CELE MAI BUNE RĂSPUNSURI LA NEVOILE ORGANISMULUI

2 | NUTRICODE

NUTRICODE | 3

NUTRICODE

Linia inovatoare a suplimentelor alimentare NUTRICODE a fost creată din pasiunea pentru inovație și
din înțelegere profundă a nevoilor.

1. PASIUNE
Principala motivație a activităților noastre sunt nevoile
dumneavoastră. Avem un stil de viață foarte intens - stresul,
oboseala și poluarea mediului ne afectează zilnic. În plus, accesul
la produse naturale, sănătoase este dificil, iar ritmul rapid al vieții
ne determină să ne formăm obiceiuri proaste - mese neregulate,
somn puțin și lipsa sportului. De aceea, facem tot ce stă în puterea
noastră, astfel încât suplimentele NUTRICODE să vă ajute
să vă recâștigați echilibrul vieții, susținând buna funcționare
a organismului!

2. SIGURANȚĂ
De la începutul activității noastre în ceea ce privește produsele
NUTRICODE, am avut un obiectiv - de a crea suplimente
complete care să se evidențieze pe piață prin cea mai eficientă
acțiune. Pentru a îndeplini acest obiectiv, lucrăm în laboratoare
profesionale și colaborăm cu cei mai buni specialiști. Dorim să
fim pionieri în domeniul suplimentelor alimentare, motiv pentru
care ne inspirăm din descoperirile inovatoare din domeniul
biotehnologiei și medicinei. Cu toate acestea, siguranța utilizării
preparatelor noastre a fost întotdeauna prioritatea noastră. Prin
urmare, folosim numai materii prime de cea mai înaltă calitate
și controlăm procesul de producție în fiecare etapă. Datorită
acestui fapt, ne asigurăm că produsele noastre sunt testate
cu atenție și îndeplinesc toate cerințele, fapt confirmat de
numeroase certificate și recomandări.

Gândește-te la tine în fiecare zi. Sănătatea și bunăstarea ta sunt cele mai importante pentru noi,
de aceea am dezvoltat suplimente alimentare care vă vor ajuta să reveniți în formă și să vă
recâștigați puterea. Le-am detaliat pe următoarele pagini ale broșurii.

3. EXPERIENȚĂ
Credem în căutarea constantă a perfecțiunii. Cea mai bună
recompensă pentru munca noastră în ceea ce privește
suplimentele NUTRICODE este interesul vostru. Știm că
apreciați marca NUTRICODE și aveți încredere în ea, fapt
confirmat de sutele de mii de produse vândute în întreaga lume.
Astăzi, cunoștințele și experiența noastră ne-au permis să vă
îndeplinim așteptările. Am extins oferta cu până la 6 produse
noi, răspunzând unor nevoi și mai personalizate și, în plus,
am îmbunătățit formulele acestor suplimente pe care deja le
cunoașteți foarte bine. Noi credem că acestea vă vor ajuta să
aveți grijă de voi și să vă bucurați de o sănătate excelentă și de
o excelentă stare de bine.

4. RĂSPUNSUL SISTEMATIC LA
NECESITĂȚILE VOASTRE
Fiecare supliment alimentar NUTRICODE reprezintă
o combinație optimă de pregătite pentru a se potrivi nevoilor
organismului. Cu toate acestea, știm cât de greu este să
fim perseverenți, în vederea schimbării obiceiurilor actuale,
așadar vă susținem obiectivele și vă oferim o gamă largă de
soluții accesibile, cum ar fi programele nutriționale,
o platformă pe internet plină de sfaturi utile (www.
nutricode.fmworld.com) sau aplicația mobilă NUTRICODE,
care vă vor facilita foarte mult realizarea scopurilor propuse.
Iar acum am pregătit un program inovator FIT6 care vă va
ajuta să scăpați de kilograme în plus, fără efectul yo-yo.
Acum este cel mai ușor să ajungi la silueta dorită!

INTRĂ PE SITE-UL: WWW.NUTRICODE.FMWORLD.COM
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PERFECT SLIM GUMMIES

EYE PROTECT GUMMIES

PUTEREA DUBLĂ A CETONELOR DE ZMEURĂ

JELEURI DELICIOASE PENTRU O VEDERE BUNĂ:

Jeleurile PERFECT SLIM reprezintă o sursă de cetone de zmeură de cea mai bună calitate, care contribuie la
reducerea depunerii țesutului adipos și la susținerea arderii grăsimilor deja acumulate. În plus, prin creșterea
nivelurilor de hormoni de adiponectină și noradrenalină, acestea ajută la accelerarea metabolismului și reglarea
glucozei în sânge.

•

SUPLIMENTELE ALIMENTARE NU CONȚIN:
• gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de
pectină)
• arahide, soia și lapte
• culori artificiale, arome și conservanți
• zahăr adăugat

PENTRU CINE?
Pentru oricine dorește să slăbească și
să fie mai sănătos într-un mod natural
și plăcut.

•
•

Luteina și zeaxantina sunt pigmenții principali găsiți în natură, care printre altele
îmbunătățesc acuitatea vizuală și protejează retina de deteriorări cauzate de lumină albastră.
Zincul ajută la menținerea vederii normale și, de asemenea, contribuie la menținerea
metabolismului normal al vitaminei A.
Vitaminele E și C ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, având un
efect pozitiv asupra menținerii stării corespunzătoare a ochilor.

PERFECT SLIM GUMMIES

EYE PROTECT GUMMIES

``cu extracte naturale pentru o siluetă perfecta,
``conține cetone de zmeură de cea mai bună calitate,
``bun pentru vegetarieni.

``compoziția perfectă de ingrediente active pentru

SUPLIMENT ALIMENTAR

SUPLIMENT ALIMENTAR

menținerea unei vederi corecte,

``cu luteină si zeaxantină,
``potrivit pentru vegetarieni.

Consumați două jeleuri pe zi..

A se consuma un jeleu pe zi.

28 DE JELEURI CU GUST DE MERE PENTRU ADULȚI
112 g | 801023

30 DE JELEURI CU GUST
DE PORTOCALE PENTRU ADULȚI
90 g | 801022

164,90 LEI

164,90 LEI

1472.32 LEI / 1 kg

1832,22 LEI / 1 kg

O CALE NATURALĂ CĂTRE FRUMUSEȚE
Datorită extractelor de plante atent selectate, PERFECT SLIM GUMMIES vă va ajuta să obțineți o siluetă
frumoasă și subțire.
• acidul clorogenic conținut în extractul de cafea verde reduce acumularea de carbohidrați și de grăsimi
din organism și intensifică arderile. Acest efect este în continuare susținut de metabolismul stimulativ
al cofeinei.
• extractul de Garcinia cambogia, o sursă de acid hidroxicitric (HCA), încetinește producția de grăsimi
în organism.

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• coloranți artificiale, arome și conservanți
• zahăr adăugat

PENTRU CINE?
Pentru persoanele care doresc să aibă
o grijă deosebită de vederea lor. Perfect
pentru cei care petrec mult timp în fața
computerului și care experimentează des
un disconfort legat de oboseala ochilor.
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PROBIOTIC GUMMIES
PENTRU CINE?
Pentru persoanele care suferă de probleme
legate de sistemul digestive, provocate, printre
altele și de stres, schimbarea mediului și a dietei
sau de tratamentul cu antibiotice.

O! MEGA-3 GUMMIES

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• culori artificiale, arome și conservanți
• zahăr adăugat

OMEGA-3 ESTE ESENȚIALĂ PENTRU BUNA
FUNCȚIONARE A ORGANISMULUI:

PROBIOTIC GUMMIES

O! MEGA-3 GUMMIES

``restaurarea completă a microflorei intestinale naturale în organism,
``multiple efecte pozitive asupra organismului, în special asupra

Acidul alfa-linolenic (ALA) este unul dintre acizii grași
nesaturați esențiali (EFA) din grupul Omega-3. Aceștia
sunt esențiali pentru funcționarea corectă a aproape
tuturor sistemelor organismului. Deși joacă un rol atât de
important, acizii Omega-3 nu sunt produși de organismul
nostru - ei trebuie incluși în dieta noastră. În plus, acidul
alfa-linolenic este transformat în corpul nostru în acizi
EPA și DHD, care sunt, de asemenea, extrem de prețioși.

• sprijină sistemul nervos și ajută la menținerea acuității
mintale;
• contribuie la menținerea unei vederi bune,
• are grijă de sistemul dumneavoastră circulator, inclusiv de
inimă,
• reglează nivelul colesterolului din sânge,
• joacă un rol pozitiv în îmbunătățirea sistemului imunitar.

PENTRU CINE?
Pentru persoanele care au nevoie să-și
completeze dieta cu acizii grași omega-3
esențiali nesaturați. Perfect pentru cei care
doresc să-și întărească imunitatea și să
ajute la funcționarea sistemului nervos și
circulator.

PRODUS DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU 2019-04-01

SUPLIMENT ALIMENTAR

sistemului digestiv,

``potrivit pentru vegetarieni.

