĂDURE

ceai pungă

75 g

102

FRUCTELE CARPAȚILOR

ceai pungă

75 g

102

FRUCTELE CARPAȚILOR

ceai plic

20 plicuri

100

GĂLBENELE

ceai plic

20 plicuri

30

GENȚIANA

tinctură

30 ml

42

GHIMBIR ȘI LĂMÂI VERZI

ceai plic

100 plicuri

103

GHIMBIR ȘI LĂMÂI VERZI

ceai plic

20 plicuri

101

GHIMPE

tinctură

30 ml

42

GOJI ȘI FRUCTE DE PĂDURE

ceai plic

20 plicuri

101

HAPCIU

ceai plic

20 plicuri

89

Hawaii Cocktail

ceai pungă

80 g

96

IENUPĂR

tinctură

30 ml

42

IMUNITATE

ceai plic

20 plicuri

90

LĂMÂI

ceai plic

20 plicuri

101

LAVANDĂ

ceai plic

20 plicuri

30

LEMN DULCE

tinctură

30 ml

43

MĂCEȘE

ceai plic

20 plicuri

31

MĂGHIRAN, iarbă

ceai pungă

50 g

27

MĂRAR

tinctură

30 ml

43

MĂRAR, fructe

ceai pungă

50 g

27

MENTĂ

ceai plic

20 plicuri

31

MERE VERZI ȘI MELISSA

ceai plic

20 plicuri

101

MERIȘOARE ȘI AFINE

ceai plic

20 plicuri

101

Cod

SALVIE

ceai plic

20 plicuri

32

SALVIE

tinctură

30 ml

44

SÂNZIENE

tinctură

30 ml

44

ceai plic

20 plicuri

91

ceai plic

20 plicuri

91

sirop

700 ml

107

sirop

700 ml

107

SIROPURI DE FRUCTE - CĂPȘUNI

sirop

700 ml

107

SIROPURI DE FRUCTE - VIȘINE

sirop

700 ml

107

SOC

ceai plic

20 plicuri

32

SILUETA PERFECTĂ 1 PURIFICARE SI
DRENAJ
SILUETA PERFECTĂ 2 CONTROLUL
GREUTĂȚII
SIROPURI DE FRUCTE - FRUCTE DE
PĂDURE
SIROPURI DE FRUCTE - AFINE ȘI
COACĂZE

