
Strong Bones & Strong Bones Plus
Oase puternice și sănătoase!

 V-aţi dori să puteţi evita osteoporoza?
 în scop preventiv, puteţi începe să consumaţi suplimente alimentare

cu calciu şi magneziu, încă înainte de vârsta de 30 de ani
 osteoporoza este considerată o boală "mută"

 o bservăm abia atunci când oasele s-au subţiat, rarefiat
şi se fracturează uşor

 dacă organismului i se asigură în mod constant cantitatea
necesară de calciu şi magneziu

 Osteoporoza poate fi evitată
 Calciul şi Magneziul sunt necesare pentru:

 păstrarea sănătăţii oaselor şi a danturii,
 funcţionării optime a aparatului cardiovascular,
 a sistemului nervos şi a musculaturii
Porția ta de lapte...

porția ta de sănătate!



Strong Bones & Strong Bones Plus
Oase puternice și sănătoase!

 Calciul este substanţa minerală responsabilă de
rezistenţa şi sănătatea oaselor şi a danturii

 absenţa calciului poate cauza:
 rahitism,
 osteomalacie,

 osteoporoză
 şi carii dentare

 deoarece cantitatea necesară de calciu nu se poate asigura
numai din alimente, se recomandă aportul acestuia
şi prin suplimentele alimentare

 necesarul de calciu al femeilor este mai mare:
 după naştere
 şi la menopauză

 Magneziul, asociat cu calciul,
combate:
 stresul şi
 stările depresive



Strong Bones & Strong Bones Plus
Oase puternice și sănătoase!

 Magneziul este indispensabil funcţionării eficiente a:
 sistemului nervos,
 muşchilor
 şi a numeroase enzime

 participă la funcţionarea a mai mult de 300 de enzime vitale
 având astfel un rol însemnat în:
 metabolismul glucidelor,
 lipidelor,
 acizilor nucleici şi proteinelor,
 precum şi în procesele de energogeneză

 Magneziul scade riscul formării calculilor renali şi biliari
cu conţinut de calciu şi este necesar pentru asimilarea calciului

 Raportul dintre cele două minerale este deosebit de
important

 ideal esteîn proporţia de 2:1



Strong Bones & Strong Bones Plus
Oase puternice și sănătoase!

 duşmanii magneziului sunt:
 substanţele diuretice
 şi alcoolul, deoarece cresc eliminările urinare de magneziu
 sursele naturale de magneziu sunt:
 seminţele uleioase,
 zarzavaturile
 şi apele minerale
 îngrăşămintele chimice scad cantitatea de magneziu din sol,

ca urmare, scade şi conţinutul de magneziu al alimentelor
 deaceea trebuie să le completăm folosind

suplimente alimentare

 Magneziul este indispensabil metabolismului
substanţelor minerale (calciu, fosfor, sodiu, potasiu),
precum şi asimilării vitaminei C



Strong Bones & Strong Bones Plus
Oase puternice și sănătoase!

 Vitamina D este necesară pentru:
 absorbţia intestinală a calciului
 fixarea acestuia în masa osoasă
 reabsorbţia fosforului de către rinichi
 în diferenţierea celulară şi imunitate
 carenţa în vitamina D apare mai ales toamna şi iarna
 ea duce la:
 scăderea asimilării şi utilizării calciului
 o uşoară deformare a oaselor sub acţiunea factorilor

mecanici (greutatea proprie, tracţiuni, traumatisme)
 demineralizarea oaselor (osteoporoză, osteomalacie)
 transpiraţii
 scăderea forţei musculare
 tulburări digestive



Strong Bones & Strong Bones Plus
Oase puternice și sănătoase!

Atenţie!
 este contraindicată ingestia unei doze mai mari de

1 g de magneziu pe zi, timp îndelungat
 Magneziul are o bună acţiune în asociere cu

vitamina A, calciu şi fosfor
 conform rezultatelor, cel mai bun raport dintre

calciu şi magneziu este de 2:1
 consumul magneziului în asociere cu vitamina B6

poate preveni formarea calculilor renali de oxalat de calciu
 consumul preparatelor cu magneziu în timpul meselor

poate conduce la o digestie nesatisfăcătoare

ADMINISTRARE: 2 capsule/zi

 deaceea se recomandă la o oră după mese



Cum sa comandati cu 10% mai ieftin
(la pret de depozit)

Beneficiati ACUM de 10% DISCOUNT la Toate Preturile produselor Calivita!
(acest discount se aplica atat primei comenzi, cat si comenzilor ulterioare)
PLUS Livrare Gratuita la prima comanda!

Puteti beneficia de aceasta Super Promotie si de Pretul Special (de depozit), folosind o
legitimatie pentru reducerea de 10%, reducere care se va aplica automat la orice produs cumparat.
Este foarte simplu sa primiti o astfel de legitimatie (Card de membru). Cum?
Dati click aici (http://www.calivita.ro/registration/0402201050 )

Urmati pasii, completati formularul si vi se va emite un card de membru, care va deveni activ doar în momentul în care ați
pus în coșul de cumpărături produsele/promoția aleasă de dumneavoastră.
Faptul că vi se emite cardul de membru (codul pentru reducere)
NU implică nici o taxa lunară ulterioara sau o alta obligație fiscală din partea dvs.

Plătiți doar contravaloarea produselor Calivita comandate.

