
CaliVita® vă propune
o formulă cu Omega 3

mult îmbunătăţită:
OMEGA 3

CONCENTRATE!



Surse naturale de Omega 3

• Fructe cu coajă tare: arahidele,
nucile caju, nucile şi migdalele.

• Seminţele de floarea soarelui,
susan, dovleac.

• Peşte şi fructe de mare: somonul,
macroul şi peştele spadă.

• Anumite uleiuri: uleiul de in, uleiul
de rapiţă, uleiul de floarea soarelui,
uleiul de bumbac, uleiul de porumb
şi uleiul de soia.



Totusi din ce în ce mai mulţi
oameni recurg la soluţia oferită
de suplimentele alimentare care
conţin OMEGA3.

*Source:Packaged Facts’ new Omega 3 Foods and Beverages in the U.S., 3rd Edition



Utilizarea unei tehnologii avansate

PURIFICARE PRIN DISTILARE MOLECULARA

Pentru a proteja preţiosul ulei
împotriva diferitelor efecte nocive,

acesta este purificat cu ajutorul
unei tehnologii foarte moderne.



• CONTINUT CUTIE: 100 capsule gelatinoase

• Ingrediente active/ capsulă:
Ulei din peşte foarte concentrat 600 mg
conţinând:
• EPA  (acid eicosapentaenoic)  180 mg
• DHA (acid docosahexaenoic) 120 mg

• 50 %

• Mod de administrare:
1-3 capsule gelatinoase pe zi.



Omega 3
alta firma
1000mg

50%
Omega-3

Omega 3 Concentrate
CaliVita
600mg

Distilare moleculara

EPA + DHA = 300mg = 30%

Alte uleiuri = 700mg = 70%

EPA + DHA = 300mg = 50%

Alte uleiuri = 300mg = 50%

+ 20%

- 20%



Ce ofera OMEGA 3 Concentrate:

Ofera o mai mare concentraţie de acizi
(EPA+DHA) în raport cu alte uleiuri

• Acum conţine aceeasi cantitate de ulei „esenţial”
(EPA+DHA) şi

• mai puţine alte grăsimi.

EFECTUL: actioneaza mai REPEDE si

mai EFICIENT!



Avantajul Capsulelor mai mici
• Un avantaj al porţiei foarte

concentrate este ca, întreaga
cantitate încape în capsule mici,
mai uşor de înghiţit, astfel că:

• femeile însărcinate,
• copiii şi
• persoanele în vârstă

le iau mai usor si cu mai mare
placere.



CaliVita® International prezintă

PRINCIPALELE BENEFICII ale
CONSUMULUI de OMEGA 3



Asigura protectie cardivasculara:
ajuta la normalizarea tensiunii arteriale şi

al nivelului lipidelor din sânge.
Incidenţa bolilor cardiovasculare în rândul eschimoşilor din
Groenlanda şi Alaska este foarte scăzută, în ciuda faptului că
aceştia consumă alimente cu un conţinut ridicat de grăsimi.

Principala explicaţie a acestui fapt
îl constituie dieta lor, care conţine
cantităţi mari de alimente de
origine marină, bogate în

acizi graşi Omega3.



AJUTA LA MENTINEREA
SANATATII CREIERULUI

• Ultimele cercetări au demonstrat că aportul de Omega-3 duce
la îmbunătăţirea atenţiei, abilităţii de concentrare şi memoriei
copiilor.

• Omega-3 ajuta invatarea, usurand trecerea impulsurilor intre
neuroni.





Cui îi este
recomandat?



Tuturor celor care doresc să-şi menţină
inima sănătoasă, un nivel normal al

tensiunii arteriale şi un nivel optim al
lipidelor din sânge.



Copiilor si viitoarelor mămici,
pentru dezvoltarea normală a
sistemului nervos.



Persoanelor care doresc să-şi
pastreze funcţiile cerebrale şi
ale vederii in limite  normale.



Persoanelor cu
un stil de viaţă
stresant.



• Atenţie! Acizii graşi
nesaturaţi sunt deosebit de
sensibili faţă de radicalii
liberi;

• de aceea, în paralel cu
administrarea uleiului de
peşte se recomandă
consumul de preparate
antioxidante.

• NOI VA PROPUNEM:

• RESVERATROL
PLUS



La CaliVita va facem cunoştinţă cu
Resveratrol PLUS!
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• În acest produs de calitate premium, s-a
combinat Resveratrol din seminţe de
struguri, şi

• Coenzima Q10, care conferă energie
celulelor si asigura protecţie maxima
pentru sistemul cardiovascular.

• În plus, cele doua ingrediente sunt
antioxidanti majori, contribuind eficient la
realizarea protecţiei împotriva radicalilor
liberi şi pot încetini procesul de
îmbătrânire.



• Pana nu de mult medicii spuneau ca SANATATEA si
LONGEVITATEA depind de o mostenire genetică buna, si
daca ai noroc.

• DECI: Sansa de a rămâne sănătos depinde de ceva ce nu poti
controla.

• Cand nu faci nimic, iti lasi viitorul pe seama norocului
si a ereditatii si atunci,bolile pe care le-au avut parintii,
bunicii si strabunicii devin realitate (diabet, HTA,
infarct, accident vascular, cancer etc.).

• Acum se stie ca doar o parte din aceasta judecata e
adevarata.

• Codul tau genetic joaca un rol esential si tu poti cu
adevarat sa faci ceva intr-o directie pozitiva.

CUM POTI SA-TI ACTIVEZI
GENA LONGEVITATII ?



EXISTA O SUBSTANTA
care

poate activa gena longevitatii !



Substanţe active

• Extract de resveratrol 100,0 mg
(50% transresveratrol)

• Extract din sâmburi de struguri 50,0 mg

• Coenzima Q10 20,0 mg

ELIXIR ANTIIMBATRANIRE
ÎN CAPSULE 22





Îmbunătăţeşte
circulaţia venoasă

Arterele rămân relaxate,
pt. o mai bună circulaţie

Greutatea corporală
va rămâne sub control

Glicemia se va menţine
în limite normale

Pielea devine fără
riduri şi cu un aspect
tânăr şi sănătos

Creierul tău este salvat de
stresul oxidativ. Memoria
devine ageră, mintea ascuţită,
cresc echilibrul şi coordonarea

Inima e protejată de
oxidarea colesterolului rău
(LDL) şi i se îmbunătăţeşte
circulaţia

Tensiunea arterială se
reglează

Orice durere este alinată,
Datorita efectului antiinflamator
a unor enzime continute.
(5LOX şi 15Lipogenază)

Amplifică producţia de energie
la nivelul mitocondriei
Mitocondrie = Centrala
energetică a celulei

Mă simt bine cu
RESVERATROL PLUS!
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RESVERATROL PLUS - activează gena longevităţii.

Poţi trăi cu 10-20 ani în plus având o stare de sănătate bună



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 DINORASUL 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/Antioxidanti-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/Antioxidanti-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