SOC, fructe

tinctură

30 ml

44

SOMN LINIȘTIT

ceai plic

20 plicuri

92

STIMULAREA LACTAȚIEI

ceai plic

20 plicuri

85

SUNĂTOARE

ceai plic

20 plicuri

32

Symphonie

ceai pungă

80 g

96

TEI

ceai plic

20 plicuri

32

TIHNA

ceai plic

20 plicuri

95

TRAISTA CIOBANULUI

tinctură

30 ml

44

TRANZIT RAPID

ceai plic

20 plicuri

92

URZICĂ

tinctură

30 ml

44

VIAȚĂ LUNGĂ

ceai plic

20 plicuri

93

VIGOARE

ceai plic

20 plicuri

95

VIȘINE ȘI VANILIE

ceai plic

20 plicuri

102

ZMEURĂ ȘI MIERE

ceai plic

20 plicuri

102
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50+ FEMININ

ceai plic

20 plicuri

92

A15

BIOMICIN FORTE

capsule moi

15 caps moi

59

50+ MASCULIN

ceai plic

20 plicuri

93

A3

BIOMICIN FORTE

ulei esențial

10 ml

45

G71

ACID FOLIC NATURAL

capsule

30 capsule

61

A20

BIOMICIN URINAR

capsule moi

15 caps moi

60

D111

AFIN, frunze

tinctură

50 ml

39

L88

BIOMOBIL

gel

50 ml

56

D136

AFIN, frunze

ceai pungă

50 g

26

L86

BIOMOBIL 1

capsule

63 capsule

63

Afine

ceai plic

20 plicuri

100

L86A

BIOMOBIL 2

capsule

63 capsule

63

AFINE PUNGA

ceai pungă

75 g

102

A13

BIOSEPT

sirop cu miere 100 ml

53

ALERGOPLANT

ceai pungă

50 g

16

A16

BIOSEPT

sirop clasic

250 ml

51

Amaretto

ceai pungă

80 g

96

A4

BIOSEPT

tinctură

30 ml

37

ANASON, fructe

ceai pungă

50 g

26

A5

BIOSEPT

capsule

30 capsule

63

ANGHINARE

tinctură

30 ml

41

G63

BIOSEPT

gel

50 ml

56

D110

ANGHINARE, frunze

ceai plic

20 plicuri

26

A19

BIOSEPT BEBE (pentru sugari)

sirop fructoză 100 ml

86

D112

ANGHINARE, frunze

ceai pungă

50 g

26

A18

BIOSEPT MAMI (pentru gravide)

capsule

30 capsule

84

M117

ANTIOXIDANT + ANTIAGING

capsule

60 capsule

61

C29

BIOVENAL

gel

50 ml

56

N140

ANTISTRES

capsule

60 capsule

62

C37

BIOVENAL

capsule

63 capsule

64

ANTISTRES

ceai plic

20 plicuri

89

D134

BOLDO, frunze

ceai pungă

40 g

26

ARDEI IUTE

tinctură

30 ml

41

R17

BRONHOFIT - UȘURAREA RESPIRAȚIEI

ceai pungă

50 g

17

ARMURARIU, fructe

ceai pungă

50 g

26

BRUSTURE

tinctură

30 ml

41

AROMFRUCT ASORTAT AMBALATE
INDIVIDUAL

ceai plic

120 plicuri

104

P132

BRUSTURE, rădăcină

ceai pungă

50 g

26

AROMFRUCT CĂPȘUNI ȘI FRAGI

ceai plic

100 plicuri

103

D129

BUSUIOC, iarbă

ceai pungă

50 g

26

AROMFRUCT FRUCTE DE PĂDURE

ceai plic

100 plicuri

103

CAISE ȘI MANGO

ceai plic

20 plicuri

100

L85

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

ceai pungă

50 g

16

C22

CALMOCARD

ceai pungă

50 g

17

L93

ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

ceai plic

20 plicuri

16

C23

CALMOCARD

ceai plic

20 plicuri

17

C43

ATEROSTOP

capsule

63 capsule

62

CĂPŞUNI ŞI FRAGI

ceai plic

20 plicuri

100

F172

B COMPLEX, VITAMINE NATURALE

capsule

60 capsule

64

CĂPȘUNI ȘI FRAGI

ceai pungă

75 g

103

D104

BABYCALM

soluție

30 ml

86

CATINA

ceai plic

20 plicuri

100

BABYCALM

ceai plic

20 plicuri

86

F158

Cătină cu sunătoare și gălbenele

ulei gras

30 ml

46

A14

BIOMICIN

capsule moi

15 caps moi

59

F145

Cătină, fructe

ceai pungă

50 g

26

A2

BIOMICIN

ulei esențial

10 ml

45

CEAI DE IARNĂ

ceai plic

20 plicuri

99

Cod

P122

D146

D45
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Ceai mai drag pentru copii