2.5 MILIARDE DE BACTERII PROBIOTICE ÎN FIECARE JELEU
Fiecare jeleu conține până la 2,5 miliarde de unități din tulpina bacteriană
probiotică identificată, Bacillus coagulans. Puterea lor excepțională le
face rezistente la aciditatea sucului gastric și nefiind digerabile, atenuează
problemele gastro-intestinale cum ar fi constipația sau diareea.
A se consuma un jeleu pe zi.

30 DE JELEURI CU GUST DE CĂPȘUNI ȘI
PORTOCALE PENTRU ADULȚI
60 g | 801020

117,90 LEI
1965 LEI / 1 kg

UN SPRJIN PERFECT PENTRU ORGANISM ÎN TIMPUL CĂLĂTORIILOR:

Schimbarea mediului și a dietă afectează în mod negativ flora bacteriană intestinală. Dezechilibrul microbian,,
adică disbioza, produce probleme digestive, disconfort în tractul gastro-intestinal și intoleranță la produsele
consumate. Utilizarea GUMMI PROBIOTIC în timpul călătoriei va reduce riscul acestor simptome și, în plus,
va facilita digestia preparatelor locale, permițându-vă să vă bucurați pe deplin de acestea.

SUPLIMENT ALIMENTAR

Copii cu vârsta de până la patru ani: câte un jeleu pe zi.
Adulți: două jeleuri pe zi.

30 DE JELEURI CU GUST DE PORTOCALE
PENTRU ADULȚI
120 g | 801021

117,90 LEI
1052,68 LEI / 1 kg

O! MEGA-3 ESTE IDEAL PENTRU VEGETARIENI
Sursa de acizi omega-3 este uleiul din semințe de in și substanța care dă consistență pectinei.
SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
•

gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină)

•

arahide, soia și lapte

•

culori artificiale, arome și conservanți

•

zahăr adăugat
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HEALTHY BONES GUMMIES

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină din carne de porc
(dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• culori artificiale, arome și conservanți
• gluten
Vitaminele B6, B12 și biotina, biotina și
acidul folic sprijină sistemul nervos

CE-I DATORĂM VITAMINEI D?
•
•
•
•
•
•

nivelul corect de calciu în sângele nostru
oase puternice și dinți sănătoși
funcționarea eficientă a mușchilor noștri
funcționarea corectă a sistemului imunitar
un proces mai eficient de divizare celulară
absorbția adecvată a calciului și a fosforului

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină din carne de porc
(dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• culori artificiale, arome și conservanți
• zahăr adăugat

HEALTHY BONES GUMMIES
SUPLIMENT ALIMENTAR

``suplimente pentru întrega familie
``o excelentă sursă de vitamin D
``oase puternice și dinți sănătoși
``gust delicious de citrice

Copii cu vârsta de până la patru ani: câte un jeleu pe zi.

Vitamina A şi zincul
au un efect benefic asupra vederii
Iodul
ajută la buna funcționare
a glandei tiroide

Vitamin C, A and D
– stimulează procesele sistemul imunitar
Vitamina C
și acidul pantotenic
ajută la menținerea metabolismului
energetic adecvat
Vitamina D
ajută la buna funcționare
a mușchilor
Vitaminele D, C şi zincul
mențin sănătatea oaselor
şi a dinților

PENTRU CINE?
Pentru persoanele care doresc să își completeze dieta zilnică cu
un complex de vitamine şi minerale perfect selectate, necesare
pentru buna funcționare a organismului.
SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină de porc (dezvoltată pe bază de pectină)
• coloranți artificiali, arome sau conservanți
• arahide, soia sau lapte
• gluten

VITA KIDS GUMMIES
SUPLIMENT ALIMENTAR

``delicioase jeleuri cu multivitamine pentru dezvoltarea corpului
și a minții

``ideale pentru sănătatea oaselor, sistemului imunitar,

metabolismului şi ochilor, precum şi pentru starea generală de
sănătate a copiilor

``un gust delicios garantat
``o sursă pună de vitamine pentru vegetarieni
``produse în conformitate cu procedurile kosher și halal
Luați 1 jeleu pe zi.

30 JELEURI CU MULTIVITAMINE PENTRU COPII
– CU AROMĂ DE VIŞINE, CĂPŞUNI ŞI PORTOCALE
75 g | 801006

109,90 LEI
1465,33 LEI / 1 kg

PENTRU CINE?
Concepute pentru a face față nevoilor copiilor
aflați în creștere.

VITA BOMB GUMMIES
SUPLIMENT ALIMENTAR

``putere extra nutritivă
``oferă energie și proprietăți antioxidante, susțin inima, imunitatea,
metabolismul și funcționarea întregului organism

``o sursă bună de vitamine pentru vegetarieni
``produse în conformitate cu procedurile kosher și halal
O bombă de vitamine sub formă de jeleuri delicioase:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adulți: Luați trei jeleuri pe zi.

30 JELEURI CU GUST DE LĂMÂIE
PENTRU COPII ȘI ADULȚI
66 g | 801019

93,90 LEI
1422,73 LEI / 1 kg

Vitamin A (75%)* susține sănătatea ochilor
E (112%)* are proprietăţi antioxidante şi prin urmare

ajută la sănătatea inimii şi a sistemului cardiovascular

D (100%)* este bună pentru sănătatea oaselor
C (38%)* influenţează imunitatea
B6 (71%)* şi B12 (160%)* sprijină metabolismul energetic normal
acidul folic (100%)* are grijă de sistemul nervos
biotina (150%)* oferă un păr şi o piele sănătoasă
acidul pantotenic (83%)* are grijă de sănătatea mentală
zincul (25%)* este benefic pentru metabolism
iodul (27%)* susține sănătatea glandei tiroide

Luați 1 jeleu pe zi.

PENTRU CINE?
Pentru copiii care se dezvoltă rapid și au nevoie de întărire pentru dinți și oase dar, și pentru adulții
cu deficit de vitamină D.

30 JELEURI CU MULTIVITAMINE PENTRU ADULŢI
– CU AROMĂ DE VIȘINE, CĂPŞUNI ŞI PORTOCALE
75 g | 801007

109,90 LEI
1465,33 LEI / 1 kg
NRV – % DIN VALOAREA DE REFERINŢĂ A NUTRIENŢILOR
– ACOPERĂ NECESARUL ZILNIC PENTRU UN ANUMIT
INGREDIENT
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COLLAGEN PRO FLEX
STRENGTH SYSTEM
SUPLIMENT ALIMENTAR REVOLUȚIONAR PENTRU SĂNĂTATEA ARTICULAȚIILOR ȘI OASELOR:
• compoziția inovatoare de ingrediente active este concepută pentru persoanele care doresc să aibă grijă de siluetă.
• un supliment alimentar inovator, care susține funcționarea articulațiilor într-un mod complex – are impact în mod
pozitiv atât asupra cartilajului articular, cât și asupra mușchilor și tendoanelor.
• conține colagen marin natural, cu un grad înalt de purificare și cu o biodisponibilitate excelentă.
• rețeta ultra-modernă a fost dezvoltată astfel încât ingredientele individuale să lucreze în sinergie, asigurând
eficacitatea extraordinară a suplimentului.

COLAGEN MARIN NATURAL
Colagenul este una dintre proteinele de bază găsite în organism. Este un material de construcție, printre altele al țesutului
conjunctiv, pielii, articulațiilor, tendoanelor sau ligamentelor. Organismul nostru reconstruiește în mod regulat fibrele de
colagen, însă, din diverse motive, acest proces poate fi afectat, de exemplu din cauza rănilor sau a vârstei înaintate. Pentru a
produce COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH SYSTEM, a fost utilizat colagen marin obținut din somonul de Atlantic. Datorită
structurii mici a moleculelor, este cu siguranță mai bine absorbit de organism decât colagenul din carnea de vită sau cea
de porc. Datorită acestui fapt, stimulează efectiv condrocitele să producă colagen în cartilaje, contribuind la îmbunătățirea
mobilității articulațiilor.

PREȚIOASELE PROPRIETĂȚI ALE PLANTEI SCUTELLARIA BAICALENSIS
Această plantă minunată din Asia de Est are o serie de proprietăți benefice pentru corpul uman. În China se numește “yellow gold”
- aurul galben datorită culorii rădăcinii sale, care este bogată în compuși activi - această parte a plantei reprezintă o materie primă
vindecătoare. Scutellaria Baicalensis conține, printre altele, flacoane tip lipofil, saponine steroidice, glicozide, precum și coenzima Q10,
ceea ce îl face un antioxidant extrem de puternic. Are efecte benefice asupra articulațiilor - reduce stresul oxidativ asociat cu pierderea
colagenului din cartilaje și contribuie la menținerea flexibilității tendoanelor.

COMPONENTE SELECTATE CARE SUSȚIN FUNCȚIONAREA ARTICULAȚIILOR:
Colagenul – este principalul material de construcție a tendoanelor și cartilajelor care formează
articulațiile. Suplimentul conține colagenul marin cu un grad ridicat de purificare, obținut cu
respectarea standardelor farmaceutice.
Vitamina C – ajută la producerea corespunzătoare a colagenului pentru a asigura buna funcționare
a cartilajului și a oaselor.
Scutellaria baicalensis – este un puternic antioxidant care susține eficient protecția articulațiilor,
tendoanelor și mușchilor.
Vitamina D – ajută la buna funcționare a mușchilor care au un impact semnificativ asupra
funcționării articulațiilor.
Calciul – este esențial pentru meținerea sănătății oaselor.
Sulfat de glucozamină – este un precursor important al unor biomolecule, inclusiv al condroitinei,
care este una dintre principalele componente ale cartilajului articular.

