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Lumea în care trăim
• Trăim într-o lume în care medica ţ ia este folosită fără

discernământ sau mai exact - medicamentele sunt
prescrise, în mod constant, pentru orice indispozi ţ ie
şi / sau dureri minore.

• Pentru aceasta, trebuie să plătim un preţ ridicat.
• Noi tulpini de viruşi şi bacterii devin din ce în ce mai

rezistente (“imune”) în lupta noastră împotriva lor.
• În parte, aceasta se datorează

unei supramedica ţ ii.
Mecanismul de apărare, adică
răspunsul natural sau dobândit
al organismului fa ţ ă de agen ţ ii
agresori, scade din ce în ce mai
mult la popula ţ ia dependentă
de medicamente sintetice.



Convingerea lui Louis Pasteur

• Trebuie să ne reamintim cuvintele pe
care unul din cei mai renumiţ i micro-
biologi ai lumii, Louis Pasteur le-a
lăsat posterită ţ ii înainte de a muri :

• “Aduceţ i-vă aminte că secretul este
ascuns  în rezistenţ a fiinţ elor vii”.

• O altă remarcă a savantului, la fel de
importantă, afirmă că:

• “Microorganismele nu înseamnă
• nimic în comparaţ ie cu rezistenţ a

împotriva lor, care înseamnă totul”.
• Cum este posibil ca un om, care şi-a

dedicat întreaga sa viaţ ă cercetării în
domeniul microbiologiei să facă o astfel
de afirmaţ ie?



Convingerea lui Louis Pasteur
• Cercetările sale l-au făcut să în ţ eleagă că există o lege

universală cosmică valabilă tuturor formelor, cu sau fără viaţ ă,
din univers, adică principiul echilibrului şi armoniei.

• Microorganismele şi al ţ i factori nocivi din mediul înconjurător,
cum ar fi: mâncarea nesănătoasă, stresul / extenuarea etc.
ac ţ ionează negativ asupra sănătă ţ ii organismului nostru.

• Dar cât timp poate rezista sănătatea noastră atacului unei astfel
de avalanşe de influenţ e negative?

• Experien ţ a ne spune că majoritatea oamenilor din aşa-numitele
societă ţ i moderne pierd această bătălie.

• Transpunând acesta în viaţ a de zi cu zi,
înseamnă că microrganismele nu ne pot afecta
atâta timp cât energia existen ţ ială şi men ţ inerea
unei “vibra ţ ii” pozitive (rezonan ţ e) în ţ esuturile
şi celulele organismului nostru pot respinge
“vibra ţ iile negative”.



Lumea în care trăim

• Din aceste motive, nu trebuie să ne mirăm că lumea încearcă să
găsească căi naturale, precum medicina tradiţ ională sau naturistă
pentru vindecarea bolilor şi a durerii. Căutarea unor asemenea
mijloace care sunt oferite umanităţ ii ca o binecuvântare din
partea naturii este în acelaşi timp rezonabila şi inteligenta – atâta
timp cât nu contrazice progresele făcute de ştiinţ ă în domeniul
medicinii moderne şi al sănătă ţ ii.

• Se pare că cea mai bună abordare a problemei stării de bine şi a
îngrijirii sănătă ţ ii este principiul integrării sau al
complementarită ţ ii. Unul din cei mai încurajatori paşi spre o
abordare integrativă este noutatea că războiul vitaminelor s-a
terminat! Amintiţ i-vă ziua de 19 iunie 2002 ca o dată semnificativă
pentru posteritate! Acesta a fost momentul în care Asociaţ ia
Medicală Americană (AMA) a publicat o nouă recomandare
medicală radicală, afirmând: “cât mai mulţ i americani ar trebui să
consume vitamine!”



CaliVita International

Compania California Fitness şi membrul său CaliVita
International au fost – de la bun început – (de la

înfiin ţ area lor) pionierii şi avocaţ ii unui stil de via ţ ă
sănătos şi, ceea ce este mai important, purtătorii făcliei

în recunoaşterea că utilizarea sistematică a
suplimentelor alimentare este o necesitate !



Ce vă poate oferi  CaliVita?

• Un nou supliment alimentar complex, sub
formă lichidă, numit OCEAN 21.

• Acest produs conţ ine Aloe Barbadensis
Miller (o specie de Aloe Vera) îmbogă ţ it  cu un
amestec patentat de extracte ob ţ inute din
alge marine (opt alge diferite : Alaria
marginata, Ascophyllum nodosum, Chondrus
crispus, Fucus vesiculosus, Laminaria
digitata, Palmaria palmata, Porphyra
yezoensis şi Ulva lactuca).