ceai plic

20 plicuri

99

M103

COLESTEROL

ceai plic

20 plicuri

17

Ceai natural din 7 Plante

ceai plic

20 plicuri

97

M110

COLESTEROL

tinctură

30 ml

37

CEAI NATURAL LĂMÂI VERZI ȘI
PORTOCALE

ceai plic

20 plicuri

97

M105

COLESTEROL 1

capsule

63 capsule

65

capsule

63 capsule

65

COLESTEROL 2, cu anghinare și frunze
M105A
de măslin

Ceai negru

ceai plic

20 plicuri

98

CEAI PENTRU GRAVIDE

ceai plic

20 plicuri

84

D64

COLON SĂNĂTOS

ceai pungă

50 g

18

Ceai verde

ceai plic

20 plicuri

98

D66

COLON SĂNĂTOS

capsule

63 capsule

66

Ceai verde cu ghimbir

ceai plic

20 plicuri

98

D88

COLON SĂNĂTOS

ceai plic

20 plicuri

18

Ceai verde cu iasomie

ceai plic

20 plicuri

98

N135

CONFORT EMOȚIONAL

capsule

60 capsule

66

CEAI VERDE CU VANILIE ȘI LĂMÂIE

ceai plic

20 plicuri

98

D145

CORIANDRU, fructe

ceai pungă

50 g

27

D41

CEAIUL D - Digestiv (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

33

CREȚIȘOARĂ

tinctură

30 ml

42

U63

CEAIUL G - Pentru fiere și rinichi (rețetă
ceai pungă
Farago)

50 g

33

G96

CREŢIŞOARĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

27

R14

CEAIUL P – Pulmonar (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

34

F176

CROM SELENIU ZINC

capsule

30 capsule

66

C26

CEAIUL T - Tensiune (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

34

D120

CRUȘIN

ceai plic

20 plicuri

27

D42

CEAIUL U - Stomac (rețetă Farago)

ceai pungă

50 g

34

D81

CRUȘIN ȘI LEMN DULCE

ceai plic

20 plicuri

18

G75

CEAIUL V - Prostată și vezică (rețetă
Farago)

ceai pungă

50 g

34

D116

CRUȘIN, scoarță

ceai pungă

50 g

27

CEAIURI DE PLANTE MENTA

ceai plic

80 plicuri

105

A7

CUIȘOARE

ulei esențial

10 ml

49

CEAIURI DE PLANTE MUSETEL

ceai plic

80 plicuri

105

P125

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai pungă

50 g

18

CEAIURI DE PLANTE SUNATOARE

ceai plic

80 plicuri

105

P126

CURĂȚAREA SÂNGELUI

ceai plic

20 plicuri

18

D117

CHIMION, fructe

ceai pungă

50 g

26

P115

DETOXIFIANT - PURIFICAREA ORG.

ceai pungă

50 g

19

D118

CHIMION, fructe

ceai plic

20 plicuri

26

P142

DETOXIFIANT - PURIFICAREA ORG.