COLLAGEN PRO FLEX
STRENGTH SYSTEM
SUPLIMENT ALIMENTAR

Este un produs inovator care constă în ingrediente active de cea
mai înaltă calitate, care, acționând în sinergie, susțin considerabil
starea articulațiilor și a oaselor. Conține colagen marin natural care
este absorbit excelent de către corpul uman. Compoziția atent
selectată susține în mod corect buna funcționare a articulațiilor –
are un efect pozitiv asupra stării cartilajului, a activității mușchilor
și tendoanelor și asupra menținerii oaselor sănătoase.COLLAGEN
PRO FLEX STRENGTH SYSTEM vă va ajuta să aveți grijă de
condiția fizică și să vă bucurați la maxim de viață.
Luați 2 capsule pe zi, de fiecare dată cu apă.

2 x 30 CAPSULE
CURS DE 30 DE ZILE
13,93 g, 15,22 g | 801018

312,90 LEI

10734,13 LEI / 1 kg
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IDEAL SHAPE
UN ELIXIR NATURAL AL TINEREȚII ȘI O BOGATĂ SURSĂ DE SĂNĂTATE:
•
•
•
•
•

fiecare capsulă este o bombă de vitamine, aminoacizi și minerale,
orz tânăr, datorită conținutului ridicat de fibre care reduc absorbția grăsimilor și susțin procesele digestive,
este un suport de neînlocuit al organismului în procesul de slăbire și menținere a unei greutăți corporale sănătoase,
ceaiul verde vă ajută să vă îmbunătățiți starea generală de sănătatea, susținând, de asemenea, scăderea în greutate.
Concentrațiile ridicate de teină și polifenoli din grupul de catechine conținute în acesta accelerează rata metabolismului
în repaus, ceea ce vă permite să ardeți mai multe calorii,
colagenul marin - foarte purificat și menținut la standarde farmaceutice - reduce vizibil aspectul ridurilor, întârzie procesul
de îmbătrânire a pielii și îmbunătățește hidratarea și elasticitatea,
zincul este important în menținerea metabolismului carbohidraților și al echilibrului acido-bazic și contribuie la menținerea
sănătății părului, a pielii și a unghiilor.
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ORZ TÂNĂR PENTRU UN ASPECT MEREU TÂNĂR
Un aspect tineresc și sănătos constă, în primul rând, într-o piele frumoasă, într-o siluetă subțire și o stare excelentă a corpului. Cum să obțineți atât de multe
beneficii în același timp? Răspunsul la această întrebare este orzul tânăr.

Pentru o siluetă subțire: conținutul ridicat de fibre alimentare, o multitudine de aminoacizi exogeni și prezența clorofilei - un colorant
natural verde - fac din orzul tânăr una dintre cele mai eficiente substanțe de slăbire. Fibrele nu numai că încetinesc absorbția
grăsimilor, ci ajută la peristaltismul intestinal și rezolvă problemele asociate cu constipația. Clorofila, cu proprietățile sale de curățare,
reglează sistemul digestiv și eliberează organismul de toxine.
Pentru o piele impecabilă: Antioxidantul Glycosylisovitexin conținut în orzul tânăr acționează împotriva radicalilor liberi aproximativ de
cinci sute de ori mai eficient decât vitamina E, denumită "youth vitamin” - vitamina tinereții. Acest antioxidant puternic are efect în mod
clar asupra întârzierii proceselor de îmbătrânire a pielii.
Pentru un corp sănătos: orzul tânăr este o sursă excelentă de vitamine B, în plus, conține mult mai multă vitamină C decât lămâia și
beta-caroten comparativ cu morcovul. De asemenea, conține biotină, acid folic, calciu, fier, zinc, magneziu, antioxidanți, precum
și mai mult de 20 de enzime care adesea lipsesc din dieta zilnică.

IDEAL SHAPE
SUPLIMENT ALIMENTAR

Reprezintă un supliment perfect pentru dieta
persoanelor care doresc să-și mențină silueta și să aibă
grijă de sănătatea lor. Datorită compoziției perfecte a
ingredientelor selectate cu atenție, influențează pozitiv
starea corpului și, împreună cu o dietă cu conținut
scăzut de calorii, ajută la pierderea kilogramelor inutile
și la menținerea unei mase corporale sănătoase. IDEAL
SHAPE va avea grijă de dvs. într-un mod perfect și
complex - îmbunătățește sănătatea și frumusețea.
Luați o capsulă dimineața și după-amiaza în timpul mesei. Beți de
fiecare data câte un pahar de apă.

60 CAPSULE
CURĂ DE 30 DE ZILE
26,2 g | 801024

116,90 LEI
4461,83 LEI / 1 kg

CEAI VERDE ȘI ZINC PENTRU SĂNĂTATE
Prezența ceaiului verde în suplimentul alimentar inovator IDEAL SHAPE nu are ca scop numai intensificarea efectului de slăbire al orzului tânăr
prin creșterea beta-oxidării acizilor grași, dar are și un efect pozitiv asupra stării de bunăstare. Ajută la menținerea colesterolului și zahărului
din sânge la un nivel normal și susține activitatea sistemului circulator. Zincul ajută, printre altele la menținerea unui metabolism adecvat al
carbohidraților, macronutrientilor și acizilor grași. De asemenea, are un efect pozitiv asupra protecției celulelor împotriva stresului oxidativ.
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ACTIVE BURN FAT KILLER
UN SUPLIMENT UNIC CARE CONTRIBUIE
LA O PIERDERE EFECTIVĂ ÎN GREUTATE:
•

ingredientele suplimentului permit menținerea unei
mase corporale normale, accelerând procesul de ardere
a grăsimilor.

• datorită unei combinații sinergice de extracte naturale,
susține sinteza colagenului și elastinei responsabile de
fermitatea și elasticitatea pielii.
• forma lichidă foarte absorbabilă asigură nu numai o
acțiune extrem de eficientă, dar ajută la combaterea
senzației de foame din timpul zilei, creând un obicei
pozitiv din a bea frecvent apă.

L-CARNITINĂ – UN ARZĂTOR DE GRĂSIMI, DE NEÎNLOCUIT

L-carnitina este un aminoacid găsit în mod natural în mușchii noștri. Ea este responsabilă de metabolismul
adecvat al grăsimilor din organism. Este responsabilă într-o mare măsură de forța noastră - în lipsa ei ne
simțim obosiți chiar și în timpul unui efort mic. În ciuda rolului imens pe care îl joacă, organismul nostru
o produce numai într-o cantitate mică. Luarea unei doze mai mari de L-carnitină este, prin urmare, extrem
de benefică în timpul procesului de pierdere în greutate, deoarece accelerează semnificativ arderea
O SILUETĂ DE INVIDIAT ȘI UN ASPECT TÂNĂR DATORITĂ COMBINAȚIEI PERFECTE DE INGREDIENTE
VALOROASE:
• L-carnitina – o substanță care apare în mod natural în organism și care accelerează metabolismul grăsimilor,
• extractul de ananas, papaya și guarana – îmbunătățește procesele digestive prin metabolizarea adecvată a grăsimilor și
carbohidraților,
• extract de rădăcină de păpădie și semințe de ciulin - susține eliminarea excesului de apă împreună cu deșeurile metabolice inutile
pentru organism, ceea ce are un efect benefic asupra menținerii unei greutăți corporale sănătoase,
• extractul de plante medicinale asiatice și de struguri - susține sinteza colagenului și elastinei, responsabile de fermitatea și
elasticitatea corespunzătoare a pielii,
• extractul de portocală amară - sursă de potasiu și fibre solubile - datorită indicelui său glicemic scăzut, menține o rată metabolică
normală, fiziologică, în special a grăsimilor, venind în completarea tuturor ingredientelor descrise mai sus.

INCLUDEMĂSURĂ
DOZATOARE

ACTIVE BURN FAT KILLER
SUPLIMENT ALIMENTAR
Un supliment alimentar unic, care conține ingrediente perfect compuse,
a căror acțiune sinergică ajută la menținerea unei masei corporale
normale, și care susține accelerarea arderii grăsimilor și îndepărtarea
excesului de apă din organism. Combinația perfectă de extracte din
plante îmbunătățește procesele digestive prin metabolizarea adecvată a
grăsimilor și a carbohidraților. Preparatul afectează în mod pozitiv sinteza
colagenului și elastinei, mărind fermitatea și elasticitatea pielii.
Se măsoară 15 ml de preparat și se dizolvă în 1,5 l de apă, care se bea pe
parcursul întregii zile.

CURĂ DE 30 DE ZILE
480 ml | 801015

239,90 LEI
499,97 LEI / 1 l
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DEPURCONTROL
PREPARATUL PROFESINIST CARE CURĂȚĂ
CORPUL DE PRODUSE INUTILE CARE
AFECTEAZĂ METABOLISMUL:
• supliment de ultimă generație, care conține ingrediente
de cea mai bună calitate, selectate pentru oamenii care
se confruntă cu problema reținerii apei în organism;
• extractele selectate cu grijă din plante cu proprietăți
diuretice au un efect pozitiv asupra gestionării apei din
organism,
• extractul natural de coajă de mesteacăn ajută în procesul
de îndepărtare a toxinelor,
• un preparat care susține perfect echilibrul hidric al
corpului și detoxifierea organismului.

