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Lumea în care trăim

• În parte, aceasta se datorează 
unei supramedicaţii. 
Mecanismul de apărare, adică 
răspunsul natural sau dobândit
al organismului faţă de agenţii 
agresori, scade din ce în ce mai 
mult la populaţia dependentă 
de medicamente sintetice.

• Trăim într-o lume în care medicaţia este folosită fără 
discernământ sau mai exact - medicamentele sunt 
prescrise, în mod constant, pentru orice indispoziţie 
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. 



Convingerea lui Louis Pasteur

• Trebuie să ne reamintim cuvintele pe 
care unul din cei mai renumiţi  micro-
biologi ai lumii, Louis Pasteur le-a

     lăsat posterităţii înainte de a muri :
• “Aduceţi-vă aminte că secretul este 

ascuns  în rezistenţa fiinţelor vii”.
• O altă remarcă a savantului, la fel de 

importantă, afirmă că:
• “Microorganismele nu înseamnă 
• nimic în comparaţie cu rezistenţa 

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

dedicat întreaga sa viaţă cercetării în 
domeniul microbiologiei să facă o astfel 
de afirmaţie? 



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

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

• Microorganismele şi alţi factori nocivi din mediul înconjurător, 
cum ar fi: mâncarea nesănătoasă, stresul / extenuarea etc. 
acţionează negativ asupra sănătăţii organismului nostru.

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

• Experienţa ne spune că majoritatea oamenilor din aşa-numitele 
societăţi moderne pierd această bătălie.

• Transpunând acesta în viaţa de zi cu zi, 
înseamnă că microrganismele nu ne pot afecta 
atâta timp cât energia existenţială şi menţinerea
unei “vibraţii” pozitive (rezonanţe) în ţesuturile
şi celulele organismului nostru pot respinge 
“vibraţiile negative”. 



Lumea în care trăim
• Din aceste motive, nu trebuie să ne mirăm că lumea încearcă să 

găsească căi naturale, precum medicina tradiţională sau naturistă 
pentru vindecarea bolilor şi  a durerii. Căutarea unor asemenea 
mijloace care sunt oferite umanităţii ca o binecuvântare din partea 
naturii este în acelaşi timp rezonabila şi inteligenta – atâta timp 
cât nu contrazice progresele făcute de ştiinţă în domeniul 
medicinii moderne şi al sănătăţii.

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



CaliVita International
Compania California Fitness şi membrul său CaliVita

International au fost – de la bun început – (de la 
înfiinţarea lor) pionierii şi avocaţii unui stil de viaţă 

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 conţine Aloe Barbadensis

Miller (o specie de Aloe Vera) îmbogăţit  cu un
amestec patentat de  extracte obţinute 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 detoxifianţi naturali
importanţi. 
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Algele marine

Plantele marine comestibile, mai ales algele 
maro, conţin 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 absorbţiei şi reabsorbţiei 
dioxinei din tractul gastrointestinal şi ar putea 
fi folosite în tratamentul persoanelor expuse 
la dioxină”. Algele maro mai conţin o varietate 
de compuşi cum sunt alginaţii care se leagă 
de toxine şi le elimină din organism.
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Algele marine

În special algele maro îmbunătăţesc 
funcţia tiroidiană, ajută la detoxifiere şi 
asigură un nivel optim pentru 
colesterolul şi glucoza sanguină. 
Amestecul patentat de extracte obţinute 
din flora marină (adică cele opt alge 
prezentate mai sus) conţine 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 nutrienţi necesari sistemului 
imunitar pentru a îmbunătăţi capacităţile de autovindecare ale 
organismului uman. Cu alte cuvinte, nu este adevărat că Aloe 
Vera sau orice altceva poate “vindeca”. Numai un sistem 
imunitar funcţional 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 aparţine, de asemenea, familiei mari 
de plante numite “xeroide”. 

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



Aloe Vera

• 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 reacţie pe care o are 
un măr când interiorul său este expus la 
aer – se înnegreşte repede din cauza 
oxidării. 

• Ca urmare, orice produs de calitate superioară bazată pe 
Aloe ar trebui să aibă în compoziţie 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 
nutriţională. Stratul exterior al frunzei (partea verde) 
trebuie văzut ca un “filtru” care nu poate face rău, dar nici 
nu are o valoare nutriţională importantă.



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

care ne asigurăm că Aloe – ca produs final sub formă de 
suc, gel sau loţiune - va conţine substanţele biologic-
active din frunză. De aceea, procesul nu foloseşte  
căldura sau chimicalele care ar putea distruge compuşii 
iniţiali din Aloe. 

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

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



Aloe Vera
Aloe Vera este bogată în calciu. Conţinutul mineral al oricărei 
plante este determinat prin prezenţa şi concentraţia 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 conţine un 
număr de 75 de compuşi nutriţionali. 
Aloe Vera este singura sursă naturală (vegetală) cunoscută
de vitamina B12, exceptând sursele animale.
Multe civilizaţii şi popoare au experienţe 
seculare în utilizarea Aloei pentru 
beneficiile sale în menţinerea sănătăţii. 
Populaţia din America de Nord şi Europa a 
început să recunoască, în sfârşit,  
potenţialul 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 ştiinţifice 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 
proprietăţile 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 nutrienţilor.



Pau d’Arco

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

sistemul imunitar împotriva bolilor, cum 
ar fi cancerul.

• De asemenea, conţine vitamina C şi zinc, 
antioxidanţi care protejează sistemul 
imunitar. 

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

• Pau D’Arco este bogat în calciu şi fier , minerale  esenţiale 
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 proprietăţi anti-candida, deşi nu există dovezi 
directe pentru confirmarea sau negarea acestei activităţi. 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 scoarţă “miraculoasă” din America de Sud, care a 
câştigat teren pentru proprietăţile sale antifungice, continuă să 
fie utilizată şi împotriva paraziţilor intestinali.

• Scoarţa este bogată în lapachol (2-7%) – naftochinonă şi 
conţine, de asemenea, lapachonă şi xiloidonă - chinoide. 



Principalele acţiuni benefice

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

alimentar sub formă lichidă destinat 
copiilor, adulţilor şi vârstnicilor, 
asigurând o nutriţie completă orga-
nismului. Pe scurt, fortifică capa-
cităţile de apărare înnăscute ale 
organismului.





Modalitate de comanda

Daca doriti sa comandati acest produs, va invitam
sa accesati pagina:

• http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-
produse-naturiste.htm

Pentru mai multe informatii, va invitam sa ne trimiteti un email:

• info@terapii-naturiste.com
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