ceai plic

20 plicuri

19

D61

CICOARE, iarbă

ceai pungă

50 g

26

P127

DETOXIFIANT CU GANODERMA

capsule

63 capsule

67

R37

CIMBRIȘOR, iarbă

ceai plic

20 plicuri

26

D82

DETOXIFIEREA COLONULUI

ceai pungă

50 g

18

R40

CIMBRIȘOR, iarbă

ceai pungă

50 g

26

D83

DETOXIFIEREA COLONULUI

ceai plic

20 plicuri

18

A6

CIMBRU

ulei esențial

10 ml

49

D92

DETOXIFIEREA COLONULUI

complex
natural

168 g

35

R43

CIMBRU, iarbă

ceai pungă

50 gr

26

D57

DIGESTIE UȘOARĂ

capsule

30 capsule

67

N131

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ

ceai plic

20 plicuri

17

DIGESTIE UȘOARĂ

ceai plic

20 plicuri

89

N141

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ

ceai pungă

50 g

17

D147

DIGESTIV - ANTIBALONARE

ceai plic

20 plicuri

19

N132

CIRCULAȚIE CEREBRALĂ ȘI MEMORIE

capsule

63 capsule

64

D65

DIGESTIV - ANTIBALONARE

ceai pungă

50 g

19

U84

COADA CALULUI, iarbă

ceai pungă

50 g

26

N133

DISTONOPLANT

ceai pungă

50 g

19

U85

COADA CALULUI, iarbă

ceai plic

20 plicuri

26

N152

DISTONOPLANT

capsule

60 capsule

67

D119

COADA ȘORICELULUI

ceai plic

20 plicuri

27

U67

DIURETIC

ceai pungă

50 g

19

D115

COADA ȘORICELULUI, iarbă

ceai pungă

50 g

27

U64

DIUROFIT 1

capsule

63 capsule

68

M102

COLESTEROL

ceai pungă

50 g

17

U64A

DIUROFIT 2

capsule

63 capsule

68
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U60

DIUROSEPT

ceai plic

20 plicuri

20

D40

GASTRIC

ceai plic

20 plicuri

20

U62

DIUROSEPT

ceai pungă

50 g

20

D62

GASTRIC

ceai pungă

50 g

20

U69

DIUROSEPT

tinctură

30 ml

38

GENȚIANA

tinctură

30 ml

42

U68

DIUROSEPT CU MERIȘOR

capsule

63 capsule

68

GHIARA DIAVOLULUI ȘI UNTUL
PĂMÂNTULUI

gel

50 ml

56

M119

DUD, Frunze

ceai pungă

50 g

27

GHIMBIR ȘI LĂMÂI VERZI

ceai plic

100 plicuri

103

ECHINACEA

ceai plic

20 plicuri

30

GHIMBIR ȘI LĂMÂI VERZI

ceai plic

20 plicuri

101

ECHINACEA

tinctură

30 ml

42

GHIMBIR, rizomi

ceai pungă

50 g

27

F170

ECHINACEA CU PROPOLIS ȘI
VITAMINA C

comprimate

60 compr.

69

GHIMPE

tinctură

30 ml

42

F186

ECHINACEA, iarbă

ceai pungă

50 g

27

U86

GHIMPE, iarbă

ceai pungă

50 g

27

D99

EMETOFIT

comprimate

60 compr.