EXTRACTE VEGETALE PERFECT SELECTATE CU
ACȚIUNE DE DETOXIFIERE:
extractul de coajă de mesteacăn curăță corpul de toxine
și ajută la îndepărtarea excesului de apă din organism,
•

extractul de coada-calului elimină excesul de uree,
reglează și sprijină echilibrul hidric al corpului,

•

frunza de orthosyfon este una dintre cele mai vechi
plante medicinale, având proprietăți diuretice

• extractul de rădăcină de păpădie susține activitatea

ficatului și vezicii biliare, ajută la eliminarea toxinelor
din organism și are un efect pozitiv asupra proceselor
digestive.

INCLUDE MĂSURĂ
DOZATOARE

DEPURCONTROL

CURĂȚAREA NATURALĂ
Retenția de apă din organism poate afecta persoanele de toate vârstele. Motivul poate fi o cantitate prea mică
de lichid băut în timpul zilei. De asemenea, hormonii, căldura, o dieta dezechilibrată și așezarea într-o singură
poziție pot contribui, pe termen lung, la retenția apei în organism. Adesea, simpla schimbare a obiceiurilor nu
este suficientă pentru a rezolva această problemă. DEPURCONTROL este soluția. Acest supliment alimentar
excelent conține tot ce aveți nevoie pentru o luptă împotriva edemelor provocate de excesul de apă din corp.
Extractele naturale conținute în plantele cu proprietăți diuretice și detoxifiante reconstruiesc echilibrul natural al
organismului, restaurând starea de spirit excelentă, aspectul sănătos și, mai presus de toate, sănătatea.

SUPLIMENT ALIMENTAR

Un preparat unic ca formă și efect, care conține ingrediente perfect
compuse, care, prin susținerea diurezei fiziologice, permit îndepărtarea
constantă a excesului de apă, împreună cu produsele inutile care
afectează metabolismul. Prezența acizilor fenolici și a flavonoidelor din
rădăcina de păpădie și din coaja de mesteacăn susțin buna funcționare a
rinichilor și a ficatului, precum și menținerea cursului optim al proceselor
metabolice. În mod similar, compușii activi din extractul de frunze de
orthosyfon și coada-calului, susțin excreția urinei și a produselor inutile
care afectează metabolismul.
Se măsoară 15 ml de preparat și se dizolvă în 1,5 l de apă. Beți pe parcursul
întregii zile.

CURĂ DE 30 DE ZILE
480 ml | 801016

239,90 LEI
499,97 LEI / 1 l
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ANTI-CELLULITE

Celulita este o problema tot mai frecventă. Nu numai că arată inestetic, ci afectează și sănătatea,
deoarece presează vasele limfatice și circulare, provocând probleme de circulație, blocând eliminarea
toxinelor. Folosește tabletele inovatoare ANTI-CELULITATE pentru a scăpa de celulită.
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CUM SE FORMEAZĂ CELULITA?
Celulita este o problema comună care afectează nu numai femeile, ci și bărbații. Apare de obicei în zona
sânilor, abdomenului și coapsei, sub formă de bucăți de grăsime perceptibile pe suprafața pielii. Există multe
motive pentru crearea sa, unele dintre ele fiind:
• gestionarea anormală a hormonilor - când organismul are niveluri ridicate de estrogen cu deficiență simultană de
progesteron,
• stilul de viață sedentar și lipsa activității fizice,
• dieta necorespunzătoare - consumul excesiv de zahăr și sare,
• fumatul,
• factori genetici.

PUTEREA INGREDIENTELOR NATURALE PENTRU O
PIELĂ IDEALĂ ȘI FERMĂ:

O ARMĂ INOVATOARE ÎN LUPTA
ÎMPOTRIVA CELULITEI:
• ingredientele alese cu grijă, de cea mai înaltă
calitate, acționează pe mai multe niveluri,
sprijinind reducerea celulitei și îmbunătățind
sănătatea,
• combinația unică de extracte naturale de
plante susține perfect purificarea corpul de
toxine, menține o greutate corporală normală
și un metabolism adecvat, eliminând grăsimile
și ajutând la reducerea așa-numitei coji de
portocală,
• un preparat unic compus astfel încât
componentele sale să se completeze și să-și
îmbunătățească performanțele, oferind rezultate
excelente,
• un supliment alimentar modern care îți va permite
să te bucuri de o piele fermă și elastică.

•

extract de curcumă - susține curățarea corpului și menține
metabolismul adecvat al grăsimilor, reducând semnele de celulită,

•

extract de pennywort asiatic - ajută la menținerea fermității și
elasticității pielii și a structurii adecvate a țesutului adipos,

•

extract de urzică indiană - conține forskolin, care, prin efectul
pe care îl are asupra proceselor metabolice ale grăsimilor, ajută
la menținerea masei corporale normale și având un efect vizibil
asupra reducerii coajei de portocală,

•

Extractul de trifoi dulce și castanul menține o circulație optimă
a sângelui, care este una dintre metodele-cheie pentru
tratamentul celulitei.

ANTI-CELLULITE
SUPLIMENT ALIMENTAR
O soluție inovatoare la problema contemporană care afectează
nu numai femeile, ci și bărbații - așa-numita piele de portocală.
Funcționează în două direcții, acționând atât asupra sursei problemei,
cât și la nivelul efectelor sale negative. Extractele de plante atent
selecționate ajută la curățarea corpului de toxine și la menținerea
metabolismului adecvat al grăsimilor, contribuind la reducerea celulitei.
Produsul ajută, de asemenea, la menținerea greutății normale a
corpului, asigurând fermitatea pielii.
Administrați 2 comprimate pe zi și beți de fiecare dată cu apă.

60 DE COMPRIMATE FILMATE UN
CURĂ DE 30 DE ZILE
33,6 g | 801017

239,90 LEI
7139,88 LEI / 1 kg
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BEAUTY DETOX

BEAUTY DETOX

Frumusețea și sănătatea încapsulate într-o singură pastilă? Acum este posibil datorită BEAUTY
DETOX. Combinația inovatoare de spirulină și colagen vă ajută să aveți grijă atât de starea perfectă
a organismului, cât și de aspectul fizic.

SPIRULINA ALGA

ALIMENT MINUNE VERDE
O algă unică, clasificată printre cele mai bune
zece produse minune, cu un conținut de
proteine de trei ori mai mare decât carnea
(aproximativ 70%) și un conținut de calciu mai
mare decât cel din lapte! Este una dintre cele
mai bogate surse de clorofilă, beta-caroten
și acizi nucleici printre toate produsele
alimentare vegetale și animale! Ajută la
purificarea ficatului și a rinichilor de toxine,
reduce nivelul de aciditate si decolesterol
rău din organism. Datorită fenilalaninei,
ameliorează digestia și reduce pofta de
mâncare. Este pur și simplu "aur verde"
pentru corpul nostru!

ȘTIAȚI CĂ SPIRULINA VĂ OFERĂ:
• toți aminoacizii necesari,
• acizii grași necesari, inclusiv oleic,
linoleic și ɣ-linolenic,
• vitamina B12, a cărei sursă principală
sunt produse de origine animală,
• cantități considerabile de calciu,
fosfor și fier,
• β-caroten

SUPLIMENT ALIMENTAR

Este un produs unic la nivel mondial, vă ajută să aveți grijă atât de
starea perfectă a organismului, cât și de aspectul fizic. Spirulina, care
este o bogată sursă naturală de proteine vegetale, cu un conținut de
peste 70%, susține controlul greutății corporale, ajută la eliminarea
toxinelor din organism și asigură vitalitatea acestuia. Vitamina C
de proveniență natural, conținută în fructele de acerola, susține
sinteza colagenului pentru a asigura funcționarea corectă a pielii și
articulațiilor. Este un supliment unic care a fost conceput pe baza
celor mai recente inovații biotehnologice, păstrând în același timp
standarde superioare de puritate.

COLAGENUL ACTIV
– BOGĂȚIA OCEANELOR

Luați 2 capsule pe zi cu apă.

Colagenul natural, obținut din carnea de pește
– un ingredient cu o puritate și concentrație
excepționale - este inclus în suplimentul
BEAUTY DETOX, garantând întârzierea
îmbătrânirii pielii, îmbunătățirea hidratării
și reducerea ridurilor. În plus, ameliorează
afecțiunile inflamatorii care pot duce la răniri,
durere și pierderea funcționalității articulațiilor.
O piele frumoasă, hidratată și tânără, plus o
condiție perfectă pentru articulații - de acum
aveți această combinație inedită la îndemâna
voastră!