• Mai mult - pentru un gust bun şi pentru a fi
hrănitor, a fost  adăugat un amestec
concentrat de suc de sfeclă roşie, morcovi şi
merişor.

• Un ingredient important din OCEAN 21 este
renumitul Pau D’Arco.



Algele marine

Algele marine sunt detoxifian ţ i naturali
importan ţ i.
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Algele marine

Plantele marine comestibile, mai ales algele
maro, con ţ in o cantitate mare de fibre
fucoidale care absorb toxinele liposolubile
cum ar fi dioxina. Într-un studiu publicat în
2002 în Revista de Agricultură şi Chimie
Alimentară, cercetătorii au relatat că
“administrarea algelor marine este eficientă
în prevenirea absorb ţ iei şi reabsorb ţ iei
dioxinei din tractul gastrointestinal şi ar putea
fi folosite în tratamentul persoanelor expuse
la dioxină”. Algele maro mai con ţ in o varietate
de compuşi cum sunt algina ţ ii care se leagă
de toxine şi le elimină din organism.
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Algele marine

În special algele maro îmbunătă ţ esc
func ţ ia tiroidiană, ajută la detoxifiere şi
asigură un nivel optim pentru
colesterolul şi glucoza sanguină.
Amestecul patentat de extracte ob ţ inute
din flora marină (adică cele opt alge
prezentate mai sus) con ţ ine vitamine,
minerale, aminoacizi, glucide, enzime şi
acizi graşi. Aceste ingrediente sunt
amestecate într-un lichid de bază din
concentrat de merişor pe care îl va
îndrăgi toată familia.
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Aloe Vera
• Produsele (mai ales băuturile) din Aloe - stabilizată şi prelucrată

în mod corespunzător - furnizează nutrienţ i necesari sistemului
imunitar pentru a îmbunătăţ i capacităţ ile de autovindecare ale
organismului uman. Cu alte cuvinte, nu este adevărat că Aloe
Vera sau orice altceva poate “vindeca”. Numai un sistem
imunitar funcţ ional competent poate apăra şi/sau vindeca
organismul. Aloe este un adjuvant important pentru a asigura
organismului homeostazia (echilibrul şi armonia naturală).

• Deşi Aloe Vera este membră a familiei
Liliaceelor, prin caracteristicile sale este
apropiată şi de cactus. Această plantă
unică apar ţ ine, de asemenea, familiei mari
de plante numite “xeroide”.

• Din cele 240 de specii de Aloe, numai
patru sunt recunoscute pentru valorile lor
nutriţ ionale pentru om şi animale. Aloe
Barbadensis Miller  (din specia Aloe Vera)
este în fruntea acestora. Mult deasupra
celorlalte !



Aloe Vera
• Ca urmare, orice produs de calitate superioară bazată pe

Aloe ar trebui să aibă în compoziţ ie Aloe din specia
Barbadensis Miller. Exact această Aloe face parte din
formula de bază a Ocean 21.

• Numai gelul din interiorul frunzelor de Aloe are valoare
nutriţ ională. Stratul exterior al frunzei (partea verde)
trebuie văzut ca un “filtru” care nu poate face rău, dar nici
nu are o valoare nutriţ ională importantă.

• Modul în care sunt preparate produsele
din Aloe este extrem de important. Dacă
gelul din planta Aloe Vera este expus la
oxigen o perioadă mai îndelungată (mai
mult de patru ore) se oxidează făcându-l
inactiv. Este aceeaşi reacţ ie pe care o
are un măr când interiorul său este
expus la aer – se înnegreşte repede din
cauza oxidării.



Aloe Vera
• Aloe trebuie stabilizată. Aceasta este un proces prin

care ne asigurăm că Aloe – ca produs final sub formă de
suc, gel sau loţ iune - va conţ ine substan ţ ele biologic-
active din frunză. De aceea, procesul nu foloseşte
căldura sau chimicalele care ar putea distruge compuşii
ini ţ iali din Aloe.

• Dacă Aloe nu este corect stabilizată (în
patru ore sau mai puţ in din momentul în
care frunzele au fost culese), nu va avea
valoare nutriţ ională.

• Există un strat galben subţ ire între gelul
interior şi partea exterioară a frunzei,
numit “aloină”. Este foarte amar şi nu
are valoare nutriţ ională.