85

U87

GHIMPE, iarbă

ceai plic

20 plicuri

27

D51

ENTEROSTOP

ceai pungă

50 g

20

N155

GINKGO BILOBA, frunze

ceai pungă

50 g

27

D68

ENTEROSTOP

capsule

30 capsule

69

G70

GINOSEPT

ceai pungă

50 g

21

R19

EUCALIPT

ulei esențial

10 ml

50

G83

GINOSEPT

ceai plic

20 plicuri

21

R33

EUCALIPT, frunze

ceai pungă

50 g

27

G84

GINOSEPT

ovule

6 ovule

87

D48

FAREBIL

soluție

10 ml

46

G93

GINOSEPT

cremă

50 ml

56

D96

FAREBIL

capsule moi

30 capsule

60

M95

GLICOSTAT

ceai plic

20 plicuri

20

P131

FAREDERM

cremă

50 ml

56

M96

GLICOSTAT

ceai pungă

50 g

20

FENICUL

ceai plic

20 plicuri

30

M97

GLICOSTAT

capsule

60 capsule

69

FENICUL, frunze

ceai pungă

50 g

27

GOJI ȘI FRUCTE DE PĂDURE

ceai plic

20 plicuri

101

L96

FITODOLOR

ulei

100 ml

47

HAPCIU

ceai plic

20 plicuri

89

C27

FITOTENSIN 1

capsule

63 capsule

70

R2

HAPCIU – Antiinflamator și Antiinfecțios

ceai plic

20 plicuri

21

C27A

FITOTENSIN 2

capsule

63 capsule

70

R31

HAPCIU – Elimină disconfortul respirator

ceai pungă

50 g

21

FRUCTE DE PĂDURE

ceai plic

20 plicuri

101

R4

HAPCIU – Elimină disconfortul respirator

tinctură

25 ml

37

FRUCTE DE PĂDURE

ceai pungă

75 g

102

R3

HAPCIU – Răceală și gripă

capsule

30 capsule

70

FRUCTELE CARPAȚILOR

ceai pungă

75 g

102

R5

HAPCIU - Scade febra

ceai plic

20 plicuri

21

R6

HAPCIU SUDORIFIC

loțiune
reconfortantă 30 ml
pentru corp

48

R7

HAPCIU INHALANT

inhalant

48

R50

HAPCIU NAZAL

roll-on
cu uleiuri
esențiale

R30

HAPCIU SOLUBIL

solubil

12 plicuri

83

Hawaii Cocktail

ceai pungă

80 g

96

HELICOSTOP

capsule

63 capsule

72

D123

FRUCTELE CARPAȚILOR

ceai plic

20 plicuri

100

P116

GĂLBENELE

cremă

20 g

57

P121

GĂLBENELE

tinctură

50 ml

39

GĂLBENELE

ceai plic

20 plicuri

30

C30

GĂLBENELE ȘI ARNICĂ

cremă

20 g

57

P117

GĂLBENELE ȘI PROPOLIS

cremă

20 g

57

D113

GĂLBENELE, flori

ceai pungă

20 g

27

140

L94

D135

D91

10 ml
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D52

HEMORLAX

ceai plic

20 plicuri

22

MĂCEȘE

ceai plic

20 plicuri

31

D53

HEMORLAX

ceai pungă

50 g

22

MĂCEȘE, fructe

ceai pungă

50 g

27

D95

HEMORSAN

supozitoare

6 supozitoare

87

MĂGHIRAN, iarbă

ceai pungă

50 g

27

D127

HEPATOCOL

comprimate

63 compr.