COLAGEN DE CALITATE SUPERIOARĂ:
• Producția de colagen din BEAUTY DETOX
este monitorizată în fiecare etapă de producție,
prin Controlul Inter-procedural al Laboratorului
de Control al Calității, asigurându-se astfel
standardizarea produselor și un nivel de
purificare neobișnuit de ridicat.
• Colagenul din BEAUTY DETOX se distinge
de alte preparate disponibile pe piață printr-o
o cantitate impresionantă de hidroxiprolină aproximativ 8%, ceea ce înseamnă că produsul
conține cel puțin 67% colagen. Este o garanție
pentru cea mai bună calitate!
• Vitamina C naturală conținută în extractul
de fructe acerola susține sinteza colagenului
pentru a asigura funcționarea corectă a pielii
și contribuie la menținerea unui metabolism
energetic adecvat.

ÎNCREDERE ÎN SUPLIMENTELE DE SĂNĂTATE ȘI FRUMUSEȚE!
• combinație inovatoare de materii prime de înaltă calitate, de origine marină - spirulină și colagen activ,
• spirulina utilizată în BEAUTY DETOX este caracterizată printr-un grad de purificare exceptional,
• suplimentează nivelul vitaminelor necesare și al mineralelor valoroase, detoxifică organismul, susține liftingul și regenerarea pielii din interior și
are un efect benefic asupra sănătății articulațiilor, tenului, părului și unghiilor,
• cu formula Pro-Beauty și Anti-Toxin
• excepțional, testat cu atenție în fiecare etapă de producție, compoziție cu conținut de colagen mult mai mare comparativ cu alte produse
disponibile pe piață,
• fără gluten și OMG (organisme modificate genetic)

60 CAPSULE
CURĂ DE 30 DE ZILE
44,7 g | 801014

118,90 LEI

2659,96 LEI / 1 kg
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MAGNESIUM 24 H SYSTEM
TRIPLEX POWER
UN SUPLIMENT UNIC PE PIAȚĂ!

Magneziul variază în funcție de sursă! Ingredientele cheie ale suplimentului MAGNESIUM 24 H TRIPLEX POWER
sunt citratul de magneziu și L-pidolatul de magneziu. Aceștia sunt compuși organici care, potrivit celor mai recente
cercetări, sunt perfect absorbiți de corpul uman. În plus, MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER este
singurul preparat de pe piață care, nu numai că corectează deficitul de magneziu într-un mod cuprinzător, dar conține
și ingrediente care susțin în mod adecvat organismul nostru dimineața, după-amiaza și seara. Acțiunea lor sinergică
asigură regenerarea imediată și o stare perfectă!

SIMPTOMELE UNUI NIVEL DE MAGNEZIU SCĂZUT SUNT:

``dureri de cap frecvente și amețeală,
``iritabilitate,
``oboseală,
``insomnie,
``contracții involuntare ale mușchilor și ale ochilor,
``slăbirea generală a organismului

UN SISTEM DE COMPLEX DE MAGNEZIU, IDEAL PENTRU TOATĂ ZIUA:
1. O TABLETĂ DIMINEAȚA

O combinație perfectă de ingrediente pentru o dimineață bună

Produsul conține guarana care are de aproape 3 ori mai multă cafeină decât cafeaua obișnuită
și extract de ginseng. Această combinație excepțională stimulează metabolismul, în timp ce
revigorează și înviorează organismul. În plus, stimulează starea de bine și vă întărește capacitatea
fizică și intelectuală. Vitamina B6 ajută la o bună funcționare a corpului și, în plus, consolidează
efectul magneziului și stimulează imunitatea.
2. O TABLETĂ DUPĂ-AMIAZA

Puterea ingredientelor pentru o zi activă

Îmbogățit cu un extract natural de bacopa monnieri, care ajută organismul să își recapete vitalitatea
și puterea - vă ajută să vă concentrați, să vă îmbunătățiți bunăstarea și să redobândiți o cantitate
incredibilă de energie! Proprietățile sale sunt îmbunătățite de acidul pantotenic, care ajută la
restabilirea echilibrului organismului, eliminând stresul și oboseala.
3. O TABLETĂ SEARA

Un set de ingrediente pentru o noapte bună

Acesta conține balsam de lamaie și Withania somnifera (latină), care ameliorează stările de excitare
nervoasă, iritabilitatea și stresul. Are un efect sedativ, relaxează corpul și mintea, permițându-vă
astfel să adormiți mai repede. De asemenea, îmbunătățește starea de spirit și are un efect pozitiv
asupra regenerării nocturne a organismului. Vitamina B6 susține efectul magneziului si are impact
asupra echilibrului organismului. Te vei trezi dimineața plin de energie!

MAGNESIUM 24 H SYSTEM
TRIPLEX POWER
SUPLIMENT ALIMENTAR

Un sistem unic de 30 de zile format din 3 comprimate diferite,
administrate pe parcursul zilei. Fiecare comprimat conține magneziu,
care ajută la menținerea funcțiilor mentale adecvate și vitamine
adaptate în mod ideal la nevoile organismului, nevoi care se schimbă
în timpul zilei. Asigurați-vă că organismul dumneavoastră este în stare
perfectă toată ziua și toată noaptea! Datorită MAGNESIUM 24 H
SYSTEM TRIPLEX POWER vă veți trezi dimineața plini de energie, care
se va resimți pe tot parcursul zilei!
Luați câte o 1 tabletă dimineața, după-amiaza și seara, cu apă

3 x 30 TABLETE FILMATE
UN SISTEM DE 30 DE ZILE
3 x 36 g | 801009

312,90 LEI

2897,22 LEI / 1 kg
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VITAMINS FOR HER
O SOLUȚIE IDEALĂ PENTRU NEVOILE FEMEILOR:
•
•
•
•

o compoziție unică de vitamine și minerale concepute special pentru femei,
o combinația unică de ingrediente nutritive, selectate cu atenție, care susține funcționarea corectă a organismului în timpul zilei - crește
energia, mărește imunitatea, susține funcția cardiovasculară, protejează împotriva stresului oxidativ, ajutând la menținerea tinereții și strălucirii,
conținutul ridicat de acid folic din supliment este extrem de important pentru femei, în special pentru cele care intenționează să devină mame,
produsul conține numai ingrediente nutritive superioare, de calitate, cu efecte dovedite științific
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UN ELIXIR AL VITALITĂȚII

INGREDIENTUL CARE DĂ VIAȚĂ

Din cauza poluării mediului, radiației solare, fumului de țigară,
alcoolului sau a altor substanțe conservante conținute în alimente,
corpurile noastre acumulează radicali liberi. În fiecare zi corpul
luptă împotriva acestora. Suplimentul alimentar NUTRICODE
PENTRU PENTRU EA conține ambrozie divină plină de antioxidanți
naturali. Vitaminele A, C și E protejează celulele împotriva stresului
oxidativ și ajută la menținerea unui sistem imunitar puternic. Este o
garanție a sănătății și a unei bunăstări perfecte.

Acidul folic este unul dintre elementele esențiale ale corpului nostru
și de multe ori suferim din cauza lipsei sale. Acesta este responsabil
pentru dezvoltarea celulară, reglementând funcționarea acesteia.
Furnizarea adecvată a acidului folic este extrem de importantă pentru
femei, în special pentru viitoarele mame. Un nivel adecvat de acid folic
garantează o dezvoltare fetală adecvată.

VITAMINS FOR HER

SUPLIMENT ALIMENTAR

Reprezintă o soluție ideală pentru femeile cărora le pasă de
sănătatea lor. Complexul de vitamine și minerale creat cu
scrupulozitate este adaptat nevoilor nutriționale ale femeilor.
VITAMINS FOR HER este un ajutor neprețuit zi de zi. Datorită
antioxidanților, ajută organismul să facă față radicalilor liberi care
apar în corpul nostru din cauza poluării aerului, a alimentelor
procesate, a fumului de țigară sau a alcoolului. Complexul de
vitamina B asigură un nivel adecvat de vitalitate în timpul zilei și
susține funcția cardiovasculară. Datorită conținutului ridicat de acid
folic, acesta este un supliment perfect pentru femeile care doresc să
devină mame.
Luați 2 tablete pe zi cu apă.

2 x 30 TABLETE FILMATE
CURĂ DE 30 DE ZILE
33 g, 21,9 g | 801011

312,90 LEI

5699,45 LEI / 1 kg

CONȚINUT ATENT SELECȚIONAT:
•
•
•
•
•

tiamina, riboflavina și vitamina B12 măresc energia și vitalitatea în timp ce reglează activitatea metabolismului energetic,
vitaminele A, C și E protejează împotriva stresului oxidativ, stimulează sistemul imunitar și funcția cardiovasculară,
acidul folic reglează creșterea și funcționarea celulelor corpului și joacă un rol extrem de important în dezvoltarea corectă a fătului; prin urmare,
este un supliment obligatoriu pentru femeile care doresc să devină mame,
vitaminele D și K fac sistemul nostru osos mai puternic (inclusiv dinții) și stimulează imunitatea,
cromul reduce apetitul pentru dulciuri și ajută la arderea grăsimilor; susține, de asemenea, menținerea unei greutăți corporale adecvate