Aloe Vera

• Aloe Vera este bogată în calciu. Conţ inutul mineral al oricărei
plante este determinat prin prezenţ a şi concentraţ ia acestuia
în solul în care a crescut planta, de sănătatea plantei şi de
mediul înconjurător (adică un mediu nepoluat chimic).

• Pot fi folosite numai plantele mature. Aloe Vera conţ ine un
număr de 75 de compuşi nutri ţ ionali.

• Aloe Vera este singura sursă naturală (vegetală) cunoscută
de vitamina B12, exceptând sursele animale.

• Multe civiliza ţ ii şi popoare au experien ţ e
seculare în utilizarea Aloei pentru
beneficiile sale în menţ inerea sănătăţ ii.
Popula ţ ia din America de Nord şi Europa a
început să recunoască, în sfârşit,
poten ţ ialul acestei plante, precum şi al
altor remedii naturale din plante.



Pau d’Arco

• Pau D’Arco este cunoscut şi ca Lapacho şi Taheebo (Latină:
Tabebuia impetiginosa). Această plantă adaptogenă este anti-
virală, antifungică şi fortifiant al sistemului imunitar.

• Studiile ştiin ţ ifice efectuate în anii 1970 -
1980 au arătat că lapacholul, un
component al plantei Pau D’Arco, a fost
eficient în diverse viroze, parazitoze şi
cancere. Pau D’Arco a fost utilizat pentru
proprietă ţ ile sale benefice asupra siste-
mului imunitar, ajutând astfel organismul
să lupte împotriva leucemiei, diverselor
tumori şi alte boli. De asemenea, poate fi
folosit pentru: combaterea durerilor
artritice; ameliorarea simptomatologiei din
diabetul zaharat; candidoze, herpesul
simplex; boli ale ficatului, hipoglicemie şi
asimilarea nutrienţ ilor.



Pau d’Arco

• Fierul este necesar pentru sânge.
• Seleniul din această plantă protejează

sistemul imunitar împotriva bolilor, cum
ar fi cancerul.

• De asemenea, con ţ ine vitamina C şi zinc,
antioxidanţ i care protejează sistemul
imunitar.

• Pau D’Arco mai conţ ine: magneziu,
mangan, fosfor, potasiu, sodiu, vitamina
A şi diverse vitamine din complexul B.

• Pau D’Arco este bogat în calciu şi fier , minerale esenţ iale
pentru un organism şi o minte sănătoase.

• Calciul are rol în prevenirea unor boli şi protejează colonul
prin formarea unui complex insolubil cu acizii graşi liberi
care, în stare solubilă, ar cauza multiplicarea radicalilor liberi.



Pau d’Arco

• În mod obişnuit, Pau D’Arco este utilizat pe scară largă pentru
cunoscutele sale proprietăţ i anti-candida, deşi nu există
dovezi directe pentru confirmarea sau negarea acestei
activităţ i. Mai mult, un studiu efectuat pe animale de laborator
cu rezultate publicate de un cercetător de la Institutul Medical
Naval de Cercetare din Bethesda, Maryland, a demonstrat că
aportul lapacholului protejează împotriva penetrării şi infestării
cu parazitul Schisostoma Mansoni.

• Această scoar ţ ă “miraculoasă” din America de Sud, care a
câştigat teren pentru proprietă ţ ile sale antifungice, continuă să
fie utilizată şi împotriva paraziţ ilor intestinali.

• Scoar ţ a este bogată în lapachol (2-7%) – naftochinonă şi
conţ ine, de asemenea, lapachonă şi xiloidonă - chinoide.



Principalele acţ iuni benefice

• Purifică şi hrăneşte organismul.
• Asigură o stare generală de bine.
• Ocean 21 este un supliment

alimentar sub formă lichidă destinat
copiilor, adul ţ ilor şi vârstnicilor,
asigurând o nutriţ ie completă orga-
nismului. Pe scurt, fortifică capa-
cită ţ ile de apărare înnăscute ale
organismului.



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



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



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.)



Dac a dor i t i det a l i i /in for m at i i sup l im ent are , sau dac a dor i t i sa c om andat i ,

va rog sa m a c ont ac t at i :

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

Tel : 0727 35 97 97

Em ai l : in fo@t erapi i -nat ur is t e.c om

ht t p://w w w .t erapi i -nat ur is t e.c om /Preparat e-d in-Plant e-Cal iv i t a .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