72

MAGNEZIU + B6

capsule

30 capsule

74

D43

HEPATOCOL

ceai plic

20 plicuri

22

MĂRAR

tinctură

30 ml

43

D44

HEPATOCOL

ceai pungă

50 g

22

MĂRAR, fructe

ceai pungă

50 g

27

D58

HEPATOFIT 1

capsule

63 capsule

71

F189

MĂSLIN, frunze

ceai pungă

50 g

27

D58A

HEPATOFIT 2, cu armurariu și ganoderma capsule

63 capsule

71

U80

MĂTASE DE PORUMB

ceai plic

20 plicuri

27

D109

HEPATOFIT ESENȚIAL (RUMEX CARBO) capsule

60 capsule

72

U83

MĂTASE DE PORUMB

ceai pungă

50 g

27

D94

HERBA DACICA

bitter

250 ml

36

G72

MENOPAUZĂ

ceai plic

20 plicuri

23

A9

IENUPĂR

ulei esențial

10 ml

49

G81

MENOPAUZĂ

capsule

60 capsule

74

IENUPĂR

tinctură

30 ml

42

R20

MENTĂ

ulei esențial

10 ml

50

D78

IENUPĂR, fructe

ceai pungă

50 g

27

MENTĂ

ceai plic

20 plicuri

31

F146

IMUNITATE

ceai pungă

50 g

22

MENTĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

27

F147

IMUNITATE

sirop clasic

250 ml

51

MERE VERZI ȘI MELISSA

ceai plic

20 plicuri

101

F149

IMUNITATE

sirop cu miere 100 ml

53

MERIȘOARE ȘI AFINE

ceai plic

20 plicuri

101

IMUNITATE

ceai plic

20 plicuri

90

MERIȘOARE ȘI COACĂZE

ceai pungă

75 g

103

F163

IMUNITATE CU 7 CIUPERCI

capsule

63 capsule

73

MERIȘOARE ȘI ZMEURĂ

ceai plic

20 plicuri

102

F160

IMUNITATE RESPIRATOR ȘI DIGESTIV

capsule

42 capsule

73

U98

MERIȘOR, frunze

tinctură

50 ml

39

D139

IN, semințe

ceai pungă

50 g

27

U92

MESTEACĂN, frunze

ceai pungă

50 g

28

R52

ISOP, iarbă

ceai pungă

50 g

27

MIREASMA

ceai plic

20 plicuri

95

LĂMÂI

ceai plic

20 plicuri

101

R12

MUGURI DE PIN

sirop clasic

250 ml

51

LAVANDĂ

ulei esențial

10 ml

49

R45

MUGURI DE PIN

ceai pungă

50 g

28

LAVANDĂ

ceai plic

20 plicuri

30

MUȘEȚEL

ceai plic

20 plicuri

31

N151

LAVANDĂ, flori

ceai pungă

50 g

27

D121

MUŞEŢEL, flori

ceai pungă

40 g

28

D85

LAXATIC CU SENNA

capsule

30 capsule

73

R46

NALBĂ, rădăcină

ceai pungă

50 g

28

D50

LAXATIV

ceai plic

20 plicuri

23

N130

NOAPTE BUNĂ

ceai pungă

50 g

23

D69

LAXATIV

sirop cu miere 100 ml

55

N136

NOAPTE BUNĂ

capsule

60 capsule

75

D76

LAXATIV

ceai pungă

50 g

23

N158

NOAPTE BUNĂ

ceai plic

20 plicuri

23

LEMN DULCE

tinctură

30 ml

43

G82

NORMOFLUX

capsule

60 capsule

75

R47

LEMN DULCE, rădăcină

ceai pungă

50 g

27

G92

NORMOFLUX

ceai pungă

50 g

23

F171

LICHEN DE PIATRĂ

ceai pungă

50 g

27

M121

NUC, frunze

ceai pungă

50 g

28

A10

Cod

F183

F178

D122
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D46

OBLIGEANĂ, rizomi

ceai pungă

50 g

28

U97

PUFULIȚĂ

tinctură

50 ml

40

ORGANISM PURIFICAT

ceai plic

20 plicuri

90

U88

PUFULIȚĂ CU FLORI MICI, iarbă

ceai pungă

50 g

28

OSTEO PLANT

capsule

30 capsule

75

U65

RENALEX

soluție

10 ml

46

PĂDUCEL

tinctură

30 ml

43

U70

RENALEX

tinctură

30 ml

38

C40

PĂDUCEL, flori

ceai plic

20 plicuri

28

U73

RENALEX

ceai pungă

50 g

24

C39

PĂDUCEL, frunze și flori

ceai pungă

50 g

28

R28

RIDICHE NEAGRĂ

sirop clasic

250 ml

52

D126

PĂPĂDIE, frunze

ceai pungă

50 g

28

ROINIȚĂ

ceai plic

20 plicuri

31

D138

PĂPĂDIE, frunze

tinctură

50 ml

40

N150

ROINIȚĂ, frunze

ceai pungă

50 g

28

PAPAYA ȘI ANANAS

ceai pungă

75 g

103

D130

ROSTOPASCĂ

ceai pungă

50 g

28

PASSIFLORĂ. iarbă

ceai pungă

30 g

28

ROSTOPASCĂ

tinctură

30 ml

43

R10

PĂTLAGINĂ

sirop clasic

250 ml

51

ROZMARIN

ulei esențial

10 ml

50

R11

PĂTLAGINĂ

sirop cu miere 100 ml

54

ROZMARIN

tinctură

30 ml

43

R41

PĂTLAGINĂ, frunze

ceai pungă

50 g

28

D132

ROZMARIN, frunze

ceai pungă

50 g

28

D114

PELIN, iarbă

ceai pungă

50 g

28

D60

SALCÂM, flori

ceai pungă

50 g

28

PICIOARE UȘOARE

ceai plic

20 plicuri

90

L91

SALCIE, scoarță

ceai pungă

50 g

28

PIN

ulei esențial

10 ml

50

SALVIE

ceai plic

20 plicuri

32

PLANTE ASORTAT AMBALATE
INDIVIDUAL

ceai plic

120 plicuri

104

SALVIE

tinctură

30 ml

44

R1

PLANTUSIN

ceai pungă

50 g

24

SALVIE, iarbă

ceai pungă

50 g

28

R26

PLANTUSIN

ceai plic

20 plicuri

24

SÂNZIENE

tinctură

30 ml

44

R8

PLANTUSIN

sirop clasic

250 ml

52

U91

SÂNZIENE, iarbă

ceai pungă

50 g

28

R9

PLANTUSIN

sirop cu miere 100 ml

54

M118

SCHINDUF, semințe

ceai pungă

50 g

28

R44

PLANTUSIN CALMANT

comprimate

76

D131

SENNA, frunze

ceai pungă

50 g

28

ceai plic

20 plicuri

91

L98

N154

R21

30 compr.