EXCEPȚIONAL PRECUM O FEMEIE
Femeile au nevoie de o cantitate mare de energie pentru a ține
pasul cu ritmul vieții de zi cu zi. Fiecare zi aduce provocări noi,
interesante, dar este și o provocare pentru organism. Știm cât de
multe se întâmplă în mintea unei femei moderne. Inspirându-ne din

natura lor excepțională, am dezvoltat un supliment unic, care va fi
un suport zilnic neprețuit. VITAMINS FOR HER este o sursă bogată
de vitamine din grupa B, care sprijină buna gestionare a energiei în
organism, menținând în același timp un nivel adecvat de zahăr în
sânge pe tot parcursul zilei. Un amestec cu adevărat nutritiv într-o
singură pastilă!
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VITAMINS FOR HER 50+
SUPLIMENTE PROFESIONALE PENTRU FEMEILE MATURE:
•
•
•
•

o combinație inovatoare de ingrediente care sprijină perfect femeile cu vârsta de peste 50 de ani,
produs de neegalat care, datorită conținutului ridicat de extract natural din trifoi roșu, ameliorează simptomele menopauzei, cum ar fi bufeurile,
transpirațiile nocturne, iritarea și oboseala,
siguranța utilizării produsului este garantată printr-un control strict al compoziție în fiecare etapă de producție,
un conținut ridicat de fier, care este deosebit de important pentru femeile în vârstă de 50 de ani și peste
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UN COMPLEX IDEAL DE VITAMINE, MINERALE ȘI EXTRACTE DE PLANTE:
• trifoiul roșu ameliorează eficient simptomele menopauzei, cum ar fi bufeurile și starea de iritabilitate,
• fierul stimulează perfect producția necesară de celule roșii din sânge, hemoglobină și oxigen în organism și reduce oboseala și starea de
epuizare,
• zincul și cuprul ajută la menținerea unui păr frumos și sănătos, a pielii și a unghiilor, protejând în același timp celulele împotriva stresului
oxidativ,
• tiamina, niacinul și biotina reprezintă un suport perfect al sistemului nervos, ajutând la menținerea funcțiilor mentale adecvate,
• manganul contribuie la menținerea unui metabolism energetic adecvat și a oaselor sănătoase

VITAMINS FOR HER 50+

SUPLIMENT ALIMENTAR

O compoziție cuprinzătoare de vitamine și minerale, atent
selectate, în vederea susținerii corpului feminin în perioada
menopauzei. Acest amestec ideal de componente restabilește
echilibrul hormonal, îmbunătățește bunăstarea și are un efect
benefic asupra sănătății și aspectului fizic, permițându-vă să vă
bucurați la maxim de viață
Luați 3 tablete pe zi cu apă.

30 și 60 TABLETE FILMATE
CURĂ DE 30 DE ZILE
33 g, 66 g | 801012

312,90 LEI

3160,61 LEI / 1 kg

TRIFOI PENTRU NOROC

VITAMINE ȘI MINERALE ESENȚIALE

În timpul perioadei de menopauză, nivelul de estrogen scade brusc,
ceea ce se manifestă printr-o serie de afecțiuni neplăcute. Cele
mai frecvente dintre acestea sunt bufeurile, iritația și somnolența
constantă. Pentru a crește confortul fizic și mental în această
perioadă, se recomandă să se furnizeze organismului substanțe
similare cu estrogenul, derivate din plante, adică fitoestrogeni. Un
aliat de neînlocuit pentru femeile care trec prin menopauză este
trifoiul roșu, care este, de asemenea, un ingredient al suplimentului
VITAMINS FOR HER 50+. Această plantă unică reprezintă o sursă
bogată de isoflavone perfect digerabile. Trifoiul nu trebuie să aibă
patru frunze pentru
a aduce noroc!

În timpul menopauzei, corpul feminin este extrem de predispus
la boli, în special la cele de sânge și sistemul osos. În plus față de
suplimentele fitoestrogenice, se recomandă, de asemenea, să se
asigure furnizarea de nutrienți adecvați organismului. Prin urmare,
VITAMINS FOR HER 50+ reprezintă o compoziție atent selectată
de vitamine și minerale, fiind creată pentru a satisface nevoile
femeilor mature. Acest produs determină menținerea unui nivel de
vitalitate și a unei stări de bunăstare, responsabilitățile de zi cu zi
nemaifiind o problemă!
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VITAMINS FOR HIM
UN ALIAT AL BĂRBAȚILOR
Testosteronul este unul dintre hormonii masculi cheie. Acesta
joacă un rol vital în diferite funcții ale corpului. Nu numai că
sporește forța sexuală, dar impactează și creșterea masei
musculare și întărește oasele. Lipsa de testosteron are ca
rezultat scăderea libidoului, reducerea masei musculare și a
celei scheletice și chiar scăderea stării de spirit și capacitatea
de concentrare! Pentru a asigura un număr adecvat de
componente nutritive organismului, este vital să înțelegeți de
ce are acesta nevoie. Compoziția suplimentului VITAMINS
FOR HIM a rezultat în urma unui proces lung și meticulos,
astfel încât produsul rezultat să poată satisfice, în cea mai mare
măsură posibilă, nevoile bărbaților pentru vitamine și minerale.
Datorită suplimentului VITAMINS FOR HIM, vă puteți
bucura acum de o stare fizică excelentă și de o viață sexuală
satisfăcătoare.

UN COMPLEX IDEAL DE VITAMINE, MINERALE ȘI EXTRACTE DE PLANTE:
•
•
•
•
•

tribulus terrestris stimulează dorința și este un susținător perfect al performanței sexuale,
zincul ajută la menținerea echilibrului acido-bazic adecvat și a nivelului adecvat al testosteronului în sânge,
tiamina susține în mod eficient funcționarea sistemului nervos și a inimii,
acidul pantotenic elimină rapid starea de oboseală și epuizare și ajută la menținerea performanței intelectuale la un nivel adecvat,
vitamina D reglează concentrația adecvată de calciu în sânge, asigură sănătatea dinților și a oaselor, stimulând sistemul imunitar

VITALITATEA DIN NATURĂ
*Tribulus terrestris este o plantă unică folosită în medicina chineză și indiană timp de mii de ani. Este deosebit de apreciat pentru
proprietățile sale de fortifere a organismului. Este deosebit de important pentru bărbați, deoarece reglează sinteza testosteronului în
organism, acesta determinând creșterea libidoului și intensificarea experiențelor sexuale. Extractul de tribulus terrestris este un extract
natural, care are un efect benefic asupra întregului organism.

VITAMINS FOR HIM
SUPLIMENT ALIMENTAR

Un supliment alimentar unic a fost dezvoltat special pentru
nevoile bărbaților. O combinație inovatoare de ingrediente alese
cu atenție vă va oferi un sprijin complet pentru sănătate și va avea
un efect pozitiv asupra performanței sexuale. Acest complex oferă
vitamine și minerale esențiale pentru buna funcționare a corpului.
Datorită extractului din tribulus terrestris, suplimentul reglează
nivelul de testosteron, îmbunătățind astfel potența sexuală.
Complexul VITAMINS FOR HIM îmbunătățește capacitatea fizică,
intelectuală și sexuală.
Luați 2 tablete pe zi cu apă.

2 x 30 TABLETE FILMATE
CURĂ DE 30 DE ZILE
2 x 33 g | 801010

312,90 LEI
3160,61 LEI / 1 kg

CEL MAI BUN SUPLIMENT CARE VINE ÎN ÎNTÂMPINAREA TUTUROR NEVOILOR BĂRBAȚILOR:
•
•
•
•

preparat modern care conțin componente nutritive de înaltă calitate, atent selectate, pentru a răspunde nevoilor bărbaților.
compoziție perfectă a vitaminelor și mineralelor, care stimulează aptitudinile fizice și intelectuale.
extract natural care reglează nivelul de testosteron, crește libidoul și are un efect benefic asupra performanței sexuale.
supliment care susține vitalitatea, funcționarea corectă a organismului și creșterea puterii fizice
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VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER

VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER

Datorită formei convenabile, lichide a produsului, organismul absoarbe rapid toate ingredientele. În plus, VITALITY
BOOST & MAGNESIUM POWER are o aromă delicioasă, revigorantă, transformând produsul într-o plăcere dulce!
Reprezintă un stimulent de vitamine în formă lichidă!

Este un supliment alimentar inovator, format din șase recipiente pline de
vitalitate și energie. Forma lichidă permite cea mai bună absorbție și o
acțiune aproape imediată a produsului. Produsul NUTRICODE VITALITY
BOOST este o injecție de ingrediente nutritive care împiedică epuizarea
corpului, în timp ce NUTRICODE MAGNESIUM POWER suplimentează
organismul cu magneziu, ceea ce este extrem de important pentru buna
funcționare a sistemului nervos, cardiovascular și muscular. Compoziția
produsului NUTRICODE VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER a
fost concepută astfel încât să se asigure că ingredientele îi completează și
întăresc proprietățile.

O DOZĂ COMPLEXĂ DE ENERGIE ÎN DOUĂ ETAPE

Beți o doză de Nutricode Vitality Boost imediat după deschidere flaconului și
aproximativ două ore mai târziu beți o doză de Nutricode Magnesium Power,
pentru a compensa nivelul de magneziu.

1.

NUTRICODE VITALITY BOOST
– o injecție de nutrienți

2.