Pe viitor, NU sunteti obligati sa dati un anumit numar de comenzi lunar -
Comandati numai CE, CAT si CAND aveti nevoie!

De ce să plătim mai mult dacă avem posibilitatea să plătim mai puțin (cu 10%) ?

Calivita ofera Garantie 100% produselor sale, cu drept de returnare in 30 de zile.
Ele sunt comercializate in intreaga tara inca din 1994.
Toate produsele Calivita au fost avizate de catre FDA (Food and Drug Admistration) si GMP (Good Manufacturing Practice) din SUA.
Totodata, ele sunt avizate si de catre Ministerul Sanatatii din Romania.

Intrebari frecvente (FAQ): http://www.terapii-naturiste.com/ajutor-clienti.htm

http://www.calivita.ro/registration/0402201050
http://www.terapii-naturiste.com/ajutor-clienti.htm


Cum sa comandati cu 10% mai ieftin
(la pret de depozit)

Dar asta nu este tot! Dupa inscriere, veti primi Gratuit Pachetul de Start care cuprinde:
- Catalogul de produse Calivita
- Ghidul produselor Calivita
- DVD motivational
- Abonament lunar la Revista CaliNews
- Cardul de membru CaliVita (cu codul dvs pentru reduceri)

In PLUS… Ca membru Calivita, veti beneficia si de alte avantaje:
• veti primi produsele direct de la depozitul central Calivita Romania, la cel mai Scazut Pret de Distributie!
• veti primi consultanta medicala gratuita la unul din sediile companiei
• veti primi revista CaliNews cu informatii de actualitate si utile pentru sanatatea dvs
• veti fi anuntat si veti beneficia de toate Promotiile Calivita
• aveti posibilitatea de a participa la excursiile si seminariile organizate de firma
• veti beneficia de transport GRATIS prin Curier Rapid sau Posta Romana, in orice colt al tarii

Cadou special! Veti primi prin email, un link de unde puteti descarca Gratuit cartea electronica “Mii de Retete,
Remedii si Tratamente Naturale, pentru 300 de Afectiuni, explicate simplu, pe intelesul tuturor. (693 de pagini,
in format PDF)

Plus BONUS alte 100 de carti electronice (cu peste 10,000 de pagini in total) !
Detalii aici: http://www.terapii-naturiste.com/carte-electronica-medicina-naturista.htm

http://www.terapii-naturiste.com/carte-electronica-medicina-naturista.htm


Cum sa comandati cu 10% mai ieftin
(la pret de depozit)

Daca NU doriti sa completati formularul/sa va inscrieti, pentru a beneficia de toate beneficiile mentionate mai sus, dar vreti
totusi sa obtineti reducerea de 10% pentru a putea cumpăra produsul/produsele dorite,  puteti alege una dintre variantele de
mai jos (pe care o considerați ca fiind cea mai avantajoasă pentru dumneavoastră):

• Sunați la 0256.291.219 / 0744.399.819 / 0372.742.360 / spuneți că doriți să comandați pe codul
040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse..., apoi spuneți adresa și numele la care să va
trimită coletul, modalitatea de trimitere (poșta normala sau curier rapid) si numarul de telefon.

• Trimiteti un email la adresa posta@calivita.ro,
scrieți că doriți să comandați pe codul 040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse...,
apoi spuneți adresa și numele la care să se trimită coletul, modalitatea de trimitere (poșta normala sau curier rapid) si
numarul de telefon.

• Comandati direct la unul magazinele Calivita din principalele orase ale tarii,
furnizand urmatorul COD DE MEMBRU: 0402201050 - Dan Paunescu

Lista de magazine: http://www.terapii-naturiste.com/magazine-Calivita-Romania.htm

COMANDATI DIRECT IN MAGAZINUL CALIVITA DIN ORASUL DVS.
CODUL DE MEMBRU 040 220 1050 – Dan Paunescu
(Nu uitati sa notati codul de membru in telefon sau pe un biletel si sa il prezentati in
magazin pentru a beneficia de produse la cel mai mic pret – pretul de depozit.)

http://www.terapii-naturiste.com/magazine-Calivita-Romania.htm


Daca doriti detalii/informatii suplimentare, sau daca doriti sa comandati,
va rog sa ma contactati:

Dan Paunescu (Craiova)
http://www.calivita.ro/registration/0402201050

Tel: 0727 35 97 97
Email: info@terapii-naturiste.com

http://www.terapii-naturiste.com/Minerale-Oligoelemente-Calivita.php

Promotii si oferte Calivita:
http://www.terapii-naturiste.com/promotii-oferte-Calivita.php

Cum devin membru in reteaua Calivita:
http://www.terapii-naturiste.com/cumpara-mai-ieftin--produse-Calivita.php

Ce trebuie sa stiu despre afacerea Calivita:
http://www.terapii-naturiste.com/cum-sa-fac-afacerea-Calivita.php

http://www.calivita.ro/registration/0402201050
http://www.terapii-naturiste.com/Minerale-Oligoelemente-Calivita.php
http://www.terapii-naturiste.com/promotii-oferte-Calivita.php
http://www.terapii-naturiste.com/cumpara-mai-ieftin--produse-Calivita.php
http://www.terapii-naturiste.com/cum-sa-fac-afacerea-Calivita.php
tel:0727