A11

G94

R18

PLANTUSIN FORTE

sirop cu miere 100 ml

54

SILUETA PERFECTĂ 1 PURIFICARE SI
DRENAJ

R25

PLANTUSIN FORTE

sirop clasic

250 ml

52

SILUETA PERFECTĂ 2 CONTROLUL
GREUTĂȚII

ceai plic

20 plicuri

91

R29

PLANTUSIN PENTRU DIABETICI

sirop clasic

250 ml

52

M100

SILUETA PERFECTĂ CONTROLUL
APETITULUI

capsule

60 capsule

78

M101

SILUETA PERFECTĂ CONTROLUL
GREUTĂȚII

capsule

60 capsule

78

R13

PLANTUSIN pentru gât

comprimate

30 compr.

76

D128

PROBIO VITAL

capsule

20 capsule

77

SIROPURI DE FRUCTE - FRUCTE DE
PĂDURE

sirop

700 ml

107

sirop

700 ml

107

G73

PROSTATĂ

ceai pungă

50 g

24

SIROPURI DE FRUCTE - AFINE ȘI
COACĂZE

G74

PROSTATĂ

ceai plic

20 plicuri

24

SIROPURI DE FRUCTE - CĂPȘUNI

sirop

700 ml

107

G80

PROSTATĂ

capsule

60 capsule

77

SIROPURI DE FRUCTE - VIȘINE

sirop

700 ml

107

PROTECTOR HEPATIC

ceai plic

20 plicuri

91

SOC

ceai plic

20 plicuri

32
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R42

SOC, flori

ceai pungă

50 g

29

U96

TURIȚĂ MARE, iarbă

ceai pungă

50 g

29

N156

ULEI ANTISTRES FORTE

roll-on
cu uleiuri
esențiale

C44

ULEI DE MASAJ

ulei

100 ml

47

URZICĂ

tinctură

30 ml

44

U94

URZICĂ MOARTĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

29

F182

URZICĂ VIE, iarbă

ceai pungă

50 g

29

F184

URZICĂ VIE, iarbă

ceai plic

20 plicuri

29

U95

URZICĂ VIE, rădăcină

ceai pungă

50 g

29

N147

VALERIANĂ

tinctură

50 ml

40

N153

VALERIANĂ, rădăcină

ceai pungă

50 g

29

C41

VÂSC, frunze

ceai pungă

50 g

29

D67

VERMICIN

capsule

60 capsule

79

D73

VERMICIN

sirop cu miere 100 ml

55

D101

VERMICIN FORTE

capsule moi

40 capsule

60

D75

VEZICĂ BILIARĂ

ceai pungă

50 g

25

D70

VEZICĂ BILIARĂ LENTĂ

capsule

63 capsule

79

VIAȚĂ LUNGĂ

ceai plic

20 plicuri

93

VIGOARE

ceai plic

20 plicuri

95

VIȘINE ȘI VANILIE

ceai plic

20 plicuri

102

F161

VITAMINA A NATURALĂ

capsule

30 capsule

79

F164

VITAMINA C NATURALĂ

comprimate

60 compr.

80

F154

VITAMINIZANT cu măceșe și cătină

comprimate

63 compr.

80

D137

ZMEUR, frunze

ceai pungă

50 g

29

ZMEURĂ ȘI MIERE

ceai plic

20 plicuri

102

SOC, fructe

tinctură

30 ml

44

SOMN LINIȘTIT

ceai plic

20 plicuri

92

R51

ŞOVÂRV, iarbă

ceai pungă

50 g

29

U100

SPLINUȚĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

29

D140

STEJAR, scoarță

ceai pungă

50 g

29

G85

STIMULAREA LACTAȚIEI

comprimate

60 compr.