Beți o porție de VITALITY BOOST de-a lungul zilei
În timpul unei zile intense la locul de muncă, la facultate
sau în timpul unei activități fizice extenuante, un organism
supraîncărcat își pierde resursele energetice. Prin urmare,
bunăstarea noastră este redusă - ne simțim obosiți, epuizați
și somnoroși. Suplimentul NUTRICODE VITALITY BOOST,
datorită guaranei și extractelor de ceai verde, stimulează
perfect organismul! Componentele nutritive conținute în
produs reglează funcționarea sistemului nervos și muscular,
restabilește concentrația și îmbunătățesc starea de spirit.
• extractul de guarana conține o cantitate substanțială
de cafeină, care are un efect benefic în cazul epuizării
fizice și psihice, sporind energia, eliminând starea de
somnolență și oboseală, și îmbunătățind concentrarea și
memoria,
• niacinul, acidul pantotenic și riboflavina sunt
responsabile de buna funcționare a sistemului nervos susține gestionarea corespunzătoare a energiei corporale,
ameliorând tensiunea nervoasă, și influențând pozitiv
starea de spirit și performanța mentală,
• extractul de ceai verde este un antioxidant natural care
susține lupta organismului cu radicalii liberi

NUTRICODE MAGNESIUM POWER
– echilibrul ideal
Două ore după ce ați băut VITALITY BOOST, 		
luați o doză de MAGNESIUM POWDER

Magneziul răspunde de buna funcționare a aproape tuturor
sistemelor corpului. De asemenea, este responsabil pentru
un echilibru electrolitic adecvat. Grija pentru acest lucru este
deosebit de important atunci când, în timpul unui efort fizic sau
mental sporit, bem o cantitate mare de cafea, ceai sau doar apă.
Este cauzată astfel eliminarea mineralelor esențiale organismului.
Datorită unei cantități considerabile de magneziu, suplimentul
NUTRICODE MAGNESIUM POWER compensează nivelul
electroliților, menținând în același timp o gestionare corectă
a energiei.
•

magneziul este responsabil pentru menținerea
echilibrului electrolitic al corpului, îl sprijină în timpul
efortului fizic și mental, este responsabil pentru buna
funcționare a sistemului nervos și cardiovascular,
monitorizând de asemenea activitatea musculară,

• vitamina B6 este un aliat de magneziu - stimulează
absorbția acestuia, susținând funcțiile psihologice și fiind
responsabil pentru un metabolism energetic adecvat al
organismului

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER
6 x 25 ml | 801013

101,90 LEI
679.33 LEI / 1 l
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INNER BALANCE

SLIM EXTREME

SUPLIMENT ALIMENTAR

SUPLIMENT ALIMENTAR

PENTRU CINE?

PENTRU CINE?
Idel penru cei predispuși la un stil de
viață stresant, care au stări de oboseală
excesivă sau care consumă produse care
provoacă acidifierea organismul, cum ar fi
zahărul, cafeaua, alcoolul sau alimentele
puternic procesate.

Capsule pentru noapte
Datorită prezenței extractelor de
melisă și de hamei, capsulele pentru
noapte facilitează adormirea și asigură un somn
de calitate, contribuie în
continuare la reducerea acidifierii organismului.
Utilizați 2 capsule pe noapte, pe care trebuie să le luați cu
multă apă (cel puțin un pahar).

Pentru persoanele care au nevoie de sprijin în
pierderea rațională a greutății, care doresc să obțină
o siluetă „de vis” fără senzația continuă de foame.

Comprimate
efervescente cu
aromă de struguri

Reţete culinare, blogul, calculatoarele IMC şi BMR, BMR
este un suport în realizarea obiectivelor - toate acestea
și multe altele pot fi găsite pe site-ul nostru! Foloseşte
aplicația Nutricode pentru telefonul mobil! Mai multe
informații pe nutricode.fmworld.com.

Au ca sarcină să completeze
vitaminele și mineralele pe care le
pierdem reducând cantitatea de
alimente consumată pe zi. Create
special pentru menținerea frumuseții
pielii. Vitamina C susține producția
de colagen, iar biotina și vitamina B2
asigură păstrarea unui ten sănătos.
Calciul asigură funcționarea
corespunzătoare a enzimelor
digestive.

Comprimate filmate
Pe baza ingredientului inovator –
glucomanan – care, în combinație
cu o dietă hipocalorică, influențează
pierderea în greutate. Cromul ajută
la menținerea unui nivel adecvat al
glucozei din sânge, limitând pofta
de dulciuri şi dorința de a lua gustări
între mese. La rândul său, extractul
de Garcinia cambogia este o sursă
de acid hidroxicitric (HCA), care
încetinește producția de grăsime în
organism.

Utilizați 1 comprimat efervescent pe zi,
înainte de masă, dizolvat într-un pahar cu
apă (200 ml).

Utilizați câte 2 comprimate filmate de 3 ori pe zi,
cu o cantitate mare de apă (1-2 pahare).

Pliculețele conțin pulbere solubilă cu aroma de portocală ce se administrează în timpul zilei
Sunt bazate pe extractul din flori de trandafir, care sprijină procesele fiziologice de eliminare a produselor metabolismului și ajută la menținerea echilibrului
acido-bazic. Zincul influențează pozitiv funcționarea sistemului imunitar, magneziul și fierul ajută la reducerea senzației de oboseală, iar extractul de urzică susține
eliminarea apei din organism.
Conținutul unui plic se dizolvă în 200 ml de apă. Se folosește câte un plic de 2 ori pe zi.

GLUCOMANANUL - ASASINUL APETITULUI

Glucomananul este o fibră solubilă în apă, derivată din planta Amorphophallus Konjac. Umflându-se în stomac, îl umple și transmite astfel un semnal
centrului de sațietate din hipotalamus, că nu ne este foame. Acest lucru permite reducerea cantității și volumului meselor. Așa cum demonstrează
cercetările, utilizarea glucomananului împreună cu un regim hipocaloric reduce greutatea corporală la persoanele supraponderale, în medie cu 3 kg pe
lună1. Pentru ca glucomananul să își îndeplinească sarcina, trebuie să nu uitați să luați comprimatele cu o cantitate mare de apă.
Birketvedt GS. “Experiences with three different fiber supplements in weight reduction.” Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8

1

SLIM EXTREME
SUPLIMENT ALIMENTAR

INNER BALANCE
SUPLIMENT ALIMENTAR

``menține echilibrul acido-bazic
``o sursă esențială de microelemente

Sistem lunar pentru zi/noapte, funcționează 24h
pentru menținerea echilibrului acidului bazic.

60 PLICULEȚE + 60 CAPSULE
240 g + 30 g | 801001

312,90 LEI
1158,89 LEI / 1 kg

``sprijină scăderea în greutate, reducând pofta de mâncare
``conține glucomanan, care are un randament ridicat de reducere a
greutății corporale

``slăbește și menține-ți pielea frumoasă!

Nutricode Slim Extreme este o compoziție de ingrediente care sprijină
pierderea greutății corporale prin reducerea poftei de mâncare. Sistemul unic
„All day weight control” a fost conceput pentru persoanele care doresc să
își reducă greutatea corporală într-un mod rațional. Permite, de asemenea,
menținerea frumuseții pielii în timpul dietelor de slăbire. Produs adecvat
pentru vegetarieni și vegani.

180 DE COMPRIMATE FILMATE + 30 DE COMPRIMATE EFERVESCENTE
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

312,90 LEI
914,91 LEI / 1 kg
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VITALITY BOOST

PENTRU CINE?
Pentru cei care visează la un ten impecabil,
păr dens, sănătos și unghii puternice.

SUPLIMENT ALIMENTAR

PENTRU CINE?
Sprijin pentru cei care se confruntă cu lipsa de energie,
oboseala și distragerea atenției, care doresc să dea
vieții un ritm mai bun. De asemenea, este recomandat
persoanelor care practică un sport.

HAIR SKIN NAILS
SUPLIMENT ALIMENTAR

Comprimate filmate
pentru noapte
Sunt o sursă bogată de vitamine și
minerale. Elementele comprimatelor
accelerează metabolismul, facilitează
odihna pe timp de noapte, rezultând
o creștere a energiei ziua. Cromul
ajută la menținerea nivelului adecvat
de glucoză în sânge, seleniul ajută
la protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ, iar fierul participă la
transportarea oxigenului în organism.
Piperina din piperul negru susține
digestia și absorbția nutrienților.
Utilizați 2 comprimate filmate seara,
cu o cantitate suficientă de apă.

``formulă Pro-Beauty
``cu extract de rodie

Este o compoziție ideală de elemente necesare pentru a obține un păr
strălucitor, o piele catifelată și unghii sănătoase. Formula Pro-Beauty
conține cupru, care are efect asupra pigmentării adecvate a firelor de păr,
fier, care asigură creșterea lor normală, și zinc, care furnizează unghiilor
materialul de construcție, precum și vitamina E și extract de rodie.
Complexul a fost îmbogățit, printre altele, cu drojdie de bere, vitaminele
A, B2, B6, B12 și C, biotină și aminoacizi de sulf.

56 COMPRIMATE FILMATE
44,8 g | 801005

99,90 LEI
2229,91 LEI / 1 kg

Utilizaţi 1 comprimat pe zi, care se înghite cu apă.

PENTRU CINE?