85

STIMULAREA LACTAȚIEI

ceai plic

20 plicuri

85

D49

STOMAC SĂNĂTOS

capsule

63 capsule

78

C45

SULFINĂ, iarbă

ceai pungă

50 g

29

SUNĂTOARE

ceai plic

20 plicuri

32

N148

SUNĂTOARE, iarbă

ceai pungă

50 g

29

M111

SVELTAFLOR

ceai plic

20 plicuri

25

M98

SVELTAFLOR

ceai pungă

50 g

25

Symphonie

ceai pungă

80 g

96

C42

TALPA GÂŞTII, iarbă

ceai pungă

50 g

29

L89

TĂTĂNEASĂ

cremă

20 g

57

U93

TECI DE FASOLE

ceai pungă

50 g

29

TEI

ceai plic

20 plicuri

32

N149

TEI, flori

ceai pungă

40 g

29

C25

TENSIUNE

ceai plic

20 plicuri

25

C36

TENSIUNE

ceai pungă

50 g

25

A12

TI TREE

ulei esențial

10 ml

50

TIHNA

ceai plic

20 plicuri

95

TONIC

ceai pungă

50 g

25

TRAISTA CIOBANULUI

tinctură

30 ml

44

TRAISTA CIOBANULUI, iarbă

ceai pungă

50 g

29

TRANZIT RAPID

ceai plic

20 plicuri

92

P140

TREI FRAȚI PĂTAȚI, iarbă

ceai plic

20 plicuri

29

P141

TREI FRAȚI PĂTAȚI, iarbă

ceai pungă

50 g

29

U99

TROSCOT, iarbă

ceai pungă

50 g

29

F162

G97

DESPRE
TRADIŢII

48
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LUCRURILE BUNE
CONTINUĂ
Aici, în inima Daciei, noi ne întoarcem în fiecare
zi la plante, cu grijă şi curiozitate față de aceste
comori vii atât de bune cu noi şi îţi transmitem
urarea noastră de sănătate şi lucruri bune.

Iată că am ajuns la final, deşi povestea noastră este departe de a fi încheiată. Aşa cum te-am obişnuit
an de an, continuăm să descoperim noi şi noi lucruri bune despre plante, lucruri care ne ajută, pe
fiecare dintre noi, să ne ducem mai departe propria poveste.
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ADRESELE DEPOZITELOR
FARES DIN ŢARĂ:
Oraș

Telefon fix

Telefon mobil

Adresa e-mail

Alba Iulia

0254 268 477

0786 401877

fares_ab@fares.ro

Arad

0254 268 486

0786 401 885

fares_ar@fares.ro

Bacău

0254 268 473

0786 401891

fares_bc@fares.ro

Baia Mare

0254 268 480

0786 401887

fares_mm@fares.ro

Brașov

0254 268 478

0786 401889

fares_bv@fares.ro

București

0254 268 476

0786 401876

fares_b@fares.ro

Constanța

0254 268 483

0786 401881

fares_ct@fares.ro

Cluj

0254 268 479

0786 401886

fares_cj@fares.ro

Craiova

0254 268 490

0786 401880

fares_dj@fares.ro

Deva

0254 268 472

Galați

0254 268 474

0786 401882

fares_gl@fares.ro

Iași

0254 268 489

0786 401890

fares_is@fares.ro

Oradea

0254 268 487

0786 401879

fares_bh@fares.ro

Pitești

0254 268 482

0786 401893

fares_ag@fares.ro

Ploiești

0254 268 484

0786 401878

fares_ph@fares.ro

Sibiu

0254 268 481

0786 401883

fares_sb@fares.ro

Suceava

0254 268 475

0786 401892

fares_sv@fares.ro

Târgu Jiu

0254 268 471

Timișoara

0254 268 488

0786 401884

fares_tm@fares.ro

Vâlcea

0254 268 485

0786 401867

fares_vl@fares.ro

fares_hd@fares.ro

fares_hp@fares.ro

SEDIUL CENTRAL

str. Plantelor, nr. 50, 335700, Orăștie
Tel: 0254 247 574
Fax: 0254 241 942
info@fares.ro

www.fares.ro