Pliculețe pentru zi cu coluție cu aromă de portocale
Porția zilnică de energie. Niacina, acidul pantotenic și riboflavina, întărite suplimentar cu cafeină, reduc oboseala şi senzația de oboseală. În plus, acidul
pantotenic asigură eficiența minții. Vitaminele din grupa B au grijă de sistemul nervos, iar tiamina este responsabilă cu funcționarea corectă a inimii. Vitamina E
ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Utilizați zilnic, pe cale orală, conținutul unui plic. Produs adecvat pentru vegetarieni și vegani.

Special recomandat pentru cei care suferă frecvent
de răceală și doresc să-și întărească imunitatea.
Este perfect, de asemenea, pentru persoanele
care se antrenează sau lucrează fizic.

IMMUNO

SUPLIMENT ALIMENTAR

VITALITY BOOST
SUPLIMENT ALIMENTAR

``porția ta zilnică de energie pentru corp și minte
``regenerarea forțelor vitale

Este compoziție a unor elemente selectate perfect, care
asigură fluxul de energie fizică și mentală în timpul
zilei și o odihnă mai bună noaptea.

30 PLICULEȚE + 60 COMPRIMATE FILMATE
300 g + 48 g | 801003

312,90 LEI
899,14 LEI/ 1 kg

``100% vitamina C
``formula nouă cu zinc care ajută la funcționarea corectă a sistemului
imunitar

Vitamina C este un derivat exclusiv din extractul natural din fructele
de Acerola. Acerola, denumită şi „vișină de Barbados”, este un superfruct, care
are de 30 de ori mai multă vitamina C decât lămâia. La rândul lor, măceșele
sunt, de asemenea, bogate în bioflavonoide, care sunt antioxidanți naturali.
Consumul regulat de vitamina C are grijă de imunitate, are un efect benefic
asupra dinților, pielii, oaselor precum și asupra sistemului nervos și protejează
celulele împotriva stresului oxidativ. Produs adecvat pentru vegetarieni și
vegani.

60 COMPRIMATE DE SUPT – CU AROMĂ DE ACEROLA ȘI VIȘINE
72 g | 801004

87,90 LEI
1220,83 LEI / 1 kg

Utilizaţi 2 comprimate pe zi. Se sug încet.

36 | NUTRICODE

NUTRICODE

NUTRICODE | 37

BRĂȚARĂ
MULTIFUNCTIONALĂ NUTRICODE

Brățările NUTRICODE vor fi ghidul tău pentru corp și pentru visele tale. Pentru rezultate excelente,
combină spiritul sportului cu tehnologia modernă. Un mod de viață sănătos nu a fost niciodată mai simplu!

FITNESS TRACKER

DESCARCĂ APLICAȚIA
Nutricode este o aplicație modernă mobilă, care te ajută să ai obiceiuri
alimentare sănătoase și care îți arată cât de activ îți petreci timpul. Datorită
utilizării jurnalului de activitate, poţi să atingi cu ușurință obiectivele urmărite,
iar simbolurile motivaţionale te încurajează să continui efortul și te ajută să
sărbătoreşti succesele zilnice.

NUTRICODE

``utilizând aplicația în fiecare zi, poți urmări progresul tău pe

ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ

graficul cântarului și îți poți planifica fără probleme dieta, datorită
propunerilor de mâncare pentru fiecare moment al zilei

``aplicația calculează indicele IMC și WHR, de asemenea, îți
prezintă într-un mod transparent statisticile tale

BRĂȚARĂ MULTIFUNCȚIONALĂ
NUTRICODE PREMIUM
FITNESS TRACKER PREMIUM

Brățara multifuncțională NUTRICODE este proiectată
pentru persoanele active. Printre funcțiile dispozitivului
se află: un pulsometru, un ceas, un contor de calorii, un
pedometru, un ceas cu alarmă, notificări ale apelurilor
primite. Pentru conectarea cu un smartphone este utilizată
tehnologia Bluetooth. Brățara se integrează cu dispozitivele
din sistemul Android și iOS.

920084 | NEAGRĂ

399,00 LEI

BRĂȚARĂ MULTIFUNCȚIONALĂ
NUTRICODE STANDARD
FITNESS TRACKER STANDARD

Brățara multifuncțională NUTRICODE este proiectată
pentru persoanele active. Printre funcțiile dispozitivului se
află: un ceas, un contor de calorii, un pedometru, un ceas cu
alarmă, notificări ale apelurilor primite. Pentru conectarea
cu un smartphone/aplicația NUTRICODE este utilizată
tehnologia Bluetooth. Brățara se integrează cu dispozitivele
din sistemul Android și iOS.

920082 | NEAGRĂ
920083 | ALBĂ

299,00 LEI
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PROGRAMUL FIT6

PROGRAMUL FIT6– INOVAȚIE ÎN LUMEA KILOGRAMELOR PIERDUTE PIERDERE NATURALĂ DE
GREUTATE FĂRĂ EFECTUL JO-JO

VISEZI LA SILUETA IDEALĂ?
... dar îți este dificil să găsești timp și motivație pentru exerciții regulate? Poate că nu ai
cunoștințe despre cum să îți echilibrezi dieta - ce să mămânci și ce să eviți? De acum
înainte nu vei mai avea nicio grijă. Am creat un program care îți va schimba viața o dată
pentru totdeauna. Află mai multe alăturându-te programului FIT6.
FIT6 este singurul program de acest tip din lume, un program unic de pierdere în
greutate, creat pe baza unei înțelegeri profunde a stilului de viață din secolul XXI. Acest
program este dezvoltat de doctorul dietetician Dr. Lídia Marrão – presupune reducerea
țesutului adipos și pierderea în greutate, datorită unei diete sănătoase, echilibrate ce
include și suplimentele inovatoare NUTRICODE. Scopul programului nu este doar să
pierdeți kilograme în plus, ci și să vă îmbunătățiți stilul de viată, pentru îmbunătățirea
sănătății și bunăstării dvs.
FIT6 – VISUL DE A AVEA O SILUETĂ IDEALĂ DEVINE, ÎN SFÂRȘIT, REALITATE.
Dietetician Clinic Lídia Marrão,
Autor al Programului FIT6

INGREDIENTELE NUTRITIVE NECESARE

ASISTENȚĂ PROFESIONISTĂ

Procesul de slăbirea este unul dificil pentru organism, chiar dacă
nu îl resimți la nivel fizic. Prin urmare, FIT6 furnizează corpului
nutrienți de calitate superioară, sub formă de suplimente
inovatoare NUTRICODE. Pentru fiecare etapă de slăbire există
un set diferit de produse, care răspunde în mod ideal nevoilor
corpului dintr-un anumit moment.

Pe întreaga durată a programului FIT6, fiecare participant va
putea să beneficieze de sfaturile dieteticianului profesionist.
Ea va monitoriza și analiza rezultatele, va oferi îndrumările
adecvate și va clarifica orice îndoială.

ÎMPARTE ȘI MOTIVEAZĂ

ATINGE-ȚI ȚELUL

Știm cât de important este suportul și motivația. Din cauza
lipsei lor, adesea oprim dieta, simțindu-ne neputincioși și
întorcându-ne la obiceiurile noastre vechi, nesănătoase. Prin
urmare, împreună cu programul, a fost creată o comunitate
FIT6 – un spațiu în care fiecare participant își poate împărtăși
dificultățile, gândurile și realizările.

Utilizați o metodă de slăbire sănătoasă și eficientă. Vă garantăm
că urmând un plan echilibrat, în 6 pași, veți pierde kilogramele
suplimentare cu ușurință și în siguranță. Cu ajutorul programului
FIT6 nu vă veți bucura doar de o siluetă ideală, ci și de
bunăstare și de o sănătate perfectă.

ALĂTURĂ-TE PROGRAMULUI FIT6 AZI.

6 PAȘI PENTRU O SILUETĂ IDEALĂ

Fiecare pas durează o lună. Durata dietei depinde de greutatea pe care dorești să o pierzi. Cu cât vrei să pierzi mai
mult, cu atât mai mulți pași ai de urmat. Poți renunța în orice moment.
PREVENIREA INFLAMAȚIILOR

1

``O dietă inadecvată duce la apariția afecțiunilor inflamatorii

în organism. Primul pas constă în ajutarea organismului să își
restabilească echilibrul natural

``Scopul primei etape este nu numai pierderea în greutate, ci și
detoxificarea și purificarea corpului, precum și îmbunătățirea
bunăstării și a sănătății generale

PIERDEREA ÎN GREUTATE

2

``Această etapă este împărțită în 4 faze
``Scopul său principal este reducerea considerabilă a țesutului

adipos, menținând în același timp energia și vitalitatea organismului

3

``Folosind suplimentele NUTRICODE ne ajutăm organismele într-un

4

``Detoxifierea și purificarea organismului are efecte benefice asupra

5

``Ne menținem masa musculară, ceea ce împiedică pierderea

mod complex, oferindu-le elementele nutritive necesare

stării noastre de bine

fermității corpului.

``Pierdem treptat kilograme în plus.
``Celulita este vizibil redusă

TONIFIERE

6

``Acest pas are ca scop stimularea masei musculare

MENȚINEREA REZULTATELOR
``Scopul a fost atins. În acest pas se pune accent pe o dietă
echilibrată care să asigure stabilizarea pe termen lung a
organismului și împiedicarea efectului de yo-yo
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